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За останнє десятиріччя в українській поезії однією з найкращих ліричних збірок можна 
назвати збірку «Таємниця твого обличчя» Д. Павличка. Поет натхненно відтворив художньо-
образними засобами гарячі почуття любові до рідної землі, змалював образ жінки-матері, 
образ коханої. Глибина інтимних почуттів, традиційна поетична форма споріднюють поезії 
Д. Павличка із збіркою І. Франка «Зів’яле листя». У ліриці Д. Павличка той самий драматизм 
інтимних почуттів і зіткнення протиборствуючих сил, без яких не можна уявити собі 
справжньої лірики. Ліричний герой Павличка — наш сучасник, його переповнюють емоції, 
притаманні людям нового, соціалістичного світу. 

Ліричний струмінь Павличкової поезії невіддільний від зачарованого подиху 
Карпатських гір, шуму зелених смерек і дзюрчання гірських потоків, над якими владарює 
мелодійна гуцульська пісня, що зливається з настроями і почуттями сина простого лісоруба. 
У цих настроях і почуттях — сила боротьби за щастя, за справжнє кохання, яке дає людині 
снагу обнови і вселяє в неї радість життя. Слово поета на найвищих регістрах прославляє 
чистоту і щирість людських почуттів. 

Збірка «Таємниця твого обличчя» містить чимало таємниць стилю поета, що 
розкриваються в найрізноманітніших метафоричних, словесно-образних засобах. У кожному 
образі — глибока ніжність ліричного героя. Автор вдається до порівнянь, асоціацій, 
заснованих на ідеї нероздільності природи рідного краю і людського життя: 

Живу, як той гірський потік, 
На спокій — ні хвилини.  
Іскрюсь від кременя в бігу,  
Туманюся від глини. 

Стилю Павличка властиві порівняння, що допомагають відтворити рух, динаміку 
почуттів, чистоту кохання. Вони в душі ліричного героя джерельні й чисті, як блакить 
небесна, як сонце неминуще. Жадана зустріч з коханою приносить радість, від якої «засяє в 
сонці все навкруг», і порівнюється вона із свіжістю зеленого лугу, яка буває після теплого 
дощу. 

З кожним віршем збірки автор відкриває читачеві все нові й нові глибини свого багатого 
метафоричного світу, в якому він вільно оперує звуками і барвами слова, щоразу подаючи 
його у новій якості змісту й форми. У назві збірки «Таємниця твого обличчя» 
сконденсовано зміст вірша-мініатюри, який становить метафору розгорнутого типу: 

Найдовша з усіх доріг —  
Дорога твого приходу,  
Найбільша з усіх таємниць —  
Таємниця твого обличчя. 

У Павличковій метафорі відбивається загальний закон індивідуально-авторського 
художнього мислення. Наприклад, поет у багатьох віршах збірки звертається до образу 
сонця, традиційно пов’язуючи його з образом коханої. Але сонце виступає і в звукових, і в 
зорових асоціаціях, які служать компонентами метафори. Зокрема, звуковий образ сонця 
впізнаємо у гудінні бджіл, які покрили собою соняшники, а зоровий — у променях, які 
палають над головами: 

В моїх повіках напівсонних  
Застигло сонце молоде,  
Як бджолами покритий сонях,  
Воно так міниться й гуде. 

У поетичних метафорах Д. Павличка важливу роль відіграють слова традиційного 
словника поезії, зокрема дієслова тремтіти, цвісти, сяяти, дзвеніти, палати, світити, 
бити, грати. Найчастіше вони сполучаються з іменниками листя, зима, райдуга, волосся, 



осінь, кров, роса, повітря, душа. 
Формування традиційних поетичних метафор у віршах збірки можна простежити на 

словосполученнях дієслів з іменниками: вода — звисає, б’ється, збирається, замліває, 
встає, лине, клекоче, вливається, тече, блищить; море — шелестить, тліє, падає, кричить, 
піднімається, відлітає, стає, входить, лине; дощ — прогинається, іде, сріблиться. На 
дієслівній ознаці побудовані і такі індивідуально-авторські метафори: «Повітря нічне до 
рання з неба текло й ряхтіло»; «Щоб сни мої неквапно протікали між пальцями твоїми, як 
пісок».  

Передаючи переживання ліричного героя, поет звертається до традиційних метафор із 
компонентами душа, серце, вводячи їх в нові семантичні зв’язки: «Там серце моє вознеслося 
в сліпучі верхів’я небес»; «Моя душа, немов тополя, зазеленіла на снігу»; «Моя душа, немов 
черешня, понад снігами зацвіла»; «Моя душа над снігом стала, неначе яблуня в плодах». 
Психічний стан людини, а також стан природи передаються метафорами, у яких семантика 
дієслів пов’язана із звуковими асоціаціями: «Коли сумовитим дзвоном осіння блакить 
загуде»; «Вже душа не б’ється в креші неба»; «Від джерела аж до моря замліває ріка, а над 
нею заметіль сонця шумить»; «Чуємо, як черешня залопотіла крильми»; «Метелик у серці 
моїм вогкими крильми тріпоче»; «А на землі, як ночі сміх, пожежа в лісі заряхтіла»; «І кров 
моя бринить — палюча й гола, — немов небес віддалена струна»; «Посеред ночі дощ пішов, 
зашелестів, як збіжжя в полі»; «Трава нам заграє і вітер затрубить». 

На різноманітних асоціаціях створюються і метафори, що базуються на семантиці 
дієслів фізичної дії: «Дзвенить у зорях небо чисте»; «Небо весняне в сяйві іскриться». 
Подібні метафоричні структури частіше пов’язані з явищами природи. Вони дають змогу 
повніше розкрити щирість почуттів ліричного героя. Іменники традиційного поетичного 
словника небо, місяць, зорі, сонце, ніч та інші входять в індивідуально-авторські метафори: 
«В давній золотій печалі лебедіють небеса»; «Лампада сонця в молодому тілі принаджувала 
жителів темнот»; «Сонце, помальоване циноброю, на вітрилах вечора пливло». 
Здебільшого основою метафоричних структур виступає дієслівна ознака: «Знов зірка кличе, 
мов суниця, ходімо на озимину»; «Линула зоря на круті плаї, як метелика, я впіймав її»; 
«Зоря, вклоняючись небу, падала в комиші». 

Неодноразово метафоризується у збірці традиційний образ поезії вогонь. Метафоричні 
словосполучення утворюються за допомогою дієслова горіти: «Де я в молодому бентежжі 
під руками твоїми горів»; «Там думка палахтить, як рана, горить віків броня і бринь»; 
«Зеленим вогнем береза, як свічка, в полі горить»; «Горить суницями поляна»; «Я житиму 
доти, допоки горіти буде долоні твоєї дотик». У наведених метафорах використовуються 
два значення слова горіти: пряме, пов’язане із зоровими й дотиковими асоціаціями, і 
переносне, що вживається як синонім у ряду «сильне почуття», «захоплення», «повна 
віддача сил чому-небудь». Семантично близькими до метафор з дієсловом горіти є 
метафоричні словосполучення з дієсловами спалахнути, мерехтіти, іскритись, палахтіти, 
тліти, палати. Напр., «І не питайся, що згоріло, бо кров мою вогонь зберіг»; «Зачах, згорів я 
до основ»; «І над твоєю головою палають соняшні світи»; «Море вранці шелестіло, тліло, 
як осінній ліс»; «Перегорів я й перетлів, як ті книжки Кумрана». 

Ніжним почуттям великого кохання-горіння, яким сповнене серце ліричного героя, 
пройняті всі вірші збірки. Це почуття передається в метафоричних засобах, що відтворюють 
радість життя, бажання працювати і творити. Характерними для поета є метафоричні рядки, 
що виражають його авторське кредо: 

Горів я, не згорів.  
Довіку не згорю  
І серце, як зорю,  
Ношу в долонях слів. 

Ліричний герой сповнений ніжності до жінки-матері, до коханої, любові до рідної 
землі, до праці для свого народу. На думку поета, «все не те, коли нема любові», а вона 
буває лише тоді, коли «пісня й хліб волають: «Я люблю!». І не випадково, що для 



змалювання хліба автор використовує найбільш емоційні метафоричні засоби: 
Пахне хлібом трава, 
Що купала  мене з  дитяти,  
Пахнуть хлібом слова,  
Що мене їх навчила мати. 

Стилістичний прийом персоніфікації виражається дієслівними метафорами, які 
зустрічаються в збірці Д. Павличка понад 250 разів. Вони максимально активізують думку 
поета, надають їй дійової форми і, за словами Бориса Олійника, розкривають «хорал 
всеможності людської душі». Так, в одному поетичному творі збірки читаємо: як у зорях 
чисте небо дзвенить, синім льодом палає шлях, щаслива доля підійшла і збудила весняну 
снагу, душа зазеленіла на снігу, любов надійшла і хлюпнула пригорщу тепла, душа понад 
снігами зацвіла, дружба засіяла і живе в літах. 

Структуру метафоричних образів часто становлять і іменникові словосполучення. У 
таких випадках один з іменників має пряме значення і виступає основою, на якій 
виявляються переносні ознаки іншого іменника: 

Ми небес глибину збагнем,  
Вище зір піднесем колоски,  
Ми пшениці незгасним вогнем  
Пролітатимем крізь віки. 

Велику кількість іменникових метафор можна умовно поділити на дві групи. Метафори 
першої групи означають стан людини: кохання, смуток, надію, тугу, чекання. Подекуди 
вони ніби виступають у контрасті з самим контекстом, що лише посилює їх зміст: орбіти 
чола, замок туги, дно душі, дощ любові, пагорби мети. Метафори другої групи означають 
явища природи, що впливають на почуття людини: сліди зорі, срібло сіна, річка рук, 
заметіль сонця, дотик тучі, присмак сонця і сліз, лампада сонця. Як правило, в таких 
метафоричних словосполученнях семантично оновлюються традиційні поетичні слова, що 
беруть свій початок у фольклорі: кохання, небо, сонце, зорі, життя, весна. Деякі 
словосполучення метафоричного змісту становлять фактично кілька об’єднаних метафор. 
Напр.: «Гуркочуть брили грому в скалах, мов неба колеться горіх». Традиційні 
словосполучення гуркоче грім, гуркіт грому набувають тут експресивного значення завдяки 
іменнику брили, який уточнює образ. Наступне порівняння набуває неповторного 
індивідуального звучання завдяки зіставленню неба з горіхом, причому таке зіставлення 
ґрунтується на усталеній дієслівній ознаці небо колеться, небо розкололося, мов горіх. 
Іменникові словосполучення з метафоричним змістом — це концентрована форма 
вираження   ознак  предмета через зіставлення його з іншими ознаками. При цьому зміст 
предмета в процесі метафоризації значно розширюється. Основою порівняння, зіставлення 
виступають в іменникових метафорах назви звичайних побутових понять: пор.: криниця 
життя, дзеркальце води, леза блискавок, чарка любощів, дзвінок медуниці, персні твого 
волосся. Якщо в таких метафорах досить прозора семантична основа порівняння явищ, 
предметів, то інші будуються на віддалених, більш психологічних асоціаціях. До 
індивідуально-авторських іменникових метафор треба зарахувати словосполучення тиша 
душі. «Можна побачити, що небеса — це тиша твоєї душі». 

У подібні образи Д. Павличко вкладає власне переосмислення явищ і цим сприяє 
метафоричному збагаченню поетичної мови. Майстерність поета у доборі влучних 
іменникових метафор спостерігаємо на прикладі вірша «Твого погляду вітер», який 
становить розгорнуту метафору, сконструйовану із цілого ряду словосполучень: мереживо 
ранку, пір’я моря, полотна стерень, дзеркало ставів, плетениці стежок, отари лісу, леза 
колій, тарел і стадіонів, брили будинків, кранів краби, дзвіниці грудей. 

Часто у структурі метафоричного образу головну роль відіграють прикметники або 
дієприкметники. Виконуючи свою переносно-зображальну функцію, метафоричні епітети 
створюють емоційний настрій, увиразнюють почуття. Наприклад, у сполученні з іменником 
дощ прикметники краплистий, цілющий, суворий, золотий передають найтонші відтінки 



емоційного сприймання його ознак. Зокрема, переносне вживання якісних і відносних 
прикметників сприяє поглибленню асоціативних поетичних образів. 

Семантика метафоричних словосполучень колючі крила, тиха любов, мертва зоря, 
неживе крило допомагає розкрити індивідуальне бачення поетичного світу: «Я в руці 
стискав, наче бите скло, мертвої зорі неживе крило»; «Ти, моя дівчинко, моя тиха любове, 
житимеш у моїх словах вічно»; «Твоя душа звіздаста і смаглява» та ін. 

У способі метафоризації ознак, що виражені за допомогою прикметників, виділяються ті, 
що означають колір. Вони є характерними взагалі для поетичної мови, а в збірці Д. Павличка 
відзначаються індивідуальністю, неповторністю. Поет має свою улюблену гаму кольорів. У 
нього часто асоціюються з певним колом понять відтінки золотого, синього, блакитного, 
срібного, чорного і червоного кольорів. Різноманітну семантику має прикметник золотий. 
Глибинні можливості цього слова ще далеко не вичерпані. Воно виявляє таку 
багатозначність, у якій тісно переплітаються загальномовні і власне поетичні смислові 
відтінки. Переважають образи, побудовані на прямих асоціаціях з кольором золота: золоте 
крило, золота вивірка, золоте море, золоті бризки, золота бджола, золота хвиля, золота 
печаль. 

Поетична збірка Д. Павличка «Таємниця твого обличчя» збагачує сучасну літературну 
мову численними асоціативними явищами, вона тісно зв’язана з народнопісенними 
традиціями. Автор уміло оперує фольклорними образами і словами-символами вогонь, 
сонце, місяць, зірки, крила, світло, море та ін., на ґрунті яких виникають індивідуально-
авторські метафоричні словосполучення. 
 


