
НАТАЛЯ СИДЯЧЕНКО 
КРИЛАТІ МЕТАФОРИ СТАНІСЛАВА ШЕВЧЕНКА 

 
Творчий доробок Станіслава Шевченка, який видав протягом останніх десяти років п’ять 
поетичних збірок, не залишився поза увагою літературних критиків. Вони оцінювали (як 
найвдаліші) стислі, афористичні поезії морально-етичної тематики, наголошували на 
витонченості форми пейзажної, любовної лірики. Останню охарактеризовано як «сплав 
екстатичності й мінору» (І. Стрельбицький). 

Цікавим видається погляд на творчість поета через призму лінгвопоетики, тропів. 
Такий аналіз ідіостилю являє нам не лише індивідуально пізнаний світ, а й індивідуальність 
митця. 

За фахом Станіслав Шевченко — математик. Не дивно, що математичні терміни й 
категорії — ні-ні та й вигулькнуть у його образотворенні. Скажімо, входять у код поетичного 
світосприймання такі поняття, як плюс, мінус, ікс. У поезії, що має назву «Ікси», цей 
абстрактний символ набуває за схожістю форми рис бджоли, квіту черешні, перехрестя доріг 
і узагальнюється за значенням до невідомого у житті: 

Полетіла до квітки бджола  
Проти сонця іксом золотистим.  
І черешня іксом розцвіла  
Білосніжним, як свято, врочистим. 
*** 
А ген-ген величезним іксом 
Нескінченних доріг перехрестя. 
Скрізь ікси гомонять з глибини, 
Вдалині увижаються оку. 
Ні, не з першого класу вони — 
їх вивчають із першого кроку (Зб. «Середина ріки»). 

Плюс і мінус бувають, як відомо, не лише в електричних зарядів, а переносно можуть 
окреслювати риси характеру людини. У ліричного героя із вірша «Оглянусь на своє життя» 
пряме і переносне значення лексем-термінів примхливо поєдналися: 

Я винести свій сумнів не боюсь  
На суд людей, коли попросить совість.  
В мені є мінус, і в мені є плюс —  
Тому і струм тече в моєму слові. 

(Зб. «Віра і сумнів»). 
Математичні знаки можуть просто нагадати своєю формою сумні реалії кладовища: 

«Усі, усі — у вуха вітер свище, Перенесуться за одвічний тин... Плюси хрестів стоять на 
кладовищі, Де мінуси глибинні домовин («Віра і сумнів»). 

До парадигми тропів, запозичених із точних наук, належать також комп’ютерні соти, 
диво атома й нейтрино, закон збереження любові («Середина ріки»); Чумацький шлях, 
неначе перфострічка; літа, мов цифри на дисплеї («Віра і сумнів»); лекала світання на 
персах, на стегнах («Октави кохання»), люди-функції («Дума кипариса»). Та не лише 
математичні поняття характерні для поезії Станіслава Шевченка. Його тропи можуть 
зродитися із казки («Ми у місті — неначе звірята в тісній рукавичці» — «Дума кипариса») і з 
побуту («І тільки антена — велика срібна тарілка —.. Вариться борщ там, заправлений 
пафосом сесій, кров’ю і сексом, злодійством і рекетом, танковим скрекотом» — «Спів 
чуття»); вони виникають з історії («Вагонні чумаки») і з сучасності («Жінка стоїть у переході 
сторіч»), з фольклору («Калинові брами») і літературної спадщини («В колі танцюють з 
нами... тіні забутих предків» — «Спів чуття»). 

А втім, є два наскрізні образотворчі концепти із царства рослин і тварин, об’єднані 
спільною ознакою — здатністю літати. Вони родом, мабуть, із рідного Полісся. А, може, теж 
із казки?.. Це на диво частотні птахи і пелюстки — листочки. Так, у першій збірці 
«Середина ріки» із 44-х віршів, уміщених тут, половина так чи інакше пов’язані з образом 
птаха: ластівки (ластів’ятка), чайки, папуги, фламінго, сороки, дятла, журавля, лелеки, качки, 



зозулі, соловейка, снігура, гусей, грака, жайворона, крижня... Найбільше оцих конкретних 
птахів «позліталося» у поезію «Після відрядження у жнива» («Середина ріки»), де навіть 
згадано екзотичного фламінго. До речі, тут маємо й образ-листочок: «Усядуся на пеньочок, 
У мене є хліб і сіль, й зелено-жовтий листочок, Немов папуга, присів». І птахи, і листочки 
числом переважають інші денотати, що лягають в основу тропів. Вони часом вводяться у 
поетичний текст за законом фольклорного паралелізму, напр.; «Летить листочків суржик на 
ще тривку траву. Ні весело, ні сумно, а так собі живу». 

Однак частіше такі образи пронизують увесь поетичний твір. Орнітологічний стрижень 
наявний у вірші «Мовчазний ліс» («Середина ріки»). Ліричний герой потрапляє у ліс, що 
мовчав, «немов людина, яку образили до сліз». Мораль вірша втілено у порівнянні: «Не 
можна лісові без пісні. — Це ж як людина без душі». Справді, від образ можна стати й 
бездушним. У подібному семантичному ключі розвиваються й наступні тропи: «Я знаю, 
любов, як минає, несе пустоту. Таку, наче небо навіки покинули птиці», «Ти наче птах, що 
випав із гнізда, не ухопився і за соломинку» (Там же). Зіставлення птах — людина, що 
моделюють психічний стан через ознаку «безголосся», «небажання співати», очевидно, 
породжені загальномовною метафорою поет-співець. 

У збірці «Дума кипариса» знаходимо «пташині» тропи з іншими конотаціями. Скажімо, 
коли йдеться про парадоксального провидця: «Очима не орел-високогір І не збиваю птаха на 
льоту, Та внутрішній загострюється зір, І з часом бачу навіть пустоту», «Казали друзі, не 
вдасться Хазяїном стати мені. Та я завів господарство — Живуть птахи при вікні». Пташина 
«мова» використовується як соціальна характеристика людей-хамелеонів: «при журавлі — 
«кру-кру», при зозулі — «ку-ку», при півневі — «ку-ку-рі-ку». Моральна самооцінка ліричного 
героя теж звучить голосом птаха: «І голуби туркочуть на балконі: — Ти винен сам... ти винен 
сам...». Орнітологічні порівняння увиразнюють образ долі: «.. є щастя в нещасливого, Чия 
фортуна, мов підбитий птах»; дають портретну характеристику: «Ми здавалися горобцями 
Нашубученими в ті дні. Не стрічалися місяцями, Хоч самотньо жилось мені». Традиційний 
семантичний зв’язок душі і птаха реалізується в метафорі: [душа] «не птах», бо нездужає, тому 
важка, а коли легко на душі, «випурхують слова, неначе ластів’ята із калини». 

1 від гріха очистить не хто-небудь, а «... ластівка Сіверії принесе на крилах невинність» 
— це вже із збірки «Спів чуття». Оптимістичну віру в майбутнє так само передано крилатим 
тропом: «Даремно поскаржилась ти: «Безкрило, сіро жилось..» В Лазур, у суть ясноти 
Тунелем ще пролетить Душа — суцільне крило...». 

Найхарактернішою ознакою-деталлю «пташиних» тропів є «крила». До речі, образ «коня 
крилатого» теж наявний у творчості С. Шевченка. А ще семантично близький до згаданих 
образів мотив висоти (вірші «До вершини», «Музика висоти» у зб. «Середина ріки»). 

Птахи — крила — політ — це ті семантичні центри, навколо яких формуються 
індивідуальні «крилаті» метафори, з ними асоціативно пов’язуються образи «листочків-
пелюсток». Як гідний подиву об’єкт постають вони вперше у яскравому, ніби казковому, 
верлібрі під метафоричною назвою «Дощу золоті черевички»: 

Художника вразило видиво світла 
На листі осінньому дикої груші: 
Була непомірною, 
Тихою, 
Трохи колючою 
І раптом отак засвітилася! 
Художник спішив, 
Аж тремтів, 
І мазками нервовими 
Хотів зберегти 
Світлотіні, 
Уперше побачені. 
Та дощ вимкнув світло, 
Узувся в листочки 
І далі побіг. 



Золоті черевички згубивши. 
Художник збирав їх, 
Мов луни мелодії світла, 
Яку повторити не можна. 
А груша все танула... 
В глинище дички котилися («Середина ріки»). 

А пізніше дерево уявлялося як древо життя, де листочки вже «.. наче зорі числу 
непідвладні, Я дивлюсь навесні у віконця роси: Вас теплінь перегойдує плавно, Де птахів 
голоси. Я і сам, я і сам — лиш листок на вселюдському древі. І мене, і мене обірве 
заметіль...» («Віра і сумнів»). 

У поезіях Станіслава Шевченка листочок «прилюднюється» на плече, падає у долоню, 
мов «перепустка в долю». Під час листопаду листочки уявляються як «каганці летючі», а 
криниця з жовтим листом — «немов душа з листом від коханої». Це восени. А навесні — «бал 
пелюсток». У поезії звучить мотив чекання на жінку «з пелюстками і снігом на плечах». У 
книжці «Віра і сумнів» розділ названо «У човнику вишневої пелюстки». Ліричний герой вже 
не листочок, а сад, що пелюстками сипле на кохану, обіймає гілками» («Сад без огорожі»). 

У «Думах кипариса» образ листя викликає більш узагальнені й сумніші асоціації: «наш 
гонор падає, наче листя», жаль бринить, бо «так і не склав я пісню на слова, що пише лист 
осінній у діброві»; висловлюється бажання «почути свій час із листка-гучномовця». 

Збірка «Спів чуття» доповнила цю парадигму тропів театральною метафорою «аншлаг 
золотого листя» («Після вистави») і мажорним образом «іншого саду, де шумлять навесні 
листопади невлад» — із коротенької предтечі поеми «Калинові брами». Можливо, образ 
листопаду навесні виник як дзеркально обернений до змальованої раніше квітучої гілки 
восени. Мотиви цвітіння, лету, ніжності поєднано в індивідуальній метафорі, що дала назву 
розділові «У човнику вишневої пелюстки». Через такий метафоричний образ пелюстки 
змальовано стан щастя, щоправда, як спогад, у часі минулому: «... Вже Київ розтуманився 
горбами.. І я шукав пекучими губами Всі родимки у тебе на плечах... Пригадую, слова 
любові ллються, І, як весло, у ніжності рука, І в човнику з вишневої пелюстки Гойдається 
душа моя легка». 

Душа у пелюстці — це справді надто легкий, летючий образ (згадаймо авторський 
антонім — «душа не птах»). Який же він нетривкий, цей прихисток для щастя — пелюстка. 
Ось тут, у цій ознаці нетривкості знаходимо ключ до іншого серйозного образу, до 
авторського символу України, у якому два улюблені образи «птах» і «листочок» зійшлися в 
одному тропі: 

Каченя-немовля 
ледь стоїть на кленовому листі,  
що по озеру тихо пливе.  
Так і ти, Україно, 
стоїш, 
ледь стоїш ти 
на віршах Тараса Шевченка, що цензор випустив 
(з ким того не бува)  
у шпарину віків 

(«Дума кипариса»). 
Як можна розкодувати ці метафори? І про душу, і про каченя-Україну? В останній 

збірці є текст про кохану, що «випливала з любощів ночі щасливою, як Дюймовочка, на 
пелюстках кохання» («Спів чуття»). А перед цим був семантично близький образ у вірші 
«Після вистави»: «упала сльоза в пелюстку» хризантеми, і героїня-актриса несла ту сльозу 
через усе місто додому. Тобто образи і пелюсток, і птахів використовує поет для відтворення 
мотивів як щастя, так і смутку, а також для зображення найрізноманітніших конкретних 
понять. Три тропеїчні парадигми мовотворчості Станіслава Шевченка, пов’язані з науковим, 
рослинним і орнітологічним світом, тяжіють до двочленного протиставлення «наука — 
казка». Саме в цьому просторі народжуються індивідуальні словесні образи поета. 


