
ЛЕСЯ СТАВИЦЬКА 
ЩО Ж ЗАПИСАНО У КНИГУ ЖИТТЯ? (ПРО ОДНУ ПОЕТИЧНУ МЕТАФОРУ) 

 
Слово-образ книга є поетичною універсалією, художньою номінацією понять світ, життя. Як 
не згадати тут старозавітний образ «книга буття» або назву самої Біблії — Книга книг?! 
Слово-метафора книга утворює образне поле із синонімічних йому слів та лексичних 
конкретизаторів: розділ, сторінка, рядок, слово, літера, читати, перегортати, дописати, 
розкривати тощо. Семантична глибина слова книга дає імпульс для появи художньо-
образного поля, що віддзеркалює художнє бачення поетом світу. Художній мотив світ—
книга позначений не тільки індивідуальними ходами асоціативного мислення, а й несе на 
собі відбиток стилю доби, її філософських ідей, культурних вартостей. Так, у наведених 
нижче прикладах неважко розпізнати образ післяреволюційного життя 20-х років з його 
типовими реаліями: «А життя наше — книга борні» (Д. Фальківський), «В протоколі 
життя. Це ж зовсім звичайна подія» (Ю. Шпол), «Із клясою громів твоє життя — «роман 
блакитний», — так писав Микола Хвильовий про Г. Михайличенка, маючи на увазі його 
«Блакитний роман». 

У ролі метафоричного позначення буття особливо виділяється слово поема. Ось, 
наприклад, поетична медитація М.Рильського: 

Світ здається викінченим, як поема 
Митця старого, — а буває часом, 
Коли хотілось би його зламати, 
Розвіяти, по вітру розпустить! 
Так іноді поеми всі віддав би 
За кілька слів нерівних, гарячкових, 
Повитих гнівом, радістю, любов’ю, 
Немудрих слів, сильніших за премудрі! 

Для поета світ-поема — символ гармонії буття. А у символіста Якова Савченка 
словосполука страшна поема уособлює трагічний момент життя: «І ранить день мене без 
краю, І ледве меч держу в руці. В страшній поемі умираю, Де білі привиди й мерці». 
Асоціація день—поема може формувати й патетичну тональність вислову: «Я відчував: наш 
день — поема, А будень — зорями цвіте» (О.Ведміцький), де поєднується в слові поема і 
часовий аспект буття, і традиційна поетична експресія ~ «що-небудь прекрасне, величне, 
піднесене». 

Для поетичної мови 20-х років характерна паралель часових понять роки, літа, дні із 
семантичним рядом томи, зошит, сторінка. Напр.: «І лежало, наче двадцять томів, двадцять 
мертвих, погорілих літ» (О.Гаврилюк), «Ті літа — червоно-чорний зошит розстрілів, пожеж, 
боїв, пісень...» (Т.Масенко), «Роки, що розгортались сторінками, письмом червоним писали 
віщо...» (Б.—І.Антонич). Асоціація слова дні із сторінками стала традиційною, пор.: 
«Перегортаю дні — сторінки Все швидше. Знов життя — роман» (М.Доленго), «Життя 
окровлене крутило карусель На тих розгорнутих сторінках днів» (В.Гудим). Але Микола 
Бажан, вірний своєму абстрактно-риторичному стилеві, залишає в цій паралелі слово книга: 
«У книзі днів, подій і дат священних Рядки історії бринять, немов метал». 

У 30-х роках, коли в поезії під пресингом політичної заангажованості запанував 
абстрактний стиль викладу, метафорична модель книга + абстрактний іменник стала дуже 
популярною. Напр.: «Я книгу праці розкриваю...» (О.Ведміцький), «Весна ж бо — тільки 
сонячний пролог До книги довгих і тяжких тривог» (О.Лан). Описово-метафоричні 
перифрази такого типу виступають еквівалентами відповідних понять, пор.: книга праці — 
праця, книга тривог — тривоги. Позначені більшим ступенем узагальнення, вони надавали 
вислову піднесеного публіцистичного звучання. Тому й не дивно, назви збірок того часу 
становлять відповідні метафори: М.Булатович «Книга тривог», Л.Дмитерко «Книга 
боротьби», С.Голованівський «Книга визнань». 

Варіювання залежного іменника у метафоричній моделі книга чого дає змогу поетові 
відтворити різноманітні аспекти буття. Так, від початку 20-х років у поетичному обігу 



поширюється словосполука книга серця — символічне позначення духовно-емоційного світу 
людини. Зміст метафори розкривається в адресації поетичного звертання до коханої: 

Читаю книгу твого серця вперто 
І раз у раз питаюсь: хто ти? хто ти? 
Бо, хоч багато в книзі цій затерто, — 
Яка в ній прірва тихої скорботи! 

(П.Карманський), 
друга: 

Я знову книгу серця розкриваю 
і сторінки перегортаю знов: 
на першій з них я пошепки читаю 
його ім’я. 

(С.Голованівський), 
або ж пов’язується з ліричною автокомунікацією: 

Книга серця мого золота...  
(Т.Масенко). 

Символічний образ конкретизується метафорою сторінки серця, яка може передавати 
ідею поетичної творчості, сполучаючись із дієсловом друкувати: «(Вірші — Л.С.) лиш 
черенками думок друковані на серця сторінках» (Б.—І.Антонич), або при розширенні 
епітетом пожовклий набувати значення «пережиті почуття, минуле»: «А може я скину ту 
ношу — Серця пожовклі сторінки» (В.Атаманюк). Павло Филипович оновлює традиційну 
формулу словом літопис: «Мовчки серце свій літопис пише, Розгортає спогади-листи». 
Можна було б передбачити, що за аналогією до книги серця виникне книга душі, але такої 
метафори не спостерігаємо, хоча імпульс для неї був у поезіях раннього Тичини: «Читаю 
душі ваші, наче книги, я І сам цвіту — ридаю, як роса...»  

Духовно-емоційний світ може наповнюватися різним змістом. Поет може бути 
зосереджений на створенні образу кохання, спомину, мрії або пам’яті, безсмертя. При цьому 
образна модель відтворюється у готовому вигляді: «Я одкрив книгу кохання» (П.Тичина), 
«Благословенні довіку, Хто себе кров’ю вписав В книгу безсмертя велику» (Є.Плужник); 
опорне слово замінюється іншим, подібним за смислом: «Але чіпати не посмій Не торкнутий 
і нерозкриваний Цей журний зошит нездійсненних мрій» (М.Бажан); символ угадується у 
його словесних «уламках»: «Тепер такий самотний я. Всі спомини перегортаю...» 
(П.Филипович). Генітивна метафора легко замінюється семантично тотожною прикладковою 
словосполукою: «І велика, дивна книга-пам’ять Розгорта минулі сторінки» (Н.Забіла). 

На окрему увагу заслуговує розбудова метафори Книга Природи. Її джерело — у 
середньовічній культурі, де природа уявлялась книгою‚ написаною Божою рукою. Тому й не 
дивно, що відповідні метафори часто включають сакральну лексику, яка образно означає 
явища природи. У Б.-І.Антонича і Є.Маланюка знаходимо у цій образній функції слово 
біблія: «..а ніч — мов біблія червона й чорна» (Б.-І.Антонич), «біблія літа розкрила сторінки 
заколосених піль, зелена біблія піль» (Є.Маланюк). Щоб передати красу вечора в рідному 
краю, Б.-І.Антонич актуалізує образне значення в слові євангелія: 

Де вечори з євангелії, де світанки, 
де небо сонцем привалило білі села, 
цвітуть натхненні вишні кучеряво й п’янко... 

(«Вишні») 
У поетичній мові Б.-І.Антонича знаходимо чимало метафор, побудованих на 

асоціативному зв’язку книга—природа. Конкретизуючими виступають слова земля, ніч, ліс, 
птахи: «Землі закриту книжку в обгортці синій неба з дрижанням від напруги руками 
розгорну», «Дерев послухай! Їхню сповідь у книгу ночі запиши», «Хай найпростіші з всіх 
слова у книзі лісу ніч напише», «Ось ластівки в книжках пташиних записують початок дня». 

В українській поетичній культурі перших десятиліть нинішнього століття закріпилась 
традиція зіставлення неба з книгою. Напр.: «Вдивляюся в небо, як в нотную книгу» 



(П.Тичина), «Попід небом, що в синій імлі, Недосяжне, таємне, холодне, Розгорнулось, мов 
книга безодні...» (Б.-І.Антонич), «На небі, як у книзі, Механіка виконує закон» (Є.Маланюк). 

Відлуння середньовічної метафори відчувається в регулярному співвіднесенні назв 
пір року з книгою. Б.-І.Антонич свою улюблену пору року — весну — образно осмислює 
через одиниці буквар, кодекс: «Схилились два самітні клени, читаючи весни буквар...»;  

«Весна на вільхах палить ладан,  
і пахне ранків холод синій. 
Зелений кодекс квітня влада 
для карасів напише й линів»  

(«Вільхи»). 
Для поетів радянської України улюбленим був мінорний мотив осені, який 

виражається структурно різнотипними «книжними» метафорами. Напр.: 
Немов оту з пожовклими листами 
Дитячих років книгу — і казок, 
Ти розгорнула осені сторінки  
І десь знаходиш невідомий спокій, 
Блакитні думи і безхмарний жаль. 

(П.Филипович) 
Це призначив тоскний, невблаганний 
У пожовклій книзі листопад. 

(П.Филипович) 
Ґео Коляда звертається до образу осіння книга: «Падає лист кленовий, червоний: 

золоті сторінки осінньої книги». Поетична аналогія осінь—книга у наведених прикладах 
увиразнюється ще й мовною омонімією: (пожовклий) лист дерева — лист, сторінка книги. А 
маловідомий поет двадцятих років І.Труш знаходить іншу логічну основу символічної 
паралелі: «Ще допише чорну повість плугом сіроока осінь на стерні». 

Традиційна семантична модель лежить в основі образу зими, створеного 
М.Йогансеном: «На неписану зими поему Упала, розтала веснинка — Перша тема На 
останню білу сторінку». 

Як результат смислової конкретизації паралелі книга — природа виникають 
естетичні значення в словах літера, слово. Художній смисл останнього визначається не 
тільки щодо природи, а й до теми поетичної творчості, яку слово традиційно уособлює. 
Якщо природа — це книга, то її прочитання лягає потім в іншу книгу — твір письменника; 
Слово Природи стає Словом Поета. Напр.: 

Я учивсь різних слів 
Не з пожовклих листків, 
Не від книжників хитроучених,  
А від темних лісів, 
Від квітистих лугів, 
Від журливих потоків студених  

(Б.Лепкий). 
А через тридцять років у вірші, датованому 1935-м, Б.-І.Антонич так інтерпретує цю 

художню думку: «Слова співучих сіножатей покошені до строф лягли» («Косовиця»). 
Асоціативний зв’язок літери з природним явищем визначав П.Тичина у рядках: «О 

скільки у природі немудро-мудрих літер! О скільки у людини невміння прочитать... Інакше 
плачуть хмари, інакше стогне вітер...» Якщо в цьому контексті естетичне значення слова 
літера розмите, то у вірші М.Рильського «Весняний зошит» його семантику можна 
визначити точно: «...далі голубі Небавом провесна вітрами розколише І сині літери із-під 
снігів напише». Сині літери — це проліски. Подібні словосполуки прийнято вважати 
метафорами-загадками, бо прямої вказівки на назву квітки у тексті немає, проте колірний 
епітет підказує розгадку. 

М.Рильський називає зорі чудними небесними літерами, ієрогліфами золотими. А Б.-
І.Антонич, навпаки, порівнює букви з зорями: «...букви, наче зорі, світять в розкритій книжці 



на столі». Зворотний образ не випадковий у мові поета, адже він, «закоханий в житті 
поганин», визнає примат світу природи над книжною мудрістю. 

З усього сказаного видно, які багаті можливості змістового і лексичного вираження 
закладені у метафорі книга — світ‚ активна розбудова якої припала на перші десятиліття 
нинішнього століття. Це безперечне свідчення ренесансу поетичної мови, пов’язаного з 
національно-культурним відродженням. Штучно припинений у 30-х роках, цей процес 
продовжувався в Західній Україні, в діаспорі (Б.-І.Антонич, Є.Маланюк та ін.), становлячи 
єдину ланку еволюції мовно-виражальних засобів української поезії. 

 
 


