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Поезія Володимира Сосюри належить до того типу лірики, який характеризується виразною 
музикальністю, надзвичайною мелодійністю звучання. Часом у ній немовби стає відчутним 
відлуння лірики, коли поетичне слово не існувало поза музикою. 

Вірші В. Сосюри відкривають внутрішню музикальність поета і переконливо 
відображають його намагання надати своєму поетичному творові музичного звучання. У 
створенні загальної «музичності» вірша неабияку роль відіграє структурно-інтонаційний 
шар, бо саме тут закладається ритміко-інтонаційний, структурно-композиційний фундамент 
віршованого тексту., 

В. Сосюра надзвичайно тонко відчував звукову барвистість української мови, 
майстерно розкриваючи в своїй ліриці її фоніко-мелодійне багатство. Звідси та внутрішня 
глибинна музикальність, наспівність його поезії, в якій немає нічого нарочитого, витончено-
показного, розрахованого на зовнішній ефект. Проте у ранній період творчості поет 
звертався до різного роду фонічних експериментів: 

На тротуарах спить душа — шолом кошлатий... 
(1, 48)1

або: 
Шагами шумными, в шинели, шелком шитой, к Шенгели спешно 
шел и шелковый кашкет... 

(1, 329) 
Однак пізніше алітерації і асонанси органічно вливаються у загальне звучання його 

поезії. Питома вага їх розумно співвіднесена з фонічним і змістовим на вантаженням усіх 
інтонаційних елементів вірша, тому вони ніколи не сприймаються слухом окремо від 
образного ладу поетичного тексту: 

Гармат гуде огненний гнів... 
(7, 198) 

Звукозображувальні, звуконаслідувальні моменти в поезії В. Сосюри майже не 
зустрічаються. 

Отже, музикальність, що вноситься до лірики елементами фонічного шару, відіграє у 
створенні загальномузичного комплексу його поезії важливу, хоч і деякою мірою підлеглу 
роль. Такі визначення поезії В. Сосюри, як «мелодійна», «співуча», виникають насамперед у 
зв’язку з особливою милозвучною інтонацією, з гостро індивідуальним, наспівним 
звучанням його лірики. 

Як правило, означення «мелодійний» позитивно характеризує музичний твір. По 
характерних, уподобаних певним композитором інтонаціях мелодій слухачі впізнають його 
своєрідну творчу манеру. Подібно до цього поезія В. Сосюри відразу впізнається по її 
особливій стабільній наспівності. Цю характерну мелодійність поет створює за допомогою 
інтонаційно-ритмічних факторів. Інтонаційно-ритмічні особливості лірики В. Сосюри — це 
специфічний орієнтир в розпізнанні його авторського почерку; ними поезія В. Сосюри 
органічно пов’язана з лірикою наспівного типу. Ритм поетичного твору викликає певні 
емоції, які впливають на формування образно-поняттєвого шару вірша. Не випадково процес 
поетичної творчості починається, за влучним висловом Володимира Маяковського, 
виникненням своєрідного «гулу — ритму» без слів. 

У своїй творчості В. Сосюра захоплювався найрізноманітнішими метроритмічними 
схемами, включаючи верлібр і дольник. Проте становлення його поетичного стилю, 
утвердження яскраво індивідуальної, глибоко самобутньої манери писання пов’язані з 
п’ятьма класичними віршованими розмірами. Справжнє новаторство поета виявлялося саме 
в його умінні досягати дивовижного розмаїття інтонаційно-ритмічних звучань віршів, 
написаних традиційними розмірами. Отже, класична система метроритмічних структур 

                                                           
1 Сосюра В.М. Твори в 10-ти т. К., 1970, с. 48. Далі цитуємо це видання, вказуючи том і сторінку. 



виявилася найбільш сприятливим ґрунтом для формування індивідуального ритмічного 
фонду поета. 

Інтонаційно-поетична система лірики В. Сосюри виявляє свою близькість до 
класичного українського і російського романсу і до народної пісенності, зокрема до пісень 
нової революційної епохи. Визначенням ліричного вірша В. Сосюри як пісенно-романсового 
пояснюється епітет «музикальний» в розумінні «пісенний». Причому означення «пісенний» 
часом передбачає не тільки найбільш поширену в поезії цього виду куплетну композицію, 
але й складніші форми пісенності, для яких є показовою інтонаційна спаяність віршових 
рядків і строф. Це свідчить про єдиний емоційний заряд, єдине почуття, якого сповнений 
поетичний твір. 

В інтонаційному рельєфі поезій В. Сосюри важливу роль відіграє синтаксис. 
Синтаксична побудова вірша, логічно узгоджена з його метроритмічною основою, надає 
поетичній мові простоти й природності. Цікаво, що довжина словесно-метричних рядків 
його віршів відповідає нормативу середнього співацького дихання: 

Ночі солов’їні, і заводу дим,  
і зірниці сині над Дінцем моїм2. 

 
Сам В. Сосюра, за свідченням І. К. Білодіда, читав свої вірші переважно таким 

чином: «з двотактною наспівністю рядка» — 
Над Дніпром могучим одлетіли тучі — 

далі йде виразне підсилення тону на першому такті другого рядка, ще одне підсилення в 
другому такті, потім зниження в третьому і четвертому рядках із кінцевою (стишеною) 
інтонацією на останньому слові; так читають Володимира Сосюру й сучасні майстри 
художнього слова3. Усталена традиція читання лірики поета розкриває інтонаційну 
гнучкість, цілісність, тривалість інтонаційно-звукової лінії вірша, в якій хвилеподібно 
чергуються підйоми і спади. Серед синтаксичних конструкцій в ліриці В. Сосюри переважає 
просте поширене речення з однорідними членами. Фразове об’єднання їх здійснюється 
головним чином складносурядним способом. Як слушно відзначає І. К. Білодід, це пов’язане 
з інтонацією наспівного переліку4. Такий тип синтаксичних сполук спрямований на 
утворення зміцнення внутрішньоінтонаційної єдності фразових побудов різного масштабу 
(у межах рядка, періоду, строфи і навіть цілого вірша). Поет прагне до поступового 
динамічного розкриття основного образу-почуття: 
 

Світає. Повнішають звуки, 
чіткішають фарби. Зоря 
багряні розкинула руки 
у небі немов з янтаря. 
І серце світає тривожне 
і ніжне таке, як колись. 
Я бачу росиноньку кожну 
на вітах, що в синь простяглись. 
 

Тікають сполохані тіні, 
а даль і прозора, й дзвінка 
і тонко над лоном Ірпіні 
гудок лісопилки гука. 
Крізь молотів пісню залізну 
я чую в диханні землі, 
як стукає серце Вітчизни 
у древнім і ріднім Кремлі 

(3, 89) 
 

Найбільшого поширення в поезії В. Сосюри набула анафора, що виконує 
багатоманітні інтонаційно-структурні функції. Інтонаційно-синтаксична анафора виступає у 
ролі своєрідної синтаксичної моделі, на основі якої поет будує варіативне начало кожної 
наступної віршованої строфи: 

 
Чи спів, чи крок маніфестацій,  Чи йде у полі подорожній  

                                                           
2 Сосюра Володимир. Осінні мелодії. К., 1964, с. 112. 
3 Білодід І. К. Ритмомелодика (фрагменти). — Укр. мова і література в школі, 1971, № 4, с. 25. 
4 Білодід І. К. Ритмомелодика (фрагменти). — Укр. мова література в школі, 1971, № 4, с. 25. 



чи гул моторів з висоти  
у шумі теплому акацій, — 
завжди, завжди між нами ти. 
 

і небо міниться й сія, — 
шепочуть губи безтривожно  
твоє ім’я... 

(2, 53) 

Цікавим зразком вірша, побудованого на чергуванні двох анафор, може служити така 
лірична мініатюра 

Я вітру спитаю: «Чи любить вона?»  
А вітер мовчить... Лиш ридає луна...  
Я моря спитаю: «Чи рідний я їй?»  
А море мовчить... Лиш синіє прибій...  
Я сонця спитаю: «Чи буде кохать?»  
І вітер, і море, і сонце мовчать 

(2, 166). 
 

Як відомо, така композиція — особливий різновид анафоричної побудови — розвинулась із 
традицій хорового виконавства: звичайно пісня виконувалася двома (найчастіше —жіночою 
і чоловічою) групами хору за діалогічним принципом5. 

Словесні повтори у ліриці В. Сосюри зумовлені переважно прагненням поета до 
увиразнення певного слова чи фрази. Інтонаційно-виражальна сутність цих повторів в 
залежності від їх смислу і місця в поетичному контексті різноманітна. Це можуть бути 
повтори, поява яких викликана роздумами поета («Думи мої, думи...», «Сивіє волос мій, 
сивіє»); повтори, що надають поетичній думці особливої інтонаційної переконливості і 
емоційної значущості («Не знає осені любов моя, не знає»); повтори, які пов’язані з 
емоційним зльотом, піднесенням («Вже налетіли хвилі, — співай, співай, співай!..»; «Ой 
дзвени, дзвени, дзвени думками...») або передають радісне збудження, захоплення 
(«Ластівки на сонці, ластівки на сонці...», «Васильки у полі, васильки у полі, і у тебе, мила, 
васильки з-під вій...»); повтори, що створюють ефект динамічного «затухання», елегійної 
замріяності: 

На твоє «прощай» 
нахилився в тузі, 
облітає гай — 
синій, синій, синій... 

(1, 102). 
Кільцеве обрамлення — ознака романсової поезії, характерна для переважної 

більшості віршів В. Сосюри. Поет уникає можливої стандартизації, пов’язаної з усталеною 
прихильністю його до вказаного типу поетичної структури. Для кільцевого обрамлення поет 
залучає початкову строфу, повторюючи її в кінці дослівно (наприклад, у віршах «Гаю, гаю, 
мій зелений гай!», «Летять електропоїзди...», «Світить сонце для нас над землею» та ін.). 
Проте значно частіше у поета зустрічаються як варіанти кільця певним чином 
трансформовані, інтонаційно і образно переосмислені початкові строфи, наприклад: 

 
П о ч а т к о в і  с т р о ф и :  
 

Ї х  з а к л ю ч н и й  в а р і а н т :  
 

Той ярок, чавунка  
І пісні, пісні... 
Поїздами лунко 
в даль летіли дні 
 

Той ярок, чавунка, 
щастя молоде.  
Вулицями лунко  
день міський іде 

(4, 41)
* * *  

Швидко грудень повіє крилатий 
* * *  

Хай же грудень повіє крилатий, 
                                                           
5 Див.: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. 



і простелиться сніг, наче дим. 
Ще багато пісень непочатих 
у закоханім серці моїм 

заметелиться снігом, як дим, — 
ще багато пісень непочатих  
у закоханім серці моїм 

(2, 18)
 
Конструкція окремих віршів В. Сосюри відбиває тричастинну побудову музичного 

твору. Так, тричастинною (простою) формою написані вірші «Я пісню про щастя складаю», 
«Шаллю зорі золотої» та ін. Цікавим зразком такої форми (повтором) є вірш «Синії очі»: 

 
Синії очі,  
чорнії брови.  
Мрійно шепочуть 
хвилі дніпрові...  
Пісню десь чути,  
зорі сіяють. 
 

Сивий Славута  
човен гойдає.  
Хвилі дніпрові  
мрійно шепочуть.  
Чорнії брови, 
Синії очі 

(5, 107) 
 
У деяких випадках тенденція до повторів виявляється настільки сильно, що навіть 

двострофна мініатюра завдяки кільцевому обрамленню початковим періодом може набувати 
контурів тричастинної композиції («Ластівка щебече», «Айстри задумані, квіти останнії»). 

Лірика видатного українського радянського поет становить, таким чином, 
благодатний для музичного втілення матеріал, який не тільки не чинить скільки-небудь 
помітного «опору» музиці, а, навпаки, іде їй назустріч. Саме завдяки цьому лірика В. Сосюри 
пpотягом п’яти десятиліть є постійним джерелом натхнення для композиторів різних 
поколінь. 
 


