
СВІТЛАНА ЄРМОЛЕНКО 
БЛИЗЬКА ДЛЯ НАС ПОЕТА МОВА (ПЕРЕЧИТУЮЧИ ПОЕЗІЮ БОРИСА ТЕНА) 

 
Читача кінця XX століття, чи, як мовиться, на межі тисячоліть, важко здивувати поетичними 
новаціями. Уражений новою естетикою, епатажним ставленням до слова, викличним 
запереченням традиційного поетичного словника, він все-таки має бажання часом послухати 
класичний твір, скажімо, опинитися в «зоряних садах» оригінальних і перекладних сонетів 
Бориса Тена. Народжувалися вони в різних життєвих ситуаціях, у різний час. Але за мовою, 
поетикою їх не можна приписати до жодної з відомих мовно-естетичних течій: ні до 
часового простору 20-30-х, ні до 40-50-х, ні до шістдесятих, сімдесятих. 

Поетична мова Бориса Тена ніби понадчасова. На ній позначилися найтривкіші й 
найтриваліші традиції української національної поезії. Дружив поет із неокласиками (та й у 
його власному доробку знайдемо багато спільних із мовою неокласиків мовно-поетичних 
універсалій, метафоричних перегуків, асоціацій), але йому близьке також оновлене відчуття 
слова, його тягло до озвучених, музичних пейзажів, таких характерних для мовотворчості 
Павла Тичини. 

Можливо, понадчасовість поетичної мови Бориса Тена закорінена в його ріднизні — 
культурно-історичних традиціях Дерманя, відомого початками сільського українського 
книгодрукування, освіти (там він народився), у родинному вихованні (це була вчительська 
династія), у ранньому прилученні до «порівняльного мовознавства» — знанні кількох мов. 
Пам’ять поета й перекладача зберігала народнорозмовні назви сіл рідної Волині, і кожна 
назва була для нього, в прямому й переносному значенні, історичною. Так само, як 
народнорозмовні джерела, знав Борис Тен і писемно-літературні, книжні джерела 
української мови. Це й допомогло йому витворити ту понадчасову поетичну мову, яка 
прислужилася і для перекладів античних авторів, і для оригінальної мовотворчості. 
Потужний струмінь культури завдяки перекладам Бориса Тена влився в українську мовну 
свідомість, і розкрилися новими гранями можливості українського словотворення, 
синтаксису, лексико-семантичної сполучуваності слів. 

Можливо, й не варто було б відокремлювати мову Бориса Тена як перекладача і як 
автора оригінальних поезій — ліричних, філософсько-мудрих образків, часто втілених у 
струнку карбовану форму сонета, та саме оригінальні поезії привертають нашу увагу. Цікаво, 
що деякі моменти мовної стилістики поета пояснюються його перекладацькими 
уподобаннями. 

Давні віки, стародавні культури постійно жили в свідомості майстра слова. Ті глибини 
часу, навіть сама субстанція часу вербалізуються, втілюються в конкретні слова й 
словосполучення. Чи ж випадкові епітети-означення до назви час у «Зоряних сонетах» 
Бориса Тена? Час — старий, прадавній, давній, старовинний, безсторонній, байдужий. 
Помітні дві основні семи в означеннях часу: «давність» і «незалежність». Але час не тільки 
окреслюється цими двома семами, наявними в прикметниках-епітетах. Він проступає в 
семантиці улюблених поетових слів із префіксом пра-, означує абстрактні й конкретні реалії: 
праісторична путь, прадавня старовина, праотці. У цьому ж перегуку давніх часів 
відзначаємо слово предківщина та авторські епітетні новотвори: прадідна хата, прадідна 
родина. 

Мікрообрази часу розгортаються, семантично ускладнюються в дієслівних метафорах:  
І мріють перед поглядом моїм  
Часи, що так давно відшумували 

(Немов руїни замкового вала...) 
Лексико-семантичне поле «час» охоплює не тільки конкретно-часові назви типу віки, 

роки, літа, дні, мить (переважають серед них множинні форми, напр.: «Із тьми прадавньої, з 
імли віків...»), а й такі пов’язані з часовою субстанцією слова, як пам’ять, згадка, забуття, 
непам’ять та ін. Пор.: 

Дарма байдужий час на все кладе печатку  
Глухого забуття. 



(Пам’яті О.І.Білецького) 
Видобуваючи пам’ять з «глибин прадавньої старовини», поет осучаснює її в особисто 

пережитому, оригінальному слові. Воно веде читача в світ музики, мистецьких захоплень 
автора. Людські серця зберігають «цілі симфонії чуттів». Їм дано дожити до наступних 
поколінь тільки в слові. Про що ж має сказати слово? Про музику чи про пам’ять? Для 
Бориса Тена обидві сфери поєдналися в глибинній мовній метафорі: 

Немов із нот митець, з них [сердець — Ред.] 
пам’ять виграє  
Цілі симфонії чуттів і дум колишніх 

(Пам’яті О.І.Білецького) 
Здавалося б, скільки поетичних рядків написано про людську пам’ять — пережиті роки, 

щасливі миті, але під пером майстра ніби вперше осмислюється реальне й світле почуття, як 
спогад про дитинство і про матір; 

Забутих років хроматична гама  
Щодень луною пам’яті бринить,  
І так хотілось би щасливу мить  
Вернути — вперше мовленого «мама» 

(Пам’яті матері). 
Лексика із музичної сфери вплітається в метафоричні образи, які доповнюють, 

увиразнюють не лише думку про внутрішній стан людини, а й пейзажні зображення, пор.: «В 
світлому неба мовчанні Плещуться променів гами»; «Схід, золотіючи, дише Ритмом осяйних 
симфоній» (Мовчки в прозорім світанні...). Зорові й звукові конкретно-чуттєві враження 
поєднуються в одній словесно-зображальній структурі вірша. Виявляється, що гами, 
симфонії — це не данина «музичній» темі, а особливе світобачення, «оречевлювання» думок 
через улюблений світ музичної культури. У спеціальних музичних поняттях, які власне 
стають наскрізними в індивідуальному поетичному словнику Бориса Тена, простежується 
художньо-літературна традиція української поезії взагалі. А втім, не лише на літературних 
джерелах вибудовується авторська метафора. Традиційний персоніфікований образ весни 
постає в несподіваному побутово-етнографічному образку: 

Проміння сонячного повні глеки 
Несе весна просторами ланів 

(Із вирію вертаються лелеки...) 
Високий поетичний стиль налаштовував би читача, можливо, на античні амфори (а 

вони теж є в сонетах Бориса Тена), а не на такі звичні українські глеки. Але поетові 
«явилося» саме це слово, за яким стоїть реалія побутової національної культури. 

Глибина національно-мовної свідомості дає про себе знати в різних лірично-поетичних 
ситуаціях. Ось, скажімо, сонет, що нагадує відому пісню «Чуєш, брате мій...» Пряма мова і 
звертання, виокремлені в самостійну строфу, лаконічно передають і народнопісенну ліричну 
тональність і в конкретному слововживанні заховують народнорозмовний дотеп (пор. 
фразеологізми «розбитий глек», «побиті горшки»): 

Прощайте, стріх отчизняних лелеки, 
І, спроданий мій ґрунте, прощавай. 
І ти мене, сусідонько, не лай 
За скинені колись із тину глеки...» 

(Величні кичери й густі смереки)  
Емоційна пам’ять народнорозмовного слова накладається на пам’ять літературно-

писемної традиції, яка теж зазнає змін під впливом національно-мовної картини світу, 
подібно до крилатого вислову про солодкий, любий дим вітчизни. Цей вислів, відомий із 
старогрецького прислів’я (Дим вітчизни нам любіший, ніж вогонь на чужині), із Гомерової 
«Одіссеї» (у перекладі Бориса Тена він звучить так: «Одіссей... прагне узріти хоч дим, що 
над рідним підноситься краєм, потім і вмерти готовий»), з інших літературних контекстів, 
поєднує в сонеті характерні змістові деталі Гомерового оригіналу (згадка про смерть) й 
вербалізовані поняття української побутової культури: 

А серцем трепетним все прагнеш ти до дому,  



І навіть смерть саму радніше б ти зустрів,  
Солодкий вчувши дим із рідних димарів 

(За синім пасмом гір, у далині прозорій...)  
Сонет завдяки стрункості й логічній довершеності його форми прагне до чітких 

поетичних визначень, змістової завершеності віршового рядка. Антитези, оксюморони (пор. 
радість і горе, світло й тьма, старий і юний, стоголоса тишина і под.) — характерні ознаки 
сонетної форми, в яку втілюється авторова філософська думка: 

І напрямків розбіжних і стремлінь  
Люблю спостерігати суперечність,  
Поміж чужих у натовпі сердечність  
І потайну між близьких далечінь. 

(Люблю несхибну вулиць безконечність...)  
Поетична мова Бориса Тена тяжіє до назв-понять абстрактного характеру. Це, 

наприклад, іменники у формі жіночого роду на -ість, поетичні новотвори типу світань, 
цвіть, прозолоть (також іменники жіночого роду). Водночас це й характерні синоніми — 
назви осіб (пор. супутці, мандрівці, мандрівники або ще вожай), активне використання 
складних прикметників типу живодайний плин, золотокрилий рій, золотосяйний день, 
зорецвітні айстри, лункоголосий оркестр, сніговійна мла, стобарвні береги, тисячо-дзвонна 
заграва і под. Серед складних прикметників — традиційних атрибутів поетичного стилю 
зринають і авторські новотвори, що формою своєю цілком вписуються в продуктивні 
словотвірні моделі української мови: буйнохвила повінь, ласкавохвила Горинь. Улюблена 
модель словотворення поета — іменники з префіксом па-: пагори, пагуби, дієприкметники з 
префіксом не-, причому останні виконують експресивну функцію, демонструючи явище 
паронімічної атракції, пор.: Нездійснених жадань і задумів неспокій (Молодій поетесі);  

Чуттів невиспівані гами  
І оболонь немовлених думок  

(Пам’яті Василька: В долині фіолетовий димок...) 
І тільки глянуть тисячами віч 
Небес незглибних незотлінні шати 

(І знову день, і знову — вечір, ніч...)  
Цей «ословлений» малюнок традиційного об’єкта поезії — зоряного неба належить до 

індивідуальних образів. Саме парафрастичні назви неба підносяться у поезії Бориса Тена до 
символічного звучання — зоряні сади, небесні гаї. Відомі поетичні універсали про очі неба, 
про голоси (спів) або тишу (безмовність) неба трансформуються в індивідуальній художній 
уяві і являють читачеві довершені поетичні афоризми, напр.: 

І довго слухаю безмовний спів 
Розквітлих рясно зоряних садів 

(Коли остання прозолоть червона...)  
Поетичні універсалії реалізовані в українській класичній літературі, зокрема й у творах 

поетів-неокласиків, набувають під пером майстра, що ввібрав і класичну літературну, і 
народнорозмовну традиції, нових змістових і емоційно-експресивних відтінків. Так сказати, 
наприклад, про тишу: 

А тиша навкруги — немов перед віками, 
Коли старих культур родився перший камінь 

(Ніколи я не чув такої тишини...) —  
міг саме поет-перекладач, який об’єднав вертикаллю часу багато культур і для якого ці 
культури були живодайною силою творчості. 

Або, скажімо, скільки є в українській поетичній культурі образів заходу сонця над 
морем, але вчитаймося в рядки Бориса Тена: 

А сонця корабель крізь лебедине 
Мереживо хмарин за обрій плине, 
І злотна стелеться до нього путь. 
Я знаю — скоро світлий день настане,  
Долине з вітром слово пожадане  



Й човни мої за сонцем попливуть 
(Морських просторів світла далина).  

Чи не виникають у нас асоціації з рядками Максима Рильського: «О тиха пристане 
робочого стола, де ще на якорях дрімають вірні рими..?» 

Поетична мова — це, справді, той культурний часопростір, який об’єднує і творців, і 
читачів. 

Філологічна вдумливість, класична простота не суперечать емоційному стану душі 
творця. У зоряних садах поезії Бориса Тена живе і той вічний людський ідеал, чи відомий 
імператив, — зоряне небо над головою, і моральний закон у собі. Добре, коли маємо творців, 
які сповідували й сповідують цей імператив. 
 


