
ІРИНА ГОЦИНЕЦЬ 
«Я — ВОГОНЬ! ЯЗИКИ МОГО ПОЛУМ’Я ПРОМОВЛЯЮТЬ БОЛЮЧІ СЛОВА» 

(ОБРАЗ ВОГОНЬ У ПОЕЗІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТЕМАТИКИ) 
 

У створенні смислово вичерпного поетичного образу Чорнобиля важливу роль відіграє 
номінація вогонь. Типи її контекстуальної реалізації та сполучуваність не тільки відбивають 
закономірності її освоєння як традиційного складника національної поетики, але й 
засвідчують нетипові напрямки стилістичної реалізації, зумовленої новими 
екстралінгвальними чинниками. 

Які ж поетичні моделі є найбільш продуктивними з погляду текстової репрезентації 
образу вогонь в українській поезії чорнобильської тематики? 

Передусім розгляньмо стилістичне навантаження однойменної номінації, навколо якої 
вибудовується відповідне мікрополе. 

У творах, які висвітлюють або заторкують болючі питання Чорнобильської катастрофи, 
її наслідків для України, лексема вогонь стає одним із стрижневих елементів поетичного 
словника. Цьому сприяє, з одного боку, давня традиція її вживання у художній мові, 
семантична насиченість та багатоплановість. Адже відомо, що вогонь належить до архетипів 
світової словесної культури та інтерпретується як «символ духовної енергії, перетворення і 
переродження, руйнівної і водночас народжуючої сили; кохання, плодючості, багатства, 
щастя, сімейного добробуту; сонця; зв’язку з небесним світом; роду; сили; очищення від зла; 
Бога; потойбічного світу» (Словник символів. — К., 1997. — С. 28). Однак у досліджуваній 
поезії номінація вогонь значно активніше розвиває саме негативно-оцінний семантичний 
компонент ‘руйнівна сила’, практично затемнюючи позитивні значеннєві варіанти. Поети 
часто ідентифікують Чорнобильську катастрофу із нищівною стихією вогню, а тому 
використовують відповідну номінацію як багатозначний поетичний конотат, що є 
стрижневим для оформлення контекстів із загальним значенням ‘катастрофа’, ‘небезпека’, 
‘лихо’, ‘смерть’, ‘трагедія’ тощо: Все так негадано звершилось: Вогонь з реактора — як 
змій, — І світ потрапив У немилість страшного атома. Амінь (І. Гнатюк). Відповідний 
мотив може втілюватися також у модифікованому семантичному варіанті захистити від 
вогню — захистити від лиха, небезпеки: Спалахнуло небо, впало крижнем: — Сину, 
вбережи і захисти! (С. Йовенко). 

Натомість показові для української словесної традиції позитивно конотовані значення 
образу вогонь (пор. вогонь — життя; вогонь — світло) цілковито периферизуються, 
виступаючи тільки в рамках смислових протиставлень за шкалою «колись (до 
Чорнобильської катастрофи) — тепер (після Чорнобильської катастрофи)». Саме таку 
семантичну та експресивно-оцінну динаміку аналізованого образу простежуємо у вірші 
С. Шевченка «Протистояння»: Я — вогонь. Язики мого полум’я промовляють пекучі слова. 
Золотим і неміряним полем я Прошумлю, наче чорні жнива. У потопі моїм не ковчеги — 
Тільки дим до небес попливе. Я не той, що світив у печерах — у мені безпросвітність живе. 
Я сидів у бетонній темниці, Я вам світлим і мирним здавався, Та ланцюг мій тримався на 
нитці, і нарешті до вас я зірвався. 

В аналізованій поезії номінація вогонь формує чітко окреслене епітетне поле, в якому 
домінують прикметники характеристичного, емоційно-оцінного змісту. Серед останніх 
особливої уваги заслуговує епітет атомний. «Словник епітетів української мови» (К., 1998) 
не фіксує це художнє означення як типове, однак дослідження його функціонування у творах 
чорнобильської тематики дає підстави для висновку, що це один із найчастотніших та 
експресивно забарвлених епітетів номінації вогонь. Крім того, заслуговує уваги механізм 
тропеїзації цього прикметника, який за своїм первинним значенням — стилістично 
нейтральний (Прикм. до атом // Пов’язаний із використанням енергії атома — СУМ, І, 
с. 71), однак під впливом екстралінгвальних факторів набув однозначного негативно-
оцінного забарвлення та стійкої сполучуваності з іменником вогонь. Пор. у мовостилі 
І. Гнатюка: Тривожуся, що атомні вогні Вже блискавками крешуть над тобою; Зоря Полин, 



відома з Одкровення, Упала в Прип’ять атомним вогнем; Не дай нам, Боже, каятись в 
одчаї, Не дай прозріти в атомнім вогні. 

Інтенсифікацію негативної конотації образу вогонь, своєрідну стилістичну 
абсолютизацію зафіксованої словниками руйнівної семантики цього символу спостерігаємо в 
асоціативному співвіднесенні вогонь — смерть: Ще збагнули не всі і не вся, що вогонь — 
смертоносний, Що нечутно вбиває і корінь, і землю, і цвіт (М. Сингаївський). Цей 
поетичний мотив логічно трансформується у варіант подолати вогонь — перемогти смерть, 
що також є надзвичайно показовим для віршів чорнобильської тематики: І не забути, доки 
світ і люди, Синів землі, що відвели вогонь (Б. Олійник); Люди твої — герої. Дикий вогонь 
схрапували — це онуки тих воїнів, що на Берлін наступали (М. Сингаївський). Остання 
ілюстрація переконливо свідчить, що в контекстах такого типу мотив подолати вогонь — 
перемогти смерть виявляє виразне нашарування семи ‘героїзм’, про що, зокрема, свідчить 
дейктична конструкція онуки тих воїнів, що на Берлін наступали. 

Від стрижневої номінації вогонь утворено також спільнокореневі прикметникові форми 
вогненний (1. Прикм. до вогонь II Який яскраво світить, випромінює // Дуже гарячий. ... 
4. Стос, до вогню — СУМ, І, с 714) та вогняний (1. Прикм. до вогонь // Гарячий, пекучий — 
СУМ, 1, с 714). У поезії аналізованої тематики типовими напрямками їх сполучуваності є 
іменники хрест, стихія: Куди не ступлю я, мов кінь вороний, Мене здоганяє сам хрест 
вогняний (І. Драч); Той огненний хрест, а на ньому і в нім палає мій син у кільці вогнянім 
(І. Драч); Щораз — тривожніші чутки, Щораз — непевніші надії, І страх — як хрест 
віддалеки на тлі вогненної стихії (І. Гнатюк). 

Семантичне поле номінації вогонь активно розширюється також за рахунок дієслівної 
лексики: Гірка зоря, що на Чорнобиль Упала — нагло як стріла, Крилом зловісної хвороби 
Усіх нас, мабуть, опекла (І. Гнатюк); А тобі — то атомні аз-буки .. Хоч весь крап у 
стронції горів, На парад зганяли школярів (І. Гнатюк); Палить довкола стронцій світ. 
Встають світанки у полудні. І гине мій прадавній рід (В. Квітневий). Активізуючи 
внутрішній потенціал мови, поети створюють також оказіональні метафори, у межах яких 
актуалізуються опорні для поезії чорнобильського циклу поняття вогонь, трагедія, атом: 
Там земля завогнилась і стала наріжно, як атом (М. Сингаївський). 

Варто зауважити, що активна семантика дієслів із стрижневою семою ‘вогонь’ часто 
вимагає контекстуальної конкретизації іншими компонентами цієї ж образної парадигми. 
Внаслідок цього вибудовуються своєрідні художні комплекси, у складі яких функціонують 
різні типи лексичних та граматичних носіїв семантики вогню: Вогонь і землю зріднили з 
собою, І кипіла в них під ногами земля. Навіть небо двигтіло від вогненного болю, І 
тривога палюща долітала здаля. А трагедія кожну мить наростала, мов зібрала зі світу 
пожежі, розплату, війну (М. Сингаївський); Горить в Чорнобилі калина, яріють китиці 
густі. І знемагає Україна в пекельнім атомнім вогні. Вмира над Прип’яттю калина, чоло 
схилила до землі, Палають полум’ям перлини і догора життя її (В. Квітневий). Окрім 
частотних лексичних та семантичних тавтологій (палає полум’ям), ампліфікації дієслів із 
стрижневою семою ‘вогонь’ (горить, палає, догорає, кипить, яріє), насичення контекстів 
експресивними одиницями та сполуками із значенням ‘страждання’ (небо двигтіло від болю; 
тривога наростала; знемагає Україна; чоло схилила до землі), такі тексти переконливо 
підтверджують згадану вже вище тенденцію до асоціативно-образного співвіднесення вогонь 
— смерть. 

Функціонально навантаженими у поезії чорнобильської тематики є також лексеми 
полум’я, спалах, заграва, вибух, що демонструють різні ступені інтенсивності семантики 
вогню: То було колись —Дніпро горів... Гасне і не погасне серед поля полум’я полинне — на 
тлі зорі. І на тлі чорнобильського болю (В. Коломієць); Розчахнувся опівночі спалах. Сьоме 
небо в надіях і снах Розчахнулось й на землю упало, Мов притулку шукало у нас 
(О. Шарварок); Тоді ще тихо Прип’ять спала. Чорнобиль вдалині дрімав, коли страхітлива 
заграва вкраїнське небо розірвала —і мертвим край навіки став (І. Гнатюк); Двадцять 
шосте квітня — це траурна дата. Не забудуть ні Прип’ять її, ні Чорнобиль, Як на всю 



Україну четвертий реактор чорним вибухом атомні кинув хвороби (О. Бурлака) 
Безпосередньо із семантикою вогню пов’язаний також образ пожежа: Не виринув 

фенікс з чорнобильських чорних пожеж (О. Матушек); Летять, летять машини на 
Чорнобиль, на чорну жур, на погар, на біду (Л. Горлач). Прикметною є регулярна 
сполучуваність мікрообразу пожежа із топонімом Чорнобиль — у наведених ілюстраціях 
вони вживаються як складники однієї поетичної синтагми. 

Нерідко слово вогонь та його асоціати виступають у складі метафори. Мотиватором 
семантики багатьох метафор, у свою чергу, є ознака, пов’язана з горінням, як-от: Всі, хто 
живе й Чорнобилем не вбиті, не спалені в реакторі тривог (Є. Гуцало); Я обпалений 
атомним лютим, нещадним вогнем, — Хочу вижити, хочу приборкати ядерну смерть 
(М. Сингаївський); Було Полісся — І більш нема. Знеслося з чорнобильським вибухом у 
розплавлене небо (В. Кордун). Використовуючи ці слова в різних контекстах, у різних типах 
сполучуваності, автори створюють індивідуальний словник поезії чорнобильської тематики. 
Він формується не тільки за рахунок специфічного лексичного наповнення, але й демонструє 
оригінальні типи тропеїчних структур. До таких, наприклад, належить авторська метафора В. 
Кордуна, реалізована у формі тричленної синтаксеми: смерть шугнула з найглибших глибин 
між світами вогненним чорнобильським вовком у нашу заплакану кров. 

Поєднання дієслів «вогняної» семантики з абстрактними лексемами (тиша, біда) теж не 
виходить за рамки вказаного вище негативного осмислення вогню в контексті мотивів 
трагедії, спустошеності, лиха, смерті тощо: На чорнобильських подвір’ях Обпалить душу 
чуйна тиша (В. Квітневий); Усе обпалить і просвітить Біда, немов рентген стосилий 
(М. Сингаївський). 

Тема вогню є постійною для поезії чорнобильської тематики. Реалізуючись у різних 
лексико-синтаксичних варіаціях, вона засвідчує домінантні мотиви мовотворчості авторів 
постчорнобильського періоду 

 
 


