
Анатолій ЗАГНІТКО 
«Я БУВ НЕ З КРИЦІ, НЕ З ЗАЛІЗА, НЕ З БЕТОНУ...» 

(ОБРАЗНІСТЬ У ТВОРАХ Т. ОСЬМАЧКИ) 
 

Ці проникливі слова належать перу майстра, який міг сказати навпаки: я із заліза, із бетону, з 
криці, бо лиха і злигоднів, які довелось спізнати Т. Осьмачці, вистачило б на багатьох і багатьох. 
19 років творчого життя пройшло на чужині, а перед цим — найжахливіші поневіряння. 

Уже перші його поетичні збірки (на Україні їх вийшло тільки три: «Круча» (1922), 
«Скитські вогні» (1925), «Клекіт» (1929)) засвідчили оригінальність словесного малюнку 
Тодосія Осьмачки — митця, який відшукував і знаходив неповторні, власне авторські шляхи 
впливу на читача. Основним тут митець бачив активне використання фольклорних, 
народнопоетичних образів, пор.: «...сонце селами ясніло і травою-муравою по гаях, лугах 
весніло» («Колісниця»), «А бурхливий буй-вітрисько по землі од гір гогоче, як зубами, у 
старих лісах дубами хилитає та скрегоче, піщані здійма тумани, гуде-стогне над кістками та 
й хоронить під пісками...» (Там же), «Із безодень світу вилітає рев... Гасить сонце, миє 
місяць; старі кості матері-землі лиже» («Земля»), «А над водами-морями крильми хмари 
ріже сокіл та безоднями-очима сонце вище підійма!..» (Там же). 

Інколи образ, почерпнутий із народної казки, пісні з його численними асоціаціями і 
значеннєвими навантаженнями (напр., чарівність, міфічність, краса, ніжність і под.), 
виступає центральним у поезії, надаючи експресивного звучання всім іншим словам. Це 
особливо яскраво видно на прикладі використання образу ромен-зілля, що в народній поезії 
асоціюється з чарівністю і постає поряд із «чар-зіллям» та ін. Досліджуючи особливості 
фольклорного мовлення, С. Єрмоленко зауважує: «В народнопісенному словнику 
розрізняємо типові фольклорні формули хліб-сіль, батько-мати, щука-риба і пісенні 
оказіоналізми, в основі яких здебільшого лежить семантика зіставлення, порівняння, а з 
погляду структурного вони мотивуються підрядним словосполученням, пор.: батько-ненька, 
отець-ненька..., ромен-зілля..., роман-зілля..., роман-зіллє...» (Єрмоленко С. Я. Фольклор і 
літературна мова. — К., 1987. — С. 65). Народнопісенна оказіональність образу ромен-зілля 
набуває власної неповторності і високої експресивності в поезіях Т. Осьмачки. Так, у вірші 
«Казка» «Ромен-зілля зросло з серця в росах кутих...», втрата ним сили пов’язується з 
лиховісними змінами в природі (згадаймо його навантаження в народних піснях) і 
«Погойднулось ромен-зілля на все поле, свою голову вмочило в синє море». Протилежним 
ромен-зіллю образом у поезії постає образ сокола як контекстуальний антонім: «нап’яв крила, 
з крил тумани поспадали скрізь по нивах». В образі сокола уособлюється зла сила, яка 
протидіє всьому доброму й прекрасному — ромен-зіллю (у Словнику української мови не 
подається його тлумачення). Чи не в цьому уже виявилось оказіональне переосмислення 
традиційного навантаження фольклорного образу сокола, що переважно сприймається як 
піднесений, емоційно возвеличений (див., напр., Словник української мови, IX, с 438)? Як 
наслідок такого протистояння — «...ромен-зілля стало в’януть у туманах...», і тільки дівчина 
його змогла врятувати. Так витворюється власне авторський асоціативний ряд слів, через 
призму яких передається значення краси, що в кінці твору зливається з добром. Поєднання 
цих двох величин — добра і краси — відтворює їх неподільність і нерозривність у самій 
природі людського буття. 

Уже тут виразно відчувається прагнення Т. Осьмачки вкласти у словесні образи 
подвійне навантаження, причому прихований (глибинний) зміст є насиченішим, ніж 
поверхневий, і передає складність перебігу подій тієї історичної епохи, в яку жив і творив 
автор. Тому-то не завжди легким і доступним постає усвідомлення цього глибинного змісту. 
Митець часто приховує за метафорами катаклізми сучасного йому життя, пор.: «А вже з 
чорних морів хвиля впала у степ, Кругом селищ вона скам’яніла тепер...» («У табори»); «А я 
серце здавлю і ножем пронижу, нехай серце з ножа співа пісню сумну...» (Там же). 

Власне світобачення і світосприймання автор навмисне ускладнює, відтворюючи в 
одному лиховісному образі («ворона») хижі властивості іншого («вовк»), в результаті чого 



постає картина трагедійного катаклізму, що навис над землею і от-от трапиться: «Я знов 
самотній, проклятий... ворони виють в небесах» («May soul is dark»). І ця трагедійність 
сповнена динамічності, вона якась наелектризована, психологічно виважена і вивірена, що 
завершується впевненістю ліричного героя, який, розкривши для себе всю жахливість 
нинішнього буття: «В ім’я твоє, народе працьовитий, тебе заковуєм в ланці» («Деспотам»), 
тепер переконаний: «...на бій із вами виступить однині душа знеможена моя» («Деспотам»). 

Т. Осьмачка прагне чіткого окресленого образу. З цією метою за усталеними моделями 
він витворює власні складні слова: пляма-пустеля, поля-киреї («Регіт») , замок-зал («Чекання»), 
пасіки-садки («Труни у гаях»), степи-домовини («Пісні з Півночі»), скит-дикун («До степу»), 
очі-дірки («Труни у гаях»); планета-сирота («Містерія»), шум-дзвін-злото, шумо-дзвін 
(«Весна»), стогін-крик («Пісня з Півночі»), цвіт-рожа, рожа-цвіт («Труни у гаях»), круча-
глибина, гук-топіт, шум-гомін («Деспотам»), розколина-безодня («Синя мла») та ін. 

У цих несподіваних метафорах — уміння автора передати людські риси через їх 
перенесення на рослинні або тваринні якості, пор.:  

Журиться жито, схилившись у луг,  
колос, мов камінь, втопило в туман;  
вовк на могилі зайнявся і потух —  
зуби за лісом сховав...    («Забутий») 

А «Журиться жито» тому, що «під житами козак умирав, кров його в землю текла 
крізь піски» і «...попід степом до гір дотекла, в горах пробила між скелями хід... Яром 
прорила рови до села — хату підмила вдові». І цей образ крові постає, ніби вселенська туга 
за тим, хто (за словами Є. Плужника, «Загубився... — Відробив» на оцій «...землі, від крові 
рудій...» («Ще в полон не брали тоді»), гинучи, прагнув єдиного — оновленого щастя. 
Справді — кров і щастя як несумісні поняття постають не тільки в одному поетичному 
тексті, а постійно контрастують у ньому, бо «Сніп розірвала вдова у дворі — кров її сина 
курить...» І образ крові переростає у якийсь одчайдушний крик: не можна щастя будувати на 
нещасті! І зовсім трагічно звучать останні рядки поезії: 

Ліс нахилив свої списи на схід:  
довгі у сонці кінці розпіка;  
вовк у степу на забитого зліг,  
зуби до сонця в крові підійма! 

Слово «кров» у поезії Т. Осьмачки надзвичайно навантажене і набуває часто зовсім 
протилежних значеннєвих відтінків, поповнюючи різні синонімічні ряди, пор.: 1) кров як 
життя, як символ пробудження природи: «Гудуть трамваї... дроти із сонця точать їм 
вогненну в колеса кров...» («Деспотам»), «Кров бризкає в небо, і зорі цвітуть» («Регіт»); 
2) кров як уособлення зла: «А із чорних дзьобів краплі — кров лопотить об залізо домів» («У 
табори»; 3) кров як душа людини з її відчуттями: «Треба, аби ти лиш думи невтомні і серця 
великого кров... щиро й навіки рабові віддав» («Містерія»); 4) кров як символ думки: 
«...Гарячий мозок підняли в лігві із дна, І з нього кров тече на дальні далі, туди, де кубляться 
грядущі времена...» («Скарга»), «Але моя гаряча мрія ще кров із мозку не взяла» («Мрія») — в 
останньому випадку кров позначає силу; 5) кров як уособлення смерті: «А шляхами кров 
огненно димить...» («Труни у гаях»); це ж значення властиве і прикметнику «кривавий»: 
«Стоять у колонах юнацтво, діди... стоять і чекають, коли їм іти в рови на бенкети 
криваві...» («Пісня з Півночі»); 6) кров як непереможна сила, міць: «Дарма в крові закипіли в 
піні Лицарські остроги» («Семен Палій»); 7) кров як позначення фізичного стану людини: 
«...глянула в душу вона (черниця. — А. З.) самотинну, і радісно рушила кров» («Молитва»).  

Мова поезії Т. Осьмачки сповнена оригінальними метафорами і порівняннями і 
засвідчує вміння автора відтворювати у тканині вірша всю гаму переживань людини. Його 
душа прагнула справедливості й добра, віднаходячи їх у пориві людського серця до 
прекрасного, до джерел істинної духовності. Тож справедливо Т. Осьмачка писав: 

І буде душа вічно простувати до мрії, 
що мені життя дала... 
Та мрія єсть моя розп’ята мати.   («Містерія») 


