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Поетична фразеологія (образні словосполуки, поетичні формули, крилаті вислови та 
афоризми) передає й закріплює художню, естетичну оцінку дійсності. Увага до поетичної 
фразеології, до її семантичної своєрідності й стилістичних можливостей пов’язана з 
піднесенням культури мови художньої літератури, що збагачується новими виражальними 
засобами. 

Проводячи паралель між мовотворчістю народу і найбільш талановитими його 
представниками — художниками слова, О. М. Бабкін писав: «Письменник створює такі 
мовні звороти і смислові формули, які вільно вихоплюються з тексту його віршів чи прози і 
починають жити в мові народу поряд з прислів’ями, приказками та подібними до них 
стійкими сполуками слів, становлячи виразове багатство національної мови і поповнюючи її 
ідіоматичний запас»1. Отже, аналіз поетичної фразеології має значення не тільки для 
з’ясування індивідуально-творчих рис того чи іншого автора, а й для висвітлення складних і 
винятково важливих процесів у розвитку літературної мови. 

У поетичній фразеології можна виділити такі основні групи: образно-символічні та 
перифрастичні вирази, метафоричні та епітетні структури, афористичні вислови) В 
українській радянській поезії помітне місце займають образно-символічні фразеологізми 
фольклорного походження. Таким є, наприклад, образний вислів з народних дум «на ясні 
зорі, на тихі води», що нерідкої зустрічається у творах українських радянських поетів! У 
М. Рильського в «Слові про рідну матір»: «Благословенні ви, брати, Що в сяйві дружби і 
свободи Йде те до спільної мети, На ясні зорі й тихі води». У В. Сосюри в «Україні»: «Дзвін 
шабель, пісні, походи, вол: соколина, тихі зорі, ясні води — моя Україна». У Д. Павличка в 
поезії «Гранослов»: «Веди мене, дорого правоти, Як не мені, дай іншому дійти На тихі зорі і 
на ясні води». При всій «прозорості» основних понятійних елементів фразеологізму (зорі, 
води) та епітетів до них (ясні, тихі) семантична основа вислову є відносно складною, 
оскільки вміщує, крім самовизначального фразового значення, теж поетично 
переосмисленого, ще й значення текстуальне. До співвіднесених значень «доброї погоди» і 
«мирного життя» в останньому прикладі додається також значення «вершинні творчості», 
що свідчить про важливу роль у структурі поетичного фразеологізму його образно-
символічного наповнення, з чим, зокрема, пов’язується зміна епітетів, означень: тихі зорі, 
ясні води. У такий спосіб розширюється семантико-стилістичний обсяг поетичного 
фразеологізму або ж утворюються варіанти фразеологічного вислову. Останнє можна 
простежити на прикладі народнопоетичного за походженням фразеологізму «на калиновім 
мості», часто вживаного в художньому стилі сучасної української літературної мови. Так, 
калино вий міст у контексті: «Від неї [матері] першої я почув, про калиновий міст, до якого 
й досі тягнуся думкою і серцем...» (М. Стельмах) може бути витлумачений які «пора 
молодості», «щось особливо дороге». У цьому плані характерні назви повісті Петра Панча 
(«На калиновім мості») та книжки перекладів українською мовою з білоруської (Калинові 
мости. Антологія молодої білоруської поезії. К., 1969). У Б. Олійника читаємо «Одцвіли і 
розсипались маком На кленових мостах роки». У народних піснях, крім цього варіанта, 
зустрічаємо ще й «кедровий міст»: «Та й пішов я та здогонив На кедровім мості: «Заверніть 
се, літа мої, Хоть до мене в гості!». Поетичні контексти дають підстави вважати вжиті в них 
образи «кленових (кедрових) мостів» варіантами «калинового мосту», адже йдеться про 
скороминучість молодих літ, пори цвітіння. Можливість заміни одного з лексичних 
компонентів даного фразеологізму не суперечить визнанню за одну з категоріальних ознак 
фразеологічної одиниці стійкості, сталості семантичного складу, маючи на увазі стійкість і 
незмінність (відповідність) поетичного значення, а не власне лексичну сталість. 

Образне значення тісно поєднується з прямим і в поетичних фразеологізмах 
перифрастичного типу, наприклад, у поширених прикладах «стратег нечуваних боїв», 
                                                           
1 Бабкин А. М. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л., 1970, с. 108. 



«великий будівничий» (М. Рильський); у звертаннях до Батьківщини — «рідна мати». 
Зауважимо, що постійні поетичні метафори та сполучення з постійними епітетами загалом 
вільніші від контексту, тоді як поетичні перифрази до свого фразеологічного значення 
здебільшого додають і контекстуальне. Щодо усталених поетичних висловів, то вони, як і 
будь-який фразеологізм, відтворюючись у багатьох поетичних творах, беруть активну участь 
у формуванні поетичного стилю епохи. 

Великий шар поетичної фразеології становлять афоризми. Вони характеризуються 
структурною неоднорідністю. Тільки в афористиці Павла Тичини знаходимо і стійкі 
сполучення слів різної будови (сонячні кларнети, вітер з України, чуття єдиної родини, 
перемагать і жить), і стійкі фрази (стою — мов скеля непорушний; не той тепер 
Миргород, Хорол-річка не та; труд переростає у красу), а крилатий вислів «Партія веде» 
може бути віднесений і до стійких сполучень, і до стійких фраз. 

Для афоризмів-фраз характерна можливість еліптичного вживання. У даному разі 
маємо ніби згущення семантики в частині фрази, яка виконує функцію замінника всієї 
фразової сполуки, що сприяє переходу фрази у фразеологічне словосполучення. Із 
афористичного вислову М. Рильського: «У щастя людського два рівних є крила: Троянди й 
виноград, красиве і корисне» постав образно-символічний вираз словосполучного типу 
«троянди й виноград». На відміну від афоризмів, за якими авторство зберігається відносно 
тривалий час, деякі сконденсовані поетичні словосполучення можуть вживатися самостійно, 
без посилань на автора. До них належать, наприклад, поетичні фразеологізми вітер з 
України і вітер зі сходу, чуття єдино родини і троянди й виноград, а якщо взяти до уваги й 
перекладну поезію, то також і молода гвардія, безумство хоробрих (смілих), всім смертям на 
зло і т. п. На увагу заслуговує і явище введення афоризму в інший поетичний контекст, що, 
звичайно, супроводжуєте ся і певними семантико-стилістичними змінами в самому 
афористичному вислові. Пор.: «Там революція іде Сповна невиспівана й досі» 
(В. Кочевський); « — Поет котрий побачив, як світає, Не згубиться ніколи і ніде... А на 
майдані світу пил спадає, І вічна революція іде» (Р. Третьяков). А ось як творчо 
переосмислює крилатий вислів О. Блока про вічний неспокій борця і творця поет 
В. Симоненко: 

Ні, сонний спокій зовсім нам не сниться,  
Ні, нас не вабить ніжна тишина —  
Прийдешнє осяває наші лиця,  
Неспокій творчий з вічністю єдна. 

З поетичними фразеологізмами афористичні вислови об’єднує цільність поетичного 
значення, нерозкладність, відточеність форми. Як згустки поетичної мислі естетичної оцінки 
певних явищ дійсності, афоризми найлегше вихоплюються з тексту вірша і починають жити 
в мові народу своїм життям. Ось лише деякі афористичні рядки з двох поезій Ліни Костенко: 

Душа летить в дитинство, як у вирій, 
бо їй на світі тепло тільки там; 
 
Моя любов чолом сягала неба,  
А Гриць ходив ногами по землі; 
 
— Нелегко, кажуть, жити на дві хати.  
А ще нелегше — жить на дві душі; 

 
— Історії ж бо пишуть на столі.  
Ми ж пишем кров’ю на своїй землі. 

 
— Цінує розум вигуки прогресу, 

душа скарби прадавні стереже; 
 

— Блаженний сон душі  
мистецтву не сприяє; 



 
— Поезія — це завжди неповторність,  

якийсь безсмертний дотик до душі. 
У певному розумінні афоризми можна назвати «нервовими вузлами» поезії. З 

погляду семантичної структури тут є поєднання, що перевищують таку максимальну 
одиницю традиційної фразеології, як стійка фраза. 

Поетичні фразеологізми в основі семантики мають здебільшого образ, або символ. 
Значення компонентів поетичного фразеологізму підпорядковані цілому (образному змісту), 
ніби розчинені в ньому і в цьому розумінні є фразеологічно зв’язаними. Зміст багатьох 
стійких поетичних сполук залишається мотивованим, легко розгадуваним, оскільки їх 
можна співвіднести з перемінними словосполученнями такого ж лексичного наповнення. 
Значеннєве навантаження поетичних фразеологізмів передбачає можливість їх семантичного 
ускладнення, з яким пов’язані їх оцінки й експресивні функції в мові. 

 


