
ЛЮДМИЛА ЗІНЕВИЧ 
«ДОБІРНИХ ЗВУКІВ ШАТА ПУРПУРОВА...»  

(ЗВУКОСМИСЛОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ М. ЗЕРОВА) 
 
Смислові відношення між складниками поетичного тексту встановлюються за рахунок 
різних лінгвальних чинників. Традиційно ми передусім звертаємо увагу на реалізацію 
семантичної валентності слова, експресивну виражальність тропів тощо. Однак не менш 
дієвими засобами реалізації глибинного значеннєвого потенціалу художнього слова є засоби 
«словесного живопису» — фоностилістичні. Вихований на класичних зразках античної 
літератури, Микола Зеров умів поцінувати звукову гармонію поетичної мови, за його ж 
висловом, «шукати й знаходити звукові ефекти, чеканити [карбувати] наше широке, степове, 
запахуще, але ще не досить оброблене слово». 

Встановлення нових смислових відношень між словами на ґрунті співвідношення 
подібності їх звукових форм — одна із найпомітніших рис поетичної мови М. Зерова. Його 
мовостилю властиві асонанси та алітерації, скеровані на експресивне та ритмо-інтонаційне 
увиразнення твору, як-от: «В повітрі вогкість, холодок і млость»; «Мої серпневі дні і 
безголосі ночі! Самотні спогади на сірому узбіччі». 

Однак мовна майстерність поета, який плекає «гурманство слова», не вичерпується 
засобами тільки з в у к о в и м и. По-новому осмислена та реалізована, з в у к о в а подібність 
слів стає підставою для їх с м и с л о в о г о зближення, співвіднесення у структурах 
п а р о н і м і ч н о ї  а т р а к ц і ї: «Над плесами і плюскотом ріки», «Пастний вітер нам 
вітрило рве»; «над струмком тополь верхи стрімчасті» та ін. Саме такі семантизовані 
повтори, на наш погляд, у поезії М. Зерова (не лише в оригінальній, а й у перекладній) 
виявляються найбільш популярним шляхом подолання звукової нейтральності тексту. При 
цьому у мові його поезії найбільш задіяною є атракція вокалічного типу: «Важенних перел 
град На груди сипали мені старому», «Як крякав крук і як клубочивсь гад», «Спотворено 
красу домів і буйних площ, Де цілий рік плащем звисає сірий дощ» та ін. 

Для авторського стилю М. Зерова характерний і такий прийом, коли одне слово 
повторюється у звуковому комплексі іншого (паронімія «включення»), начебто стає 
«основою» для подальших фонетико-смислових перетворень: «Нараз потухли шуми 
пароплавні, Лиш очерет, та ясновербі плавні», «В смутному Києві, веселім Відні — Він 
однаходив звуки відповідні», «І ждала дивних див, героїв сутозлотих…», «Бур одгриміла 
пора буркотлива». Натомість звукокомплекси консонантного типу у поетичній практиці М. 
Зерова трапляються рідко: «І тільки вітер та ставний вівчар Обходить там побожною ходою 
Богам висот поставлений вівтар», «Гримлять громи нестриманих промов», «А там морози 
знов і небо в сивій ризі. І от риплять вози, копита б’ють по кризі», «Берегових грабів грезет і 
златоглави», «Щоб із вогких хмар весняних вивести веселий світ», «Сріблиста слина 
слимаків».  

Звукові повтори часто допомагають авторові фокусувати увагу на ключовому слові 
мікропоняття, наприклад, у вірші «Данте» семантика неземного світу закодована в образах 
«злотохвильої пустелі» і «лілій», звуковий склад яких, неодноразово повторюючись у різних 
комбінаціях, увиразнює їх:  

Латаття там плелось без ліку і числа, 
На світ займалося в пустелі злотохвилій; 
Я поглядом тонув у тій наплаві білій, 
А слухом у речах небесного посла. 
Звукові метафори, засновані на перегуках кількох типів атрактантів, відзначаємо в сонеті 

«Страсна п’ятниця». Перший катрен є своєрідним асонансово-алітераційним конгломератом, 
утвореним за рахунок численних повторів та комбінацій базових фонем ключового образу — 
Господня плоть: «Поважний радник, учень потайний Господню плоть повив у пелени І до 
гробниці положив своєї». У наступній частині твору домінує  звукокомплекс слова сон, 
підсилений послідовною алітерацією «с»: 



І от під чорне сонце Іудеї 
Мене провадять невловимі сни, 
Хвилює образів наплив рясний — 
Святий ексод святої епопеї. 
Спустилась ніч на Гефсіманський сад, 
Горби, і діл, і військовий наряд — 
Все спить, все снить, під синьою імлою, 
І в синій темряві, мов ряд примар, 
Несуть жінки свій вікопомний дар: 
Ливан і нард, і мірру, і алое. 
Зафіксоване у наведеному контексті паронімічне зближення одиниць сон, сонце, синій, 

весна досить показове не лише для мовостилю М. Зерова («Під сонцем Криму, під сліпучим 
оком П’янке вино біжить жертовним током І від багать синіє фіміам», «Синіє в темних 
вулицях весна»), а й для національної мовно-поетичної традиції загалом, оскільки 
спостерігається у поезії Л. Костенко, М. Вінграновського та ін. авторів. 

В окрему групу паронімічних зближень виділяємо власні назви, які в ідіолекті М. Зерова є 
кількісно й функціонально вагомими. Різнотипні ономастичні одиниці мають звукові 
відповідники переважно серед загальних назв і зрідка серед власних: «Мов Гоголя 
невитравлений слід, Мов співи давнини повноголосі», «Ти мудра, ти ясна і лагідна, Гелено?.. 
Тим більша лагідність, ясніша глибина», «Землі Волинської родючі лона», «Згадай про 
Нестора, що людський  вік потроїв — За Антілохом він не плакав без кінця; Сестер 
Троїлових у Трої Смутні розважились серця», «Що забуваю Рим і мармурові храми». 

В авторському баченні М. Зерова фонетична подібність є джерелом паронімічних 
зближень слів різної стилістичної належності та експресивної маркованості. Як наслідок, у 
ролі атрактантів виступають старослов’янізми, розмовні слова, терміни, екзотизми тощо («І 
товариство їх топило в твань», «І вчені любомудрі жени, І перекладчик навіжений», «Дитя, 
закохане у мапи та естампи»), що суттєво посилює, увиразнює стилістичний контраст 
пов’язаних звукосполученнями слів. 

Поетична майстерність Миколи Зерова виявляється також у вмінні «скріпити», 
підкреслити повтором певного звукокоплексу компоненти тропів. Найчастіше такі звукові 
«скріплення», інколи ледве помітні, трапляються: 
♦ в епітеті й означуваному слові: «заграва багряна», «дивні дива», «мовчання красномовне», 
«луги відлеглі», «волохатий сполох», «ласкавий листопад», «повносила весна», «джерела 
журкотливі», «брязкуча зброя»; 
♦ у метафорах: «І крекіт жаб на вітровім крилі», «Синіє в темних вулицях весна», «Пасатний 
вітер нам вітрило рве», «горя людського гіркий полин», «Берегових грабів грезет і 
златоглави, Повітря з синього і золотого скла», «Боргів шалена буря»; 
♦ у порівняннях: «А битий шлях заліг, мов велетенський полоз», «Мов смерч, краса її 
промчала», «Вітри над тобою гримлять як органи» та ін. 

Майстерно використовуючи потенції паронімічного фонду української мови, М. Зеров 
досягає виняткової виражальності поетичних образів, естетичної дієвості, культивує 
«гурманство слова»: 

А потім надійшло гурманство слова: 
Добірних звуків шата пурпурова 
Оповила мій символічний «блат». 

 
 


