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З дитинства карбуються в пам’яті прості, невимушені і в той же час високопоетичні рядки 
народних пісень: вони ллються ніжною мелодією сердечної розмови, звучать як легкі 
танцювальні ритми, полонять красою слова, розкриваючи його багатоманітну змістову, 
образну музичну природу. 

У пісенному слові, багато разів осмисленому й пережитому, відображаються народні 
уявлення про добро і зло, дається естетична оцінка навколишнього світу. 

Живуть у народній пісні образи-символи хрещатого барвінку, червоної калини, 
зеленого явора, кучерявої верби, високої гори, зеленого лугу. З пісні прийшли в українську 
літературну мову і стали невід’ємними ознаками її стилістики постійні епітети буйний вітер, 
далека доріженька, дрібні сльози, чорна хмара, біле личко, чорні брови, злі воріженьки, сивий 
кінь і под. 

Народне слово, то веселе, жартівливе, то повите сумом, жалем, забарвлювалось у 
пісні особливим інтимним звучанням. Пісня — та царина народної творчості в якій 
розмовна, загальновживана мова естетизувалася, де слово набувало традиційного образного 
змісту, ставало фольклорним засобом на відміну від стилістично нейтрального слововжитку. 

М’яким пісенним ліризмом позначені поетичні звертання до природи — до рослин, 
птахів, до ясного місяця, дрібного дощику, до долі й до молодих літ, що ніколи не 
вертаються з далекого калинового мосту. Співається в пісні про сиву зозулю або невеличку 
перепеличеньку, а ми розуміємо, що то пісня про сум дівчини-сироти, дочки, сестри, 
відданої заміж у чужу родину, в далеку чужу сторону. 

А ти, зозулько рябенькая,  
Ой чого ж ти малесенькая?  
А того я малесенькая:  
В мене мамуся чуженькая1. 

Образ пташки-дівчини виступає в народній пісні у варіантних формах і має 
найрізноманітніші семантичні відтінки. Пісні баладного характеру розповідають про те, як 
дівчина перекинулась зозулею і полетіла до батька-матері: 

Перекинулась зозуленькою,  
До роду полетіла.  
Злетіла селом, махнула крилом  
Та й стала кувати. 

Проте найчастіше в ліричній пісні підкреслюють не момент перетворення, а 
паралелізм психологічних ситуацій. Початок пісні, як правило, про пташку, а вже в другій 
половині пісенної строфи або в кінці пісні розкривається інший внутрішній зміст — 
передаються чисто людські емоції: 

Ой летіла зозуленька горою крутою, 
Визбирала пшениченьку, лишила полову. 
Нащо ж мені та полова, як зерна немає? 
Нащо ж мені та родина, як мами немає? 

Останні слова, останній рядок є тим семантичним центром, який пояснює зміст усієї 
пісні, переводить її у план вираження почуттів людини, наприклад: 

Перепеличенько ряба, невеличка  
По бору літає, траву розгортає,  
Траву розгортає, сокола шукає.  
Сивий соколонько сидить на дубоньку,  
Схилив головоньку з гори додолоньку.  
«Сивий соколоньку, гордуєш ти мною,  

                                                           
1 Приклади з народних пісень наводяться за виданнями: Українські пісні, видані М. Максимовичем, К., 1962; 
Пісні з Волині, К., 1970; Українські народні пісні, К., 1964. 



Як вітер горою, сонце калиною,  
Сонце калиною, козак дівчиною». 

Так само, коли в пісні є зачини-звертання до жайворонка, солов’я, орла, сокола, ми 
розуміємо, що йдеться про хлопця-козака, сина, брата. Звичайно, немає підстав говорити, 
що порівнюється жайворонок і хлопець у таких, наприклад, рядках: 

Ой ти, жайворонку, ранняя пташино, 
Рано-раненько, ранняя пташино. 
Ой чого ж ти так рано з виру вилітаєш? 
Рано-раненько з виру вилітаєш. 
«Мене пташки били, з виру виганяли, 
Рано-раненько з виру виганяли. 
А в чужій сторонці пшениця по мірці, 
Рано-раненько, пшениця по мірці. 
Зажурився хлопець по хорошій дівці». 

Формального порівняння, як стилістичної фігури подібно до порівняння «Ой у лузі, 
лузі червона калина, То ж не калина — молода дівчина» тут немає. Проте є глибоко 
психологічний паралелізм, зіставлення двох явищ, двох подій, двох однакових настроїв: 
журиться жайворонок у чужій сторонці і журиться хлопець по хорошій дівчині. Такими 
психологічно наповненими паралелізмами багаті народні пісні. Слова-поняття, на семантиці 
і на асоціативних зв’язках яких базуються народнопісенні паралелізми, повторюються в 
багатьох піснях, входять у розгорнені образні порівняння-зіставлення, внаслідок чого стають 
традиційними фольклорними образами з виразним стилістичним забарвленням. 

Розгляньмо, на яких мовних засобах ґрунтується фольклорне порівняння явора з 
козаком у пісні «Стоїть явір над водою»: 

Стоїть явір над водою,  
В воду похилився;  
На козака невзгодонька,  
Козак зажурився. 
 
Не хилися, явороньку,  
Ще ти зелененький!  
Не журися, козаченьку,  
Ще ти молоденький! 

Крім синтаксичного паралелізму, в пісні наявна внутрішня психологічна 
одноплановість: явір похилився — козак зажурився. Місткість поетичного порівняння 
досягається завдяки семантичній близькості дієслів зажурився і похилився (в значенні 
«похилитися з горя», пор. горе похилило, зігнуло людину). В даному випадку дієслова 
хилитися і журитися вступають у синонімічні відношення, цементуючи пісенний образ. В 
іншій пісні, тематично близькій, синтаксичний паралелізм увиразнюється значеннєвою 
близькістю таких висловів: жалібно воркує і горенько горює. Пор.: 

Сидить голуб на вишеньці,  
Жалібно воркує,  
Сидить козак у хатоньці —  
Горенько горює. 

Звичайно, вибір об’єкта для зіставлення (голуб, сокіл, дуб, явір тощо) до деякої міри 
випадковий, умовний, тому що єдність пісенної строфи створюється на основі семантичної 
близькості між словами жадібно, горенько, горювати. 

Семантична єдність такої, наприклад, пісенної строфи, як 
Ой зацвіла маківочка 
Білесеньким цвітом,  
Іде козак од дівчини 
білесеньким світом, 



створюється не тільки лексичним повтором, який тонко підкреслює різницю в значенні слів 
білесенький цвіт і білесенький світ, а й поетичним образом: білий цвіт маківочки 
пов’язується з красою дівчини. 

Синтаксично-семантичні паралелізми в народних ліричних піснях будуються на 
багатопланових асоціативних зв’язках. Основою для їх виникнення є почуття, настрій — 
настроєвий струмінь у природі і почуття людини. Наприклад, у пісні, зміст якої — журба за 
молодістю, не випадково використано такий паралелізм: 

Летить орел понад морем, 
По високій високості; 
Плаче козак старесенький 
По своїй молодості. 

В одній строфі, в одному складному реченні об’єднано два ніби не залежні одне від 
одного прості речення. Вони становлять певну єдність, по-перше, тому, що існує усталений 
для народної пісні зв’язок — порівняння козака з орлом, а по-друге, тому, що висока 
високість, по якій летить орел, зіставляється з недосяжною молодістю: молодість така 
далека для козака, як висока високість. Так образи взаємно перехрещуються, 
конкретизуються. 

Наповнені психологічним, асоціативним змістом, народнопісенні образи тільки на 
перший погляд можуть видаватися простими, побудованими на зовнішніх характеристиках 
природи чи людей. Насправді ж за цією простотою ховаються глибокі оцінки, 
багатопланові метафоричні зв’язки народнопісенного слова. Вжите в образному контексті, 
це слово може змалювати виразну картину, замінивши цілий опис. Ось, наприклад, як у 
пісні використовується метафоричний вислів «ходити зіроньками», тобто «ходити вночі, 
коли світять зорі»: 

Візьми, сестро, піску жменю,  
Посій його на каменю;  
Ходи к йому зіроньками,  
Поливай його слізоньками. 

Метафора в народній ліричній пісні виступає як один із засобів конденсації 
поетичного змісту. У пісні про вдову спостерігаємо розгорнену метафору, побудовану на 
поняттях одного семантичного плану: 

Ой горе ж мені, горе! нещасная доля!  
Виорала вдовонька мислоньками поле,  
Чорними оченьками заволочила,  
Дрібними слізоньками все поле змочила. 

Такі розгорнені метафори, що охоплюють цілу строфу, не часто зустрічаються в 
короткій ліричній пісні. Народнопісенна поетика багата на загальновживані мовні метафори 
типу сходить сонце; зійди, місяцю; сон не бере, а також на традиційні метафори, які набули 
ознак усталеного фольклорного стилістичного забарвлення: умиватися слізьми; плинуть 
(ідуть) літа; спустити голосочок; серденько замирає; чорна хмара наступає і под. 

Традиційні метафори виступають у народнопісенному мовленні як усталені 
фразеологічні сполуки, тому й образність їхня має своєрідний характер: вона сприймається 
на тлі естетизованих у пісні загальновживаних слів, словосполучень української мови. 

Як же відбувається процес естетизації слова в народній пісні? Назви звичайних 
буденних понять входять у розгорнені синтаксично-семантичні порівняння-зіставлення 
картин природи і переживань, почуттів людини. Образи птахів, рослин, усього 
навколишнього світу персоніфікуються; птахи й рослини розмовляють, вони сумують і 
радіють, як люди. Діалоги, побудовані на повторах-підхопленнях, на синтаксичних 
паралелізмах, створюють характерну ритмомелодику мовлення, драматизованого за 
формою і в той же час забарвленого м’яким ліризмом. 

У народній пісні значну стилістичну роль відіграє емоційна лексика — форми із 
здрібніло-пестливими значеннями: місяченько, ніченька, зелененький, спатоньки, рожонька, 



горонька, дубенько, березонька, липонька, коненько, коничок, морозеньки, ворононька, 
галонька, садочок, садонько, неділонька. Наприклад: 

Прихилюся до дубенька, 
Мні дубенько —да не батенько: 
Вітер віє, гілля має, 
А він стоїть, не промовляє. 

Здрібніло-пестливі форми надають пісні виразного ліричного забарвлення. Навіть 
вороги в пісні називаються воріженьками. 

Характерно, що з відповідними суфіксами вживаються і слова-назви людей за 
професією (кравчик, шевчик). Це пояснюється особливим естетичним змістом слова в 
народній ліричній пісні. Наприклад: 

Доню ж моя молодая,  
А я тебе заміж віддам...  
За шевчика, моя доню.  
За шевчика молодого. 

Або: 
За кравчика, моя доню, 
За кравчика молодого. 

Відома танцювальна пісня починається словами: 
Женчичок-бренчичок вилітає,  
Високо ніженьку підіймає...  
Як бито, набито, ніженьку пробито.  
В зеленім лугу бери собі другу! 

Женчичок-бренчичок вилітає — образне порівняння Женчика з птахом: він ніби літає в 
швидкому танцювальному ритмі, хоч і болить пробита нога: «Хоч стерня колеться, ніжка 
болить, — Спати не хочеться, гулять кортить». 

Очевидно, з танцювальною природою цієї пісні, з музичним образом пов’язане 
значення слова бренчичок, пор. дієслова бренькати, бренькіт, бриніти. 

Женчик — це типова для народної пісні словотворча форма в ряду подібних слів — 
кравчик, шевчик. Пор.: 

Кругом, женчики, кругом 
Понад зеленим лугом. 
Женчики кружинають, 
Пшениці дожинають. 

Словотвір передає ліричне ставлення народу до звичайних, буденних понять. Завдяки 
засобам експресивного словотвору слово набуває додаткового стилістичного забарвлення, 
розкриває свій образний внутрішній зміст. Таким образним змістом багата назва дрімля. Про 
ледачу дівчину-дрімлю співається в пісні: 

Сидить дрімля під кужелем. 
Гей, гей під кужелем. 
Вставай, дрімле, мати їде,  
Гей, гей, переїде. 

Нехай їде, переїде, 
Гей, гей переїде. 

Подібною образністю відзначаються також слова заморока (про дівчину), заволока 
(про хлопця), недовірок, нескреба тощо. 

У народнопісенному мовленні помітний заряд емоційності одержують віддієслівні 
іменники па -ання типу горювання, попасання, щебетання, гордування, спочивання і под. 
Вони вводяться в пісенні тексти як слова високого, небуденного звучання. 

Наприклад: 
Тільки жаль літання,  
Садового кування. 



Естетизуються в народній пісні, виступаючи як традиційний фольклорний засіб, 
префіксовані дієслова та дієприкметникові форми з розподільчим префіксом по-, наприклад: 
ноги позаковані, столики позастелені, очі позасклеплені. Пор.: 

Ведуть Коваленка у неволеньку, 
йому білі ноги позаковані, 
Білії руки назад зв’язані, 
А чорні очі позасклеплені. 

Або: 
Там столики позастелені, 
І кубочки поналивані,  
Вся родина збирається,  
Мене, гостю, дожидається. 

Для тих, хто складав пісні, відчутною була стилістична різниця у вживанні багатьох 
морфологічних та синтаксичних форм. Для поетичного стилю вибиралися експресивні 
форми, які повніше передають ліричний зміст пісенних образів. Стилістично активними 
виявляються в народних піснях дієслова з префіксом з- (із-) типу звоювати, звеселити, 
іскрасити. Як засіб експресивного фольклорного словотвору виступають збірні форми 
іменників звір є поряд із звір’я: 

Звір’я грає, звір’є грає —  
Воно мене не займає! 

Високим поетичним звучанням, особливою ритмічною природою відзначаються в 
пісенному мовленні дієслівні форми та -іте. 

Їдьте швидше, не барітесь,  
Мою Галю привезіте! 

Урізноманітненню ритмічної будови пісні сприяють синтаксичні форми дієслів 
майбутнього часу: завдяки таким формам збільшується довжина слова, формується 
трискладова стопа, яка впливає на ритмомелодійний лад пісенного мовлення: 

Шумітиме нагаєчка  
Понад головою,  
Бряжчатиме остра шабля  
Услід за тобою! 

З ритмічною організацією пісні пов’язана й експресивність повних нестягнених форм 
прикметників: 

Да віють вітри все буйнії,  
Да ідуть дощі всі дрібнії. 

У наведеному прикладі спостерігаємо також властиву експресивній мові стилістичну 
функцію частки все: пop. вітри все буйнії; вітри буйнії все віють. Подібну роль виконують і 
інші підсильні частки (да, ж), якими багата мова народної пісні, наприклад: 

Вже ж я ходив, вже я надив  
Да півтора року. 
 
Рибалочка по бережку  
Да рибоньку удить. 

Естетизація загальновживаного слова в народній пісні пов’язана також з активністю 
варіантних синтаксичних форм і таких конструкцій, які б виражали найтонші нюанси думки 
й почуття. Природними є в народній пісні фольклорні словосполучення з прийменника к 
типу «Пала к землі, як листочок»; «Пригортайся, дівчинонько, к зеленому дубу». 

Широко вживаються варіантні синтаксичні конструкції. Пор. словосполучення з 
прийменниками у (в) та на: У городі хмелинонька грядки устилає; У городі бузина, на їй 
листу нема; У городі верба рясна; У полі криниченька; Ой в городі зелен явір; Ой догнав же 
літа свої В калиновім мості; На вгороді калинонька; На вгороді верба рясна. 

З одного джерела — народно-розмовного — прийшли в пісенну мову конструкції На 



вгороді верба — У городі верба. Те, що пісенна мова розрізняє їх стилістичне вживання, 
свідчить і про певні відтінки в їхньому значенні: пор. верба росте на городі; калина росте 
на березі; У городі верба; У лузі калина. В останніх двох конструкціях підкреслюється 
узагальнене значення буття, наявності чогось. Значення прийменника у конкретніше, 
місткіше, коли йдеться про його поєднання з іменниками поле, берег, луг, міст. Цим 
пояснюється і певна незвичність, естетизація конструкцій: В калиновім мосту (наздогнати 
літа); У лузі червона калина; У городі верба рясна. 

Стилістичної виразності набуває в пісенній мові словосполучення типу багатший 
над мене порівняно з стилістично нейтральними багатший від мене, багатший за мене, 
багатший, ніж (як) я. 

Наприклад: 
А над мене вірнішої  
На світі не найдеш. 

Із двох синтаксичних варіантів з прийменниками по і за (тужити по комусь і 
тужити за кимось) в народній пісні активізується словосполучення з прийменником по, 
відповідно забарвлюючи його виразним фольклорним змістом: «Голосить матінка по доні»; 
«А милая по милому Білі ручки ломить»; «А милая по милому Білим світом нудить»; «Я по 
тобі тяжко плачу, По тобі, дружино моя!». 

У народнопісенному синтаксисі можна помітити взаємодію двох процесів: з одного 
боку, прагнення до ритмічно організованої мови з її повторами, синтаксичними 
паралелізмами, нанизуванням синтаксично однотипних речень, а з другого боку — 
стислість, еліптичність речень, ущільнення їх змісту. 

Роль засобу синтаксично-змістової конденсації виконують, зокрема, складнопідрядні 
речення, в яких підрядна частина не має співвідносного слова в головному реченні: 
Наприклад: 

Полетіть синиці [туди], де рідні сестриці;  
Та вже ж мені не ходити [туди],  
Куди я ходила; 
Та вже ж мені не любити [того],  
Кого я любила! 
 
Хилилися густі лози [туди],  
Відкіль вітер віє;  
Дивилися карі очі [туди],  
Відкіль милий їде. 

Показовими в народних піснях є й стилістичні функції підрядних означальних речень 
із сполучником що. Ці речення мають виразний еліптичний характер, що зумовлює їх 
багатозначність, багатоплановість у вираженні ознаки: 

Прийди, прийди, козаченьку,  
Що карії очі.  
Буду ждати тебе, милий,  
До темної ночі. 

У народнопісенному синтаксисі переважають сурядні зв’язки, прості речення 
поєднуються у складні безсполучникові. Продуктивними є приєднувальні конструкції, 
наприклад: 

У полі криниченька,  
Холодна водиченька —  
Там чумак воли напуває. 

Пор. інший синтаксичний варіант: 
Ой у полі криниченька, 
Там холодна водиченька. 

Відсутність формального синтаксичного зв’язку в першому прикладі можна пояснити 



особливістю пісенного синтаксису: синтаксично-змістова єдність надолужується єдністю 
строфи — пісенним ритмом, римою. У багатьох випадках можна говорити про слабкість 
синтаксичного і, зокрема, смислового зв’язку в межах пісенної строфи. Навіть там, де 
наявний формальний зв’язок (сполучник сурядності з підсильним значенням), там немає 
прямого переходу від змісту першого речення до наступного. 

Пор.: 
Рибалочка по бережку  
Рибоньку хапає,  
А милая по милому 
Тяженько зітхає. 

Або: 
Ой у полі конопельки —  
Верхи зелененькі,  
Покидає милий милу,  
Вороги раденькі. 

Уже йшлося про те, що змістову будову пісенних строф у таких випадках часто 
можна пояснити особливістю формування поетичного образу на ґрунті асоціативних 
зв’язків. Крім того, двопланова пісенна строфа, в якій перші два рядки не пов’язані з 
наступними двома, зумовлена тим психологічним змістом, який передає лірична пісня. 
Лірична народна пісня — це, умовно кажучи, невеличке оповідання або драма. Початкові 
рядки пісенної строфи виконують роль пейзажних малюнків у психологічно напруженому 
сюжеті або роль ремарок, що дають змогу читачеві настроїтись на сприймання основної 
думки. Ця думка, оскільки вона передає не події, а почуття, виражається в розгорнених 
поетичних образах, щоб збудити відповідний настрій у тих, хто виконує або слухає пісню, 
викликати сум чи радість. 

Отже, деякі моменти поетики народної ліричної пісні можна пояснити, тільки 
зважаючи на психологічний зміст, на те, що пісня послуговується специфічними засобами 
впливу на слухачів: вона уповільнює розгортання умовного сюжету, змушує ще і ще раз 
переживати почуте. 

Серед засобів, які інтимізують пісенне мовлення, важлива роль належить діалогам. 
Діалог часто пов’язують з драматичною природою пісні. Справді, діалогічне мовлення 
допомагає безпосередньо висловлювати почуття, воно замінює описи виразною, емоційною 
прямою мовою. Саме в прямій мові найчіткіше виявляється стилістична функція часток, 
вигуків, слів з емоційним забарвленням. Нерідко кожна строфа народної пісні будується як 
пряма мова, введена в текст пісні без слів автора. Пісенне слово набуває поліфонічності, 
сюжет розгортається як звучання двох голосів. 

Наприклад: 
«Повій, вітре, буйнесенький, 
З глибокого яру — 
Прибудь, прибудь, мій миленький, 
З далекого краю». 
«Да як мені повівати — 
Яри глибокії, 
Ой як мені прибувати — 
Краї далекії». 

З фольклорними джерелами тісно пов’язана своєрідна пісенна ритмомелодика, що 
органічно ввійшла як засіб мовної образності в поетику української художньої літератури. 
Прийнято говорити про народнопісенну тональність віршового мовлення. Що ж до самої 
народної пісні, то її ритмомелодична природа має не один вимір: різні за жанром, 
строфічною будовою ліричні пісні формують мовлення різної тональності. В синтаксично-
ритмічному членуванні пісні, відповідному доборі її лексики може відбиватися і протяжний 
лад епічного мовлення, і тональність жартівливої побутової розмови. Пор. відповідно 



ритмомелодичний малюнок двох пісень: 
1. Горами-ярами туман налягає, 
 Поміж тими туманами сив голуб літає. 
 Як полетів сивий голубонько поміж туманами 
 Та й зустрівся сивий голубонько з буйними вітрами. 
 
2. Тече річка бережками,  
 Тече річка лугом. 
 «Чом до мене не заходиш, 
 Як ідеш ти з плугом?» 

На ритмомелодичний лад пісенної мови виразно впливають синтаксичні паралелізми. 
Протяжне пісенне мовлення формується, наприклад, ритмічними одиницями — рядками, 
кінцеву позицію в яких займають дієприслівники: 

Летіла зозуля через сад, куючи,  
Плаче козаченько од дівчини йдучи. 

Щоб відчути роль дієприслівникового звороту як самостійної ритмічної одиниці, що 
впливає на створення епічного ладу пісні, досить зіставити рядки народної пісні із зміненим 
у них порядком слів. Ось рядки пісні, в яких дієприслівник виступає після дієслова: 

Замочила хустиночку, 
дрібні сльози витираючи,—  
Ох і видивила свої карі очі, 
тебе, серце, виглядаючи. 

Змінивши позицію дієприслівникових зворотів (Дрібні сльози витираючи, замочила 
хустиночку, Тебе, серце, виглядаючи, видивила свої карі очі), ми порушимо не тільки 
ритмічну організацію пісенної строфи, а й відтінки синтаксично-семантичних відношень у 
межах речення. Постпозитивний дієприслівниковий зворот сприймається як приєднувальна 
конструкція до дієслівної групи, тоді як дієприслівник, ужитий разом із залежними словами 
перед дієсловом, більше пов’язаний із ним щодо змісту і незалежніший інтонацією. 

Препозиція дієслова і постпозиція дієприслівникового звороту — властивість 
пісенного мовлення. Експресивність інверсійних синтаксичних побудов із 
дієприслівниковими зворотами сприяє естетизації такого типу синтаксичних конструкцій: 
вони набувають стилістичного забарвлення традиційних фольклорних засобів. 

Мова пісні відбиває процес стильової переорієнтації лексичних, граматичних 
одиниць, основою якого є різне співвідношення між мовою народно-розмовною і естетично 
осмисленою. Виразність, експресивність слова, словосполучення нерідко пов’язана з 
вужчим уживанням їх у народно-розмовній сфері і зумовлює проникнення його в такі сфери 
естетичного вислову, якими є фольклор і художня література. 

З художньої літератури та фольклору слова й вирази, освячені традицією поетичного 
використання, збагачені новими стилістичними відтінками, новим змістом, повертаються в 
загальновживану мову. Фольклорного забарвлення можуть набувати варіантні граматичні 
форми, що виникли на ґрунті існування в мові різних щодо часу утворення, території 
поширення слів і конструкцій, на ґрунті їх естетизації, традиції вживання в жанрових 
різновидах усної народної творчості. 

У народнопісенному слові закладені великі можливості створення образів музичного 
характеру. Через поєднання звуків, повтори голосних і приголосних, повтори складів, через 
засоби увиразнення зовнішньої звукової оболонки слова глибше розкриваються і його 
семантичні зв’язки, його роль у поетичному контексті. 

Слово в народній пісні світиться тисячами граней. В ньому є відтінки високого 
епічного мовлення, невимушеність народнорозмовного діалогу, інтимність, душевна поезія 
«внутрішніх монологів». Поезія почуттів знаходить вираження в поезії народнопісенної 
мови, у сповненому краси й виразності слові. 
 


