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«ГУДЕ ВІТЕР ВЕЛЬМИ В ПОЛІ...» 

 
Хто з нас не захоплювався відомим романсом М. Глінки «Гуде вітер вельми в полі»?! 
Тривожні акорди, поєднані з музикою слова, народжують справжній мистецький твір. 
Вдумаємось у вислів гуде вітер. Він не просто передає зміст: «надворі вітер» або «вітряно», 
а ніби розгортає перед нами картину, створює звуковий образ вітру. Повідомляючи комусь у 
розмові, що надворі вітряно, ми обходимося без дієслівних ознак гуде або віє вітер. 

Інша річ — поетична мова, де ці характеристики вітру стали звичними, вони ніби 
підкреслюють активний, динамічний стан природи. Крім того, вони стали такими ж 
постійними ознаками до слова вітер, як і фольклорний епітет буйний вітер. 

«Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться», — тужливо співає Наталка Полтавка 
в п’єсі І. Котляревського. А в Лесі Українки (в одному з її перекладів) читаємо: 

Я піду собі у гори,  
Там стоять хатки тихенькі,  
Вільно дихають там груди,  
Віють вітри там буйненькі. 

Цікаво подивитись, як кожний із письменників уявляє собі отой звичний, освячений 
традицією вітер, до яких словникових скарбів української мови звертаються майстри 
художнього слова, передаючи своє бачення світу природи. От, скажімо, коли вітер сильний, 
коли він дужчає, коли стає сердитий, то про нього кажуть, що він дме, гуде, завиває, 
стугонить, вишумовує, свистить, свище, рве, шугає, шмагає, зірвався, б’є у лице, шарпає, 
налітає, мчить шалено. 

У значенні висловів вітер віє, вітер гуляє, які усталилися в поетичній мові, зовсім не 
відчувається ознаки «сильний, дужий вітер». Ось, наприклад, поетичні рядки А. Малишка: 

Гуляє вітер-шелестій  
Із батьківського лугу. 

Порівняймо класичні Шевченкові слова, де поряд звучать обидва дієслова: 
По діброві вітер віє,  
Гуляє по полю. 

Про вітер ніжний, про ласкавий легіт кажуть, що він тремтить, затихає, лине, 
подихає, шелестить, грає, лижеться, подихнув, дихне, пробіжить, передзвонює, дзвенить, 
шепоче, грає, бринить. 

Вітер сприймається як істота. Подібно до людини він розмовляє, шамотить, 
будиться, ходить, біжить, шепоче, сміється, ридає, стогне. Порівняймо відомі 
Шевченкові рядки: «Вітер з гаєм розмовляє» або «Тільки вітер з осокою шепче: Хто се, 
хто се Сидить сумно над водою, Чеше довгі коси?» 

Образ вітру-людини оригінально осмислюється в поетичній мовотворчості 
Володимира Сосюри: 

Рідний вітер України  
Мене за шию обніма  
Й цілує в губи. 
 
Синіми пальцями вітер  
Стукає в шибки. 
 
Хитає вітер на бігу  
Волошки мрійно-сині. 

Коли зіставимо, скажімо, поетичні контексти Лесі Українки «Вітер цвіт з мигдалів 
обсипає»; «Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу» або образи Максима Рильського 
«Вітер берези смутні Хилить в солодкій дрімоті»; «Ніч, і вітер віти рве вербові»; 
«Піднялися крила Сонних вітряків, І черешню білу Вітер розбудив», неодмінно помітимо 



загальну тенденцію поетичного слова до створення засобами мови виразних зорових картин. 
І справді, поетична мова має не тільки констатувати явище, інформувати про нього, — вона 
повинна показати його, зробити чуттєво сприйманим. Слово покликане створити картину — 
у фарбах, звуках. Ось чому в характерній сполучуваності слова вітер виявляється 
динамічність цього словесного образу. Так, вітер громадить, пригонить, куйовдить, 
шматує, розбиває хмари, надуває, гонить вітрило, несе пісок, знімає хмару пилу, нагинає 
лозу, зриває піну, збурює море, розкочує хвилі, хитає верби, надуває сосни, трусить росу, 
зриває сльозу. 

Індивідуальні мовні образи виростають на ґрунті синонімічних багатств української 
мови. Синонімам знявся, схопився, зірвався вітер, які виступають загальномовними 
метафорами, відповідають індивідуальні метафори, напр. у М. Коцюбинського: «Махнув 
крилом вітер і захитав дерева». До речі, саме у Михайла Коцюбинського найчастіше 
зустрічаємо дуже динамічні, виразно олюднені образи вітру: «Вітер розбиває собі груди і 
стогне»; «Старий дзвонар-вітер зібрав докупи тисячі ниток і хилитає галузки і дзвонить 
та й дзвонить». 

Усталилися в українській літературній мові зв’язки між ^поняттями вітер і летить. 
Звідси й поетичні традиційні метафори крила вітру, на крилах вітру або ще більш віддалені 
асоціації крила творчості, вітер творчості: 

Твій ранок, земле, все ясніший,  
Все гарячіший розмах твій.  
І вітер творчості колише  
Діброви в тиші степовій. 

(М. Рильський). 
Мова дає нам можливість вибирати різні форми для вираження тієї самої думки. Ми 

розуміємо, що йдеться про той самий стан, про те саме явище, коли чуємо: «Вітер 
шелестить вербами» і «Верби шелестять від вітру». Тільки в першому випадку активним 
діячем виступає вітер, як напр.: «Тільки й чути, як вітер у садку зіллям колихає» (Марко 
Вовчок); «Шелесне вітер акаціями під вікном» (І. Нечуй-Левицький), а в другому випадку 
об’єктом нашої думки стають предмети які самі зазнають дії вітру: 

Мобілізуються тополі 
під хмарним вітром на горі 
(П. Тичина). 

Майорять під морозним вітром червоні знамена 
(О. Довженко). 

Вислів під вітром виступає в одному синонімічному ряду з іншими 
прийменниковими сполуками: на вітрі, од вітру, пор.: «Там, на вітрі, прапор має» 
(П. Тичина); «Хвиля тихо черкалась об берег і шелестіла, неначе ліс на тихому вітрі» 
(І. Нечуй-Левицький); «Захвилювалась вода, мов жито від вітру, покотилась валами до 
берега» (М. Коцюбинський); «Натовп колихнувся, як нива од вітру» (О. Гончар). 

Вітер виступає символом оновлення, боротьби, символом революційних 
перетворень. Варто згадати символічну назву збірки Павла Тичини «Вітер з України», а 
також його знаменні слова: 

Нікого так я не люблю,  
як вітра вітровіння,  
його шляхи, його боління 
і землю, землю свою. 

Позитивний оцінний зміст мають у художньому й публіцистичному стилях усталені 
вислови типу вітер волі; вітер творчості; змагатися з вітрами; обличчя, обпалені вітрами 
тощо. Всі вони позначені відтінком високого експресивного стилю. І звичайно, в даному і 
випадку годі й говорити про конкретне значення вітру як природної стихії. Це вже 
поетичний символ. 

У самій лексико-семантичній системі мови закладена єдність конкретного, або 



прямого, і абстрактного, або переносного, значення слова, переростання абстрактного 
значення в символічне, напр., іти проти вітру в прямому значенні має один зміст, а в 
переносному означає  «боротися». Так поетична мова, світ образного уявлення відкриває 
широкі можливості для народження багатозначних слів, показує здатність слова переростати 
своє конкретне вживання і ставати поетичним символом. 
 


