
НАДІЯ ГРИЦИК 
ЗВУК У СИСТЕМІ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПОЕЗІЇ ВІРИ ВОВК 

 
Яскравим орнаментальним засобом у поезії Віри Вовк є звук. В її ідіостилі лексичні носії 
відповідної семантики не тільки створюють повнокровний «звуковий образ» індивідуального 
поетичного світу авторки, а й нарівні з колоративами (як найбільш експресивними 
візуальними характеристиками) виступають активними компонентами моделювання 
естетично вартісного художнього вислову. 

Прикметно, що стрижнева для ЛСП «звук» номінація у мові поетичних творів В. Вовк 
використовується дуже обмежено. Характерним для неї типом функціонального вияву є 
вживання у складі розгорнутих епітетних сполук, які, в свою чергу, включаються в ширші 
асоціативно-метафоричні комплекси, як-от: Лиш часом торкнуть серце/ низькі теплі звуки/ 
якогось знаного старого мадригалу (Цит. за виданням: В. Вовк. Поезії. — К., 2000. — С. 99).  

Для поетичної мови Віри Вовк показові кілька метафоричних моделей, у рамках яких 
експлікується сема ‘звук’: «звук — природа», «звук — музика», «звук — простір». 
Продуктивність першої з них забезпечує активне осмислення й показ як джерел звуку 
традиційних для української словесності образів ріка, вода, дерева, вітер, птахи і т. ін., 
точніше, естетизація звуків, об’єктивно пов’язаних із цими природними реаліями. З огляду 
на те, що багато віршів авторки є описовими, пейзажними (надто ж ті, що належать до 
раннього періоду творчості, — збірки «Юність», «Зоря провідна», «Елегії»), логічно 
сприймається смислова прозорість, автологічність акцентованих у них звукових 
характеристик. Пор: Ріка клекоче там гірська (С. 44); За вікном ріка гуде шумиста (С. 61); 
Тиху казку дерева шумлять (С. 59); Шумлять гаї і піняться потоки (С. 49); Тільки ви, 
кедри, шумите/ Зловорожо у верховітті, як друїди (С. 95); надворі сніг скрипить під 
постолами (С. 74); Десь далеко лебеді ячать (С. 59); Свіжість піль [..] що лящать 
перепілками й польовими кониками (С. 99); Шалені цвіркуни лящали/ В годину причастя/ 
В монастирському саді (С. 38); загули вгорі хрущі/ аж полягали шовком трави (С. 54); 
Стукав дятел і повня золотила нам сліди (С. 45) і т. ін. Вказану семантику вдало 
підкріплюють загальномовні стилістично нейтральні дієслівні носії семи ‘звук’ — 
клекотіти, гудіти, шуміти, скрипіти, ячати, лящати, стукати тощо.  

В інших контекстах поєднання поетизмів ліс, вітер з експресивно маркованими 
іменниками (флейта, шепіт) та дієсловами (грати, виводити, говорити) звукової семантики 
демонструють активність поетичного фразотворення: грає ліс на флейті чародійній (С. 49); 
Виводить вітер в комині новелю (С. 63); І сонний вітер лиш один/ Говорить шепотом зі 
мною (С. 84); Колись, як нині, так гратимуть/ Вітри холодні (С. 59). Пор. переносне 
вживання дієслів стогнати, голосити для кульмінаційного відтворення психологічного 
стану: плачкою вітер у печі/ Застогне, жалощів повен (C. 73); Муллою там голосить море 
(С. 44). 

Об’єктивно зумовленим і логічно виправданим видається активно втілюваний у 
поетичній мові Віри Вовк метафоричний зв’язок «звук — музика». Найпродуктивнішу 
текстотвірну функцію в рамках цієї моделі виконують іменник пісня, назви музичних 
інструментів (скрипка, сопілка, цимбали, флейта, віола та ін.). 

Стилістична позиція лексеми пісня (пісні) вияскравлюється на тлі розгорнутих ліро-
епічних образів, у яких динамічність розгортання ситуації (в цьому разі — поширення пісні) 
забезпечується поєднанням стрижневого іменника з дієсловами летіти, текти, 
розноситися: Летіла пісня над загони,/ Ставки і скелі (С. 48); птахи лісами пісні розносять 
(С. 56); З уст жінки в павиному/ потекла пісня (С. 58). Водночас антонімічне значення 
«перестати співати» експлікується в образі заховати пісні: заховай ці пісні, що співала я,/ в 
конюшини голівки зарошені (С. 70).  

Цікавою авторською знахідкою вважаємо включення іменника пісня у структури 
переліку нарівні з назвами квітів (колись ти бігала весела/ з вінком ромену і пісень — С. 45) 
та побутовизмами (спливали з гір отари і пісні — С. 50).  



Спостережена у поетичній мові Віри Вовк метафоризація назв музичних інструментів 
формує загальні звукові значення:  

• «лунає музика»: Лиш часом здається, що тихо бринить нам [..] старий інструмент 
(С. 89); Скрипка м’яко плине,/ немов пряде нам пряжу золоту (С. 80); 

• «хтось грає на музичному інструменті»: Я від світанку/ Край вуст цю флейту тримаю 
(С. 50); невидима рука/ на струнах мосяжних/ зранює торс бандури (С. 47); Не ридай 
цвіркуневою скрипкою (С. 70). 

Дещо іншу стилістичну функцію (напр., інтелектуалізації поетичної мови) виконує 
вкраплена у текст латинська назва давнього музичного інструмента viola da gamba — 
предтечі сучасної скрипки: Лише моя душа тремтить, як струни/ Розбитої viola da gamba 
(C. 99). 

Своєрідним контамінованим типом метафор є авторські образи, які засвідчують 
накладання метафоричних моделей «звук — природа» і «звук — музика». Такий сенс мають, 
наприклад, контексти, в рамках яких назви музичних інструментів вплітаються в образи 
природи — у їх внутрішній формі прихована виразна звукова асоціативність. Із структурного 
погляду найбільш продуктивною формою вербалізації таких асоціацій стає розгорнута 
генітивна метафора (Зимою бачу ще свою Вітчизну,/ Як вод замовкне сопілкова гра — С. 41; 
весни трембітну гру/ ти дала мені за мову — C. 48) та порівняння (Листки дрижать 
дримбами — C. 62; Ріка бринить, як струни між полями — С. 55; Ходи зі мною, поки по 
кременях/ Сопілкою холодні хвилі йдуть — С. 79; мороз скрипить під ногами/ старою 
скрипкою — С. 86). У наведених ілюстраціях назви українських народних музичних 
інструментів сопілка, дримба, скрипка, прикметники сопілковий, требмітний тощо 
актуалізують національно марковані асоціації з типом, гучністю, тональністю, тембром 
звучання як динамічними ознаками явищ природи (води, вітру, морозу і т. ін.). І на тлі цих 
винесених авторкою із дитинства звукових зв’язків народжуються нові, зумовлені життям у 
нерідному, екзотичному природному оточенні: На струнах джунглів вітер грає (C. 44). 

Розглянутий тип метафор — це вияв широкого поетично-світоглядного наставлення 
Віри Вовк: показати багатовимірну з в у к о в у  н а п о в н е н і с т ь  н а ц і о н а л ь н о г о  
п р о с т о р у, одним із сегментів якого є природа. Пор. із цього погляду індивідуальну 
семантику й естетику таких авторських слововживань: Вітер чеше столочений лан,/ 
розбринілись музики по полі (С. 57); Вже не гомонять бурі гори, мов кобзи,/ Потоки не 
стрибають по лупакових цимбалах (С. 95); Над домом білим, де живе/ сусідка, — / 
Вишнева скрипка, що до/ сліз сміється (С. 54). 

Частотним «звуковим наповнювачем» національного простору у поезії Віри Вовк є 
також образні характеристики, об’єднані навколо стрижневого слова дзвін — дзвони, 
дзвіночки, дзвоники, дзвонити, дзвінко. Їх уживання засвідчує традиційне для національної 
словесності «звукове живописання» світу. Через них передається ідеалізоване сприймання 
природи, засвідчується позитивне ставлення до людини, ословлюється внутрішній стан 
радості, молитовного захоплення і т. ін. Наприклад: Мосяжні розлилися дзвони,/ Такі веселі! 
(С. 48); Вже дзвін молитву селом голосить (С. 57); Голосять дзвони і весна/ І не дають 
очей зімкнути (С. 44); Прозираю в темно-синій глиб/ І слухаю дзвіночків коло двору (С. 42); 
ясними дзвониками/ Яр нас кличе в розсміяну путь (С. 100); Щоб квіти, як ітимеш 
дзвінко,/ Були тобі за постоли (С. 75). Показово, що до цього ж образу (в його 
тавтологізованій формі) авторка звертається, коли відчуває потребу естетизувати негативну 
експресему туга: Як добре — там — знайти зорю пророчу,/ Дзвонити тугу дзвоником в 
долинах (С. 78).  

Акцентування семи ‘звук’ в антропометафорах забезпечує функціональне 
навантаження іменників сміх, плач, крик, спів і под. Відповідні експресивні абстракти — це 
засоби психологізації пейзажу, показники внутрішніх переживань ліричного героя, напр.: 
Там дзвониками ясний сміх/ Заголубів за нами в гаю (С. 43); І я, приклавши вухо до землі/ 
Відчув виття вовків і плач дитячий (C. 86); котився стогін степами (С. 97). Звернімо 
увагу, як поетеса вдало помножує експресивність звукової семантики в іменнику крик за 



допомогою епітета тривожний: Своїм тривожним криком/ пригадає/ Минулі вже, 
прославлені літа (С. 56). 

Однак поетеса не обмежує національний звуковий простір тільки асоціативними 
зв’язками з природою та музикою. Джерелами звуку в її поезії виступають також побутові 
деталі (Кує зозулею уранці/ Старий годинник-казкомов — С. 51; Старі нам сходи 
скрипотіли,/ Під вечір мріялось удвох — С. 41; Лави постарілі/ Дрімливо молитви свої 
скрипочуть — С. 61; охкають кути старі від гроз — С. 63) та урбаністичні реалії (жду на 
крихточку тепла/ в трамваї, що як смок скрегоче — С. 39; Лиш здалека — фабричний 
шум/ і наді мною — зір намисто — С. 39; Ринок дзвінкобрукий/ Лящав возами, кроками: 
життям — С. 58). 

Смислова опозиція до вербалізаторів семантики звуку— це поетичний образ тиша. Як 
репрезентант «нульового» вияву семи ‘звук’ він реалізується у:  

• предикативних метафорах із стрижневою номінацією тиша: Звірів з тіней зелено обрамлює 
тиша (С. 56); 

• поетичній обставині в тиші, що іноді конкретизується характеристичними епітетами типу 
зелена, вечірня, святинна і т. ін.: Глибокі доли, жовте поле/ У тиші й волошковім сні (С. 40); 
Гине троянда в тиші вечірній (С. 81); А місяць — сам — в палат криницях/ Купається в 
вечірній тиші (С. 45); 

• поетичній обставині способу дії, де носієм семи ‘тиша’ виступає прислівник безмовно: Не 
минай мене безмовно/ І не проходь, як тінь евкаліпта (С. 98); Молюся безмовно й не знаю, 
про що (С. 90).  

Натомість поява звуків інтерпретується як динамічні процеси руйнування тиші: руді 
реви, хриплі та жорстокі,/ Як щерблять тишу, що лягла довкола. Пор. загальномовне 
значення дієслова щербити — «робити щербини на чому-небудь» (СУМ. — Т. ХІ. — С. 582). 

Отже, звукові образи — це важливі орнаментальні деталі індивідуальної поетичної 
картини світу Віри Вовк, продуктивні засоби її авторського словесно-образного 
відображення дійсності. Їх стильове навантаження визначається особливим конкретно-
чуттєвим змістом. Через них виявляється естетика індивідуального стилю, в якому звукам 
надається функція мовних знаків національної культури. 
 


