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Традиційні елементи народної поезії використовувалися здавна у мовотворчості класиків 
української літератури І. Котляревського, П. Грабовського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
Українки; розвиваються вони й у поезії наших сучасників. 

Мовна картина світу поета, яка включає фольклорні мовні засоби, певною мірою 
відображає національну форму світосприймання. У майстерності використання 
народнопісенних надбань виявляється індивідуальність митця. У цьому плані показовою є 
творчість Володимира Свідзінського, мова якого є глибоконародною. На зв’язок лірики 
поета з народною піснею вказував Яр Славутич: «Поезія Свідзінського виросла з української 
казки і дохристиянської мітології, духом якої обвіяно «Слово о полку Ігоревім», давні 
колядки, обрядові пісні»; подібно висловлювався Валеріан Поліщук: «Поет щирий, цікавий, 
творчість свою черпає з сивої глибини українського слова, що наближається до пісні, а то й 
дійсно є піснями: «Ой красно та яблунька зацвітала», «Не вій, вітре» й ін.» 

У стилістиці Володимира Свідзінського знаходять своє відображення національні 
мовні універсали, втілені у народнопісенних номінаціях типу буйний вітер, цвіт вишневий, 
ярий мак, яблуневий сад, вечірняя зоря, мальована хата. 

Подібно до фольклорних текстів, у поезії В. Свідзінського символами рідної землі є 
слова-образи хата, степ, клен-листя, ясен тощо. Багато контекстів засвідчують асоціативний 
зв’язок між поняттям «рідна земля» та лексемами, що є назвами рослинного світу: «Славна 
Русь-Україна. Буйно зріє пшениця у полі; Де долина, там клени й тополі, Що тополі — мов 
башти камінні, А клени — як ті шишаки» (Приклади наводяться за виданням: Володимир 
Свідзінський. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1986). 

У поетичних контекстах знаходимо синонімічний варіативний ряд на позначення 
поняття «рідна земля — Україна», в якому спостерігаємо номінативні та генетивні 
словосполучення: рідний дім, мила хата, мальована хата, селища рідні, милий берег отчих 
вод, смутливі пісні України, небо Вкраїни, вітер рідного поля, степи України, рідні поля, 
земля мов шум-ясенова, милий край над берегом Дністра. Відтінок інтимності, ліричності в 
цей ряд вносить присвійний займенник моя: моя хата, отчина моя, земля моя. Більшість цих 
висловів мають постійні епітети рідний (із семою «пов’язаний із місцем, де народився») та 
милий (із семою «приємний, дорогий»), Що спостерігаємо й у народних піснях, пор.: «Ой 
повій же вітре, з рідної країни», «За Україну, за свою рідну», «любий, милий край». Як і в 
народній пісні, у Свідзінського виявляється протиставлення постійних епітетів рідна, мила 
— далека в поєднанні з номінацією країна, земля, пор.: далекії країни, обрій далекий, далека 
далина. 

Показовий ряд фольклорно забарвлених тропів, пов’язаних із словами людина 
(дівчина), врода. Досить продуктивна в цьому плані номінація очі, яка доповнюється автором 
семантично близькими зір, погляд. Традиційні фольклорні семи синього, темного кольорів 
очей, розвиваються поетом у мовних образах, котрі створюються за допомогою іменника 
відприкметникового походження: темна синь очей, прикметником, у значенні якого сема 
кольору поєднується з народним словом-символом виноград: тінь виноградних очей. 

У поетичних текстах засвідчені традиційні епітети (зокрема, в складі уснопоетичного 
порівняння) чорна, русява, темнокоса, біла, червоні, що символізують народні уявлення про 
вроду: дівчина темнокоса; арнаутка чорнява; голівка твоя русява; вийшла вона, як квіточка 
біла; сам я юний, тоненькі вуса, ще й червоні на мені шати; постать мила в білому убранні. 
Традиційно одяг коханої в уяві поета асоціюється з білим кольором. У цьому переконують 
стійкі порівняльні конструкції, в яких сема білий закладена в типовій пісенній реалії цвіт, 
снився білий рукав — яблуні цвіт; твоя одежа — як цвіт вишневий, як цвіт черешневий, біле 
і тепле її одіння. 

Поетичними синонімами до номінації «кохана жінка» в індивідуально-авторських 



текстах виступають субстантивації, характерні також для народної пісні: єдина, мила, ніжна, 
кохана; уснопоетичне слово-символ зірка (нема моєї зірки між зірок); а також фольклорні 
форми звертання ладо моє, моя леліє. 

Постійним епітетом став у поета прикметник вечірній у сполуках, що мають символічне 
звучання: вечірняя зоря, вечірнє небо, вечірня череда, вечірня пташка, вечірній вітер. 

Елементи використання народнопоетичних засобів виразності вбачаємо й у метафорах-
уособленнях, що творять образ вітру: мовкне вітер-казкар, шепоче вітер, вітер грає в високу 
трембіту. У цих прикладах подибуємо традиційне зіставлення вітру з людиною, яке може 
виявлятися й у звертальних конструкціях типу Чи ти чуєш, нечуйвітре. Властиві стилеві 
В. Свідзінського й традиційні фольклорні епітети бистрий, буйний. Особливо виразними 
вони є тоді, коли вплітаються до майстерно стилізованих контекстів, як-от: А буйний же 
вітер в саду!; Радість на бистрому вітрі цвіте. Ой на бистрому, ще й на рвучкому; О 
буйний вітре степовий! (пор. у народній пісні: Як повіяв буйнесенький вітер з широких 
степів). У наведених прикладах фольклорний колорит підтримується традиційними 
уснопоетичними елементами: повторами з метою підсилення епітета бистрий) 
синтаксичними конструкціями з сполучником а, вигуками о, ой; підсилювальними частками 
же, ще й. 

Рослинний світ у творах поета представлений типовими пісенними реаліями ясен 
(ясень), тополя, береза (берізка), явір, вишня тощо Поєднуються ці номінації з епітетами 
різного характеру, серед них і з типовими уснопоетичними означеннями: тополі високі, біда 
черешня. Трапляються також фольклорно марковані зіставлення явір, клен, берест і под. — 
людина та створені на цій основі дієслівні метафори: берести і клени потужні мені 
оповідали речі дружні; берест і клен .. коливають руками. Розширюється семантика 
прикметників, утворених від лексем із загальним значенням «дерево»: яблуневі сади 
цвітуть; в кленовому прозорі в’ється ніч; земля моя шум-ясенова. Останній епітет створений 
за типовою пісенною моделлю, у якій перша частина парної структури — коротка форма 
прикметника або іменник у називному відмінку у функції означення (зелен-сад, сон-трава, 
цвіт-калина). 

До фольклорних засобів належать уживані традиційні числівникові форми, нестягнуті 
форми прикметників та підрядні речення із сполучником що: «У саду мого дитинства 
Виростало три берези. Що одна коло окопу, Над дорогою другая, Біля брами стала третя». 

В. Свідзінський послуговується народнопісенними парними утвореннями (зелен-сад, 
отава-трава, розрив-трава); номінативними словосполученнями (буйне збіжжя, високі 
трави), предикативними структурами (стигне жито, мліє жито, квітує жито). 

У поезії В. Свідзінського частотна лексика на позначення рослин, оспіваних у народній 
поезії, менше номінацій із «тваринною» семантикою. Традиційні словосполучення з назвою 
кінь позначені пісенністю: сивий кінь поклав копита в воду, вороний на пісок; їду-поїду на 
бистрім коні. 

Народнопісенні засоби виразності виявляються в порівняльних конструкціях, пор.: Я 
тут у полі, мов гусь біленька, що сіла-впала перепочити. 

Народнопоетичний синонімічний ряд зоря, зіронька, зірниця, звіздочка представлений в 
авторському ідіолекті лексемами зоря, зірниця, зорина. Семантика традиційного епітета ясна 
поширюється в таких означеннях: зоря мідяна, чиста зоря, жарка зоря. Спостерігаються 
також народнопоетичні епітетні сполучення: моя вечірня зоря горить не так, як рання; на 
ранній-поранній зорі (варіант створений за фольклорним зразком — рано-вранці, рано-
порану); І місяць десь погас. Тільки грала зірка світова (пор.: Зійшла зірка вечірняя, зійде й 
світовая). 

Номінація-символ місяць у В. Свідзінського означується прикладками, подібними до 
народнопоетичних: виводить місяць-хорошень зірниць незчисленні племена; ти, місяцю-
молодику, дібровою блудиш; місяцю-косарю, вийди на тумани. Поєднується це слово з 
постійним фольклорним епітетом високий: Ні високий місяченько, ні ясна зорина. 

Традиційні пісенні метафори із загальною семою «зоря (сонце, місяць) сходить — 



заходить» актуалізуються в індивідуально-авторських метафоричних текстах дієсловами 
запало, скрилось, змовкло, склонився, заходить, прийшла, погасла: запало сонце в далекі 
землі; десь сонце скрилось; сонце змовкло; за вітряком заходить сонце стиха; склонився 
місяць до землі; зоря прийшла, зоря погасла. Як бачимо, продуктивною основою для 
творення цих тропів виявляється асоціативне зіставлення сонце (місяць, зоря) — людина, що 
спостерігаємо й у народній пісні: Ой іде місяць до зірки. 

Народнопісенні засоби виразності мають у творчості поета різне стилістичне 
навантаження. Зокрема, вони виконують емоційно-експресивну функцію: Встала між нами 
розрив-трава. Розрив-трава високо росте, Розірвала ночі і дні. 

Фольклоризми в авторській мові можуть створювати відтінок особливої інтимності, 
ліризму: земля моя шум-ясенова; Твій погляд милий, темно-синій світив на молодість мою; 
Моя вечірняя зоря горить не так, як ранняя. Деякі тексти засвідчують стилізацію під 
уснопоетичну мову, створення фольклорного колориту: «Ступай, мій коню, На незайману 
оболоню. Три роки обіб’єш, три криниці вип’єш, Здійсниться наша мрія — Станемо на 
вогненного змія!»; «Сизий голубе вечора! Бризни на мене із сон-трави; Край тюльпан-сонця 
побути, Злобливий шум омирити, Край тюльпан-сонця, сиз-вечоре, У землі моїй, шум-
ясеновій». 

Отже, індивідуальний стиль Володимира Свідзінського пов’язаний з використанням 
елементів народнопоетичної мови. Продуктивними для створення фольклорно маркованих 
тропів виявляються ключові лексеми очі, вітер, ясен, кінь, зоря, місяць, сонце тощо. 
Народнопісенні засоби, потрапляючи в авторський текст, можуть залишатися без змін або 
зазнавати семантико-структурної трансформації. 
 


