
ГАЛИНА СЮТА 
«В БРУНЬКАХ ДРІМАЮТЬ ЛАГІДНІ СЛОВА...»  

(ПРО МОВУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛЕСІ МОВЧУН) 
 
Ім’я Лесі Мовчун поки що не стало одіозним знаком сучасного українського літературного 
та мовно-культурного простору, не конкурує з творчими постатями С. Жадана, В. Махна, 
І. Андрусяка та інших метрів-дев’яностників. Та, здається, авторка й не прагне влитися у цю 
течію, бо, не скорившись «страхові українського поета перед бунтом мови, яка просто не 
хоче залишатися «поетичною» в колишньому сенсі цього слова» (Р. Харчук), вона 
демонструє актуальність аристократизму сучасної поетичної мови. 

Поезія Лесі Мовчун — це роздуми про правічну єдність людини із Всесвітом, про 
пекучий біль зрадженого серця, «пустопорожній слід розплесканих ілюзій», пісню 
упівголосу і щирість упівсерця. При цьому вона нічого не маніфестує, нікуди не закликає, не 
шукає порятунку в показовій для свого літературного покоління іронії, без якої начебто не 
існує української поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст. Поетеса просто приміряється до вимірів 
зовнішнього світу і не завжди знаходить у ньому для себе затишну келію: 

Я тепер одомашнена хамством безкрилого слова. 
Я в останнім ривку — навпростець через голос голок. 
Всі дороги минають. А я тут уже випадкова, 
Мов на крильцях метелика білий пилок. 
Уже при найпершому знайомстві з цими віршами не можемо не помітити, що естетично 

виношене, емоційно визріле слово поступово стає контурним нарисом внутрішнього 
психологічного світу авторки, стану її душі, у якій «іще сум’яття не давало згірчених 
плодів». Недаремно стилістичними епіцентрами її віршів часто виявляються душа і серце: 
«Розпадалась душа на кавалки і не чулося, що болить»; «в душі вже ані казки і вітер скрашує 
нудьгу»; «Ти нічого уже не ждеш, тільки в серці свербить якась голка»; «А серце, хоч і 
волохате, але ж таки не дикобраз».  

Можливо, саме від усвідомлення розходжень душі зі світом, слова з каноном поезія цієї 
авторки поступово забарвлюється пастелями печалі, туги, іноді незрозумілих і болючих для 
самої поетеси: «І звідки ти взялась — печаль-напасниця? Ми всі уже зневірені давно»; 
«Заморозь мене болю хай буду чорним деревом на сторожі печалі». Такі образи не просто є 
складниками поетичних контекстів — вони домінують і семантично, і експресивно, 
визначають коло лексичної сполучуваності і загальну експресивну тональність віршів. У 
багатьох поезіях вони явлені у нетипових стилістичних параметрах кольору, звуку, мають 
свій, особливий, версифікаційний ритм: 

Стоїть між нами туга загадкова 
Смугастим бовдуром суворих погранич; 

*** 
...дзвенітимуть часом 
хрести золоті й старовинні, 
Коли вітер поплакать 
у храм мовчазний забреде. 
Ти відступиш за день. 
Зникнеш сивим туманом у полі. 
Затамує ріка, наче дихання,  
лагідний плин. 
Там, де ступиш, листки,  
вітром шарпані й кволі, 
Дотліватимуть дотиком 
жовтогарячих хвилин. 
Можливо, в асоціативно-образному зв’язку душа // серце — біль, туга, печаль, 

самотність простежується одна з небагатьох паралелей мовотворчості Лесі Мовчун із 



стильовими системами однолітків-постмодерністів: усвідомлення місця і ролі сучасника 
(передусім — ліричного «я») у навколишньому світі часто відбувається через активно 
експліковані образи руйнівної семантики (обриває печаль, загублю тебе назавжди, 
розпадатися на кавалки, заморозь мене), негативно конотовані символи (міст — конотат 
ініціаційного переходу, образи ніч, чужинці, чорне дерево) тощо: «Через міст, через ніч я 
іду, мов луна, обриває печаль річки синя струна»; «Місто. Постаті. Чужинці. Загублю тебе 
назавжди»; «Заморозь мене болю хай буду чорним деревом на сторожі печалі». 

 Універсалізуючись до рівня стильотвірної категорії авторської мови, образи цього 
асоціативного поля поступово поширюються й на реалії поетичного світу, стають 
характеристикою стану природи тощо. Очевидно, саме на основі такого метонімічного 
зближення народжуються нові метафоричні образи на зразок: дзвіниця така самотня — біла 
тінь по самій собі; Ти [осінь] .. розпорошена світом по сотнях байдужих облич; 
Розтривожене місто, зненацька заглиблене в ніч. 

З’ясовуючи стилістичні домінанти мовотворчості певного автора, ми традиційно 
акцентуємо увагу на мовно-естетичних знаках національної культури, виокремлюємо образи 
рослинного і тваринного світу, природи, простежуємо вектори їх метафоризації, 
персоніфікації тощо. Співвідносячи їх із національною мовно-поетичною картиною світу, 
бачимо, наскільки потужним був імпульс відштовхування від усталеного, наскільки 
глибокою виявилася закоріненість у рідну словесність. З цього погляду мовотворчість Лесі 
Мовчун теж багато в чому знакова. Звичні образи природи (найменування стихій, рослин 
тощо) переломлюються через її індивідуальне мовомислення, означуються оригінальними 
епітетами, творять персоніфіковано-метафоричні комплекси: на сонці ниточка віскозна і 
листок на ній, як образок; дощі пасують небесам; розмову наших губ підслухав дощ осінній; 
слива, в кору якої вересень забрів. Конкретизація образу додатковими тропеїчними засобами 
(наприклад, порівняльними конструкціями), з одного боку, звужує поле асоціативного 
співвіднесення (розбив мороз, мов скельце, хризантему), а з другого — інтенсифікує процес 
декодування: сонце скрапує з калюж, як давній бруд із наших душ; згустки вітру тугі 
сьогодні, наче дзвонів оміднений бій. 

Віршова мова Лесі Мовчун є всуціль насичена абстрактними поетичними категоріями. До 
таких, зокрема, належить час. Домінантність цього образу визначається не стільки 
багатством відповідних лексичних, граматичних, синтаксичних маркерів, скільки глибиною 
його входження у мовно-поетичну свідомість авторки і — відповідно — у художньо-образну 
систему поезії. Адже «час як філософська категорія присутній завжди в художній творчості. 
До того ж, поет перебуває в певному часо-просторовому вимірі мови» (С. Єрмоленко). 

В авторській інтерпретації поетеси час рідко реалізується як абстрактне, «не прив’язане» 
до конкретної контекстуальної ситуації поняття. Здебільшого часова семантика 
забезпечується лексичними носіями, образно-метафоричними знаками мить, хвилина, день, 
ніч, весна, осінь; прислівниками темпорального значення учора, вкотре; прикметниками із 
периферійною часовою семантикою довгий, повільний та ін. При цьому іноді видається, що 
такі формальні виразники слугують тільки основою для подальшого віршового розвитку 
образу часу за рахунок поєднання з оригінальними епітетами: жовтогарячі хвилини, 
безпритульні дні, спустошена мить, час вагітний тощо. В окремих випадках можна навіть 
говорити про оформлення своєрідного епітетного поля, яке репрезентує авторське 
осмислення певного часового відтинку: 

Розділяються миті на касти: 
Вільні, щасні, мерзенні, сумні. 
Миті ясні. І миті осмерклі. 
Експресивно-виражальний потенціал конкретизованого, семантично звуженого часового 

образу мить вдало використовується для мовного втілення філософсько-екзистенціальних 
роздумів поетеси, які виразно референціюють із шекспірівським фразеологізмом Бути чи не 
бути? : 

Іще є мить — від поштовху до втечі. 



Іще є мить... 
Лишитись чи піти ? 
Показово, що у творчій інтерпретації Лесі Мовчун універсальна абстрактна категорія 

набуває чіткіших вимірів: час стає візуально сприйнятним, фізично відчутним на дотик і 
навіть має свій неповторний смак. Таке радикальне розширення семантичної структури 
образу засвідчують метафоричні синтагми на зразок: дотик жовтогарячих хвилин; 
черствіють, скрапуючи, дні; І ніч така — як поштовх у вагоні; Учора білий день під небом 
пролітав і т. ін. Поряд із такими динамічними картинами, позначеними експресією руху 
(пор. насиченість активними дієслівними формами типу черствіють, пролітав), 
інтенсивністю вияву темпоральної ознаки, спостерігаємо також статичні (епітетна 
характеристика повільний, процесуальна — ні руш): 

Осінь дощиста набила оскомину 
Неба повільного хвилі — ні руш. 
Активізація контекстуальної семантики зумовлює зростання стилістичного навантаження 

ще одного абстрактного образу — звук. Ужиті у складних метафоричних комплексах 
дієслова дзвеніти, рипіти, заграти, плакати, іменники шум, соло, мелодія є складниками 
одного звукового простору: вітер соло на траві заграє; риплять тополині щогли. Іноді 
поетеса вловлює додаткові звукосмислові перегуки — тоді звукова метафора фонетично 
ущільнюється за рахунок паронімічної атракції: шум листя, мелодії Ліста. 

Складно, а іноді й просто неможливо простежити механізм народження нового 
поетичного образу Лесі Мовчун. Його імпульс здебільшого криється у глибинах мовно-
естетичної свідомості авторки, що реалізується у поетичних універсаліях, домінантних 
образах і мотивах, індивідуальних стилістичних засобах. А ще — у життєвому і творчому 
оптимізмі поетеси: 

Продихай у долоні  
маленьку дірочку 
хай світ крізь неї 
здається кращим. 

 


