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(Про одну символічну формулу в сучасній поезії) 
 
Важко уявити поезію без символіки, яка є одним з різновидів художнього іносказання. 
Бувають символи індивідуально-авторські, які народжуються і живуть тільки в конкретному 
творі письменника. А є ще й такі словесні символічні формули, що становлять творче 
надбання поезії в цілому. За період тривалого історичного розвитку віршового мовлення 
склалося чимало традиційних образів — символів суспільного та духовно-емоційного життя 
людини. Скажімо, існує стійка образна аналогія між дорогою і життям, порами року і віком 
людини та ін. До таких традиційних поетичних формул належить і образ ріки як символу 
життя та органічно пов’язаний з ним образ моря житейського, що широко використовуються 
у мовній практиці сучасних поетів. Смислове наповнення цих словесних символів служить 
надійним засобом втілення роздумів над філософськими проблемами буття, тонкої гами 
естетичних почуттів автора. Художня місткість символу забезпечується тим, що 
інакомовного смислу в творі набувають не тільки слова ріка, море, а й різноманітні 
найменування ознак водяного простору. 

Поетів завжди хвилювала думка про плинність, невблаганний рух вперед людського 
життя, яке має свій початок і кінець: 

Мені відкрилась істина печальна:  
Життя зникає, як ріка Почайна 

(Л. Костенко). 
М. Вінграновський, використовуючи розгорнуті метафори із смисловим центром море, 

ріка, подає діалектику життя ліричного героя у творах, що так і називаються — «Моєму 
морю», «Вінок на березі юності», «Я молодим прийшов до тебе, море, / Будити хвилю із 
твоїх глибин», — пише поет про початок життя героя. А в іншому творі з’являється образ 
берега ріки — символу юності: «Твій берег я пройшов, моя ріка!... / Все згадки дихають в 
обличчя, наче коні»; нової ріки — наступного періоду в житті героя: «Скоріш пливи, нова 
ріко моя!». Для художнього втілення понять безмежного світу і життєвих випробувань, що 
чекають у цьому ліричного героя, поет цілком природно вживає вислови, у яких нагнітається 
смислова ознака водяного простору — далеч океанна і буря океанна. 

Художній мотив руху людського життя оригінально варіює І. Драч у вірші «Велика Вода» 
(збірка «Теліжинці»). Весь твір є розгорнутою метафорою, центр якої — велика вода, — це 
образно-інакомовне позначення прожитих років, спогадів, що невблаганно насуваються на 
поета: «Підступає Велика Вода/До мого тимчасового дому ...Особливо вночі невидима». Цей 
смисл образу передають зіставлення, що відтворюють саме поняття змінності руху: 
чорнобровий-сивобровий, пожежа-попіл, вогонь-сльози вогненні. 

Відштовхуючись від художнього уявлення ріки-життя, поети втілюють мотив «прожите 
життя, його кінець». Перифразами для нього можуть служити такі ознаки ріки, як 
протилежний берег, пристань: 

...вже літа зосталися позаду,  
На тому боці вічної ріки 

(Б. Олійник). 
Але є й третій бережок, звичайно, 
Лише один і поперек ріки. 
Він вдалині нам видиться печально 

(П. Воронько). 
або 

...і видніє крізь шибку прозору  
вічна пристань твоя 

(П. Мовчан). 
Художньо осмислюючи філософські проблеми буття, сучасні поети охоче звертаються до 

категорії часу. Хвилина, мить, день, рік, вік, вічність — цими поняттями вимірюється життя 



людини, історія суспільства. Тому закономірно, що метафоричні вислови, побудовані на 
семантичній взаємодії цих слів і слів на позначення водяного простору, часто зустрічаються 
на сторінках поетичних збірників останніх років. Та й самі поети не приховують цього: «Ми 
часто час порівнюєм з рікою» (П. Воронько). Образно-узагальнюючого змісту набувають 
метафори океан часу, берег часу (І. Драч), хвиля часу (П. Мовчан), час витіка (Б. Олійник). 
Особливо часто до таких висловів звертається В. Коротич: річка часу, море часу, часоплин 
пливе, змикає час усе в свої потоки та ін. У його поетичному мовленні навіть з’являється 
неологізм часовир, значення якого конкретизується так: «Він, зранений, лежить / У 
круговерті днів, у часовирі». 

Художній образ ріки, моря-життя служить надійним засобом втілення ідеї про нетлінність 
і вічність людського буття. Словосполучення вічна ріка вже стало своєрідним перифразом 
життя, збагативши словник сучасної поезії. Виразного смислового наповнення цей вислів 
набув у творчості Л. Костенко, увібравши зміст вічних категорій людського існування 
(любов до рідної землі, мистецтво, кохання), незабутність і неповторність того, що 
відбувається у цьому світі: 

Усе іде, але не все минає  
над берегами вічної ріки. 

Цей образ у збірці із однойменною назвою набув також алегоричного значення, яке, в свою 
чергу, перегукується з відомим художнім мотивом Лесі Українки: 

Давно колись була ріка Діала.  
І цар персидський на імення Кір...  
Пройшло те військо...  
І пройшли віки...  
Царя немає. Є ріка Діала.  
Немає Кіра. А Діала є. 

Смислове збагачення традиційного поетичного образу відбивають такі вислови, як берег 
вічності, вічність єдиної ріки (Б. Олійник), вічність рік (В. Коротич), безсмертне море 
(М. Вінграновський). Під впливом цієї стійкої образної асоціації набуває характерного 
конкретно-пластичного втілення саме абстрактне поняття вічності: 

...безсмертних строф потужні криголами  
перепливають Вічність, як Дніпро 

(Л. Костенко). 
Я поїхав до моря...  
В білопінності хвиль  
Відшукати вічності клапті 

(В. Коротич). 
Індивідуальна асоціація В. Коротича йде в глибину стійкого образного уявлення, і він 

розширює синонімічний ряд ріка, море висловом синій хмарний став, у якому реалія 
водяного простору служить перифразом неба: 

Хлюпочеться пресиній хмарний став:  
В нім потонуло сто мільйонів днів...  
Занурити вічність — в синій хмарний став.  

Усталене співвіднесення часу з водяним простором дозволяє поетам паралельно вживати 
слова різних семантичних класів, що сприяє створенню глибокого конкретного образу. 
Напр.: «Летів до тебе турманом через моря і дні» (Б. Олійник), «Скільки вод стоїть між нами, 
поміж ними стільки днів» (П. Мовчан). 

Для художнього світобачення багатьох поетів важливою є діалектична єдність 
протилежностей день, мить — життя. Для підкреслення особливої значимості окремої 
дати, події в житті людини автор прагне співвіднести її з широтою вселюдського буття, 
висвітлити «з погляду вічності». Напр.: 

Так! Це життя достойне і рядка,  
Що крізь віки нестиме, як ріка,  
Одну хвилину радості й любові! 

(Д. Павличко). 



І пам’яттями — знов спливе 
У нуртах вічної ріки 
Прожитий день, що вічно з нами 

(В. Коротич). 
Образну асоціацію прожитий день — водний простір життя майстерно поглиблює 
Л. Костенко, знайшовши парафраз для поняття «щомісячна календарна дата» — лебідь: 

Два чорні лебеді 
календарного білого моря  

випливають із ночі і знову кудись у ніч...  
буду я чи не буду, через місяць вони припливуть. 

До речі, цей образ перегукується з традиційним поетичним висловом зграя літ лебединих. 
Так, у П. Воронька біла лебідка — художній знак дорогого спомину, окресленого в часі. 
Напр.: «Зграя літ лебединих пливе/ З-поміж них найбіліша лебідка / Пригорнулась до серця 
крилом,/Що пливла в сороковому влітку/ Над хмільним яблуневим теплом». 

А для В. Коротича слово крапелька служить образним позначенням поняття «прожитий 
день»: 

Повертаюсь до вас 
Понад вічністю рік... 
І, мов крапельки на підвіконні моїм, 
Всі прожиті, як слід, 

і змарновані дні. 
Отже, традиційні символічні образи ріки, моря-життя оригінально трансформуються в 

сучасній поезії. Осмислюючи філософські проблеми буття за допомогою цього художнього 
уявлення, поети посилюють у ньому елемент асоціативно-умовного іносказання. Словесна 
реалізація стійкої метафори сприяє збагаченню поетичного словника, оновленню й розвитку 
виражальних можливостей українського віршового мовлення. 
 


