
АНАТОЛІЙ ЗАГНІТКО 
«ВІН КЕРУВАВСЯ СОНЦЕМ..» (ПРО МОВОТВОРЧІСТЬ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА) 

 
Це слова зі спогадів Катерини Білецької-Кандиби про її чоловіка Олега Ольжича — поета, 
археолога, науковця. Згадуючи цілісність його натури, вона підкреслює, що Олег Ольжич 
«керувався сонцем і, як птах, інстинктом відчував напрям». У цих словах немає 
перебільшення, бо й справді для Олега Ольжича притаманним було відчуття внутрішньо 
сконденсованої і внутрішньо насиченої ритміки. Це повністю перекликалося з його 
прагненням бути «маломовним, простим, кам’яним..» (У. Самчук). 

Лірика Олега Ольжича нагадує карбовані, рубані рядки. Ритміка вміщених у ліриці 
почуттів настільки глибинна, що часто сприймається як «жива душа в державній бронзі» 
(Ю. Шевельов). У цих словах відтворено складність духовно-почуттєвого наповнення віршів 
Олега Ольжича. Мовні засоби у нього виступають не супровідними (як це інколи 
спостерігається в окремих авторів), а визначальними. Поет свідомо добирає ту чи іншу 
форму, повертає певне слово відповідною гранню, поєднує його із іншими словами (зовсім 
несподіваними), досягаючи власне-авторського навантаження витвореної моделі 
Карбованістю, рубаністю фрази, метонімічними утвореннями передається шалений ритм 
епохи. При цьому уривчастість мовлення поєднується з метафоричними структурами, які 
відтворюють емоційну напругу того часу: 

Сховалось равликом місто. 
Січе його дощ, січе. 
В під’їздах будов — тісно, 
Набої через плече. 

Образ сховалось равликом місто доповнюється і розвивається метонімічним образом 
набої через плече. Перший з них ґрунтується на мовно-почуттєвій асоціації рефлексу равлика 
з реагуванням мешканців міста на жорстокість носіїв так званого революційного оновлення 
землі. Відбувається накладання метонімії сховалось місто на метафору сховалось равликом, 
що зумовлює витворення цілісного глибинного образу, надскладного, уже навіть своєю 
побудовою, оскільки дієслово сховатись передбачає у прямому значенні позиції підмета 
тільки назву істоти. Заповнення цієї позиції назвою неістоти зумовлює модифікацію всього 
змісту і перетворює структуру на семантично складну. 

В одній з поезії Олег Ольжич писав: «Не сняться літа дитині, Не маряться дні юнацькі», 
що в цілому відображають його життєві орієнтири. Чи не з кожного твору прозирають 
постаті сміливі, для них тортури є тільки утвердженням істинності їх вибору, пор. поезії 
«Муки св. Катерини», «Глухо хмари упали» і под. Цим мотивам підпорядковані всі мовні 
засоби, що більшістю своєю є класичними, апробованими метафорами, але поданими зовсім 
несподівано, з новим їх баченням і відчуттям, внаслідок чого постають вони у новій образно-
мовній палітрі, з яскраво вираженим оказіональним навантаженням: 

Лягли на перса зимної землі 
Шляхи асфальтові, ясні і просторі 

Образ стривоженої і стомленої землі поряд з метафорично насиченими образами 
крицевих долонь, сердець мідяних, недовір-очей, ласки-стріли, Залізної Держави, крику 
металевого, непідробленої крові, розчахнуто-тьмяних очей, перекинутого місяця та іншими 
витворює тло емоційно сконденсованої поезії Олега Ольжича. Водночас автор намагається 
утвердити пріоритет справи у її зіставленні з могутнім словом, бо 

Нащо слова? Ми діло несемо. 
Ніщо мистецтво і мана теорій. 
Бо ж нам дано знайти життя само 
В красі неповторимій і суворій. 

Останніми рядками наче заперечується усе попереднє, бо відшук справжньої краси у 
час, коли Сонце кривавиться в пущі, спрямований і в сьогодення («Держава будується 
нині»), і в майбуття, де «всі мури земного падуть, Як серце обернеш у сурму». В цьому і 
виявляється особливість поезії Олега Ольжича: пропустивши через свою душу сприйняте, 



відтворити його у розумових формулах і згустках, що нагадують відшліфоване скло. 
Одним із улюблених образів Олега Ольжича є образ віри, що постає не у словниковому 

значенні «упевненість у чомусь, у здійсненні чого-небудь» (СУМ, Т. 1, с. 679), а в 
перетвореному із абстрактного поняття у конкретно-чуттєве, споглядально-сприйнятне. 
Цьому сприяє і вичленовування цього слова із загального реченнєвого плану, чим 
досягається його наголошення, концентрація уваги на ньому і своєрідне емоційно-
експресивне виділення: 

А вправо ступиш — прірва і провал, 
І знову сплеск. І в клекотінні виру — 
Лише твій шал щитом проти навал. 
Одвага ж, коли ти запрагнув. Віра. 

Для посилення загальної тональності вірша поет поєднує членування єдиної реченнєвої 
будови з емоційним насиченням кожного складника; він виокремлює його смисл із 
загального тла і перетворює на кульмінаційно інформативний центр. Хоча ядерність таких 
компонентів є відносною. В поетичній строфі їх значущість посилюється інтонаційним 
оформленням, рубаністю мовленнєвих відрізків. Подібне навантаження прийому членування 
єдиного ряду відтворює нові синтаксичні тенденції аналітизму — тяжіння кожного 
складника речення до власного смислового звучання, інформативної насиченості, пор.: 

І щоночі за обрієм чорним 
Стогнуть кроки — залізо і мідь, 
Смертоносні! тверді! Непоборні! 
Дорогі до безтями! Прийдіть.  

(Олег Ольжич) 
і 

Руху!.. Праці!.. Сонця!.. Сяйва!.. 
Більше руху, більше сил! 
Більше віри, що не зайва 
Наша праця між могил! 

(В. Чумак). 
У загальному лексичному фонді віршів Олег Ольжича значною мірою домінують 

розумові образи й асоціації, їх почуттєвість є опосередкованою в силу того, що кожна 
метафора побудована на розумовому усвідомленні її доцільності і відповідності певній 
ситуації, завданням зображуваного. Автор свідомий того, що більшість його поетичних 
узагальнень є абстракціями, які сприймаються тільки через загальну призму протиставлення 
«зло — добро», «правда — кривда» і под. І тут Олег Ольжич майстерно поєднує тотожність і 
нетотожність міфологічно-наївної і наукової картин світу у їх мовному відтворенні 
Оперуючи образами і поняттями античної літератури, поет їх використовує переважно у 
символічному значенні, надаючи творові власного часового і просторового виміру, тобто 
поетично-мовна символіка постає як така, що передається з покоління в покоління і її 
руйнація зумовлює втрату людством пам’яті і всіх культурних надбань, пор.: 

Здригаюся і залишаю форум, 
Де гурт сенаторів, пурпури тог рвучи, 
Готовий ворогові винести ключі, 
Віддати місто на ганьбу і сором. 

У творенні поетичного рядка Олег Ольжич стоїть на позиціях максимальної 
конденсації, акумуляції в одній мовній формі кількох смислів, що загалом зумовлює 
внутрішньореченнєве перетворення: «Ти пустила свого Васала У світи по Величне йти»; 
«Ремигають, добрі і ласкаві, І мені не хочеться тепла» У першому випадку конструкція по 
Величне йти передає в одній реченнєвій структурі динамітну мету дії, у другій формулі 
Ремиґають, добрі і ласкаві опущено іменник, означеннями до якого виступають 
прикметники добрі і ласкаві, що загалом не суперечить поширеним тенденціям переходу 
прикметників в іменники і водночас несе на собі експресію оказіонального образу, оскільки 
із самого контексту невідомо, кого має на увазі автор. Подібний прийом належить до 
поширених і часто поєднується з позицією відокремлення після займенника. При цьому у 



контексті жодного разу предметно не окреслюється особа, вона називається в епіграфі, що й 
зумовлює витворення цілісності вірша і посилює семантику займенника, який спрямований 
на іменник, його значення («Воно зросло з шукання і розваг...», «Чом не їде...» і под.). 

Синтаксично-стильову манеру Олега Ольжича називали модерною, що відображають і 
назви поезій, які в більшості випадків є або цілими реченнями («Поцілуєш, різко і суворо», 
«Десь ти ходиш», «Здригаюся і залишаю форум»), або відокремленими, вичленуваними з 
речення відмінковими формами («Давнім трунком», «Пісня про ворога»), або узагальненими 
іменами («Пророк», «Голландський образ») і под. 

У кожному конструюванні мовної форми поетичного образу поет прагнув до її 
філігранності, поверхневої чуттєвості і глибинної «розумовості», тому й конструкції його 
схожі на «княжі київські емалі», що легко поєднуються з природними тонами і напівтонами. 
І мав право поет сказати: «Трави і квіти візьмуть собі барви мої». 

Життя Олега Ольжича як зоря, що, спалахнувши, віддала свою яскравість рідному 
народові, бо за основу він брав: 

Жити повно, широко і скоро.. 
..І життя наопашки носити 
На однім плечі 

 


