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Творчість кожного митця — це художнє освоєння дійсності. Авторські думки та ідеї 
втілюються у конкретно-чуттєвих образах, які впливають на емоції читача, збуджують його 
уяву. З багатоманітного конкретно-предметного світу письменник прагне вибрати явище, яке 
б найповніше уособлювало його ідейний задум. Які ж явища навколишнього світу можуть 
привернути увагу митця? Насамперед, природні стихії землі, сонця, неба, зірок, вітру, що 
поетизуються з давніх-давен. 

Поетична уява народу — творця мови — завжди наділяла вітер виразними динамічними, 
звуковими ознаками: вітер шугає, шмагає, налітає, гуде, виє, стугонить та ін. Ця стихія має 
активне, дійове, впливове начало в природі. Тому цілком закономірно, що бурхливі суспільні 
події традиційно асоціюються з вітром. Настав у нашій країні час революційних перетворень, 
соціалістичного будівництва (1917—1920 рр.), і мимоволі образ вітру — улюблений для 
багатьох поетів, його символіка розширилась, збагатилась соціальним змістом. 

П. Тичина був одним з перших в українській літературі, хто опоетизував стихію вітру, яка 
руйнує старий світ в ім’я революційного оновлення: 

Вітер, 
Не вітер — буря! 
Трощить, ламає, з землі вириває... 

Під пером поета градація вітер-буря відбиває наростання змістової ознаки символу. Але 
автор не зупиняється на цьому, і згодом найвище напруження революційної боротьби втілює 
у слові стихія: «Сильніша за всі Бурі, за Вітра-Буревія. А звуть її — о, слухай! — А звуть її: 
Стихія!..» Так стилістично вдосконалювався і шліфувався образ у творчій майстерні 
П. Тичини, перу якого належить класичний, художньо довершений вислів вітер з України — 
символ нової соціалістичної ідеології, будівництва, творчості: 

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

Для поета стихія вітру ніколи не була абстрактним знаком ідеї, він завжди намагався 
конкретизувати улюблений образ. Для цього автор поетизує осінній вітер, відтворюючи 
такий ланцюг асоціацій: вітер змітає осіннє листя — золото (колір), багатство — знищення 
старого ладу. Зорові картини осіннього пейзажу передають глибокий ідейно-художній зміст. 
Напр.: «...і вже в гаю торішній лист — як чортове насіння... той вітер шалений, вістун 
громогніву і зливи... Слідом за ним із діброви дрібночервонеє листя вихром заграло... Тут 
щирозлотне мигтіння пішло коливатись додолу І, обкрутившись востаннє, з них кожне 
лягало на землю, немовби на сон віковічний»; «Жовтню любий, трусни вітрами, — хай з 
дерев старих посиплються, мов золоті червінці». 

А ось як образ осені-революції втілює Д. Загул у циклі «Жовтневий вихор». Напр.: 
«Вихре, радісний вітре!.. в навальному зрості звалив стародавній лад... Замай, мій вітре, над 
нами Огнями червоних плахт». Якщо для П. Тичини ворожі сили асоціюються з опалим 
листям, то для Д. Загула — з іншою ознакою осіннього пейзажу, хмарами: «Вихоре, вільний 
вітре! Хмари розгонь, розвій». Революція несе визволення, оновлення, і тому мажорним 
акордом звучали рядки поета: «Вітай, великий чародію! Перетворив ти в дійсність мрію... 
Тобі, осінньому, хвала... О революція осіння. Тобі щороку мій привіт!» Так у художній 
практиці 20-х років несподівано осінній пейзаж набуває нової естетичної якості — передає 
не традиційний настрій мінору, суму, зневіри, а оптимістичне сприйняття дійсності. 

Не всім поетам вдавалося проникнути в умовно-асоціативні глибини образу вітру; 
найбільшого поширення набув прийом паралелізму між природною стихією і суспільними 
подіями, рухами. Такий смисловий паралелізм охоплює значну частину твору, формує 
опосередковані асоціативні зв’язки у ньому і тому сама ідея і слово-символ органічно 



зливаються у вислові: 
Нехай дзвенять пісні, —  
Нехай розносять їх по полю  
Вітри заквітчані, рясні.  
Нехай в піснях зустрінуть люди  
Прийдешній день,  
Комуни день 

(Д. Фальківський). 
Наскрізною асоціативною лінією цієї строфи є вітер — пісня — Комуна, а епітет заквітчаний 
передає авторську оцінку зображуваного. 

Пор. також тісний смисловий зв’язок вітер — воля у таких поетичних рядках: 
Несуть уста вітрів палаюче: доволі! 
Вагу століть ми кидаємо з плеч. 
О, нас мільйон мільйонів і ми — єдина воля 

(Я. Савченко). 
Образ вітру набув широкої узагальненості, став містким виразником духу, пафосу епохи. 
Так, у поезії П. Тичини з’являється поетичне словосполучення епоха вітряна, що символізує 
революційні рухи, бурхливі епохальні події у суспільстві: 

Шуми, шуми, рясне верхівля, 
епохо наша вітряна! 

(П. Тичина). 
Аналогія між стихією вітру і революційним рухом може здійснюватися у творі завдяки 
словесним повторам: 

...вітер... 
вітер... 
Береги задніпрянські далекі  
Боротьбою напоєні вщерть,  
Боротьбою... 

(П. Усенко). 
Мотив суспільної боротьби втілюється іще через одну смислову грань образу вітру. Ця 

стихія уособлює перешкоди, труднощі, через подолання яких розкривається мужність борця. 
Напр.: «Хай вітер в вічі, Умри — не стій! На кожній стрічі Стрічаєм бій... Розкрають вітер 
Сотні шабель» (М. Бажан); «Вітрило піднято. Тепер борись з вітрами! А хвилі б’ють 
розлючено в борти...» (Я. Гримайло). 

Відтворюючи пафос перших п’ятирічок, індустріалізації, майстри слова охоче 
використовують традиційний образ вітру. Його величезний емоційний заряд створює 
піднесену стилістичну тональність, яка, в свою чергу, передає трудове натхнення будівників 
соціалізму. Напр.: «Слухай вітре! На безмежних гонах гуркотять колгоспів трактори» 
(В. Басок); «Зіп’явся завод «Більшовик» у подихах вітру далекого» (І. Семиволос); «То не 
вітер в соломі стріх, Не іржання в снігах коня — То країни моєї майстри Золотими ключами 
дзвенять» (Г. Саченко). 

Дещо осторонь такого поетичного настрою доби стояв М. Бажан, якого цікавила не 
стільки боротьба класів, ідей, скільки боротьба у сфері людської психології за викорінення 
буржуазного індивідуалізму. Вітер для поета — це уособлення гармонії, цільності, найвищих 
душевних якостей людини нового світу. Семантично протиставляється йому слово протяг, 
що символізує духовні пережитки капіталістичного минулого. Напр.: «І то не вітер — 
протяг то в грудях людей свистить»; 

...нести серце, як трофей,  
Порубаний в боях, як славний стяг...  
Цей знак живих людей, знак вітру... 

Знак вітру для поета є місткою характеристикою бойового революційного характеру. 
Таке сміливе ототожнення духовного світу людини з вітром можна часто зустріти в поезії, 



а для музи 20-х років ця стихія асоціювалась з палким душевним поривом, мажорним 
сприйняттям дійсності, оптимізмом. Саме з таким настроєм зустрічали прогресивні 
письменники нову історичну епоху. Напр.: «Хай вітер в вікна б’є тривожно і нагина гілки, 
Моє життя непереможне І серця стук палкий» (П. Кононенко); «І вітра біг є наш порив» 
(Г. Коляда). Асоціативний зв’язок між внутрішнім світом людини і природною стихією не 
виник на порожньому місці і не є простим витвором уяви, а відбиває глибинні мовні закони, 
адже слово душа веде своє походження від слів вітер, подих. 

Справді, невичерпні семантичні глибини закладені у поетичному слові. Під пером 
умілого майстра, наче грань кристала, світиться то один, то інший обертон словесного 
образу. Важко іноді передбачити, в який смисловий бік поведе слово творча уява поета. Так, 
М. Терещенко зумів майстерно поєднати ідеологічний та емоційний заряд стихії вітру, 
відтворивши її активне дійове начало. Напр.: 

Поети! Нічого рипіти 
І квилити — о, сором! — вам, кого учив співати вітер 
усім розчиненим серцям, кому призначено ганяти 
отари дум завжди вперед... 

Вітер вчить співати — це своєрідна поетична формула передової ідеології, яка надихає митця 
на творчість. 

Минув час бурхливих суспільних подій перших десятиліть нинішнього сторіччя, але 
нетлінним залишилось його втілення у слові. У спадок від молодої поезії 20-х років маємо 
образ, подих тієї епохи, втілений у символі вітру. 

Зараз, коли наша країна живе у революційно-перебудовний час, на шпальтах газет і 
журналів часто можна зустріти вислови вітер перебудови, змін, оновлення. Поетична 
традиція живе, розвивається і тому слід чекати, що образ вітру в сучасній поезії матиме 
змістовне цікаве життя. 
 


