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Шукаючи складні поетичні образи, поет добирає звичайні слова, спільні для поетичного і 
непоетичного мовлення. В поезії на ці слова нашаровується новий зміст, який розкривається 
в можливих поєднаннях слів. 

Як же поету-художникові вдається збагатити зміст слова, зокрема, які додаткові відтінки 
з’являються в поезії у сполученнях прикметника та іменника? 

У щоденній мовній практиці ми використовуємо, як правило, стандартизовані поєднання 
прикметників з іменниками. Наприклад, прикметник щасливий стоїть звичайно при 
іменниках дитинство, рік, кінець, зустріч, доля, життя, випадок і под. У художній мові 
наявні такі поєднання слів, які побутовій мові не властиві. У поезії щасливою може бути 
далечінь — «Ряд грядущих поколінь буйним соколом полине у щасливу далечінь» 
(Рильський), сутінки — «Прийшли на землю, приповзли щасливі сутінки вечірні» 
(Павличко) і навіть нещастя — «...ти, як весняний грім, стала совістю і душею, і щасливим 
нещастям моїм» (Симоненко). 

Експресія, яка проявляється у відповідному прирощенні змісту слова, виникає насамперед 
від зіставлення понять. Поетичний образ створюють не самі значення слів — назви ознаки і 
назви предмета, — а ті зв’язки і взаємовідношення, в які вступають ці значення. Так, щоб 
передати враження вечора, коли спочивають і люди й природа після трудового дня, 
М. Рильський поєднує два поняття: «стомлений» — ознака, що характеризує людину, і 
«земля»: «Вечірній світ розливсь по стомленій землі». 

Понятійна сторона слова-назви, що включає сукупність певних, усталених ознак, у 
поетичній мові не збігається з уявлюваним образом дійсності. 

Значення прикметника нерідко змінюється від взаємодії його із значенням іменника, і 
саме це викликає дорогоцінну іскорку того бажаного змісту, який має сприйняти читач. Леся 
Українка у своїх поезіях досить часто вживає словосполучення весняні надії, весняні 
сподівання, викликаючи тим самим в уяві читача відповідні асоціативні зв’язки з усім 
весняним — новим, обіцяючим, яке може з часом прорости і плодоносити або назавжди 
загинути. Важливе в поетичному поєднанні прикметника з іменником не те значення, що 
закріплене за ними в процесі пізнавальної діяльності, а нове, утворюване від зіткнення 
відповідно дібраних художником понять. 

Широта значень прикметників у поетичній мові досягає найбільших розмірів. Так, 
очевидно, слово земля, включене до асоціативного словника, вживатиметься з означенням 
велика, яке характеризує її велич, могутність. Поєднання ж маленька земля, що його вживав 
В. Коротич («А нас хитають сині самольоти по небесах маленької землі»), не тільки 
незвичне, але й протилежне за значенням тим, що утворені сполученнями іменника з 
прикметниками велика, могутня, велетенська і под. 

Саме таким поєднанням поет прокладає шлях до створення невидимих образів і картин 
широти і неосяжності простору, раніше невідомого, який тепер став досяжним, пізнаним, бо 
людина, розширивши навколоземні горизонти, зробила його земним, близьким, доступним. 
У такому освоєному безмежжі, з якого людина змогла побачити землю, планета, справді, 
стала малою, і ця ознаку увійшла в людську свідомість, стала звичайним поняттям у плані 
мислення, хоч у мовленні відповідні словосполучення ще не узвичаїлись, не 
стандартизувалися і тому сприймаються як художній образ. 

Значеннєва структура прикметників розширюється збагачується в системі естетичного 
цілого зображуваного об’єкта. Наприклад, у відомих Шевченкових рядках «А ти, всевидящеє 
око, чи ти дивилося звисока, як сотнямн в кайданах гнали в Сибір невольників святих» 
прикметник святі повністю оновив зміст: поєднуючись з іменником невольники, він зазвучав 
у своїй первинній смисловій недоторканості, благородній силі і надлюдській величавості. 
Завзяті й незламні борці за народну волю — ось хто у автора «святий». Тут маємо класичний 
приклад того, як прикметник, коло вживань якого з іменником обмежене і відповідні 



сполуки якого виходять з ужитку (свята книга, свята ікона, свята вода), почина нове життя 
в поетичному мовленні. Або взяти рядки М. Рильського: 

Присвячую скупі слова ці 
Єднанню молодості й праці. 
Життю, любові й боротьбі — 
Радянська радосте, тобі! 

Прикметник радянський, що входить до складу неологізмів радянської доби, поет поєднує 
з абстрактним іменником радість. Читач звик до того, що може бути Радянський Союз, 
Радянська влада, радянський народ, радянський закон, радянська людина, радянська 
дійсність, але не радянська радість. Ось і знайдено неперевершений за силою й лаконізмом 
емоціональний образ нової дійсності, яку поет називає радістю і словосполученням 
радянська радість виражає своє авторське, індивідуальне начало в цій дійсності, 
викликаючи відповідну емоціональну реакцію читача. Сила образу у його лаконізмі й 
великій словесній вазі. І досягається це новим, свіжим поєднанням прикметника з 
іменником. 

Змістове навантаження, що його несуть прикметники у поєднанні з іменниками в 
поетичній мові, дуже часто виходить за узвичаєні межі, а тому прикметникова ознака, 
набуваючи властивості розширення, часом значно віддаляється від середньої прямої її 
основного значення. М. Рильський прикметник новий поєднує з іменником сонце, пшениця, 
вживаючи явно не поєднувані в нейтральному стилі поняття: «Розцвіта нова пшениця на 
розкованих ланах»; «Нове сонце пломеніє на оновленій землі». 
Дуже часто висока експресія у прикметникових сполученнях з іменником досягається 

тоді, коли поєднуються однопланові щодо характеру асоціацій, які вони викликають, 
поняття, виражені у формі назви й властивості. Так, у поезії М. Рильського прикметник 
чорний, що сам по собі викликає уявлення про щось погане, підле, страшне, важке, 
нещасливе, поєднується з іменниками такого ж плану (чорне лихоліття, чорний смуток, 
чорне зло), чим досягається максимальний лаконізм у відтворенні образних картин. У рядках 
«В тьмі німої ночі образ чийсь встає» (Рильський) ніч, що сама вже створює уявлення про 
щось тихе, спокійне, мовчазне й нерухоме, підсилюється прикметником німий, чим поет 
доводить цю найголовнішу ознаку ночі до абсолютизму знову ж через майстерно дібраний 
прикметник. У нейтральній мові, як правило, з прикметником німий асоціюється поняття 
людини, часто вживається також німа тиша, словосполучення німа ніч є для поезії не лише 
нормою, але й сприймається як високохудожнє експресивне словосполучення, так само як у 
вірші В. Сосюри вислів «тиша непорочна», пор.: «Дерева за вікном у тиші непорочній 
стояли, інеєм запушені рясним». 

У поезії усталюються стилістичні фігури — оксиморони, що ґрунтуються на поєднанні 
контрастних понять. 

Оксиморони найчастіше формуються як словосполучення «прикметники-іменник». 
Наприклад, спробувавши дібрати до іменника муки прикметники-означення, ми, очевидно, 
замкнемо коло прикметниками на означення страху, болю, переживання: страшна мука, 
нестерпна мука, гірка мука і навряд чи скажемо мука радісна, приємна чи весела, хоч у 
М. Рильського читаємо: 

То ж нині, сповнивши свій традиційний келих, 
По-братськи випиймо за вицвіт мук веселих, 
За чесно придбану щасливу сивину! 

Так само слово біль викликає у нас за асоціаціями означення нестерпний, жахливий, 
страшний тощо. Але для поезії цілком звичайні і контрастні поєднання типу солодкий біль. 
Пор.: «Твої руки натруджені мені сняться солодким болем» (Сингаївський). У поєднанні слів 
солодкий біль злилося все: і готовність сина розділити з найріднішою людиною — матір’ю 
старість і втому, і по чуття синівської гордості за натруджені чесні материнські мозолі, і 
велика сердечна тривога, а разом з нею і радість при згадці дорогого імені. При такому 
зіткненні значень словам справді буває тісно, а думкам просторо. 



Своєрідним поетичним прийомом є вживання тавтологічних поєднань прикметників з 
іменниками, в яких ознака подвоюється, посилюється її вага, наприклад: «Ця крона висока й 
розложисте віття, які побачать дива дивовижні» (Кацнельсон); «Осокори за даллю далекою 
підпирають в степу небосхил» (Симоненко); «І я постерігав неутоленним зором, 
перехилившися з розкритого вікна, як дивна твориться на світі дивина» (Рильський). 

Емоціонально забарвлені, експресивні словосполучення із прикметниками-неологізмами. 
Пор.: «Нічого ще кращого людство у світі не знало за весну оту сонцезору» (Ткач). 

Стилістичний ефект виникає від поєднання прикметників — назв персоніфікованих ознак 
із назвами предметів. Скажімо, нічну тишу і непорушний спокій М. Рильський називає 
прикметником сонний — «І хвилювались ми, забравшися під дах старої сонної сусідської 
стодоли». Нерідко до назв предмета добирається цілий ряд прикметників — ознак живого, 
що створює образне уявлення про зображуваний предмет, який через поєднанні з 
відповідними ознаками персоніфікується. Так, прикметники на означення вад, людської 
фізичної недосконалості В. Бичко використовує як епітети до іменника вірш: «У тебе вийде 
вірш кривий, плюгавий, лисий, коли ти не закоханий в народ». 

Деякі сполуки прикметників з іменниками настільки прижилися, узвичаїлися в нашій 
свідомості, що прикметники вже стають, здається, постійними супутниками іменників, 
сприймаються нами як невіддільні одне від одного, хоч «з народження» вони явно були 
властивими лише поетичній мові. Напр.: «Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч 
ви мене при лихій годині» (Шевченко); «Старий Дніпро на карту поглядає» (Ткач). 

Отже, прикметники, як і інші слова, у поетичній мові вживаються довільно; сполучення 
їх з іменниками виходять далеко за межі поєднань у нехудожній мові. Основним законом, 
який служить поетові у виборі слова, обмежує його в цьому виборі, є дібране слово, що несе 
в собі експресію і пов’язане з реальною дійсністю, прокладає до неї найтонші, 
найнепомітніші, але існуючі зв’язки. 

Справжні митці слова самі бачать щось нове в словах і змушують читача також бачити це 
нове. Глибинні можливості словесного матеріалу невичерпні, тільки потрібно відшукати, 
виявити, відкрити сховані поклади, такий смисловий і емоціональний зміст, про який читач 
до того й не підозрював. 

Слово, яке «у спадок віддали батьки і предки невідомі» і яке народжується «священним 
непокоєм» творчості, має справді дзвеніти в поезії, бути живим, щоб у ньому «озвалась 
стокрило тиша, перетворена в грім», щоб про нього завжди можна було сказати словами 
Д. Павличка — «гарно вшито». 

 
 


