
ЛЮДМИЛА БУБЛЕЙНИК 
ПОЕТИЧНЕ СЛОВО ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА 

 
«Для нього боротьба і життя — синоніми. Життя — це боротьба, а боротьба — це справжнє 
життя», — так говорила про наснагу творчості О. Ольжича О.Теліга. Саме таким розумінням 
життя сповнені вірші О. Ольжича, об’єднані у збірку «Цитаделя духа». Вони оспівують 
ідеали героїчної боротьби, самопожертви в ім’я Батьківщини. 

Особливе навантаження падає у поетичних текстах О. Ольжича на лексику, яку в 
широкому розумінні можна назвати воєнною — вона набуває циклоутворюючого значення, 
про що свідчать уже самі назви: «Новобранець», «Піхотинець», «Нічний напад» та й назва 
всієї збірки. 

Лексика війни, яку використовує О. Ольжич, — це переважно усталені метафори, однак 
індивідуалізовані з ореолом емоційності, часом навіть піднесеної до символу: праща як 
знаряддя божої кари («Я камінь з божої пращі»); бастіон — символ міці й запеклого опору; 
легіон — згуртована маса незламних борців. 

Дорога пряма і одверта, 
І твердо іде легіон. 
Гам втрат не буває, де жертва — 
Здобути в вогні бастіон! 
Назви стародавньої зброї збагачуються обертонами, набутими в широкому історико-

культурному контексті. Так, наприклад, використовується слово меч, яке вже в тексті Біблії 
має значення символу боротьби: «Не мир прийшов я принести, але меч», «Хто візьме меча, 
від меча й загине». О. Ольжич актуалізує в слові пряме значення, але конотації, що 
супроводжують його вживання, присутні в контексті. Поєднуючись із яскравими зоровими 
характеристиками, ця назва стародавньої зброї не втрачає нічого із своєї конкретності і 
водночас поетизується в цілому ряді із лексикою рідковживаною, стилістично та емоційно 
піднесеною: 

В мене над ложем мій меч в піхві, золотом битій.  
Зойкнуло лезо й лягло на брунатність колін.  
Лезо — свічадо, і в ньому мій вихід один —  
Завтрашній похід, зелені простори і скити. 
(«Ольбієць») 
Підсилюють експресивне звучання воєнної лексики назви металів та каменю, що 

актуалізують у свідомості мовця ідеї несхитності, стійкості, сили. Залізо, сталь, криця, мідь, 
камінь, граніт — ці слова та похідні від них несуть значне навантаження і належать до 
найвпливовіших у багатьох віршах циклу. Саме вони в метафоричному переосмисленні 
створюють романтично забарвлені, ідеальні образи героїв-борців: «Це люди, як брили 
камінні»; «слово.. з уст тонких Зірветься і впаде, як камінь»; «Мене не зрадять крицеві 
долоні»; «люди з серцями мідяними»; «голос — як оливо, голос». 

Добір компонентів словесних образів, що поетично відтворюють світ природи, теж 
підпорядковано стильовій домінанті, що підкреслено подає мотив мужності і сили; часто 
використовуються слова камінь, камінний, втілюючи «сувору красу» світу О. Ольжича. 

Довго-бо йшли ми крізь доли, і гори, і кручі;  
Світ не радів нам, упертим, бундючним і злим,  
Лінії завжди ламались суворо й рішуче,  
Барви навколо лягали камінням важким.  
У різноманітних контекстних зв’язках художня деталь у пейзажі ускладнюється, 

словесний образ стає глибинним і багатогранним. Так, камінь, як і інші слова цієї тематичної 
групи, у О. Ольжича — символ не тільки жорстокої боротьби, але й славного безсмертя: 

І будуть: не сонце, не обрій,  
А сірість похмурого дня. 

(На сірім граніті хоробрі 



Різьблять своє мужнє ім’я) 
(«Незнаному воякові») 
Мотив твердості каменю та металу, зброї, людської душі й руки, «камінність» часів 

борні є наскрізним у циклі. 
Водночас зазначимо, що лексика, пов’язана звичайно з жорстокістю відчуттів, з 

крайніми виявами напруження людської психіки, можливими лише на грані життя і смерті, 
сполучається в О. Ольжича з такими оцінними словами, які, маючи високе поетичне 
забарвлення, виражають тонкі ліричні почуття. 

До числа улюблених поетових епітетів цієї семантичної й оцінної групи належить 
золотий. Слово подається в багатьох варіантах: злотний, злотавий, злотистий; у цьому ж 
ряді іменник злото, позолота. Часто вони сполучаються у вузькому контексті (у рядку, 
строфі, вірші) з означеннями групи блакитного кольору {синій, блакитний, голубий). Це 
поєднання золотого й блакитного не може не актуалізувати в уяві читача кольорів 
національного прапора, — настільки відкрите й сильне ідейне спрямування поезії 
О. Ольжича в своєму художньому вираженні. 

Ось декілька прикладів із числа багатьох текстових фрагментів, де «закодовано» образ 
прапора: 

Вечір. Я дивлюсь на сині скелі. 
Злотне небо сперлося на скелі, 
Ззаду плетуть огнища веселі. 
Покривають Твою Книгу 
Позолотою й блакиттю. 
Поряд із лексикою на позначення ніжних, світлих, веселих барв стоять у циклі такі 

слова, передусім означальні, які теж викликають емоції радості, почуття бадьорості і 
душевного піднесення. 

Для героя Ольжича прекрасне не лише «плекання тіла», але й «спалювання тіла»; 
загибель для воїна — це одна з неодмінних ознак самого його життя, один із проявів краси 
повного життя, який людина мужньо й свідомо сприймає: 

Як колись, горіти і п’яніти,  
Шоломом п’ючи,  
І життя наопашки носити  
На однім плечі. 
… 
В день такий смерть — як цілюща холодна вода, 
В день золотий і тяжкий, як аттійська слива. 
Ідея смерті в бою як найвищої нагороди, «дару», надихається всім змістом поезії і 

життя поета. Недаремно, пишучи про мету свого життя у вірші «Присвята», він вдається не 
до далеких історичних паралелей, а до звичних деталей сучасності: 

Пошли мені, молюся, дар один: 
В ім’я її прийняти мужньо муки 
І в грізні дні залізної розплати 
В шинелі сірій вмерти від фанати. 
Утвердження ідеї самозречення як радості суб’єктивно пом’якшує жахливі картини, 

змальовані — похмурими барвами («Личить же усміхом стріти правду понуру» — 
«Ольбієць»): земля «кривавилась і зціпеніла, ствердла на каміння»; «спалені поля»; «чорне 
лоно доби жорстокої», «як вовчиця». 

Дві іпостасі людського буття на землі — життя і смерть — подаються не лише як 
контрастні, але й як взаємопроникні, відбиваючи поетичну філософію О. Ольжича. В його 
стилістичній системі створюється цілісний образ світу й людини в ньому, світу прекрасного, 
складною й жорстокого. 

Як слушно стверджує Ю. Клен, О. Ольжичеві властиве «прийняття життя в усій його 
поліфонічній барвистості». В ліричних його віршах вражає гармонійність і вишуканість 



словесних образів, часто синестетичних, які базуються на поєднанні ознак зорових, 
колористичних, та слухових, музикальних: 

...Розквітла яблуня. Іди, тебе немає. 
Здалека дзвони котять дзвонарі, 
І вітер тихо квіти колихає. 
Ця вишуканість і витонченість словесних образів у О. Ольжича втілюється в класичну 

ясну і строгу форму, яка входить у контекст кращих зразків української поезії.  
 


