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«Я ОБІЗВАВСЯ СЕРЦЕМ В СВІТ...» (НАРОДНОПІСЕННЕ СЛОВО 

В ПОЕЗІЇ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО) 
 
У дивовижній відвертості, ліричності, тонкому володінні семантикою поетичного слова, 
тяжінні до ускладненої метафоричності та асоціативності вбачають сучасні критики силу 
поезії М. Вінграновського. Багатьма із цих якостей вона завдячує невичерпним фольклорним 
джерелам, які наснажували не одне покоління майстрів слова. Поряд із П. Вороньком, 
Д. Павличком, І. Драчем, Б. Олійником, у творчості яких відчутна виразна народнопоетична 
течія, М. Вінграновський зумів знайти свою лінію використання українського фольклору. 
Народнопісенність поетової мови — не конкретні стилістичні прийоми, а швидше погляд на 
життя через призму народного світорозуміння, виробленого поколіннями. Поет-лірик 
сприймає світ через символи народної пісні. 

До поетичного словника М. Вінграновського входять слова море, небо, світ, поле, земля, 
хата, верба, чебрець, вишня, тополя, а також руки, тіло, очі, доля, розлука, що називають 
поняття, опоетизовані у фольклорі і в сучасній ліриці. Вони набули ознак своєрідних 
фольклорних символів, у яких переплітаються реалії природи і найглибші людські почуття. 
Ці слова як опора традиційних епітетів. порівнянь, метафор, за словами І. Я. Франка, «вже 
поетичні самі по собі». 

Такими символами, наприклад, є вислови біла хата, синє небо, сине море: «При білій хаті 
в жовтих таракуцах»; «У синьому небі я висіяв ліс»; «У синьому морі я висіяв сни» і под. 

Традиції фольклорної поетики найвиразніше виявляються в активізації здрібніло-
пестливих назв: «Прокинулись дівчатонька»; «Ластонько, літа кінець»; «Красо моя! 
Вкраїночко моя». Як стилізація фольклорного тексту сприймається, наприклад, така 
поетична картина з експресивним словотворенням: 

Зраділий, 
Я обізвався серцем в світ  
І вже крізь тебе пораненько  
Я крикнув, повен сил і дій: —  
Мій світе, світку, світотенько,  
Мій світоньку, світище мій!...  

(«Станси») 
Фольклорного походження і прикладкові форми епітетів, порівнянь в уривку з поезії 

«Сива стомлена сутінь снігів...»: 
І з-під хмар-снігурів  
Сніговіється даль-хитавиця,  
Та ще приспана сила снігів, 
а над серцем зоря-вечірниця... 

Позитивний оцінний зміст епітетів червоний, білий, веде свій початок також із 
фольклорних ештетних словосполучень червона калина, червоне намисто, червоні чоботи, 
біла хустка, біле личко і под.: 

Вона (дівчина) іде в червонім намистинні,  
І тінь її, і відер тінь гойдлива  
Ідуть із нею... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Але нараз — вода з-під них і хлюпне  
На білому піску в слідочки ніг. 

(«Ще молодесенька. Навшпиньках не ходило...») 
Традиційні епітетні сполуки, здрібніло-пестливі форми, ситуативні зв’язки дівчина ~ відра 

з водою, пісок ~ сліди ніг — все це несе на собі ознаку народнопісенності, підвищеної 
експресивності, ліричності. Образність постійного тропа червоне намисто оновлюється у 
незвичній словоформі намистиння. 

У поезії М. Вінграновського розширюються семантичні зв’язки слів земля, край, сторона, 



хата, які часто уособлюють у собі поняття Батьківщини. Епітетні сполуки з цими словами, 
на відміну від дожовтневої народної пісні, в якій вони мають, насамперед, інтимно-ліричне 
звучання, у сучасних контекстах набувають громадянського значення, пов’язуються із 
почуттям патріотизму та інтернаціоналізму. Тому закономірно, що у поезії 
М. Вінграновського епітетні структури типу рідна земля, біла хата зустрічаються поряд із 
лексемами-поняттями світ, планета, напр.: у вірші «Тополя»: 

І той любов’ю повниться до світу,  
Хто рідну землю має під собою... 

(«Тополя») 
Властиві фольклорній мові персоніфікації ускладнюються в метафорах, напр.: «Сира 

земля пошерхлими губами Припала до грудей сівалок голубих», «Білий ранок рушник 
носить, витирає очі». 

Оновлення поетичної експресії постійних епітетів часто зумовлюється зміною усталеної 
сполучуваності. Так, традиційне народнопісенне означення карі очі («Найдеш собі 
дівчиноньку з карими очима») у сучасному поетичному мовленні помітно розширює свій 
контекст. У поезії М. Вінграновського воно входить до сполук зі словами голівка, коси, 
напр.: «І карі коси сумовливі...», «І карі очі, і голівку кару...». Первинне значення епітета 
зберігається, а незвична сполучуваність викликає стилістичний ефект. 

Показовим є сполучення традиційних епітетів зі словами абстрактного плану у 
самобутніх експресивних метафорах типу «Дві білих пісні рук твоїх зі мною», «Білим димом 
снігів...», «Зелені руки розкинув сонний сад», «Зеленим голосом сади зовуть зозулю». Епітети 
білий, зелений відходять у таких контекстах від конкретного називання кольору до 
позитивної оцінності, символічності. 

За частотою вживання в поетовому стилі виділяється епітет білий. Щоб увиразнити його у 
складі епітетної сполуки біла хата, М. Вінграновський звертається до різних способів. Це й 
трансформовані метафоричні структури, побудовані на «рослинних» асоціаціях: «Цвітуть 
на білому хати». Це й перехід епітета-прикметника у прислівник із вищим ступенем 
абстрактності: «Там, де хата всміхається біло». Сприяє образному оновленню художнього 
означення й побудова перифраз типу «Білявих сіл замислені гаї». 

Незвичне поєднання традиційних епітетів властиве лексемам, які передають поняття 
людина (дівчина). Так, у метафорах «Чорняве полум’я» з печальнрими очима», «Спи, моя 
тривого кароока» оновлюється семантика прикметників чорняве, кароока, 
переосмислюються слова полум’я, тривога, які заступають поняття дівчина. Фольклорні 
означення тонкостанна, молода, кароока властиві, як правило, сполученням із лексемою 
дівчина та її варіантами, створюють нові персоніфікаційні зв’язки у поезії 
М. Вінграновського: «...горда мужність тонкостаннаї», «...скроні землі молодої», «воленьку 
карооку». Пор. також стилістичний ефект від метафоризації традиційних епітетів: соняшники 
карі, карий грім, чорнобривий шлях, сон темно-русий та ін. У подібних контекстах 
спостерігаємо відхід від номінативних значень первинних епітетів і виникнення значень 
позитивної оцінності. 

Зa зразком фольклорних означень-композитів сизокрилий, чорнобровий творяться 
метафори квіти чорноброві, плугами чорнокрилими і под. Центрами індивідуальних метафор 
стають слова-символи верба, тополя, пор.: «Здрастуй, здрастуй, моя жоржино І вербове моє 
село!» і «І тополята в полі поливають, І поливати землю тополину». Прикметники 
вербове, тополина у такій сполучуваності виявляють значення «де ростуть верби (тополі)», 
«рідне(а), красиве(а). Другий приклад — це також зразок стилістично вдалого звукового 
повтору. 

На синтезі фольклорних образів-слів чебрець, вишня, що мають конкретно-чуттєвий зміст, 
і абстрактного поняття розлука формується сучасна метафора народнопісенного звучання: 

На газеті заснула біля мене хороша розлука.  
Чебрецями і вишнями пахне вона... 

«Ви, як стежка, кохана» 
Розвиває М. Вінграновський і семантику традиційних загальномовних метафори, як-от: 



«Встає зоря вечірня з полина...», «Стояла в травах ніч», «Зіходить ніч на витишений сад...» та 
ін. Слова конкретно-чуттєвого змісту полин, трави, сад, так само як і дієприкметник 
витишений, сприяють народженню індивідуальних образів. 

Позначені самобутньою авторською індивідуальністю, фольклорні засоби оновлюють у 
поезії М. Вінграновського свій образний потенціал, інтимізують мовлення, служать для 
передачі хвилюючих проблем сучасності. 

Поет серцем озивається до багатоголосого світу, в мелодію якого помітно вплітаються і 
звуки народної пісні. 
 


