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(На матеріалі сучасної української поезії) 
 
Серед іменникових словосполучень найпоширенішою структурою, що метафоризується, є 
так звана генітивна конструкція (від лат. genitivus — родовий відмінок). У таких 
конструкціях метафоризоване слово виступає у формі залежного родового відмінка: водиці 
стрічка, епохи глибінь (П. Тичина); посвист крил, метелиця суцвіть, любові вітер 
(М. Рильський); комуни світ, прожекторів мечі (В. Сосюра); коріння рук, клекіт сонця, 
полотнище віків (А. Малишко). 

Генітивні конструкції з метафоричним змістом уживаються як назви поетичних збірок 
і циклів: «В затінку жайворонка» М. Рильського, «Весни дихання» В. Сосюри, «Полудень 
віку» А. Малишка, «Колір часу» В. Бичка, «Запах неба» В. Коротича та ін. 

Семантичне ядро іменникового словосполучення нерідко поширюється, уточнюється 
за рахунок залежних прикметників. Наприклад, у назві поетичного циклу А. Малишка 
«Сонети синього квітня» прикметник уточнює якісну ознаку метафоризованого іменника, 
виступаючи щодо нього в ролі метафоризуючого. Отже, іменник квітень через поширення 
значень понять сонети і синій зазнає подвійної метафоризації. Завдяки поєднанню в одному 
словесному образі звукових (сонети) і кольорових (синій) асоціацій назва весняного місяця 
набуває пластичності. 

У метафорі струни радості поняття радість зіставляється з музичним поняттям 
струни, яке входить у ширше семантичне поле — грати, співати, музика та ін. В одному 
семантичному плані були б метафори радість грає, радість співає. Проте струни радості 
порівняно з названими відзначається більшим конкретно-чуттєвим змістом. 

У традиційних визначеннях, які йдуть ще від Арістотеля, сказано, що в основу 
метафори покладений принцип подібності. Відповідно до цього метафора розкриває зміст 
або призначення невідомого предмета через властивості й дії відомого. Проте чи завжди 
можна одразу все це визначити в метафорі? Проаналізуймо такі рядки В. Сосюри із збірки 
«За владу Рад»: 

І будеш ти міцним, поете,  
У сяйві радісних горінь,  
Коли летить твоя планета  
В безмежну щастя далечінь. 

У цих рядках маємо дві генітивні конструкції: сяйво горінь, щастя далечінь. Якщо 
між сяйвом і горінням можна знайти певний зв’язок, то між поняттями щастя і далечінь 
такого зв’язку майже немає. Значення генітивної конструкції щастя далечінь розкривається 
лише за допомогою всього контексту. Коли ж узяти наведений поетичний контекст, що 
становить собою розгорнуту метафору, конструкція якої вийшла за субстантивні межі, то в 
цьому також знайдемо не порівняння, а ствердження предикативної ознаки, вираженої 
дієсловом теперішнього часу. 

Саме іменник порівняно з іншими частинами мови передає ознаку в найбільш 
узагальненій, предметній — в генітивних конструкціях якісна ознака передається навіть тоді, 
коли іменник не сполучається з дієсловом або прикметником: гомін неба (замість небо 
гомонить), крила вечора (замість крилатий вечір). 

Часте вживання генітивних іменникових словосполучень з метафоричним значенням 
веде до їх стандартизації. Проте поетичне мовлення, як правило, надає нового стилістичного 
звучання загальномовним метафорам тип світло науки, грім оплесків, іскра надії, крик душі. 

Загальномовна метафора крик душі, що виражає вияв відчаю, сильного душевного 
переживання, частіше трапляється в публіцистичних творах, але є і в поезії: 

Прибережу для дальніх мандрувань  
Бажань і снів незайману натуру,  
І крик душі, й вітрів колоратуру,  



І мрево вечорів, і подихи світань (А. Малишко) 
Всі генітивні конструкції метафоричного змісту крик душі, вітрів колоратуру, мрево 

вечорів, подих світань — об’єднуються спільним психологічним змістом у дальніх 
мандруваннях ліричного героя чекатимуть і переживання, і хвилини радості, спокою. І 
водночас семантичний зміст загальномовної метафори крик душ протиставляється 
наступним індивідуальним метафорам, контрастує з їх змістом, а цим самим набуває і 
поетичної експресії. 

Генітивні словосполучення здатні бути джерелом створення метафоричного образу, 
тому вони досить поширені в поетичній лексиці, що характеризує явища природи: кров 
калини (А. Малишко), троянди днів (В. Сосюра), берегів явори (Д. Павличко); мовчання 
берегів (М. Бажан). Близькі до них генітивні словосполучення з компонентами, семантика 
яких пов’язана з ознаками, властивими птахам: птиці снігів (А. Малишко), вітряків крила 
(Д. Павличко), крило зорі (В. Сосюра), крила космодрому (А. Малишко), квиління віт 
(М. Вінграновський), щебетання дібров (А. Малишко) та ін. 

Іменникове словосполучення з метафоричним змістом — чайки юнацтва («Чайки 
юнацтва летять над Дніпром» — М. Нагнибіда) — спирається своєю семантикою на 
усталену загальномовну метафору день летить і дні пролітають. Ознака летіти 
пов’язується з поняттям птах. Метафора чайки юнацтва побудована на перенесенні ознаки 
летіти на відрізок часу (юність). Семантичні зв’язки між іменниками чайки і юнацтво не 
втрачені, а виявляються через дієслово летіти. Крім того, генітивне словосполучення чайки 
юнацтва — це свого роду структурний компонент ширшої дієслівної метафори. Його можна 
розглядати не тільки як готову метафору, але й як «будівельний матеріал» для створення 
дієслівних метафор. Пор. криниця старості (на ґрунті усталеного глибока старість): «В 
криницю старості не заглядай, про те, яким ти будеш, не гадай» (Д. Павличко). Іменники 
криниця і старість зближуються у метафоричному словосполученні на основі спільної 
ознаки — глибини. 

Метафора виявляє в слові його конкретно-чуттєве значення. Наприклад, у контексті 
«Сльоза кохання солодко котилась по її гарячій молодій щоці» (В. Сосюра), який передає 
внутрішній стан людини, поетична метафора сльоза кохання повністю розкриває своє 
конкретно-чуттєве значення завдяки сполученню з словами солодко, котитися. 
Створюється цілком конкретний образ, який у зіставленні з усталеною поетичною 
метафорою сльози радості індивідуалізується. 

Компонентами генітивного словосполучення з метафоричним змістом виступають 
слова-поетизми: небо, любов та ін. «Та ніхто й не проти — як гарний пам’ятник, коли він під 
небом людської пам’яті» (Б. Олійник); «А коли б його жар любові поділити поміж людьми, 
тоді діти землі єдиної посадили б вишневий сад» (А. Малишко); «Для нас завжди цвіте весна 
любові, її зима од нас не прожене» (В. Сосюра). Семантичні зв’язки метафоричних 
словосполучень розвивають, конкретизують, унаочнюють поетичні образи. 

Послуговуючись традиційними метафорами, поезія прагне до їх оновлення. Часто 
метафоризуються поняття, пов’язані з внутрішнім станом, переживаннями людини, а також 
явищами природи. Так, щоб виразити почуття гніву, поет користується іменниковим 
словосполученням з метафоричним змістом вітер гніву. Спільним значенням для обох 
компонентів є «збудження чогось; рух». У такому поєднанні слово гнів набуває нового 
стилістичного забарвлення. Значення «сильне роздратування, переживання» конкретизується 
завдяки зіставленню з вітром. 

На основі звукових асоціацій формуються метафор гомін трав, трави шептання, 
шепоти нив, щебетання дібров, крик колосків, мовчання берегів, квиління віт. Ηазви дій, 
станів людини, живих істот стають ознаками рослинного світу. 

Для деяких поетичних словосполучень з метафоричним змістом характерна 
контамінація — об’єднання в одній метафорі компонентів різних метафор, побудованих на 
різних семантичних зв’язках. Ось приклад: «Знову я руки тобі простягаю, плине до тебе 
думок мої ноша, здрастуй, долино братерського краю, здрастуй земле білоруська хороша» 



(А. Малишко). Вислови плинуть думки, плин думок — традиційні метафори, що відповідають 
поняттю думати, думка. Іменникове словосполучення думок ноша увиразнюється, стає 
експресивнішим завдяки конкретно-предметному змісту іменник ноша. Кожна з метафор 
окремо, плинуть думки і ноша думок, цілком природна і виправдана семантичними 
можливостями сполучуваності слів. Коли ж ми вчитаємося в рядок «плине до тебе думок 
моїх ноша», відзначимо незвичність метафори плине ноша (думок), якій порушення 
нормативної сполучуваності слів пояснюється не настановою на семантичну 
багатоплановість слова, а випадковим збігом двох метафор. 

Важливим джерелом метафоризації є слова, пов’язані з реаліями рослинного світу: 
«Там кров твоїх кала цвіте з людською кров’ю» (А. Малишко). Спільним для обох означень є 
червоний колір, на основі чого й утворюється семантичне ядро метафори — кров калини. 

Іменникові словосполучення з метафоричним змістом є конденсованою формою 
вираження ознаки предмета, явища через зіставлення його з іншими предметами, явищами, 
причому ознака, виражена вказівкою на предмет, відзначається семантичною 
багатоплановістю і одночасно конкретністю. Наприклад, на семантичних зв’язках з ознакою 
кольору побудовані такі метафори, як мак зорі, мідь зорі, багаття зорі: «Погас зорі холодний 
мак, чорніють лави тіні» (В. Сосюра), «Лиш на обрії гасло багаття зорі» (В. Сосюра). 
Кольори, які виражаються через зіставлення з маком, міддю, не мають прямих відповідників 
у мові. Діапазон оцінок зорі (її кольорів) у зв’язку з цим розширюється. Входження 
іменникового словосполучення в максимальний контекст свідчить про те, що зміст метафори 
з метафоричним компонентом зоря накладається на семантичне поле слів типу горіти, 
палати, світити, тобто з поняттями, які можна передати найзагальнішим словом вогонь. 
Пор.: погас зорі холодний мак; гасло багаття зорі, зорі холодна мідь. Семантичний зв’язок з 
поняттям світити виступає і тоді, коли зоря безпосередньо зіставляється за формою з 
реально-побутовими поняттями: «В полі тихо догоряє прядиво зорі» (В. Сосюра). Пор. також 
розгортання пластичного образу зорі в контексті «Коли крило зорі вечорової багрянить даль, 
люблю я шум беріз» (В. Сосюра). Словосполучення крило зорі метафоричне, та коли воно 
виступає в максимальному контексті, то семантичний центр його пересувається на дієслівну 
ознаку багрянить, а ціле словосполучення крило зорі стає метонімічним. 

Опредмечування ознак — загальна тенденція поетичних метафор, що мають форму 
іменникових словосполучень. У сучасній поезії ця загальна тенденція часто спирається на 
побутово-предметну конкретизацію понять і явищ, які звичайно мають у загальномовному 
словнику високе, піднесене звучання: «Пояс моєї планети, вишитий голками ракет, 
вишитий заполоччю диму, інкрустований сріблом сліз» (І. Драч); «Я всесвіту боржник: не 
кожному вточило такого, як мені, пісенного вина» (Б. Олійник). 

Вживання у складі метафори слів з різних семантичних комплексів — це активізація 
поетичних уявлень про реалії і різні сторони їх функціонування. 

Слово в поетичному мовленні завжди багатопланове, воно несе в конденсованому 
вигляді уявлення про означувані ним предмети. Ці уявлення активізуються в індивідуальних 
текстах. 

Характерною рисою сучасної поезії є прагнення до абстрагованості. Ця тенденція 
яскраво простежується у використанні різних семантичних структур іменникових 
метафоричних словосполучень. Різноманітні поняття і явища ставляться поетами в таку 
семантичну залежність, для розкриття якої вимагається складний асоціативний зв’язок. 
Досвідчені майстри слова вкладають у метафоричний зміст іменникових словосполучень 
власне переосмислення явищ оточуючого світу і цим сприяють естетичному збагаченню 
поетичної мови. 
 


