
НАДІЯ ГРИЦИК 
CТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ РЕЛІГІЙНОСТІ У ПОЕЗІЇ ВІРИ ВОВК 

 
На тлі сучасної модерної та постмодерної поезії творчість Віри Вовк може видатись читачеві 
не те що традиційною — навіть застарілою. Тут немає епатажних образів, 
високоінтелектуальної гри слів і зухвалої негації. Ці вірші мають зовсім інші духовні і творчі 
орієнтири, виявляють інші цінності та моральні критерії людини. Вони сповнені почуттями 
та образами, які рідко коли стають визначальними для художніх дискурсів початку третього 
тисячоліття. 

Поезія Віри Вовк рясно переткана метафорами, асоціаціями, алюзіями, цитаціями, які 
виказують особливий спосіб художнього мислення. Їй властива «висота» релігійного 
почування, світла, навіть дещо екстатична радість відкривання Бога у всьому і наближення 
до нього» (М. Коцюбинська). Цілий пласт мотивів і образів стосовно мовостилю цієї поетеси 
є виразними стилістичними маркерами її заглибленості у духовний світ християнства. До 
таких насамперед зараховуємо біблійні сюжети, ремінісцентні відсилання до тексту Святого 
Письма чи євангельські вислови, активне освоєння відповідної лексики та агіонімів. 

Однак релігійність як креативна константа мовного світу Віри Вовк твориться не штучно-
кількісним насиченням сакральною лексикою чи біблійними образами, не формальною 
згадкою персонажів, назвами церковних та богослужбових атрибутів. У поезії авторки, яку 
вернула мати з-за воріт, щоб хрестик на грудях припняти, ці мовні знаки є стилістично 
вагомими, але далеко не визначальними. Релігійність — це її особливий художній спосіб 
самовираження, який об’єднує і певний настрій, і відповідні словесно-образні знаки. Їх 
єдність становить той специфічний код мовомислення, який забезпечує цілісність 
поетичного доробку і дозволяє говорити про мовно-релігійну картину світу у поезії Віри 
Вовк. 

Цілий ряд віршів промовисто свідчать, що релігійність нерозривно пов’язана з 
національною самоідентифікацією Віри Вовк. Україна і Бог стають духовними епіцентрами, 
навколо яких моделюється художній простір її мовотворчості: якби я вмерла, просила б Бога, 
щоб ти, моя далека, безмежна, недосяжна Країно, була мені небом. Іноді загальновизнані 
константи національної та релігійної ментальності свідомо паралелізуються, уживаються як 
взаємозамінні образні конотати: «Кобзаря», Євангелію моєї юності, відрізав від нас океан. 
Такі образи створюють особливу інтимно-ліричну тональність поетичної оповіді, дають 
змогу говорити про єдиний національно-релігійний стрижень мовостилю Віри Вовк. 

Християнське світовідчування поетеси виявляється і в постійному намаганні тісніше 
зблизити світ духовний і матеріальний, небесний і земний. Вона вміє побачити у 
навколишніх реаліях, подіях, людях і їх вчинках втілення вищої волі Творця. І навпаки — 
уміє показати сакральне через звичні деталі, максимально наближені до побуту її народу: 

  Перед Твоїми яслами, малий Ісусе, 
  Повклякали лагідноокі сарни і дужі олені, 
  Що розказують Тобі верховинні легенди. 
  Вони дихають теплом на Твою сорочечку 
  І дарують Тобі своє пахуче сіно, 
  Бо надворі скрипить сніг під постолами  
     («Під яслами»). 
Як бачимо, біблійні мотиви, сюжети, глибоко осмислені і переосмислені, стають основою 

творення глибоко релігійних образів із виразним національним забарвленням. Такими, 
зокрема, є поетичні образки Віри Вовк на тему історичної долі українського народу із 
частотними мозаїчними вкрапленнями християнського змісту. Серед них — і стереотипні 
реалізації семантичного поля ‘страждання’ (брати розп’яті, нести хрест, іти через 
тернину), і менш традиційне для української поезії задіяння біблійних сюжетів «Симеон 
Киринейський допомагає нести хрест», «Вероніка обтирає хустиною обличчя Ісуса»: 

  Вже стільки літ, як люд мій безупину 



  Підносить хрест раменами Симона 
  І давить древо, і пече корона 
  Моїх братів розп’ятих, Божий Сину! 
   Вже стільки літ! І сестри — як калина — 
   Ідуть сумні крізь будяки й тернину 
   Щоб дати їм Вероніки хустину, 
   Вишивану в передсвітні години. 
Взагалі будь-які намагання виокремлювати релігійно конотовані образи чи мотиви із 

загальної тональності поезії Віри Вовк виглядають нелогічними і штучними, оскільки 
безповоротно руйнують її неповторну духовну ауру її творів. Поетичні категорії, якими 
мислить і висловлюється поетеса, не надаються до антитези «релігійне — нерелігійне». 
Надто ж, коли йдеться про вірші циклів «Молебень до Богородиці», «Мандаля», містерії 
«Іконостас України», «Зимове дійство», «Весняне дійство». 

Природньо, що традиційні філософсько-поетичні проблеми осмислення навколишнього 
світу, місця і ролі у ньому людини теж здійснюються через призму християнських ідеалів. 
Центральним мотивом при цьому залишається звернення до Творця як начала усіх начал, 
вищого розуму. У поезіях Віри Вовк різних періодів творчості можна виявити цілий ряд 
поетичних номенів, за допомогою яких словесно окреслене це поняття: Бог, Господь, 
Всевишній, Всемогутній, Спаситель, Предвічний, Господь-Володар. Здебільшого вони 
функціонують у складі контекстів виразно релігійного змісту:  

  Вас потішить Господь-Володар: 
  Я несу від Предвічного вість, 
  Я несу Вам безсмертности дар 
  Будьмо, як спраглі дзбани, 
  Що ждуть на росу Його ласки. 
Іноді сакральний зміст укладено у більш метафоризовану форму, коли стрижневий образ 

семантично розвивається, супроводжується розгорнутим поетичним поясненням (Він 
Всемогутній, що підносить свій довгий крок через гріх) або ж конкретизується у парафразах, 
запозичених із текстів Святого Письма або релігійних пісень (Я хочу молитись Тому, хто 
загорнений у сонце; Назарета любий квіте, Що проміння розсіває! Довкола світ співає: Будь 
між нами, світу світе). 

Часто глибина релігійних концептів дає імпульс до народження складних метафоричних 
комплексів: 

  Та пісня, що не гине у могилі, 
  Полине вгору й, розірвавши небо, 
  Впаде в долоні Бога, як зоря; 
  Оті пречисті, сині, де сіяють, 
  Як сонце й зорі, — Господа сліди. 
Якщо наведені приклади засвідчують стійкий асоціативно-образний зв’язок Бог — небо — 

світило (сонце, зорі), то у містерії «Весняне дійство», «Велика П’ятниця» спостерігаємо 
цікаву подвійно метафоризовану антитезу Бог / небо —  людина / земля: «Бог святий у небі 
Бачить наше горе на землі». 

Цитації із текстів Біблії у поезії Віри Вовк — теж особливі. З одного боку, авторка 
достеменно відтворює цитований епізод, до найменших нюансів зберігає його зміст. З 
іншого — єдиним художнім штрихом наближує світ сакральний до реального, людського:  

  Єлисавета в ясному уборі 
  Лілії рвала: пахощі-кадило: 
   «Благословенна в жонах ти, Маріє». 
          * * * 
  Самаритянка сіла на камінь 
  Тяжкий, як будень. 



Отже, на прикладі поезії Віри Вовк пересвідчуємось, як виразно позначається на 
мовостилі автора його зануреність у релігійну традицію, активне включення у християнське 
світовідчування. 
 


