
Л. О. ПУСТОВІТ 
«СЛОВА, ЯК НАМИСТО НА НИТКУ, НАНИЗУВАЛИСЬ НА МОТИВ...» 

 
Минуло понад півстоліття з того часу, коли окрасою молодої української радянської 

літератури стала відома ліро-епічна поема Володимира Сосюри «Червона зима». За один 
квітневий вечір і ніч 1921 року у харківському готелі вона вилилась на папір одним 
сонячним акордом. Поема вперше була надрукована у його збірці «Поезії», випущеній того 
ж року в Сумах Всеукраїнським державним видавництвом. У ній було вміщено ще шість 
ліричних віршів, що в тематичному відношенні доповнювали поему. 

У своїх спогадах «Як я писав «Червону зиму» В. Сосюра розповів про народження цього 
класичного твору під враженням подій громадянської війни: «Туга і радість злилися в мені в 
золотий спомин душі, що вилився в пісню і став «Червоною зимою»... Про форму я не думав. 
Вона сама виникла з ліричної повені, що залила мою душу. Все, — і композиційна будова, і 
ліро-епічний сюжет з наростанням ліричного струму, його кульмінацією і спадом, мелодика 
в будові словесних сполучень, образи, — все це народилося з пережитого і передуманого... 
Слова, як намисто на нитку, нанизувались на мотив і зливалися з ним, щоб стати піснею 
моєї, нашої революційної юності»1. 

Справді, однією із виразних мовних ознак поеми «Червона зима» є її пісенні образи, які 
проймають епітети, метафори, ритміко-синтаксичну будову вірша В. Сосюри. 

Насамперед варто зауважити, що словесно-образні засоби поеми побудовані на 
лексичному ґрунті рідного и близького поетові мовлення Донбасу. Твір цей насичений 
розмовною лексикою, фразеологією і народнопоетичною стилістикою. Поет говорить мовою 
своїх донецьких земляків, виступає справжнім виразником дум і сподівань свого 
революційного покоління. Згадаймо ліричний початок поеми: 

 
Лисиче над Дінцем... де висне дим заводу,  
музика у садку та потяг в сім годин.  
Вас не забуть мені, як рідну Третю Роту...  
Про вас мої пісні під сивий біг хвилин... 
 

Уже в цій першій строфі автор виявляє пісенно-інтимне, безпосереднє сприймання всіх 
подій, про які він згадує у творі. Під його пером численні явища і предмети навколишнього 
світу набувають звукових образів, і ці звуки відображають риси нової дійсності, народженої 
у вогні Великої Жовтневої соціалістичної революції. Так, ми ніби чуємо музику у 
заводському садку, зойки димарів, дзюркіт холодних хвиль, чуємо, як завод невпинно 
цокотить, вороток скрипить, як біля вагонів співають «Чумака», як колеса тупо б’ють, міст 
через Дінець гуркотить, як крикнув потяг «Стій!», як громом молодим котилося і лунало на 
ланах «Вперед за Владу Рад!», як після здобуття перемоги «криці дзвін напружено гуде», 
«внизу гудуть бетони». 

В ліричну розповідь поета невимушено і природно вливаються усно-розмовні вислови: 
 

На щебінь часто ми до Сущенка ходили,  
За це платили нам щоденно четвертак.  
Та по ночах дівчат в половниках любили. 
 
Училися писать, звичайно, на заборі... 
Та били лисичан, щоб до дівчат не йшли. 
 
Сходили на базар, помилися у бані... 
 

Усно-розмовні елементи органічно вплітаються в поетичну палітру, вдало поєднуються з 
                                                           
1 В. Сосюра, Твори в 10-и томах, т. 10, К., 1972, стор. 43. 



відповідними синтаксичними конструкціями. Цим самим вони створюють той колорит 
невимушеної реалістичної розповіді, який є однією із стильових ознак «Червоної зими». 

В. Сосюра був поетом своєрідного образного мислення. Світ його кольорів і барв — 
особливий. У його поетичній уяві це був революційно-соціалістичний світ — духовно 
багатий, співучий і прекрасний. Розкривав його поет за допомогою порівнянь, епітетів, 
метафор та інших тропів, джерелом яких було, зокрема, поетичне мовлення. Ось поетичні 
порівняння: стою, неначе в сні; і виснуть ліхтарі, як золоте намисто; квітне маком бій. 

Точні й соковиті, приємно вражають зір і слух читача епітети В. Сосюри. Стилістичного 
значення набувають у поемі ті епітети, що виражають червоний колір. Так, перша радянська 
зима була червоною, сніг танув червоно, дівчата пришивали хлопцям стрічки червоні. Щоб 
уникнути одноманітності, автор використовує також відтінки червоного кольору. Зокрема, 
ніч у нього безсоромна й руда, небосхил гнідий. Підсилюють символічний червоний колір 
метафоричні вислови. Щоб не вживати, скажімо, слова червоний, поет називає предмети, які 
мають червоний колір: 

 
І маком прапори колони рясно вкрили —  
І квітне маком бій, гарячий бій сердець. 

 
Стилістичний ефект у поемі створює також епітет золотий: вечір золотий, намисто 

золоте, содом золотий. його значення особливо увиразнюється у метафоричних образах — 
золотокрилий день, золотобарвний сон, злотопогонні банди. 

За граматичною формою епітети найчастіше виступають у ролі прикметника: сивий біг 
хвилин, теплий блиск очей, свіжий дух степів, багнетів гострий блиск, холодні сиві рядна. 
Але зустрічаються епітети іменникові — поцілунків смак, дух степів, зойки димарів, 
квиління вітрове; прислівникові — носився скажено, лоскотно бентежить, колеса тупо 
б’ють; дієприслівникові — сестра сумуючи стоїть. 

Інтимізують мовлення також означення, що вказують на окремі риси предметів, їх 
емоційне сприймання: І швидкі, холодні хвилі, ясна, прозора ніч, дні минулі, милі, рідна Третя 
Рота, далека Біла Гора, шапки лахматі, дні юні. 

Особливо багатий метафоричний світ поеми «Червона зима». У метафорах найбільше 
дає себе знати народне світовідчування ліричного героя. Вже в самій метафоричній назві 
поеми закладена соціальна суть. Не випадково, коли поет Василь Блакитний вперше читав 
поему, йому найбільше сподобалась метафора: 

 
Шикують злидні нас юнак до юнака. 

 
Але такі ж яскраві і змістовно-насичені інші метафори в поемі: 
 

Вкраїну з краю в край проходили з боями... 
І радість лоскотно бентежить наші груди...  
І громом молодим котилося над нами...  
І навіть вітер нам доріг не замітав...  
Прискорено йдемо за днем золотокрилим... 
Золотобарвним сном душа палахкотить... 

 
Так, у метафорі «Вкраїну з краю в край проходили з боями», вислів з краю в край 

передає масштабність подій громадянської війни. 
Грім революційної боротьби за владу Рад В. Сосюра називає молодим («І громом 

молодим котилося над нами»), і цей епітет значно підсилює метафоричне звучання всієї 
строфи, показує могутню силу звільненого народу. 

Усі художньо-образні засоби в поемі тісно взаємодіють між собою і підпорядковані 
одній меті — посилити емоційне забарвлення твору, його дохідливість до найширшого кола 



читачів. 
Про народну основу метафоричного мовлення В. Сосюри свідчить використання 

традиційного, народ непоетичного образу вітру: 
 

І де ми не пройшли, нас радо зустрічали,  
І навіть вітер нам доріг не замітав... 

 
Тут образ вітру наділений людськими рисами і запозичений із арсеналу 

народнопісенної творчості. Але в поемі автор надав йому нового змісту і нового звучання 
Символічний вітер виступає активним учасником революційної боротьби за Радянську 
владу. 

Образ вітру в поемі проходить своєрідну еволюцію. Спочатку він супутник поетового 
дитинства — «в ніч ясну, прозору носився з вітром я скажено на коні». Потім, у дні руху 
військових ешелонів на фронт, поет у вагоні біля дверей чує, як «дихає сосною квиління 
вітрове» і нагадує йому «про весни юних днів». Коли ж Україну проходили з боями, то вітер 
навіть доріг не замітав. А коли з перемогою повертається поет на рідну Донеччину, перед 
ним знову «вітер верби хилить» і віщує щось недобре, ніби попереджає автора про сумну 
звістку — смерть брата. 

Поетичний синтаксис «Червоної зими» позначений особливою легкістю, ритмічною 
організованістю. Завдяки стилістичній ролі номінативних і еліптичних речень створюється 
враження окремих кінокадрів, — динамічних, випуклих, емоційно глибоких картин:  

 
Колеса тупо б’ють... по рейках перебої...  
Вже міст через Дінець давно прогуркотів...  

 
А далі знову: 
 

Рубіжне... знову путь... Володине... Кабанне...  
Нарешті Сватове, і крикнув потяг: «Стій!» 
 

Ці номінативні структури, вливаючись у загальний пісенний лад поеми, набувають 
інтимного, ліричного звучання, передають ніжність, схвильованість розповіді. У єдиному 
стилістичному ключі з ними функціонують непоширені синтаксичні конструкції — прості 
речення типу: 

 
Сходили на базар, помилися у бані, —  
я вірші став писать під вечір золотий. 

 
Легкість вірша досягається характерним співвідношенням речення і ритмічної одиниці: 
 

Зима. На фронт, на фронт! А на пероні люди...  
Біля вагонів ми співаєм «Чумака»... 
 

Чіткі смислові й синтаксичні паузи виступають засобом підсилення народно-емоційного 
звучання твору. 

Подібну стилістичну роль виконують і лексико-синтаксичні композиційні повтори, 
напр.: 

 
Вас не забуть мені, як рідну Третю Роту...  
Про вас мої пісні під сивий біг хвилин... 
 
І все мені дзюрчать швидкі холодні хвилі,  



І все мені завод невпинно цокотить... 
 
Тут рвали восени ми глід червоноокий,  
Тут рвав я квіти чар кохання восени. 
 
І маком прапори колони рясно вкрили —  
І квітне маком бій, гарячий бій сердець... 

 
Неважко помітити, що наведені повтори у строфах звучать як лейтмотив і мають 

глибокий зв’язок з народною творчістю, посилюючи пісенно-музичний колорит всієї поеми. 
Пісенність, народнопоетична образність відчувається і в характерних синтаксично 
змістовних паралелізмах. Порівняймо, зокрема, два останні приклади повторів. 

Поема «Червона зима» насичена закликами, звертаннями, риторичними вигуками і 
запитаннями:  

 
О, свіжий дух степів, о, поцілунків смак! 
 
На фронт, на фронт! 
 
О, не забуть мені Червону ту зиму! 
 
Вперед за Владу Рад! 
 
О, скільки, скільки тут знайомих милих лиць! 
 
О, де ти, брате мій?.. Прийди хоч на хвилину... 

 
Всі ці оклично-запитальні конструкції служать засобом для вираження 

безпосереднього мовлення, в основі якого маємо також усно-розмовні інтонації. 
Отже, основним джерелом поетичної лексики й синтаксису поеми «Червона зима» є 

народно-розмовне і народнопоетичне мовлення. З народної мови виростають поетичні 
порівняння, ніжні і життєрадісні епітети, багатобарвні метафори, синтаксичні паралелізми, 
усталені звороти. Поет майстерно нанизував їх на свій самобутній мотив, «як намисто на 
нитку». 
 
 


