
ОЛЬГА РУДЬ 
ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СКЛАДНИХ СЛІВ 

У ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ БАРКИ 
 

Сучасний літературний процес характеризується поверненням українському читачеві творів 
багатьох митців слова, які, здавалося, пішли назавжди в небуття. Серед них значне місце 
займає видатний український поет Василь Барка, який зазнав гонінь і переслідувань 
комуністичного режиму в 30-і роки і вимушений був емігрувати до США. 

Його поетичні збірки — на Україні їх вийшло лише дві «Шляхи» (1930) та «Цехи» 
(1932), а в еміграції «Апостоли» (1946), «Білий світ» (1947), «Океан» (1979) та ін. — 
засвідчили оригінальність і неповторність стилю поета, його вміння знаходити переконливу 
мовну форму для художньо-образного змісту. Одна з характерних ознак мовотворчості поета 
— часто вживані складні слова, здатні виконувати різноманітні стилістичні функції, 
виступати засобами поетизації і художньо-образного мислення. 

У створенні індивідуальної картини світу В.Барки важливе місце займають кольори. 
Сполучуваність колористичних назв відбиває і закономірності використання їх як 
традиційних образів, так і новаторське сприйняття кольору. 

Поетична традиція зумовлює активне вживання у прямому і в переносному значеннях 
складних прикметників із компонентами синій, голубий: синьокрилий, синьоокий, голубоокий, 
темно-синій, ясно-синій. Найчастіше ознаки голубий, синій стосуються характеристики очей: 
«Як темно! ...тільки сонця, що в вікні, людині з темно-синіми очима» («Білий світ»); пор. 
метонімічне слововживання: «і стислий напис на хресті — голубоокій і свіжій юності 
повчення віщі» («Білий світ»). 

Поєднуючись з абстрактними іменниками, з поняттями, що не асоціюються з синім 
кольором, прикметник синій набуває узагальненого значення позитивної емоційної оцінки — 
«легкий», «ніжний», «добрий», «лагідний», напр.: «Струмок бринить, жемчужиною точить 
казання любій синьокриле» («Океан»). 

У поетичному тексті часто виникають «прирощення змісту», здійснюється перехід від 
прямого значення до значення, в якому, крім ознаки кольору, з’являється інший, переносний 
план: «Я в найгранітнішому домі князівства скель і сосен синьооких» («Лірник»). Зміст 
метафоричного словосполучення сосен синьооких контрастує і водночас доповнює іншу 
метафору «в найгранітнішому домі князівства скель», а в цілому вислів є прикладом 
складного поетичного образу. 

У словах поета приховані натяки й значення, які через конкретику звуків, барв 
створюють широку психологічну картину. Прикметники чорний, сірий містять не лише саму 
вказівку на колір, а й, за словами самого поета, означають «мертвотність режиму». У 
контекстах складні прикметники з компонентом чорний виступають синонімами до понять 
«тривожний», «гнітючий», пор.: «Зима, зима!.. у час переддосвітній я прокидаюсь і свічу 
огонь, і думаю: навік прогонь, прогонь холодні сили, чорнокрилі тіні!»; «...тирани — гірш, 
ніж пси, ніж чорнороті — гірш, гарчать на люд, прив’язаний до колісниці» («Лірник»). 

Складні слова з компонентом білий у поезії В.Барки пов’язані або з прямою назвою 
кольору як ознаки предмета (білохресний одяг, білотіла троянда, білокрилі вітрила, 
біловодна річка), або із загальномовним метафоричним значенням «сильне хвилювання, 
страждання»: «Прекрасна! в радості шептати стану любови болі білокрилі»; «Кохана, там, де 
хвиля майоріє, заб’ється й серце білокриле» («Океан»). 

Поезія і музика тяжіють одна до одної. Тому й не дивно, що для Василя Барки 
музикальність світосприймання є невід’ємною частиною образного мислення. Мелодія 
нагадує поетові картини природи, а через неї передається гама думок та емоцій. Складні 
слова-епітети у словосполученнях типу: многоустий крилас, в грозі громоглагольній 
увиразнюють значення звукових образів. 

Особливо тісні музичні асоціації пов’язані зі словом струна. У центрі уваги реальна 
ознака цього предмета — здатність звучати. Похідний прикметник струнний, поєднуючись з 



оцінним компонентом складного слова (доброструнна, милострунна), несе в собі 
позитивний емоційний зміст, приємні переживання людини, напр.: «І знов, самотний 
майстре, в напрям свій, ладнай для всіх поему доброструнну» («Лірник»). 

У поетичному мовленні Василя Барки велику групу складних слів становлять 
прикметники із позначенням психічного стану людини, напр.: тихоока натура, весни 
зверхблаженні, сила світу скорботно-радісна, зловісна темрява, зловорожа кривда, 
добровісний сніп вечірньої молитви, добропробудна гра, добросвітлий дух та ін. Як правило, 
складні прикметники входять у ряд нанизуваних епітетів: «тиха, мудра, добронравна 
бабуся»; «владика добропромінний, тихий, всесвятий»; «сестра ніжносердна і печальна». 

Характерні для поезії Василя Барки й складні найменування — іменники. Це назви 
абстрактних понять, предметів, створені за принципом увиразнення подібності предметів, 
підкреслення характерної ознаки тощо: білозір’я, білозілля, велииозір’я, злодієславлення, 
злощастя, морокид, небостан, первоцвіт, самозгубство, самоцвіт, кадилоцвітка, танковід, 
тисячосвічник, тисячосвіччя, чаромутство, чужосередництво, цвітолісся, цвітостан. 
Найчастіше вживаються складні іменники як назви-характеристики людей за вдачею, 
нахилами, поведінкою, вчинками. Здебільшого вони пов’язані з викриттям негативних явищ 
суспільства: троносидець, душогуб, звіролюди, сторозбесник, костоломивець, 
людогубіссімус, людожер, людоморець, людоріз, зловреда, злопоклонець, пітьмодержець, 
дітомор. Пор. у контексті: «І по груди замурували в’язня звіролюди» («Білий світ»); «...в 
готичні вечори найдалі — ми подались, бо в царевій залі людогубіссімус усіх крізь вуса 
видзвенить: «секім!..» («Лірник»); «Хай з гнівом грому вона звірюку в бездну струсить; хай 
людоріза, дітомора в бездну струсить, здригнувшись на своїй орбіті» («Білий світ»). 

Позитивний оцінний зміст передають складні назви того, в кого поет шукає поради, 
захисту. Бога він називає Вседержителем, Всеправедним, добросвітлим: «Подай мені, 
Всеправедний, міць останню» («Білий світ»); «О, Вседержителю, чи я діждусь очищення від 
скверни?» («Лірник»). 

На основі складних прикметників легко утворюються незвичні прислівники, що 
пояснюють, конкретизують значення інших прислівників або дієсловну ознаку: шепче дощ 
добросердно; сяє слід рожево-квітково; догримнуло стогудо; жовтокрило несвіття йшло. 

Як відомо, основоскладання мало характерне для дієслова. У поетичних творах Василя 
Барки зафіксовано усталене слововживання типу благовістити, благословити, 
втихомирити, змилосердитися, милосердитися: «...а ти, замість проклять віднині 
благовіститимеш мій судний день» («Білий світ»); «І розради мисль — одна прагнущу душу 
втихомирює до дна» («Лірник»). Подібні складні дієслова належать до лексики сакральної 
сфери і мають відповідне стилістичне забарвлення у загальномовному словнику. 

Виражальні можливості художнього слова безмежні. Складні слова в поезії Василя 
Барки є лише часточкою цього безмежжя. Вони розкривають можливості поетичної мови і 
зокрема індивідуального стилю у створенні нових словесних образів. 
 


