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   Передмова   
 
 
 

 

 

  складний період радянської епохи феномен українського 

шістдесятництва породив плеяду справжніх національних 

українських митців, поетів української національної культури. 
Загальновідомо, що культура — явище неосяжне, до розумін- 

ня сутності й онтологічних властивостей якого вчені ХХІ сто-
річчя лише доступаються, а українська культура як складник 
світової ще малодосліджена, не до кінця осягнута, а тому її ве-
лич і глибина не зрозумілі до сьогодні ані деяким громадянам 
України, ані світовій спільноті загалом.  

Зазначене можна пояснити системою чинників: по-перше, 
через відповідні заборони розвитку української національної 
культури, української мови спочатку царською Росією, а потім 
тоталітарною системою Радянського Союзу, заборони стосува-
лися розвитку Української держави загалом, української літера-
тури, основним джерелом якої прийнято вважати мову; по-
-друге, через фальсифікацію, породження міфів, які послідовно 
створювали й розвивали великодержавні ідеологи Росії, що 
стосуються й статусу української мови, і української культури, 
культурної традиції, і її історії, літератури, по-третє, неконеч-
ною невивченістю ментальності українського народу, навіть 
заперечення деякими псевдовченими факту її існування, як  
і існування українського національного характеру, що, без сум-
ніву, мають свою специфіку, яка вирізняє їх від інших народів.  

Українська культура, українська художня творчість, фольк-
лор, історія України — це явища, що до сьогодні покриті росій-
ським туманом, хоч українська національна еліта, яка сьогодні 
лише зростає, намагається “прочитати” історію України зано-
во, відкинувши домисли, фальш, брехню. 

ХХІ сторіччя лише загострило проблему розуміння само-
бутності української культури. О. Ткаченко пояснює це так:  

У 
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Національна свідомість і солідарність сприяють тому, що мова 

охоплює всі соціальні верстви народу, а це є ґрунтом для створення 

широкої, справді загальнонародної культури, насамперед духовної, 

де чільне місце належить літературі з її першоелементом — мовою. 

Доки народ не усвідомлює практичної користі національної солі-

дарності, доки він роз’єднаний за мовою (одні верстви говорять 

своєю національною, інші інонаціональною мовою), мимохіть дуже 

звужується можливість для творчості письменників, а це, своєю чер-

гою, відбивається на мові, гальмуючи її розвиток, збіднюючи її1. 
 
Українська мова як титульна мова української держави не 

стала ще єдиною державною мовою, не здобула належного місця 
в українському культурному просторі. Досі ще актуалізовані 
старі міфи про “старшого брата”, нероздільну єдність україн-
ського і російського народів, трактування їх як єдиного народу 
з єдиною спільною мовою, якою вважають виключно російську, 
а українська мова буцімто практично майже не відрізняється 
від російської та й не має самостійного статусу; історія України 
ототожнюється з історією Росії, нав’язується міф про ідеалізо-
вану “дружбу народів”, хоч у свідомості українців здавна сфор-
мувався негативний образ москаля, який зверхньо і зневажливо 
ставиться до українців, української мови, культури та загалом 
української державності, насміхається з них, заперечує елемен-
тарні їхні права на трактування себе як самостійного народу. 
Порівн. давній фольклорний переказ, що передається з вуст  
у вуста: — Тату, тату, чорт лізе до хати! — Та нехай чорт, аби не 
москаль. 

Великодержавна ідеологія Росії сьогодні оновлюється, ви-
дозмінюється й продовжує активно поширюватися завдяки 
діяльності ЗМІ, “майстерній” роботі досвідчених маніпулято-
рів, вироблених стратегій, насамперед мовної політики, чин-
ності програми “Русский мир”.  

Але весь світовий досвід яскраво засвідчує, що мовно-куль-
турний фактор є вирішальним у становленні національних 
держав. У модерній історії національних держав поширення 
________________ 

1 Т к а ч е н к о  О., Проблеми захисту мов і мовного відродження, [в:] Мова 
і мовознавство в духовному житті суспільства, Київ 2007, с. 12. 
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однієї мови як загальнонаціонального засобу освіти і творення 
культури стало найбільш дієвим чинником об’єднання насе-
лення в межах однієї країни. 

Свого часу акад. НАН України Л. Булаховський порівнював 
мови з валютою, оскільки оцінка мов за критерієм поширеності 
скидається на курс валют на світовому ринку.  

 
Зважаючи на це порівняння, можна сказати, що мовна стійкість 

народу, який випробовується на міцність, є начебто квінтесенцією 

мовної стабільності, її запорукою. Це той скарб, той золотий фонд, 

який, урешті-решт, гарантує стабільність валюти2. 
 
Політична ситуація, у яку потрапила Україна сьогодні, зо-

крема й ситуація мовна, це наслідок тривалого процесу ідеоло-
гічного впливу — тотальної і всебічної русифікації.  

Тим паче сьогодні є більш помітною та велика роль, яку 
відіграли поети-шістдесятники, що мужньо і безстрашно спро-
бували в “совєтській” Україні піднести на належний рівень 
Українське Слово, показати тяглість української національної 
традиції, української національної культури, її чинність, своє-
рідність і розвій. За це дехто з них потрапив у заслання, а дехто 
й віддав життя. До останніх належить і Василь Симоненко, яко-
го по праву можна назвати ВЕЛИКИМ ПОЕТОМ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ.  

Його справедливо називають “інтегральною частиною руху 
шістдесятників”3. Збагнути його велич можна лише з висоти 
історичного часу. Його слово було надто гострим, тому були за-
плановані, влаштовані й успішно реалізовані його побиття, 
хвороба і смерть. В. Симоненка знищили фізично, але дух його 
залишився незламним. Його слово вже кілька десятиліть гартує 
дух патріотів України. 

Чому В. Симоненка ми називаємо поетом української куль-
тури? 

Сьогодні хоча й існує кілька сотень визначень поняття 
культури, однак відсутнє загальноприйняте і єдине: її розумі-
________________ 

2 Там само, с. 23–24. 
3 Ш а н к о в с ь к и й  I., Симоненко. Семантична студія, Лондон 1975, с. 22. 
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ють, напр., як сукупність специфічних людських способів ді-
яльності і наслідків цієї діяльності4; як спадкову пам’ять колек-
тиву, що виражена конкретною системою заборон і приписів5, 
додамо, що це не лише система чужоземних впливів, заборон 
і навіювань, але й пам’ять національної культурної традиції. 
Загальновідомо, що матеріальна культура тісно пов’язана з ду-
ховною, нею зумовлена.  

Отже, культура — це сукупність усіх форм діяльності су-
б’єкта у світі, насамперед діяльності художників слова, окремої 
національної мовної особистості й національного генія народу, 
сукупність омовлених концептів і відношень між ними. За до-
помогою вербалізованих концептів культура входить у менталь-
ний світ людини; тобто кожна пересічна особистість, а не лише 
той, хто створює духовні цінності, сама є складником культури, 
може безпосередньо впливати на неї6. 

Культура — система цінностей, що визначає світогляд осо-
бистості, її світобачення, світосприйняття і світорозуміння,  
а, отже, особистість поета може фокусувати в собі і відповідно 
вербалізувати систему людських цінностей.  

Звісно, що культура базується на системі установок, при-
писів, цінностей і норм, зразків та ідеалів, тобто містить орієн-
тацію на ідеал, формує мову, засоби літератури, мистецтва.  
А вишукана мовна особистість національного поета відіграє знач-
ну роль у розбудові національної культури. Безперечно, куль-
тура, національна традиція визначають вербальну поведінку 
поета, оскільки вона живе й розвивається в мовній оболонці, 
виражається в комунікації, мовній тканині тексту, твору.  

Наголосимо, що сучасна культура, як і культура сер. ХХ ст., 
— це насамперед культура словесна. Мова обслуговує культуру  
і значною мірою визначає її. Вона здатна творити вербальні 
ілюзії, словесний міраж, що підмінює собою реальність, що сьо-
________________ 

4 См.: Б р о м л е й  Ю. В., Этнос и этнография, Москва 1973. 
5 См.: Л о т м а н  Ю. М., Структура художественного текста, Москва 

1970, с. 147. 
6 Див.: К о с м е д а  Т. А., П л о т н і к о в а  Н. В., Лінгвоконцептологія: 

лінгвоконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі, Львів 2010. 



Передмова 
______________________________________________________________________ 

11 

годні й простежуємо в нашому суспільстві, на чому базується 
насамперед мова політиків. 

Завдяки мові людина сприймає вимисел як реальність, пе-
реживає і усвідомлює неіснуюче, страждає і насолоджується. 
Все це можливе лише завдяки феномену мови, що може зі зви-
чайної, побутової трансформуватися у високу мову поезії.  
А поезія має безпосередній і потужний вплив на свідомість 
людини, її емоції і відчуття. Не випадково М. Гайдеґґер назвав 
мову “оселею буття”, саме тому вона має особливий статус, фік-
сує специфіку світосприйняття довкілля людиною, її світовід-
чуття та її світорозуміння. 

Василь Симоненко є яскравим поетом української культури 
з її фольклорною стихією, вираженою тяглістю української 
культурної традиції, емоційністю, душевною відкритістю, пат-
ріотизмом, духовною національною зрілістю. Проблеми, яких 
торкається В. Симоненко, розв’язуються відповідно до парамет-
ральних характеристик ментальності українця, його душевного 
складу. На цьому, власне, і ґрунтується лінгвокреативність поета. 

В енциклопедичному словнику І. Кошелівця зазначно, що  
 

самвидавною творчістю Симоненко, за визначенням критики, став 

на шлях, указаний Т. Шевченком, й увійшов в історію укр. літера-

тури як визначальна постать боротьби за державну і культурну 

суверенність України друг. пол. 20 в. […]. Його самвидавна поезія, 

на совєтській Україні лише в незначній частині опублікована  

в сфальшованому вигляді поширилася за кордоном і була опублі-

кована […] Совєтська критика в перше десятиліття по смерті Симо-

ненка намагалася паралізувати вплив його самвидавної поезії ціл-

ковитим промовчуванням її, одночасно канонізувати спадщину 

померлого поета як бездоганно „партійну”, але в дальшому, при 

виразній тенденції до замовчування творчості Симоненка загалом, 

розпочато ревізію її як несумісної з „партійністю” в літературі 

(М. Шамота). Зате високу оцінку з особливим підкресленням гро-

мадської мужності поета, дістала поезія Симоненка в самвидавній 

критиці (І. Дзюба, І. Світличний, С. Сверстюк)7.   
________________ 

7 К о ш е л і в ц ь  I., Симоненко Василь, [в:] Енциклопедія українознавства,  

у 8 томах, гол. ред. проф. В. Кубійович, т. 8, Львів 2000, с. 2812–2813.    
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Це були перші енциклопедичні відомості про митця, сформу-
льовані за кордоном.    

Художні твори В. Симоненка вступили в діалог з новою  
і старою культурами. Саме конкретна і проста, так звана “ма-
ленька” людина, омовлена В. Симоненком, українець-патріот 
став точкою опору в сприйнятті тих чи тих подій української 
реальності. Смисли, що їх породжує В. Симоненко, зрозуміло, 
індивідуальні за своєю природою, відображають світогляд пое-
та української культури.  

І. Шанковський пропонує досліджувати лінгвокреативність 
В. Симоненка саме через опис індивідуальних смислів, поро-
джених його генієм. Дослідник розмірковує про неповторність 
семантичного навантаження Симоненкового слова, розуміючи 
під цим терміном “пропозицію, неявні смисли, що містяться  
в слові”, інакше кажучи — Симоненківський підтекст, адже він 
мусів маніпулювати смислами, відповідно кодувати їх. Тільки 
так він зреалізовував свої справжні думки, відчуття та емоції, 
що однак не зробили його по-справжньому щасливим. Мірку-
ючи саме про це, він писав: „Мозок, здатний породжувати 
мислі, не здатний зробити його власника щасливим”8. 

Зрозуміло, що видатні представники кожної конкретної 
культури й української зокрема, здійснюють концептуалізацію 
світу в згоді з основними постулатами цієї культури, а культу-
ра, звісно, не лише продукт соціальний, але й індивідуальний. 

В. Симоненко репрезентував себе в різних жанрах художньої 
творчості як неповторна креативна індивідуальність. Поет добре 
усвідомлював, що зовнішній світ і душа людини — різнопри-
родні сутності.  

Симоненко-лірик уніс у поезію все, чим була наповнена його 
душа: біль, радість, задоволення, надії, страждання. Проте його 
поетичне слово не передбачуване. Воно охоплює й здатне осяг-
нути недоступне, неосяжне. Воно дає змогу образно вербалізу-
вати окремі знаки української культури, що знаходяться за ме-
жами мови й мовної свідомості. Складаючи основу порівнянь, 
________________ 

8 Див.: Ш а н к о в с ь к и й  I., Симоненко. Семантична студія…, зазнач. 
джерело, с. 18.   
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означень, контрастів, метафоричних переносів, ці знаки висту-
пають одиницями особливого національного коду, що тільки 
асоціативно пов’язаний з лексичним значенням.       

Смисл слова в поета поглиблюється й ускладнюється, створю-
ючи неповторні настрої, що залежать від стану його душі. Пое-
тичний текст В. Симоненка слушно часто розглядають як про-
довження життя самого поета. І Василь Симоненко продовжує 
жити в незалежній Україні, про яку мріяв, яку оспівував, перед-
бачав.    

Унікальне світобачення і життя створює унікальну картину 
світу митця. В. Симоненко як поет розвивається всередині кон-
кретного культурного простору, він з дитинства засвоює досвід, 
що накопичений українським народом, досвід своєрідного ба-
чення довкілля і формує на його основі власні індивідуальні 
смисли, словесні образи, неповторні тексти, що є безпосереднім 
наслідком чинності тріади: особистість — мова — культура.  

Василь Симоненко вводить у свої тексти власні переживан-
ня, репрезентує нюанси свого внутрішнього життя, наслідки 
діалогів його Еgo з його ж Alter Ego, як це робили всі справжні 
поети української культури. Культура у творчості Василя Си-
моненка має характер яскраво креативний, евристичний. Його 
спадщина має не лише естетичну, але й соціальну цінність.  

Приємно усвідомлювати, що творчість Василя Симоненка 
органічно й гармонійно входить у повсякденну комунікацію 
звичайних українців, його вирази стають прецедентними. Яскра-
вим свідченням цього є висловлювання коментатора під час 
чемпіонату з футболу “Євро-2016”. Характеризуючи безнадійну 
ситуацію на футбольному полі, коли одна з команд терпіла по-
разку, і вже ніщо не могло виправити ситуацію цілковитого про-
грашу, раптом абсолютно природно в контексті футбольного 
коментаря прозвучало: „Можна поспівчувати команді, адже во-
на знаходиться в стані, який окреслимо словами В. Симонен- 
ка — «на цвинтарі розстріляних ілюзій»”.     

Отже, Василь Симоненко — народний поет, його творчість 
важлива не лише в розрізі мистецькому й літературному, але  
й у суто суспільному.  
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Як поет В. Симоненко створений українською землею, укра-
їнською мовою, українською національною культурою, непов-
торною і самобутньою. Євген Сверстюк слушно зазначив, що 
Василь Симоненко належить до тих людей, чиї біографії треба 
вивчати як частку історії України. А Ігор Шанковський цілком 
аргументовано називає Василя Симоненка “письменником на-
ціонально-українського переконання”9.    

Погодимося з критиком, адже незважаючи на те, що В. Си-
моненко зростав і здобув освіту в УРСР, він знав і творчість ре-
пресованих українських письменників, добре знав український 
фольклор, українську класику, і, разом з тим, знав і не сприй-
мав творчість українських письменників-кар’єристів, псевдо-
українських митців, митців-зрадників, лицемірів, протистав-
ляючи їм себе.  

Усе це відбилося в його світогляді, вплинуло на його непов-
торну лінгвокреативність. Він усвідомлював, що Україна повин-
на належати не до російської Євразії, а до Європи. Ця концепція 
приналежності України до Західної Європи послідовно відби-
лася в його словесній спадщині. Він передбачив сьогодення 
України. Не даремно дослідники творчості письменника нази-
вають його провидцем, хоч провидінь за своє коротке життя пись-
менник мав небагато.   

Ця монографія — лише ще одна спроба окреслення фено-
мену українського шістдесятництва. Увага сфокусована на осо-
бистості Василя Симоненка, якого справедливо вважають одним 
з духовних лідерів зазначеного культурного явища.  

Авторки зробили спробу охарактеризувати лише деякі аспек-
ти літературно-пошукової та лінгвокреативної діяльності пись-
менника, висловити свої думки щодо місця письменника в україн-
ському культурному просторі, що, як гадаємо, сприятиме більш 
глибокому розумінню творчої письменницької манери, своєрід-
ності його світоглядних засад.  

 

Тетяна Космеда   
________________ 

9 Там само, с. 19. 
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ШІСТДЕСЯТНИЦТВО — ЕЛІТАРНЕ ЯВИЩЕ  

ЛІТЕРАТУРНОГО І МОВНОГО БУТТЯ УКРАЇНИ 
(А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда) 

 

 

 

 

  своєму пізньому есе Україна-Росія: Протистояння чи діалог 
культур? (2001) літературознавець-шістдесятник Іван Дзюба 

висловив глибоку думку про наявність “тяглості” традиції  
в українській культурі — попри все. Він, як і О. Ткаченко, слушно 
вважає, що українська культура не мала безперервної лінії 
розвитку через статус підневільної країни, який був за нею за-
кріплений упродовж тривалого часового проміжку. Починаючи 
ніби все спочатку (незважаючи на нагромаджений у підсвідо-
мості культури потенціал), її поступ відбувався з величезними 
втратами: не були зовсім актуалізовані певні етапи чи стилі, 
тим чи тим чином явлені в європейській культурі. Однак 
І. Дзюба слушно висновкує, що саме це змушувало національну 
культуру постійно „наздоганяти”, щоб певним чином компен-
сувати втрати, що й породжувало такі самобутні явища, як 
українське бароко XVII – XVIII століть, український неороман-
тизм кінця XIX поч. XX ст., творчість Тараса Шевченка й Івана 
Франка, далі — авангард 20-х років, поетичне кіно, шістдесят-
ництво і, урешті, постмодернізм1. Як бачимо, серед поворот-
них, ключових моментів історії української культури публіцист 
виокремлює й шістдесятництво, провідним ідеологом якого, до 
речі, його справедливо вважають авторитетні дослідники. 
________________ 

1 Д з ю б а  І., Україна — Росія: Протистояння чи діалог культур, [в:] Його ж, 

З криниці літ, у 3 томах, Київ 2006, т. 2, с. 912.  

У 
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Незважаючи на те, що від початків становлення явища шіст-
десятництва минуло понад півстоліття, до цього часу, на думку 
вчених, відсутній остаточно сформований погляд на становлен-
ня, перебіг і значущість шістдесятництва загалом, не вироблена 
його всебічна візія. Висловлюються думки, що до сьогодні не ви-
роблена адекватна, об’єктивна й багатогранна оцінка ролі шістде-
сятників у становленні незалежної Української держави і у фор-
муванні новітньої української культури загалом. Це призвело  
до парадоксальної ситуації: колишні дисиденти залишаються  
в певному сенсі дисидентами і в сучасній незалежній Україні2.  

До нез’ясованих проблем, навколо яких у колі науковців то-
чаться бурхливі дискусії, належить серед інших і система пи-
тань щодо (1) диференціації „шістдесятництва” і „шістдесятни-
ків”; (2) визначення часових рамок шістдесятництва; (3) означення 
багатогранності цього явища, тобто вияв особливостей співбут-
тя окремих його граней; (4) з’ясування обсягу шістдесятницького 
руху (реальна приналежність і фікційна дотичність до шіст-
десятників); (5) окреслення його визначальних рис; (6) перелік 
основних здобутків; (7) опис унікальності українського шістде-
сятництва порівняно з явищем, що простежувалося паралельно 
у світовому масштабі, зокрема і з російським шістдесятниц-
твом; (8) рецепція вітчизняного й зарубіжного шістдесятництва 
і, урешті, (9) розуміння причин „живучості” шістдесятництва, 
актуальності його сприйняття й тлумачення; (10) узагальнення 
аспектів філософії їхньої творчості, зокрема й лінгвокреативно-
сті, значення діяльності для розбудови української мови й ре-
презентації її статусу та ін.  

Вищевказані питання, як і обрана тема дослідження, звичай-
но, не вичерпують усіх аспектів проблеми, подібно як і ця праця 
не претендує на вичерпність: це лиш пунктирне означення, 
окреслення деяких штрихів, можливо, „розставлення крапок” 
(Д. Дроздовський3), ще одна спроба осмислення пекучих питань.  
________________ 

2 Д а р м о р і з  О., М о к р и к  Р., Феномен шістдесятників у контексті 
проблеми формування культурної еліти в Україні, [в:] „Українознавчий альма-
нах” 2013, Вип. 14, с. 78–79. 

3 Д р о з д о в с ь к и й  Д., Українське шістдесятництво: розставляючи 
крапки..., [в:] Електронний ресурс: http://ruthenia.info/txt/drozdovsky/60_ 
krapka.html (12.11.2014). 

http://ruthenia.info/txt/drozdovsky/60_krapka.html
http://ruthenia.info/txt/drozdovsky/60_krapka.html
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1.1. Шістдесятництво і шістдесятники у світлі 
досліджень і документів 

(А. Горнятко-Шумилович)4 
 

Терміни „шістдесятництво” і „шістдесятники”, як зауважу-
ють науковці, уживаються в науковому літературознавчому 
дискурсі часом без чітко окресленої значеннєвої диференціації. 
Це засвідчують навіть назви деяких наукових розвідок5. На-
трапляємо на нетотожні визначення зазначених понять, крім 
того, простежуємо й обмеження у виокремленнях періоду он-
тології актуалізованих явищ, що не завжди ідентичні, тобто ви-
різняються окресленням різних часових рамок.  

„Шістдесятництво” — унікальне мистецьке й громадсько-по-
літичне явище в Україні сер. ХХ ст., яке називали ще Другим 
українським відродженням XX ст.6 Це доволі короткий промі-
________________ 

4 Текст підрозділу публікувався попередньо у виданні: А. Г о р н я т к о -
Ш у м и л о в и ч, Шістдесятництво і шістдесятники у світлі досліджень i доку-
мeнтів, [в:] Homo communicans V: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykultu-
rowej, pod red. B. Rodziewicz, K. Janaszek i R. Gawarkiewicza, Szczecin 2015, 
с. 93–105. 

5 Примітка. Більшість наукових досліджень, присвячених аналізованому 
періоду і поколінню тодішніх творців, подають у заголовках термін „шіст-
десятництво” або „шістдесятники”. Тільки нечисленні розвідки названо 
двома термінами, що автоматично вказує на потребу їхнього диференцію-
вання, напр., Олег Рарицький розділяє поняття „шістдесятники” i „шіст-
десятництво”, мотивуючи свою позицію вже в самій назві розвідки про 
мемуарну дилогію діаспорного вченого-літературознавця Григорія Костюка 
— Зустрічі і прощання (1987–1988), порівн.: Р а р и ц ь к и й  О., Шістдесят-
ники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка, 
[в:] „Філологічні семінари” 2013, № 16, с. 250–257. Так само і Людмила Ро-
мащенко вже в назві статті увиразнює диференціацію згаданих понять, 
порівн.: Р о м а щ е н к о  Л. І., Шістдесятники і шістдесятництво в епістоля-
рії Василя Стуса (за матеріалами збірки „Листи до сина”), [в:] „Наукові за-
писки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологіч-
на” Острог 2011, Вип. 21, с. 317–324. Зазначеного принципу дотримуються 
й авторки цієї монографії.     

6 Примітка. Перше національно-культурне відродження XX століття, 
як відомо, охопило діяльність митців 20-х і 30-х рр. 
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жок часу в бурхливому “спектакулярному” розвитку україн-
ської культури і загалом українського відродження після смерті 
Сталіна, що умовно почався з часу створення (1960) київського 
клубу „Сучасник”, а згодом (1963) — львівського клубу „Пролі-
сок”, у межах яких реалізувала свою діяльність творча молодь.  

Михайло Горинь пов’язує початок шістдесятництва з пер-
шим, однак надзвичайно знаковим приїздом у Львів молодих 
київських поетів — Івана Драча, Миколи Вінграновського, Івана 
Дзюби (1962), які „наелектризовували аудиторію” своїми вірша-
ми і на долю яких випала честь стати не „мухами-одноденками” 
(Антон Шмигельський7), а „лицарями національного відроджен-
ня” (Володимир Квітневий8).  

В одному зі своїх інтерв’ю (1999) М. Горинь згадує власну 
гнівну відповідь поетові А. Шмигельському:  

 
Я хотів сказати, що ми є свідками народження нових настроїв  

в українській літературі. Є тут люди, які говорять, що ці молоді 

українські поети — мухи-одноденки. Але хочу вам сказати, що в лі-

тературу приходить нова сила, і це не мухи-одноденки — це на-

завжди!  

З того часу почалося те, що називається шістдесятництвом9. 
 
Період шістдесятництва закінчився приблизно 1964 року. 

Саме тоді окремі представники цього середовища заговорили 
про його кінець. Це, по суті, збіглося з драматичною подією  
— передчасною смертю поета Василя Симоненка, який був мо-
лодим символом відродження національно-демократичних на-
строїв в Україні і похорон якого відбувся в грудні 1963 року.  

Згодом шістдесятник Лесь Танюк, з яким, як відомо, Ва-
силь Симоненко та художниця Алла Горська побували на місці 
________________ 

7 „Я Вам скажу таке...”. Інтерв’ю Михайла Гориня Вахтанґові Кіпіані та 
Василеві Овсієнку 7 та 19 груд. 1999 року, [в:] Електронний ресурс: http://archive. 
khpg.org/index.php?id=1222015125 (21.09.2008). 

8 К в і т н е в и й  В., Лицарі національного відродження, [в:] У вирі шістде-
сятницького руху. Погляд з відстані часу, Ідея видання та упоряд. В. Квітне-
вого, Львів 2003, с. 56.  

9 „Я Вам скажу таке...”. Інтерв’ю Михайла Гориня Вахтанґові Кіпіані та 
Василеві Овсієнку 7 та 19 груд. 1999 року, зазнач. джерело.  

http://archive.khpg.org/index.php?id=1222015125
http://archive.khpg.org/index.php?id=1222015125
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таємних поховань жертв сталінських розстрілів у Биківнянсько-
му лісі під Києвом, на Лук’янівському і Васильківському кладо-
вищах, напише у своєму щоденнику: „Зі смертю Симоненка 
скінчився етап, що його поіменовано було шістдесятництвом”10. 
Так само вважає Тарас Батенко. Умовною датою кінця шістде-
сятництва, на його думку, є 1966 рік, коли політичні процеси 
„підвели риску: шістдесятництво перестало існувати як явище, 
залишилися шістдесятники”11.  

Відповідно, „шістдесятники” — це молоде покоління митців 
початку 60-х років XX ст. (основу покоління складали люди, на-
роджені в період з 1931 по 1940 рр.), яке сформувалося під час 
тимчасової лібералізації суспільного життя в Радянському Союзі. 

Коли завершився період шістдесятництва, шістдесятники 
продовжували діяти далі, а, як зазначила поетеса-шістдесятни-
ця Ірина Жиленко, „термін «шістдесятники» тільки народжу-
вався”, причому, як правило, опоненти руху вживали його з ви-
раженою негативною оцінкою „поряд з іншими ярликами: 
«піротехніки», «штукарі», «верлібристи», «космічно-гіперболіч-
ні» поети тощо”12.  

На поч. 70-х років ХХ ст. — період так званого застою — цей 
термін використовували рідше і лише на поч. 90-х на хвилі 
процесів перебудови й перших років незалежності України 
відбулася його „реінкарнація” (Ярослав Секо13), тому й доціль-
ним видається вживання двох вищеназваних понять у конструк-
ціях з єднальним сполучником („шістдесятництво” і „шістде-
сятники”), що максимально уточнює відповідний поняттєво-
-категорійний апарат.  
________________ 

10 Т а н ю к  Л., Лінія життя (З щоденників), у двох томах, т. 1, 1964–1970, 

Харків 2004, с. 6.  
11 Б а т е н к о  Т., Шістдесятництво — грані інтелектуальної боротьби, 

зазнач. джерело, с. 43. 
12 Ж и л е н к о  І., „Homo feriens”: Спогади, передм. М. Коцюбинської, 

Київ 2011, с. 123.  
13 С е к о  Я., Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій, [в:] „Украї-

на-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжна-

родні відносини”, Тернопіль 2013, Bип. 11, с. 30.     

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=??73612
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=??73612
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=??73612
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З питанням, що стосується розмежування понять „шістде-
сятництва” і „шістдесятників”, пов’язана, як зауважувалося,  
й проблема визначення часових рамок цього феномену. Проб-
лема важлива, оскільки й у цьому разі відсутня єдино визнана 
думка, зокрема Володимир Квітневий уважає, що рух шістде-
сятників мав два етапи розвитку: перший — культурно-про-
світницький, окреслюється періодом 1960–1965 рр., а другий 
почася з серпня 1965 року і тривав аж до проголошення неза-
лежності України. Останній, на думку В. Квітневого, — це „ви-
сокоорганізований етап вираженої політичної боротьби”14.  

Галина Гучко також визнає, що шістдесятницький рух „ви-
разно протримався ледве одне десятиліття”. Як зазначає дослід-
ниця, після „першого покосу”15 шістдесятництво було загнано 
у внутрішнє „духовне підпілля”, а частина його представників 
перейшла на офіційні позиції16. Тому можна погодитися з Люд-
милою Тарнашинською, що сучасне літературознавство до цьо-
го часу не може визначитися з окресленням часових рамок (так 
званих меж) шістдесятництва17. 

Більшість дослідників схиляється до того, що „українське 
шістдесятництво мало багато вимірів: від мистецького до полі-
тичного”18, зокрема Тарас Батенко в розлогій статті Шістдесят-
ництво — грані інтелектуальної боротьби вказує на повноправне 
________________ 

14 К в і т н е в и й  В., Лицарі національного відродження, зазнач. джерело, 
с. 56.  

15 Примітка. Арешти шістдесятників 1965 р. (Богдана Гориня, Михай-
ла Косіва, Михайла Осадчого, Івана Геля, Мирослави Зваричевської, Ми-
хайла Мисютка, Теодозія Старака та ін.) були названі „першим покосом”, 
а 1972 (Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Леоніда Плю-
ща та ін.) — „другим покосом”.  

16 Г у ч к о  Г., Феномен шістдесятництва як вияв української ідентич-
ності, [в:] „Вісник Львівського університету. Сер. Філософські науки” 2013, 
Вип. 16, с. 177–185.    

17 Т а р н а ш и н с ь к а  Л., Українське шістдесятництво: аберація явища 
у постмодерному прочитанні, [в:] „Cлово і час” 2006, № 3, c. 73.  

18 Г р а б о в с ь к а  І., Інтелектуальне шістдесятництво та його рецепція 
у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, [в:] „Українознавчий альма-
нах” 2013, Вип. 14, c. 73.      

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=??28852:??????????.
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співіснування площин діяльності шістдесятників — етичної, 
політичної, філософської, літературної та естетичної19.  

Дослідники виражають спільну думку стосовно того, що 
шістдесятництво, насамперед започатковане поетами, невдовзі 
набуває масштабу універсального соціокультурного явища: 
літературно-мистецького, філософсько-ідеологічного, науково-
го, суспільно-політичного20. Ярослав Секо стверджує „неможли-
вість зведення шістдесятництва лише до мистецького явища”21.  

Д. Дроздовський бачить „справжню революцію в найрізно-
манітніших мистецьких сферах: літературі, кіно, малярстві”22, 
порівнює факт входу молодих талантів у мистецьке життя краї-
ни зі своєрідним вибухом. Він наголошує, що „явище шістдесят-
ництва було неоднозначним як за творчими постаттями, так і за 
стильовими течіями та ідейно-естетичними вподобаннями”23.  

Фокусуючи увагу на неоднорідності опозиції шістдесятни-
ків з її кількома рівнями (політичним, ідеологічним, націо-
нальним, індивідуальним психологічним неприйняттям систе-
ми), Олексій Зарецький убачає джерело такої неоднорідності  
в персональному (не загальносуспільному) характері опору тій 
же системі24.  

Оксана Дарморіз і Радомир Мокрик визнають, що існувала 
політична грань шістдесятництва, але з об’єктивних причин во-
на була набагато слабкіша, ніж культурницька. На думку цих 
дослідників, культурницький характер дисидентського руху, як 
і те, що більшість шістдесятників були поетами або літерато-
________________ 

19 Б а т е н к о  Т., Шістдесятництво — грані інтелектуальної боротьби, 

зазнач. джерело, с. 38. 
20 Г у ч к о  Г., Феномен шістдесятництва як вияв української ідентич-

ності, зазнач. джерело, с. 178. 
21 С е к о  Я., Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій, зазнач. 

джерело, с. 31. 
22 Д р о з д о в с ь к и й  Д., Українське шістдесятництво: розставляючи 

крапки..., зазнач. джерело.  
23 Там само. 
24 З а р е ц ь к и й  О., Шістдесятництво, [в:] Електронний ресурс: 

http://maidan.org.ua/2013/03/oleksij-zaretskyj-shistdesyatnytstvo (10.03.2013).  

http://maidan.org.ua/2013/03/oleksij-zaretskyj-shistdesyatnytstvo
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рами зумовили вияв специфіки щодо розгортання руху в полі-
тичній площині, зокрема недостатньо чітке формулювання 
політичних позицій, слабку активність у політичній діяльності 
чи відсутність політичної та державотворчої кваліфікації в про-
цесі здобуття незалежності України25.  

З дещо інших позицій виходить Людмила Білоус, на думку 
якої, у шістдесятників помітна була „вищість національних ін-
тересів над усіма іншими”, що на практиці означало „реальну 
боротьбу за українське національне відродження”26.  

Незважаючи на характер національного руху 60-х років 
ХХ ст., що був спрямований загалом на розвиток української 
культури, національна ідея в розумінні шістдесятників не об-
межувалася цими рамками, а зачіпала інші сфери буття, що 
„переносило українську проблему із суто культурницької пло-
щини в державно-політичну”27.  

Серед заходів, чітко спрямованих на політику, виокремлю-
ють появу праці Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація 
(1965), політичного есе Валентина Мороза Серед снігів (1969), пети-
цій та листів Івана Кандиби, Левка Лук’яненка, В’ячеслава Чор-
новола, Святослава Караванського та ін. щодо окреслення вимог, 
які забезпечували б українцям вияв їхньої національної гідності.  

До дій, що спрямовані на національне відродження доби 
шістдесятництва, Л. Біловус зараховує й так звані “хвилі сту-
дентських заворушень” (Київ — 1964, 1965, 1967). Загалом же, як 
уважає названа дослідниця, це були різноманітні дії, властиві 
окремим людям, цілим групам, підпільним організаціям, які, 
попри певну аморфність, у своїй сукупності чинили опір владі28.  

Саме тому, незважаючи на дискусії навколо наявності / від-
сутності в русі шістдесятників “політичної грані”, її слабкості 
порівняно з мистецькою, що пояснюється системою об’єктив-
________________ 

25 Д а р м о р і з  О., М о к р и к  Р., Феномен шістдесятників у контексті 

проблеми формування культурної еліти в Україні, зазнач. джерело, с. 77. 
26 Б і л о у с  Л. В., Ідеї національного відродження в русі українських шістде-

сятників, [в:] „Прикарпатський вісник НТШ. Сер. «Думка»” 2012, № 3, с. 58. 
27 Там само, с. 62. 
28 Там само, с. 58. 
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них чинників, можна, на думку згадуваного вище Т. Батенка, 
все-таки визнавати й політичну грань. Зазначений дослідник 
уважає шістдесятництво, що почалося з “культурництва як фак-
тора незрілості” та, можливо, небажання спромогтися до від-
критого протистояння, оформилося б усе-таки й політично, 
коли б не хвиля арештів. Однак і самі арешти свідчать про 
існування цієї політичної грані, як і вибір шістдесятників, їхній 
розкол після 1965 р., чи, урешті, визначальна для галичан по-
літична традиція29. 

Викликає суперечки й питання стосовно визначення обсягу 
шістдесятництва як явища. Очевидці, зокрема й самі шістдесят-
ники, схиляються до думки про всенародний масштаб явища. 
Євген Сверстюк визнавав, що важко було “об’єднати в одне 
ціле” різні творчі індивідуальності, оскільки „той живий світ 
проти течії — дуже різноманітний”, але водночас, на думку 
критика, він „швидко знайшов спільну мову”30.  

Володимир Квітневий писав про „справжній всеукраїнський 
вибух різнобічних талантів”31, а Михайло Горинь указував на не-
однорідність покоління, на те, що їх відрізняє й об’єднує, порівн.:  

 
Шістдесятники були строкаті за світоглядом. І тактика була різна. 

Світогляд галичан був спрямований на побудову української неза-

лежної держави. Багато наддніпрянців, зокрема й Дзюба, були спря-

мовані на критику існуючого режиму і вдосконалення комуні-

стичної державної машини. Отже, мета різна, підхід один. Вони це 

відчували32.  
 

Сучасні дослідники шістдесятництва й шістдесятників, пе-
редусім і Ярослав Секо, також визнають, що явище набуло ста-
тусу всенародного, крім того, „шістдесятництво охоплювало всі 
________________ 

29 Б а т е н к о  Т., Шістдесятництво — грані інтелектуальної боротьби, 
зазнач. джерело, с. 40–44. 

30 С в е р с т ю к  Є., Шістдесятники і Захід, [в:] У вирі шістдесятницького 
руху, зазнач. джерело, с. 76. 

31 К в і т н е в и й  В., Лицарі національного відродження, зазнач. джерело, 
с. 57.  

32 „Я Вам скажу таке...”. Інтерв’ю Михайла Гориня Вахтанґові Кіпіані та 
Василеві Овсієнку 7 та 19 груд. 1999 року, зазнач. джерело.  
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сфери суспільного буття”, оскільки „реакція на детоталітарні 
процеси мала всеохоплювальний характер, а не обмежувалася 
певними суспільними верствами”33. Однак найповніше, най-
швидше і найбільш конфліктно цей процес виявлявся в ідео-
логії, мистецтві, суспільному та партійному житті. Так уважає 
і Галина Гучко, яка зауважила, що культурницький рух, який 
виник на зламі 50-х і 60-х рр., перетворюється на опозицію до 
владних структур і набуває загальнонаціонального значення34.  

Водночас певне роздратування в колі провідних шістдесят-
ників викликала тенденція, що з’явилась на поч. 90-х рр. Тоді, 
як зауважує Іван Дзюба,  

 
поступово, мірою вигасання „автентичного” шістдесятницького ру-

ху, поняття це (шістдесятництво — А. Г.-Ш.) девальвувалося, контин-

гент „шістдесятництва” розширювався методом самопроголошення, 

критерії розмивалися; зрештою, тепер „шістдесятниками” назива-

ють себе всі охочі з покоління, яке пройшло через 60-ті роки ми-

нулого століття35.  
 
Подібну думку висловлював і Євген Сверстюк, який наголо-

сив, що міф шістдесятників „об’єднує людей, яких немає під-
став об’єднувати. Бо він створюється з історії людей справді ге-
роїчного покрою, але також із розмов про себе деяких людей, 
які практично не мають чого сказати...”36. Тому Ліна Костенко  
в 2011 р. радила називати шістдесятників „плеядою” або „когор-
тою”, підкреслюючи, що це був колектив людей, об’єднаних 
„спільними переконаннями та чесністю”37. 
________________ 

33 С е к о  Я., Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій, зазнач. 

джерело, с. 32. 
34 Г у ч к о  Г., Феномен шістдесятництва як вияв української ідентично-

сті, зазнач. джерело, с. 178. 
35 Д з ю б а  І., Спогади і роздуми на фінішній прямій, вступ. ст. М. Жу-

линський, Київ 2008, с. 511. 
36 Овсієнко В., Світло людей: Мемуари та публіцистика, у двох книгах, 

упоряд. автор; худ.-оформл. Б. Є. Захаров, кн. 2, Харків 2005, с. 109. 
37 К о с т е н к о  Л., Україну замінили на Оклахому, [в:] Електронний ре-

сурс: http://life.pravda.com.ua/culture/2011/09/20/85867 (20.09.2011). 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/3950/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/3950/source:default
http://life.pravda.com.ua/culture/2011/09/20/85867


1.1. Шістдесятництво і шістдесятники у світлі досліджень… 
______________________________________________________________________ 

25 

Однак чимало дослідників уважають, що шістдесятництво 
— елітарне явище і в жодному разі воно не охоплювало все 
суспільство, напр., Оксана Дарморіз і Радомир Мокрик дотри-
муються думки про те, що коло шістдесятників в Україні було 
обмеженим38. Їх було небагато, що водночас зовсім не примен-
шувало ваги їхнього впливу на розвиток демократії в країні. 
Факт, що українські шістдесятники не могли покладатися на 
підтримку широких кіл громадськості, чинив з них елітартну 
групу в межах заідеологізованого суспільства, тому й виникло 
твердження щодо елітарності чи унікальності українського шіст-
десятництва. Олексій Зарецький також зазначає, що шістдесят-
ництво — це „культурно-ідеологічна опозиція системі, причо-
му опозиція індивідуальна […]”39. А згаданий раніше в цьому 
тексті Я. Секо, аналізуючи феномен шістдесятництва, наголо-
шував, що в українському варіанті явище шістдесятництва було 
набагато вужчим. Він схвалює Стусівське поетичне осмислення 
розглядуваного явища: Бо мало нас. Дрібнесенька щопта / Лише 
для молитов і сподівання40.  

Погодимося з думкою Л. Тарнашинської про те, що шістде-
сятників як обмежене коло близьких за духом людей необхідно 
сприймати не як цілковито все покоління, а як „cуму окремих 
особистостей, ядром якої, безперечно, є неповторна індивіду-
альність”41.  

Отже, зазначена дослідниця справедливо вказує на персона-
лістський вимір шістдесятництва, коли пише:  

 
Без перебільшення можна сказати, що саме індивідуальне „Я”, від-

крито й голосно заявлене молодими українськими поетами в 60-х 

роках минулого століття, не тільки стало своєрідним антрополого-
________________ 

38 Д а р м о р і з  О., М о к р и к  Р., Феномен шістдесятників у контексті 

проблеми формування культурної еліти в Україні, зазнач. джерело, с. 77. 
39 З а р е ц ь к и й  О., Шістдесятництво, зазнач. джерело.  
40 С е к о  Я., Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій, зазнач. 

джерело, с. 31. 
41 Т а р н а ш и н с ь к а  Л., Українське шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти), Київ 2010, с. 11. 
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-персоналістським маркером літературного покоління, а й визначи-

ло його художньо-стильові пошуки42.  
 

Шукаючи непростої відповіді на питання про сутність шіст-
десятництва і шістдесятників, більшість дослідників відзначає 
такі їхні риси, як інтелектуалізм, елітарність, європеїзм. Оксана 
Пахльовська наголошувала, що саме завдяки трьом вищеназва-
ним „ідейним і психологічним векторам” шістдесятництво про-
явилось як новітнє відображення культурного синтезу 20-х ро-
ків43. Інтелектуалізм та естетизм як „два крила літератури 60-х” 
визначив і Дмитро Дроздовський44, цитуючи О. Пахльовську: 
„…шістдесятники, покоління каторжників і смертників, зуміли 
також стати і поколінням естетів”45.  

Євген Сверстюк відзначив моральний каркас шістдесятни-
ків: їхній „юний ідеалізм”, „шукання правди і чесної позиції”, 
„неприйняття, опір, протистояння офіційній літературі”, наго-
лошуючи, що саме „честь імені” — це те нове, про що нагадали 
шістдесятники46.  

Галина Гучко до системи цінностей цього покоління зарахо-
вує „несподівані для радянського морального кодексу індивіду-
алізм, культ свободи самовираження, скептицизм, гуманізм без 
сурогатних домішок класового підходу”47.  

А Д. Дроздовський також підкреслив, що наріжним каме-
нем світогляду шістдесятників є духовний лібералізм — „культ 
свободи в усіх її виявах: свободи совісті, свободи мислення, сво-
боди особи, свободи нації”48, а „нація, конденсат її духу — рідна 
________________ 

42 Там само, с. 9. 
43 П а х л ь о в с ь к а  О., Українські шістдесятники: філософія бунту,  

[в:] „Сучасність” 2000, № 4, с. 70. 
44 Д р о з д о в с ь к и й  Д., Українське шістдесятництво: розставляючи 

крапки..., зазнач. джерело.  
45 Цит. за: Там само. 
46 С в е р с т ю к  Є., Шістдесятники і Захід, зазнач. джерело, с. 76. 
47 Г у ч к о  Г., Феномен шістдесятництва як вияв української ідентично-

сті, зазнач.  джерело, с. 178. 
48 Д р о з д о в с ь к и й  Д., Українське шістдесятництво: розставляючи 

крапки..., зазнач. джерело.  
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мова, оберіг її самобутності — історична пам’ять — усе це не-
заперечні цінності для шістдесятників”, — пише дослідник49. 

Визначаючи кращі морально-ідейні основи шістдесятників, 
дослідники схиляються до думки, що шістдесятництво — це без-
перечний феномен.  

Український історик Георгій Касьянов у монографії Незгод-
ні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років (1995) поста-
вив акцент саме на „феноменальності цього явища”, що, на його 
думку, криється в „соціальному характері, тривалості існуван-
ня й парадоксальності, завдяки якій воно одночасно є частково 
вже історією, але й сучасністю, перебуваючи в минулому і сьо-
годенні”50.  

Так само і Оксана Пахльовська наголошує на феноменаль-
ності шістдесятництва як явища, констатуючи, що  

 
…шістдесятники заклали генетичний код сучасної України... Вони 
були першими, хто спромігся на спротив. З їхнього бунту постала 
нова історична й нова естетична свідомість української літера-
тури51.  

 
Найбільша заслуга шістдесятництва, на думку Валентини 

Хархун, полягає (а) у їхній орієнтації на „вивільнення ідентифі-
каційних координат людського «я»: розкріпачення «я»-індиві-
дуального, реабілітацію «я»-національного та інтенсифікацію 
«я»-культурницького”, (б) у тому „значному ударі по атропо-
логічних проектах сталінської культури”52, який вони завдали. 

„Чудом” або „найбільшим уроком шістдесятництва”, завдя-
ки якому „до літератури повернулася персона, творча індивіду-
альність”, називає досягнення шістдесятників Віталій Дончик. 
Літературознавець сприймає це суспільне й літературне явище 
________________ 

49 Там само. 
50 К а с ь я н о в  Г., Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–

1980-х років, моногр., Київ 1995, с. 5. 
51 П а х л ь о в с ь к а  О., Українські шістдесятники: філософія бунту, 

зазнач. джерело, с. 70. 
52 Х а р х у н  В. П., Міфологізм у поетичному мисленні шістдесятництва 

(за віршем Ліни Костенко “Климена”), [в:] „Література та культура Полісся” 
2012, Вип. 71, с. 95. 
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„як живе і ще по сьогодні — живлюче”, оскільки „луна від ви-
буху котиться довго”53.  

Незважаючи на складну ситуацію, у якій доводилося творити 
шістдесятникам, їхню обмеженість, відірваність від суспільства, 
що було не готове беззастережно підтримувати діяльність іна-
комислячих (не в останню чергу з приводу посилення відчуття 
небезпеки за інакодумство), шістдесятники залишалися „чи не 
єдиним осередком альтернативної культури та альтернатив-
ного мислення, що мало неоціненне значення для подальших 
культурних процесів аж до створення незалежної держави”54.  

Л. Тарнашинська наголошує, що шістдесятництво — це „по-
тужне резонансне явище, що відлунює як у самому його середо-
вищі та творчості подальших років, так і в творчості наступних 
літературних поколінь і пострадянському дискурсі національ-
ної літератури”55.  

А Д. Дроздовський акцентує на моральних результатах діяль-
ності шістдесятників, які, незважаючи на їхню пізнішу поляри-
зацію, іноді „прикру еволюцію аж до самозаперечення”, без-
перечно, були „світлою сторінкою в духовному самовизначенні 
української нації”56. 

Покоління шістдесятників можна розглядати історично  
— як своєрідних спадкоємців геніального „Розстріляного від-
родження” 20-х рр. ХХ ст. і водночас на тлі шістдесятництва 
„загальносоюзного” та й світового. Є. Сверстюк звертав увагу 
на світовий масштаб явища шістдесятництва, пишучи, що  
„60-ті роки були часом великих збурень у цілому світі. На аре-
ну виходила радикальна молодь”, а в „дзеркалі Заходу шістде-
сятники вперше побачили історичну ролю”57.  
________________ 

53 Д о н ч и к  В., Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки,  
[в:] „Слово і час” 1997, № 8, с. 46. 

54 Д а р м о р і з  О., М о к р и к  Р., Феномен шістдесятників у контексті 
проблеми формування культурної еліти в Україні, зазнач. джерело, с. 78. 

55 Т а р н а ш и н с ь к а  Л., Українське шістдесятництво: аберація явища 
у постмодерному прочитанні, зазнач. джерело, c. 71. 

56 Д р о з д о в с ь к и й  Д., Українське шістдесятництво: розставляючи 
крапки..., зазнач. джерело. 

57 С в е р с т ю к  Є., Блудні сини України, Київ 1993, с. 10, 15. 
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Порівняння феномену шістдесятництва в різних країнах 
світу привело дослідників до виокремлення типологчіних по-
дібностей між його національними варіантами. Так, напр., 
О. Дарморіз і Р. Мокрик указують на певну спорідненість укра-
їнських шістдесятників з дисидентськими рухами в інших краї-
нах соціалістичного табору, насамперед з рухом опору в Чехо-
словаччині, де, як і в Україні, ядро дисидентів становила не-
велика група діячів культури на чолі з драматургом Вацлавом 
Гавелом58.  

Водночас незважаючи на той факт, що українське шістде-
сятництво продемонструвало певну єдність загальносвітового 
процесу і співзвучність з найпередовішими тенденціями часу  
в умовах „фактичної автаркії країни”59, безперечно, було воно 
унікальним явищем. Найперше з приводу згаданої автаркії 
України й цитованої раніше думки І. Дзюби про тяглість укра-
їнської культури — попри все.  

Унікальність шістдесятництва виразно простежуємо на тлі 
процесів, що паралельно відбувалися в Російській Радянській 
Республіці. Відмінність між українськими та російськими шіст-
десятниками спричинена різними чинниками: історією, куль-
турою, мораллю (імперською та колоніальною) чи індивідуаль-
ною поведінкою представників нації (українці більш бунтівливі, 
ніж росіяни, які протягом багатьох сторіч демонстрували біль-
шу покірливість). На це звернув увагу Тарас Батенко, який під-
креслював, що вільнодумство російської інтелігенції в 1960–
1980-х роках не вело до повалення режиму, тоді як українське 
інакомислення базувалось на потребі національної незалеж-
ності60. Кінець ХХ — поч. ХХІ ст. якнайпереконливіше підтвер-
дили цю тезу, оскільки саме в Україні пройшли дві революції 
— Помаранчева та Революція Гідності, чого не сталося в Росії. 
________________ 

58 Д а р м ор і з  О., М о к р и к  Р., Феномен шістдесятників у контексті 

проблеми формування культурної еліти в Україні, зазнач. джерело, с. 78. 
59 Г р а б о в с ь к а  І., Інтелектуальне шістдесятництво та його рецепція 

у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зазнач. джерело, c. 73. 
60 Б а т е н к о  Т., Шістдесятництво — грані інтелектуальної боротьби, 

зазнач. джерело, с. 35. 
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Іван Гель також уважає, що російські шістдесятники не ро-
зробляли методів демократичного буття людини в нових істо-
ричних умовах, але намагалися зберегти панівний статус росій-
ської нації в посттоталітарному суспільстві61.  

Таким чином, бунт українських шістдесятників — це „пер-
ший в Радянському Союзі свідомий бунт Людини проти тота-
літаризму”, і в цьому сенсі „шістдесятництво у своїй основі бу-
ло деміургійне”62.  

На принципові відмінності між російськими й українськими 
шістдесятниками вказує також Я. Секо, убачаючи їх у світо-
глядних позиціях росіян та українців. На його думку, якщо  
в російській версії шістдесятників „осмислюють як «сіль землі», 
завдання яких — «зробити солоним» своє покоління”, то їх 
українська версія „займається відгородженням, пошуком сокро-
венного, взірця чистоти”. Як бачимо, російський колективізм 
протиставляється українському індивідуалістичному началу63.  

Українські шістдесятники унікальні й порівняно із західним 
шістдесятництвом, яке протистояло насамперед індустріально-
му суспільству й тому отримало назву „суспільні аутсайдери”64. 
Відмінність між українськими і західними шістдесятниками 
обумовлена несхожими типами суспільства — „закритим”  
в Україні, і, відповідно, „відкритим” у західних державах.  
________________ 

61 Цит. за: Там само, с. 36. 
62 П а х л ь о в с ь к а  О., Українські шістдесятники: філософія бунту, 

зазнач. джерело, с. 67. 
63 С е к о  Я., Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій, зазнач. 

джерело, с. 32. 
64 Примітка. Відомий німецько-американський філософ і соціолог Гер-

берт Маркузе у книзі Одновимірна людина. Ідеології розвинутого індустріаль-
ного суспільства (1964) відзначав, що у відкритому розвинутому західному 
суспільстві теж можливий тоталітаризм, оскільки там переважає комфор-
табельна, спокійна, розумна демократична несвобода — ознака технічно-
го прогресу. У такій ситуації незалежність думки, автономія, право на по-
літичну опозицію здебільшого позбавляється своєї критичної функції. 
Див.: Г. М а р к у з е, Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого 
індустріального суспільства (глави з книги), пер. В. Курганський, [в:] Сучасна 
зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія, Київ 1996, с. 87–134. 

http://vpered.wordpress.com/2010/09/16/marcuse-one-dimensional-man/
http://vpered.wordpress.com/2010/09/16/marcuse-one-dimensional-man/
http://vpered.wordpress.com/2010/09/16/marcuse-one-dimensional-man/
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Якщо в „закритому” українському суспільстві боротьба про-
ти тоталітаризму включала незгоду з колоніальним статусом 
країни, то у „відкритому” західному суспільстві це була незгода 
на відсутність опозиційності й „історичної альтернативи”.  

І навіть в умовах певної спорідненості явища шістдесят-
ництва в Україні і країнах соціалістичного табору український 
шістдесятницький рух був унікальний. Нагадаємо, що політич-
ний режим у згаданих країнах „був значно лояльнішим до іна-
комислячих та й колективна пам’ять не була наповнена такою 
величезною кількістю негативних моментів, як в Україні”65 .  

Безсумнівно, у переважній більшості аналітичних розвідок 
явище українського шістдесятництва поціновують дуже високо 
й виключно позитивно. Як зазначає Ірина Грабовська, „голов-
ним лейтмотивом таких досліджень є думка про те, що, завдяки 
цьому поколінню непокірних інакомислячих, світ дізнався, що 
Україна існує і бореться, має непересічних інтелектуалів і уні-
кальну національну культуру”66.  

Хоч про долю шістдесятництва писало чимало відомих осо-
бистостей — письменників, учених, громадських діячів, журна-
лістів тощо, — з-поміж зарубіжних дослідників цього явища 
виокремлюють імена відомого діаспорного історика Тараса Гун-
чака67 як автора праць з історії української суспільно-полі-
тичної думки XX ст., а також визначного українського поета  
і перекладача єврейського походження Мойсея Фішбейна68.  

Шістдеcятництво і шістдесятники — другорядна тема мему-
арної дилогії Зустрічі й прощання українського діаспорного лі-
тературознавця Григорія Костюка. Опублікована вперше в 1987–
1988 роках (Едмонтон), вона двічі перевидавалася в Україні 
(2003, 2008). У мемуарах привертає увагу „повсякчасна прикутість 
________________ 

65 Д а р м о р і з  О., М о к р и к  Р., Феномен шістдесятників у контексті 
проблеми формування культурної еліти в Україні, зазнач. джерело, с. 77. 

66 Г р а б о в с ь к а  І., Інтелектуальне шістдесятництво та його рецепція 
у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зазнач. джерело, c. 74. 

67 Г у н ч а к  Т., Україна XX століття, Київ 2005, 384 с. 
68 Ф и ш б е й н  М., В СССР быть украинским патриотом — просто за-

прещено... На смерть Василя Стуса, [в:] „Русская мысль” 1985, 11 окт., № 3590. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
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до подій в Україні з оцінкою явищ, пов’язаних з демократич-
ними процесами та їхнім згортанням, й характеристикою лю-
дей, причетних до них”69. 

Зауважимо, що Г. Костюк дає характеристику не лише суто 
позитивним постатям 60-их років, передусім цілому грону тала-
новитих письменників — Василю Симоненку, Ліні Костенко, 
Івану Драчу, Миколі Вінграновському, Дмитру Павличку, а та-
кож літературознавцям — Івану Дзюбі, Івану Світличному, Євге-
ну Сверстюку, але й прихильникам тодішньої кон’юнктури, 
насамперед поету Миколі Шереметові, який на початку 1960-х 
років виступав проти шістдесятників з офіційних партійних 
позицій та професору Анастасії Ніжинець, яку, незважаючи на 
безсумнівний талант, сприймає як продукт радянського часу.  

Олег Рарицький уважає, що трактат Зустрічі і прощання Гри-
горія Костюка можна зарахувати до об’єктивно-суб’єктивних 
текстів, оскільки „об’єктивізм переважає над суб’єктивною ма-
нерою авторської розповіді, мемуари постають як неспотворе-
ний документ часу”. Сам Г. Костюк, на думку Олега Рариць-
кого, доводить в умовах еміграції „свою суголосність з доктри-
нами, проголошуваними шістдесятниками”70.  

Зауважимо, що українська діаспора активно поширювала 
інформацію про події в українському русі опору71. Це здійсню-
валося, головно, на сторінках таких часописів, як мюнхенська 
„Сучасність”, лондонський „Визвольний шлях”, пресова служба 
Української Головної Визвольної Ради (УГВР), у виданнях „Су-
часності” та „Смолоскипу”, а також Центральної Української 
Інформаційної Служби, урешті, в ефірі „Голосу Америки” та на 
„Радіо Свобода”. Окрім того, заборонені до друку автори та кни-
ги публікувались у так званому тамвидаві (самвидав, що друку-
вався на Заході, а потім повертався в СРСР), звичайно, з метою 
поширення публікацій на території Радянської України.  
________________ 

69 Р а р и ц ь к и й  О., Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній ре-

цепції та інтерпретації Г. Костюка, зазнач. джерело, с. 251. 
70 Там само, с. 256. 
71 К а с ь я н о в  Г., Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–

1980-х років, зазнач. джерело, с. 6. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Однак, як наголошує дослідник мемуарної дилогії Зустрічі 
й прощання Г. Костюка Олег Рарицький, інформація про репре-
сії в Україні надходила до США із запізненням, часто у спотво-
реному вигляді або крізь призму російських опозиційних про-
цесів. Акцентувались здебільшого московські події, українські 
ж сприймались, „мов би другорядні”. Лише вихід у світ газет 
(швейцарська „Zűricher Zeitung” (1 квітня 1966) та нюйоркська 
„The New York Times” (7 квітня 1966)), де подавалися інформа-
ції про арешти в Україні 1965 року, знаменував „істотне зру-
шення інформаційної блокади”72.  

Проблематику шістдесятництва висвітлювали й самі шіст-
десятники ще в 60-х і 70-х рр. ХХ ст., зокрема Юрій Бадзьо усві-
домлював унікальність та важливість феномену шістдесятни- 
цтва для поглиблення кризи тоталітарної системи в Радянському 
Союзі73, а Валентин Мороз став автором сміливої статті Замість 
останнього слова (1970), що вийшла у світ через самвидав 74.  

Саме в самвидаві та тамвидаві будували стратегічні лінії спро-
тиву репресивній системі, напр., у Парижі 1967 року з’явився до-
кументальний збірник В’ячеслава Чорновола Лихо з розуму, що 
містив матеріали про першу хвилю арештів української інтелі-
генції (1965–1966). Дещо раніше в самвидаві вийшло есе Валенти-
на Мороза Репортаж із заповідника імені Берії (1965), а в 1969 році 
— його чергові статті Серед снігів, Хроніка опору, Мойсей і Датан. 

Крім того, шістдесятники осмислювали роль поета-шістде-
сятника, напр., Василь Стус у статті Серед грому і тиші (1966) пи-
сав про творчість передчасно померлого Василя Симоненка. 
Вищезгаданий В. Стус залишив нам оригінальний епістолярій, 
що своєю вагомістю вийшов за межі приватного листування  
________________ 

72 Р а р и ц ь к и й  О., Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній 
рецепції та інтерпретації Г. Костюка, зазнач. джерело, с. 253. 

73 Б а д з ь о  Ю., Виступ на мітингові, присвяченому утворенню „Меморіа-
лу”, [в:] Народження українського „Меморіалу”, УВ-Експрес № 12 (Вид. „Укра-
їнського Вісника”, Київ, передрук закордонного представництва Україн-
ської Гельсінської Спілки, Нью-Йорк 1989, с. 19–22.  

74 Див.: Голос з України. Документи українського патріотичного руху 1980 р. 
Додаток до „Вісника репресій в Україні”, Закордонне представництво укра-
їнської гельсінської групи, вип. 7, New York 1980, № 4, с. 7–11. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
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й перетворився на „симбіоз щоденної духовної автобіографії, 
що фіксувала як моменти його творчої реалізації, так і його 
роздуми, його розуміння світу і себе в цьому світі”75. Епістоля-
рій, у якому містяться висловлювання про окремих шістдесятни-
ків, сприйняття їхніх творів поетом, цікавий передусім гострою 
критикою шістдесятництва. Причини такої нищівної Стусової 
критики дослідники пояснюють відірваністю, ізольованістю 
поета від світу, але і його приналежністю до постшістдесят-
ників, які по-іншому сприймали традицію і літературу загалом 
(М. Наєнко76).  

Крім того, у „Сучасності” за 1968 рік друкується згадувана 
вже стаття Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація (1965), де 
публіцист проаналізував національно-культурну політику ра-
дянської влади в Україні з марксистських позицій, блискуче 
довів, що компартія ще за часів Сталіна перейшла на позиції 
російських імперіалістських зазіхань. 

Дослідження феномену шістдесятництва і шістдесятників 
висвітлено, урешті, у сучасних працях шістдесятників, зокрема 
в розвідці згадуваного вже Івана Дзюби про творчість Ліни Ко-
стенко (Є поети для епох, 2011) та ін.  

Питання рецепції цього феноменального покоління творців 
досліджували шістдесятники і в спогадах очевидців бурхливих 
подій того часу. Так, у 1997–1998 роки вийшов друком двотом-
ник спогадів прозаїка-шістдесятника Анатолія Дімарова Про-
жити і розповісти: Повість про сімдесят літ. У 1998 році Лесь Та-
нюк — театральний режисер, президент Клубу творчої молоді 
в Києві (1959–1963) — видав художньо-публіцистичний твір про 
колег-однодумців під назвою Парастас: Іван Світличний, Алла Гор-
ська, Володимир Глухий, Мар’ян Крушельницький (1998). У 1999 році 
видавництво “Фоліо” продовжило серію публікацій мемуарно-
го характеру — автобіографічних розповідей колишніх політ-
в’язнів та учасників руху опору тоталітарному режимові після-
сталінського періоду, публікуючи Юнаків з вогненної печі: записки 
________________ 

75 Див.: С т у с  В., Листи до сина, упоряд. О. Дворко, Д. Стус, Івано-Фран-

ківськ 2001, с. 6. 
76 Див.: Там само, с. 111. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD
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стандартного чоловіка Валерія Шевчука. Цього ж року „шістде-
сятницьке відродження” (М. Коцюбинська) постає зі сторінок 
спогадів прозаїка-шістдесятника Володимира Дрозда Ми зустрі-
чалися на сонці, очима..., опублікованих у „Кур’єрi Кривбасу”.  
У 2001 і 2008 роках з ініціативи Леоніди Світличної вийшли дру-
ком книги листів Івана Світличного Голос доби (2001, 2008).  

У 2004 році опубліковано книгу літературного критика-шіст-
десятника Леоніда Кореневича. У публікації, до речі, виявилися 
й статті про організацію в 1956 році в Москві земляцтва укра-
їнських студентів (Особий сектор. Таємна частина), участь автора 
у відкритті пам’ятника Т. Г. Шевченкові у с. Півтори на Косів-
щині (Недопалок „гріха”), історію підготовки видання творів 
Миколи Ушакова та Олеся Бердника в роки цензурного терору 
в Україні („Відступниця” свята Варвара, Як по струні безодню...), 
Василя Симоненка (Невиправний мрійник і поет) та ін.77. 

У 2005 році вийшла перша книга спогадів публіциста, істо-
рика дисидентського руху, колишнього політв’язня Василя Ов-
сієнка Світло людей78 про видатних особистостей — Василя Сту-
са, Юрія Литвина, Олексу Тихого, Валерія Марченка, Оксану 
Мешко. Публікація „цінна своєю суворою достовірністю та ін-
формаційною насиченістю, моральним максималізмом та офір-
ним ідеалізмом, який дають “лаґерні університети” — читаємо 
в анотації двотомника.  

Через рік Михайлина Коцюбинська видала Книгу споминів 
(2006). 

У 2009 році з’являються одночасно книга есеїв відомого літе-
ратурознавця, учасника національного опору Євгена Сверстюка 
Не мир, а меч (2009), і чергова книга спогадів шістдесятника Рома-
на Корогодського Брама світла: Шістдесятники79. Остання — це 
друга частина запланованої автором мемуарної трилогії (пер-
________________ 

77 К о р е н е в и ч  Л., „Як по струні безодню...”. Кілька особистих сторінок 

до біографії шістдесятництва, моногр., передм. Є. Гуцала, Київ 2004, 260 с. 
78 О в с і є н к о  В., Світло людей: Мемуари та публіцистика, у двох кни-

гах, упоряд. автор; худ.-оформл. Б. Є. Захаров, кн. 2, Харків 2005, 352 с. 
79 К о р о г о д с ь к и й  Р., Брама світла: Шістдесятники, упоряд. М. Ко-

цюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко, Львів 2009, 656 с. + Фотододаток 16 с. 
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ша — про вчителів (Батьки), друга — про однолітків (Шістде-
сятники), третя про наступників (Діти), так і не завершеної че-
рез його несподівану смерть 2005 року.  

Брама світла вийшла завдяки друзям Р. Корогодського, які 
зібрали і доопрацювали матеріал для видання. Це своєрідна су-
б’єктивізована розповідь про однодумців — кращих представ-
ників покоління 60-х і 70-х років: поетів, художників, кіномитців, 
літературознавців і політиків, яких автор знав і високо цінував.  

У 2011 році після попередніх журнальних видань поетеса-
-шістдесятниця Ірина Жиленко опублікувала книгу спогадів 
Homo feriens з передмовою М. Коцюбинської, якій, до речі, книга  
і присвячувалась. Тут на трьох змістових рівнях (автобіографіч-
но-мемуарному, документальному, лірично-споглядальному) 
уміщено авторську розповідь про минулі роки й пережиті події, 
сучасників, численні документи (листи і щоденники), і, урешті, 
роздуми письменниці про смисл життя, ліричний і філософ-
ський коментар до документальної частини. Цей „найпомітні-
ший мемуарний твір останніх літ” (О. Галич80) має велику вагу 
для історії української літератури, оскільки він не тільки висвіт-
лює сторінки життя самої авторки, але й цілого покоління 
60-х років на Україні, до якого належала й Ірина Жиленко. Як 
пише М. Коцюбинська, „«Homo feriens» — це колективний порт-
рет в історичному і психологічному інтер’єрі шістдесятництва”81. 

Незважаючи на глибоке й різнобічне дослідження явища 
шістдесятництва і шістдесятників, чимало дослідників обстоює 
думку, що діапазон знань, яким користується сьогодні україн-
ський читач, є лише міфом про шістдесятників, значною мірою 
авторства самих шістдесятників. На думку Я. Секо, шістдесят-
ники „руйнували міф комунізму з позицій свободи й створили 
свій міф свободи”82. Цей міф моделювався у процесі їхньої твор-
________________ 

80 Г а л и ч  О. А., Українська документалістика на зламі тисячоліть: спе-
цифіка, генеза, перспективи, моногр., Луганськ 2001, с. 198. 

81 К о ц ю б и н с ь к а  М., „Нам є на що озиратися”. Свято спогадів Ірини 
Жиленко, [в:] І. Ж и л е н к о, „Homo feriens”: Спогади, передм. М. Коцюбин-
ської, Київ 2011, с. 11. 

82 С е к о  Я., Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій, зазнач. 
джерело, с. 28. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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чості, головно, через численні інтерв’ю, мемуарну прозу, висту-
пи, у яких викладено фрагменти осмислення власного досвіду. 
На підтвердження своїх слів, дослідник наводить аналогічні 
думки Галини Торунової відносно явища російського шістде-
сятництва. Вона зазначає:  

 
Ті, кого ми називаємо „шістдесятниками”, були молодими в молоду 
епоху і всигли дозріти у тому, що вони самі цей час створювали  
і прикрашали. Вони органічно увійшли в міфологічну систему 
свого часу, самі цю систему перетворили і, в підсумку, самі стали 
міфологічними героями83. 

 
Л. Тарнашинська також наголошує, що шістдесятництво 

мусить відмовитися від міфологізації своєї сутності, оскільки 
міф шістдесятництва міцно ввійшов у свідомість сучасника ра-
зом з іменами і не завжди позитивним ореолом довкола них. 
Водночас дослідниця застерігає, що розвінчування міфу завжди 
є творенням чергового міфу, тому він має бути якомога чисті-
шим і стереоскопічнішим, оскільки такий міф потрібний усім 
українцям84.  

Як Ярослав Секо, так і Людмила Тарнашинська констатують 
факт певної шкідливості діючого міфу шістдесятництва. Я. Се-
ко наголошує на факті ускладнення наукового пізнання явища 
шістдесятництва, зауважуючи, що на сьогодні його образне 
осмислення домінує над поняттєвим85.  

Л. Тарнашинська пише про „аберацію явища в постмодер-
ному прочитанні”86, застерігаючи перед реальною небезпекою 
інтерпретаційної пастки — аберацією дальності (розпливчастістю 
далеких явищ) або аберацією близькості (перебільшенням гран-
________________ 

83 Т о р у н о в а  Г. М., Мифология шестидесятников, [в:] Електронний 

ресурс: http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_2.ht (22.02.2016). 
84 Т а р н а ш и н с ь к а  Л., Українське шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти), зазнач. джере-

ло, с. 23. 
85 С е к о  Я., Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій, зазнач. 

джерело, с. 39. 
86 Т а р н а ш и н с ь к а  Л., Українське шістдесятництво: аберація явища 

у постмодерному прочитанні, зазнач. джерело, c. 59–71. 

http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_2.ht
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діозності недавніх подій) і гаряче схвалює всі спроби досягнен-
ня оптичної акомодації (об’єктивного вивчення цієї художньо-ес-
тетичної проблеми).  

На долю шістдесятників випала честь стати гідними спад-
коємцями і продовжувачами героїчних традицій митців „Рострі-
ляного відродження”, які у 20-х роках XX ст., пожертвувавши 
життям, учинили подвиг, спроектований на оновлення україн-
ської культури й української нації.  

Про своєрідну тяглість і спадкоємність ідей відродження пи-
сали чи не всі дослідники шістдесятництва й шістдесятників, чіт-
ко вказуючи на джерела „вибуху” шістдесятницького руху, поміж 
яких називали український фольклор, світову культуру, хрущов-
ську відлигу і, власне, спадщину „Ростріляного відродження”87.  

У цьому аспекті особливого звучання набуває думка Івана 
Дзюби, який, аналізуючи творчість одного з поетів-шістдесят-
ників Миколи Вінграновського, підкреслював невипадковість 
появи шістдесятників, за долею яких стояв „не сліпий випадок, 
а велика потреба нашого народу в духовному відродженні, 
припливі нових творчих сил, […] і вела вона їх дорогами, всю 
символічну значущість яких видно лиш тепер”88.  

В унісон сказаному наголосимо, що вкрай важливо сьогодні 
досліджувати шістдесятництво і творчість шістдесятників (а мо-
же навіть передусім її), ліквідуючи наявні прогалини. По-пер-
ше, щоб поняття канону в шістдесятництві позбулося статусу 
„плаваючого” (Л. Тарнашинська)89 і, по-друге, щоб у свідомості 
народу постав цілісний образ цього українського феномену. 
________________ 

87 Див. напр.: Українське шістдесятництво, [в:] Літературна енциклопедія, 

[в:] Електронний ресурс: http://www.ukrlib.com.ua/encycl/60/ (12.03.2008); 

Г у ч к о  Г., Феномен шістдесятництва як вияв української ідентичності, зазнач. 

джерело, с. 177; П а х л ь о в с ь к а  О., Українські шістдесятники: філософія 

бунту, зазнач. джерело, с. 70. 
88 Д з ю б а  І., Чарівник слова, [в:] Українське слово. Хрестоматія україн-

ської літератури та літературної критики XX ст., у трьох книгах, упоряд. 

В. Яременко, Є. Федоренко, кн. 3, Київ 1994, с. 331. 
89 Т а р н а ш и н с ь ка  Л., Українське шістдесятництво: аберація явища 

у постмодерному прочитанні, зазнач. джерело, c. 60. 

http://www.ukrlib.com.ua/encycl/60/
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1.2. Світоглядні та естетичні засади мовної 
свідомості українських шістдесятників та їхні 

мовно-стильові пошуки: окреслення проблеми  
(Т. Космеда) 

 

Мова — явище, що розвивається в безпосередній залежності 
від історичних передумов, реальної дійсності, людського чин-
ника. “Зміни мови в її історичному житті, справді, дають мож-
ливість спостерігати, що на кожному новому етапі свого вияв-
лення мова в якомусь відношенні збагачується — розгортається, 
і за її змінами відносно легко впізнається не просто якийсь ме-
тушливий рух, а здійснення органічно закладених у ній потен-
цій, раз у раз реалізованих відповідно до різних чергових потреб 
життя і суспільства, носіїв певних мов загалом, і індивідуумів, 
представників різних типів мовлення. Відповідно до цього не 
можна уявляти собі справу мовного розвитку відірвано від руху 
життя і гадати, ніби колись той і той припиниться, замкнеться, 
як доведений до кінця, вичерпаний у своїх потенціях”90.  

Період хрущовської десталінізації, який номінували “відли-
гою” (І. Еренбург), породив, як зауважувалося, шістдесятни-
цтво — феноменальне соціально-політичне, філософське, пси-
хологічне і культурне, зокрема й мовне, явище радянської 
України, що відповідно вплинуло не лише на поступ і розвиток 
української нації, але й української мови. Безперечно,  

 
кожне покоління має свої цінності, притаманне йому бачення світу, 

незабутні мрії. Це поняття морального кодексу людини. Пізнаються 

й розвиваються вони не з ідеологій, які над нами постійно витають, 

а з самої природи, що закодувала в людській душі вічний дух сво-

боди.  

Перед цим кодом безсила будь-яка ідеологія, хоч як би вона не за-

туманювала й не засмічувала розум. І хай скільки б ідеологія нама-

галася стандартизувати мислення, все одно з серця вирветься пісня, 
________________ 

90 Б у л а х о в с ь к и й  Л. А., Проблеми мовного розвитку, [в:] Його ж, 

Вибр. пр., у 5 томах, т. 1: Загальне мовознавство, Київ 1975, с. 214. 
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співомовка, частівка чи анекдот, зміст яких прямо протилежний то-

му, що хоче досягти тотальна духовна зрівнялівка…91       
 
Духовне життя в період “відлиги” вирізнялося взаємодією 

низки суспільних тенденцій, непослідовністю, половинчастістю 
й суперечливістю реформ: демократичні прориви в окремих 
сферах культури фактично блокувалися збереженням позицій 
сталінізму. З одного боку, це були невдалі спроби реформува-
ти освіту, посилена русифікація, адміністративне утвердження 
атеїзму, а з іншого, — певне ослаблення тиску на культуру, роз-
ширення рамок для творчої та наукової самореалізації, поява 
перших паростків громадського пробудження й національного 
відродження.  

Цими паростками й були шістдесятники, які в українсько-
му культурно-ідеологічному просторі зуміли показати кризу 
радянської системи. Їх, як наголошувалося, уважають першими 
представниками дисидентського руху в Україні, що став опо-
зиційним до радянського ладу, засуджував його, передусім 
його офіційну ідеологію, що своєрідно зафіксувалося, віддзер-
калилося в мові, українському дискурсивному просторі. Ці лю-
ди були яскравими представниками української національної 
еліти.  

Євген Сверстюк дуже точно і скромно вказав на роль шіст-
десятників у карбуванні українського слова: 

 
Якщо подивитися до наших текстів періоду шістдесятих років, то 

вони не викликають сьогодні якогось особливого захоплення, ці тво-

ри не надто глибокі. Одначе в них боротьба за гідність, за слово,  

з них видно наше вперте небажання цитувати класиків марксизму-

-ленінізму, а це було симптоматично й відразу впадало в око (жир-

ний шрифт автор. — Т. К.)92.  
________________ 

91 К і п о р е н к о  М., В мене власна погорда єсть. Спогади про В. Симонен-

ка-студента, [в:] С и м о н е н к о  B., Вибр. тв., упор. А. Ткаченко, Д. Ткачен-

ко, 3-є вид., випр., Київ 2015, с. 713–726. 
92 Ми вибирали життя (розмова з Євгеном Сверстюком), [в:] Бунт поколін-

ня: розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Б. Бер-

диховська і О. Гнатюк, Київ 2004, с. 69. 



1.2. Світоглядні та естетичні засади мовної свідомості українських... 
______________________________________________________________________ 

41 

Шістдесятники продемонстрували знання національної тради-
ції, національної культури, національної історії, що сприяло 
розвиткові національної свідомості українців.  

Розмірковуючи про історію розвитку української мови, руси-
фікацію, заборону українського слова, Анатолій Загнітко слуш-
но наголошує, що саме шістдесятники доклали чимало зусиль 
для актуалізації політики, скерованої на українізацію. Історія 
України радянського періоду зафіксувала часи, коли реалізо-
вувалася політична тактика дозволу на часткову українізацію 
„з метою заспокоєння прагнення українського народу до націо-
нального самоствердження”93. Власне, діяльність шістдесятни-
ків і є наслідком такої тактики. „Десталінізація й лібералізація  
в 50–60-ті роки покликала в науку нову хвилю свідомих патріо-
тів. Саме в цей час було започатковано цілу серію нових видань, 
які мали непересічне значення”94, зокрема до таких лексико-
графічних видань належать Українсько-російський словник (1953–
1963 рр., у 6-ти томах), Російсько-український словник (у 3-х томах, 
1969 р.), почалася робота над укладанням академічного Словника 
української мови (в 11-ти томах, вийшов упродовж 1970–1980 рр.), 
розпочато роботу над Етимологічним словником української мови 
в 7-ми томах (керівник О. Мельничук), що закінчилася лише ви-
данням останнього тому 2015 р. Крім того, було укладено пере-
кладні тлумачні словники, зокрема й Польсько-український словник 
(у 2-х томах,1957 р.), хоч польсько-українського чи українсько-
-польського фразеологічного словника немає й до сьогодні. 

Українські письменники-шістдесятники сприяли й тому, що 
в 60-ті роки активізувалися лінгвістичні дослідження, спрямо-
вані на розв’язок проблем, пов’язаних з теоретичними і при-
кладними питаннями розвитку української мови, адже шістде-
сятники не лише писали художні тексти, але й публіцистичні 
та наукові, насамперед такі, що стосувалися соціолінгвістичних 
проблем, питань історії української мови, її динаміки, утиску, 
русифікації, зокрема це, як зауважувалося раніше, праця І. Дзю-
________________ 

93 З а г н і т к о  А. П., Сучасні лінгвістичні теорії, моногр., Донецьк 
2006, с. 285. 

94 Там само, с. 285–286. 
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би Інтернаціоналізм чи русифікація? (1990, 1998)95 та ін.96 Важли-
вим у зазаначеному аспекті є й доробок І. Світличного, переду-
сім його розвідка Гармонія і алгебра97, де запропоновано критич-
ний аналіз деяких лінгвістичних праць98. Письменник порівняв 
різні видання словників (Російсько-український словник, 1948 р.  
та 1968) і наголосив на тому, що питома українська лексика по-
слідовно вилучається. У зв’язку з цим І. Світличний після пер-
шого арешту (1965 р.) і під час заслання почав роботу над слов-
ником синонімів української мови99, але смерть перервала цю 
працю. 

Тези зазначених авторів щодо проблематики, пов’язаної  
з питаннями розвитку української мови, специфікою її функ-
ціювання в Україні залишаються актуальними й сьогодні, оскіль-
ки й до нині українська нація не є цілісною і єдиною щодо 
визначення своєї рідної мови як мови української, мовлення 
українців розмаїте: поширений суржик і російська мова. До 
цього часу тривають дискусії щодо двох державних мов — укра-
їнської і російської, щодо того, якою мовою слід розмовляти  
в Україні. Досі українська мова не посіла належного місця  
в Україні як суверенній самостійній державі з відповідними 
функціями мови титульної нації. Тому й доробок шістдесятни- 
ків — як науковий, так і поетичний — залишається актуальним.  

Орест Ткаченко зауважив:  
 
А як же може викликати повагу до своєї мови народ, який часто сам 

її не поважає? Отже, насамперед треба було б докласти зусиль для 

популяризації й поширення української мови серед самих україн-
________________ 

95 Д з ю б а  І., Інтернаціоналізм чи русифікація?, [в:] „Вітчизна” 1990, 

№ 5–8.  
96 Д з ю б а  І., Від автора: з відстані чверті століття, [в:] „Вітчизна” 

1990, № 5–8; Його ж, Інтернаціоналізм чи русифікація?, Київ 1998.  
97 С в і т л и ч н и й  І., Гармонія і алгебра, [в:] „Дніпро” 1965, № 3. 
98 Див.: С в і т л и ч н и й  І., Новий словник. Який він? [в:] „Жовтень” 

1970, № 7 (надруковано під іншим прізвищем); Його ж, Новий словник. 

Який він? [в:] Його ж, Серце для куль і рим, Київ 1990. 
99 Див. про це: С в і т л и ч н а  Л., Поруч з Іваном, [в:] Доброокий. Спогади 

про Івана Світличного, Київ 1998.  
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ців. І тут знову слід наголосити на ролі письменників у цій важли-

вій справі100.  
 

Шістдесятники були саме тими письменниками, які виконува-
ли зазначену місію. 

В авторитетному енциклопедичному виданні І. Кошелівець 
засвідчує, що  

 
першими речниками шістдесятників були Л. Костенко й автор 

гостропубліцистичних поезій, спрямованих проти русифікації й на-

ціонального поневолення України, В. Симоненко. Слідом з’явилася 

ціла плеяда талановитих поетів: І. Драч, М. Вінграновський, Г. Ки-

риченко, В. Голобородько, І. Калинець, Б. Мамайсур та ін. Напочат-

ку близько до шістдесятників стояв В. Коротич. У прозі визначні-

шими шістдесятниками були В. Шевчук, Гр. Тютюнник, В. Дрозд, 

Є. Гуцало, Я. Ступак; у критиці — І. Дзюба, І. Світличний, Є. Свер-

стюк, І. Бойчак101.  
 

Передтечією шістдесятників стала книжка Л. Костенко Про-
міння землі, що вийшла 1957 р., далі естафету підхопив М. Він-
грановський збіркою З книги першої, ще не виданої (1961 р.), одно-
часно з’явилися перші вірші І. Драча, В. Симоненка, В. Стуса, 
Б. Олійника; 1962 рік увійшов в історію української літератури 
вже першими поетичними збірками М. Вінграновського (Атом-
ні прелюди), В. Симоненка (Тиша і грім), І. Драча (Соняшник), 
Б. Олійника (Б’ють у крицю ковалі) та ін.  

Рух шістдесятників протримався майже одне десятиліття, 
оскільки, як наголошувалося, вже на початку 1963 р. на спеці-
ально скликаній нараді творчої інтелігенції їх гостро розкрити-
кували й остаточно розгромили в арештах 1965–1972 рр.:  

 
у цьому процесі частина шістдесятників без особливого опору пе-

рейшла на офіційні позиції (В. Коротич, І. Драч, В. Дрозд, Є. Гуца-

ло та ін.), декого на довгий час (Л. Костенко), а інших й взагалі пе-

рестали друкувати (Б. Мамайсур, В. Голобородько, Я. Ступак). Ще 
________________ 

100 Т к а ч е н ко  О., Проблеми захисту мов і мовного відродження, [в:] Мова 

і мовознавство в духовному житті суспільства, Київ 2007, с. 14. 
101 К о ш е л і в е ц ь  І., Шестидесятники, [в:] Енциклопедія Українознав-

ства, т. 10, Львів 2000, с. 3847–3849. 
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інших, хто не припиняв опору національної дискримінації й руси-

фікації, заарештовано й покарано довголітнім ув’язненням (І. Світ-

личний, Є. Сверстюк, В. Стус, І. Калинець, В. Марченко та ін.),  

у якому вони або загинули (В. Стус, В. Марченко), або після звіль-

нення їм заборонена участь у літературному процесі. […] У висліді 

цих процесів на початку 1970-их рр. літературний рух шістдесят-

ників цілковито зник, лише в творчості кількох поетів і прозаїків 

(Л. Костенко, В. Шевчук) збереглися прикмети літературного оновлен-

ня, ними започаткованого102. 
 

І. Драч так схарактеризував шістдесятників у своїх поетич-
них рядках: „«Шестидесятники» — волали, немов ми секта блуд-
них душ. О, скільки б сала нам залляли і ліхтарями б почіпляли, чо-
лом щоб сяяли довкруж” (Пурпурове серце).  

Період відлиги дав змогу митцям говорити жорстку правду, 
використовуючи традиційні й нові мовні образи, сміливо ре-
презентуючи художні засоби, маніпулюючи словом, майстерно 
зреалізовуючи мовну гру, інтертекстуальність, прецедентність.  

Нагадаємо, що “відлига” — метафорична назва, конкретно-
го періоду в історії СРСР (1953–64 рр.), під час якого М. Хрущов 
здійснив спробу часткового реформування тоталітарного ре-
жиму для перетворення його на ефективнішу суспільну систему. 
Що ж характерно для періоду так званої “відлиги”? Що впли-
вало на формування свідомості українських громадян, зокрема 
і їхньої мовної свідомості? 

Відбувалася демонстрація розширення прав союзних респуб-
лік, зокрема й України, що виявлялося в різних сферах суспіль-
ного життя, однак зберігалася командно-адміністративна систе-
ма з централізмом як її головним принципом, хоч цей принцип 
і набув деякої трансформації, оскільки відбулася певна лібера-
лізація суспільства, що виявилося в незначній децентралізації. 
Головним завданням суспільно-економічних змін у післясталін-
ський період стало прискорення науково-технічного прогресу, 
здійснення структурних зрушень у технології, організації та 
управлінні виробництвом. 
________________ 

102 Там само, с. 3849. 
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Лише особливий історичний період міг виплекати україн-
ських письменників з унікальними світоглядними та естетични-
ми засадами, що, безперечно, вплинуло на формування й ста-
новлення їхнього неповторного стилю як єдиного дискурсив-
ного простору, що й потребує всебічного, багатоаспектного  
й послідовного опису. Насамперед, як видається, слід з’ясувати 
ідіостильові особливості кожного з шістдесятників. А це робота 
не одного покоління українських мовознавців, хоч в останні 
десятиліття поетичне мовлення шістдесятників, їхній дискурс 
не позбавлені уваги вітчизняних учених.  

Якщо йдеться про дослідження вияву в мовленні шістдесят-
ників певних лінгвістичних аспектів, то наголосимо, що струк-
туру й поетичні функції атрибутивних словосполучень у поезії 
шістдесятників вивчав Т. Беценко103, Н. Слобода зосередила ува-
гу на синтаксичній і смисловій структурі метафоричних сло-
восполучень104, функційно-семантичним особливостям адвер-
біального епітета в поетичному дискурсі представників націо-
нально-культурного відродження 60-х років ХХ ст. присвячена 
дисертаційна робота А. Нечипоренко105. 

Українські мовознавці приділяли чималу увагу й ономастиці 
шістдесятників: Т. Можарова вивчала склад, структуру і значен-
ня онімів у їхніх поетичних текстах106; власні назви, що репре-
________________ 

103 Див.: Б е ц е н к о  Т. П., Структура і поетичні функції атрибутивних 
словосполучень у поезіях шістдесятників, Автореф. дис. …канд. філол. наук, 
Харків 1999.   

104 Див.: С л о б о д а  Н., Синтаксична і смислова структура атрибутив-
них метафоричних словосполучень у поезії шістдесятників, [в:] „Лінгвістичні 
студії”, Зб. наук. праць, Донецьк 2011, Вип. 18, с. 190–194. 

105 Див.: Н е ч и п о р е н к о  А. Ф., Предикативні прислівники в поетич-

ному тексті шістдесятників, [в:] „Мовні і концептуальні картини світу” 2009, 

Вип. 26, Ч. 2; Її ж, Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесят-

ників, Автореф. дис. ...канд. філол. наук, Київ 2010; Її ж, Одоративні прислів-

ники-епітети в поетичному словнику шістдесятників, [в:] „Мова і культура” 

2009, Вип. 11, Том VІІ; Її ж, Прислівники-інтенсифікатори ознаки в поетичному 

тексті, [в:] „Мова і культура” 2008, Вип. 10, Том V (105) та ін. праці.  
106

 Див.: М о ж а р о в а  Т. М., Головні тенденції використання топонімів  

у поетичному мовленні та їхні стилістичні функції (на матеріалі поезій І. Драча), 
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зентовані в поезії Л. Костенко, зробили спробу описати Ю. Кар-
пенко107 і М. Мельник108; окремі спостереження щодо функцію-
вання власних назв у творах шістдесятників є у В. Калінкіна, 
Ю. Лінчицької109, Т. Космеди110 та ін. У поетичній системі образ-
них висловів дискурсивного простору шістдесятників функцію-
ють власні імена, географічні назви, відомі з літературних тво-
________________ 

[в:] „Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету іме-

ні Михайла Остроградського” 2008, Вип. 5 (52), Ч. 2; Її ж, Культурно значи-

мі географічні назви, або назви-символи світового значення, у творах Івана Дра-

ча, [в:] „Записки з ономастики”, Одеса 2009, Вип. 12; Її ж, Місце і роль 

власної назви у формуванні мовомислення поетів-шістдесятників, [в:] „Регіо-

нальна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів”, Кре-

менчук 2006; Її ж, Морфологічний потенціал топонімічних одиниць у поетич-

них творах І. Драча та Д. Павличка, [в:] „Вісник Кременчуцького політех-

нічного університету імені Михайла Остроградського” 2007, Вип. 2 (43), 

Ч. 1; Її ж, Поетичні топоніми у творчості Івана Драча та Дмитра Павличка 

словотворчий і морфологічний аспекти, [в:] „Вісник Дніпропетровського уні-

верситету імені О. Гончара”, у 2-х томах, Дніпропетровськ 2007, Вип. 13, 

Т. 2; Її ж, Стилістико-синтаксичні особливості топонімічних назв у поетич-

ному доробку Івана Драча, [в:] „Науковий вісник Чернівецького національ-

ного університету” 2007, Вип. № 356–359,; Її ж, Топонімікон поетичних творів 

Івана Драча, [в:] „Східнослов’янська філологія. Мовознавство” 2006, Вип. 10; 

Її ж, Фоносемантика онімних найменувань у поезії шістдесятників, [в:] „Лінг-

вістичні дослідження”, Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків 

2009, Вип. 27 та ін. праці.        
107 Див.: К а р п е н к о  Ю. О., М е л ь н и к  М. Р., Літературна оно-

мастика Ліни Костенко, Київ 2004.  
108 Див.: М е л ь н и к  М. Р., Ономастика творів Ліни Костенко, Авто-

реф. дис. …канд. філол. наук, Одеса 1999; Її ж, Топонімічне поле роману 
„Маруся Чурай” Л. Костенко, [в:] „Щорічні записки з українського мово-
знавства”, Одеса 1998, Вип. 5 та ін. праці. 

109 Див.: К а л і н к і н  В. М., Л і н ч и ц ь к а  Ю. М., Із спостережень над 
поетикою онімного простору роману Ліни Костенко „Берестечко”, [в:] Україн-
ська пропріальна лексика, Матеріали наукового семінару 13–14 вересня 
2000 р., відпов. ред. І. М. Желєзняк, Київ 2000.  

110 Див.: К о с м е д а  Т., Прагматика власної назви у поетичному тексті 
Дмитра Павличка: образ-концепт Львів, [в:] [в:] „Науковий вісник Чернівець-
кого національного університету. Слов’янська філологія”, Зб. наук. праць, 
наук. ред. Б. І. Бунчук, Чернівці 2009, Вип. 475–477. 
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рів, історії України і под. При цьому чітко простежується нама-
гання авторів залучити ці назви до найактивнішого відобра-
ження авторського художнього бачення світу, побороти різницю 
часу і культур, перетворити в семантично насичені, художньо 
виразні знаки.  

Як наголошують дослідники дискурсивного простору шіст-
десятників, останні широко залучають систему власних назв — від 
загальновідомих, давноусталених символів (напр., імена міфо-
логічних героїв, біблійні назви тощо) аж до антропонімів чи 
топонімів, значущих для самих поетів (імена їхніх родичів, 
знайомих; назви населених пунктів та ін.), у канву поетичного 
тексту вплітається низка прецедентних імен на позначення ре-
альних осіб: це знані постаті української та світової культури, 
науки, мистецтва та ін.  

Зображаючи український національний простір, не могли 
шістдесятники обійтися без культурологічно значущих геогра-
фічних назв: гідронімів, топонімів, назв гір, материків тощо. Їх 
уживають як у прямому, номінативному значенні, так і у функ-
ції символів. Географічні назви стають художньо виразними 
номінаціями.  

Великим досягненням української лексикографії вважають 
словник української поезії др. пол. ХХ ст., укладений Л. Пусто-
віт111, куди, звичайно, увійшли й вибірки, ілюстрації з творів 
поетів-шістдесятників. За спостереженнями названих вище мо-
вознавців, лексика поетичного мовлення шістдесятників харак-
теризується насиченістю суспільно-політичними, філософськи-
ми поняттями, крізь які відбувається моральне й філософське 
осмислення довкілля, розкривається проблема закономірності 
минущості життя й безсмертя, гармонії матеріального та духов-
ного, що, як зауважувалося, значним чином пов’язано з епохою 
“відлиги”, яка випала на їхню долю.  

Видається, що найбільш дослідженим на сьогодні є поетич-
не мовлення, ідіостиль Л. Костенко, зокрема, напр., схарактери-
________________ 

111 Див.: П у с т о в і т  Л. О., Словник української поезії другої половини 

ХХ ст., Київ 2009. 
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зовано образні асоціації мовлення поетеси (В. Шелест112), його 
міфологізм (В. Мацапура113), біблійні образи (О. Праць114), кольо-
роназви (Г. Губарева115), найбільш характерні смисли, омовлені 
поетесою, як-от: “самотність” (О. Зінченко, Т. Коляда116), “ра-
дість”, “сум” (Л. Пришляк117), “природа” (І. Дишлюк118) та ін. 
Науковці розмірковують про своєрідність мовлення поетеси за-
галом, зокрема це І. Бокий119, М. Жулинський120, О. Ковалев-
ський121, Л. Краснова122, Д. Козій123, Г. Косарська124, М. Кудряв-
цев125, О. Пахльовська126, А. Петренко127, В. Прасолова128 та ін. 
________________ 

112 Див.: Ш е л е с т  В., Образні асоціації в поезії Ліни Костенко, [в:] „Диво-

слово” 1994, № 2. 
113 Див.: М а ц а п у р а  В., Міфологізм у творчості Ліни Костенко,  

[в:] „Вісник Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Короленка”, 

Полтава 1998, Вип. 1. 
114 Див.: П р а ц ь  О. Є., Рецепція біблійних образів у поезії Ліни Костенко, 

[в:] „Вісник Черкаського державного університету” 1998, Вип. 7. 
115 Г у б а р е в а  Г. А., Семантика та стилістичні функції кольоративів 

у поетичній мові Ліни Костенко, Автореф. дис. …канд. філол. наук, Харків 

2002.    
116 Див.: З і н ч е н к о  О., К о л я д а  Т., „Вежа самотності”: позамовні 

смисли, [в:] „Сучасність” 1996, № 12. 
117 П р и ш л я к  Л., Семантичне поле „радість” і „сум” як носій експресив-

ності тексту в поезії Л. Костенко, [в:] „Вісник Луганського педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка” 1999, № 10. 
118 Д и ш л ю к   І. М., Лексико-семантичне вираження концепту „Природа” 

у поетичній мові Ліни Костенко, Дис. …канд. філол. наук, Харків 2002.  
119 Див.: Б о к и й  И., Душа принадлежит человечеству и эпохам: Перечи-

тывая поэзию и судьбу Лины Костенко, [в:] „Радуга” 1961, № 6. 
120 Див.: Ж у л и н с ь к и й  М., Зі словом вітальним — до Ліни Костенко 

(До сімдесятиріччя поетеси), [в:] „Слово і час” 2000, № 3. 
121 Див.: К о в а л е в с ь к и й  О. В., Ліна Костенко: філософія бунту  

й „філософія серця”, Харків 2001. 
122 Див.: К р а с н о в а  Л. В., Грані поетичної майстерності Ліни Костен-

ко, [в:] „Слово і час” 1995, № 7. 
123 Див.: К о з і й  Д., Ліна Костенко, або Гераклітизм і його самозаперечен-

ня, [в:] Глибинний етос. Нариси з літератури і філософії, Торонто–Нью-Йорк–

Париж–Сідней 1984.      
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Про особливості поетичного мовлення І. Драча пишуть 
А. Янченко129, М. Рябчук130, Л. Скирда131, В. Калашник, який 
насамперед указав на особливу символіку образно-смислових 
єдностей І. Драча132. А. Нечипоренко133 описала функції при-
слівника в ідіостилі поета, Л. Тиха схарактеризувала його мета-
фору134 та ін. 

Поетичне мовлення В. Стуса висвітлювали В. Базилевський135, 
А. Бондаренко136, Г. Віват137, М. Наєнко138, О. Орач139, М. Павли-
________________ 

124 Див.: К о с а р с ь к а  Г., Ще один підхід до поезії Ліни Костенко,  

[в:] „Слово і час” 1996, № 8–9.  
125 Див.: К у д р я в ц е в  М. Г., Особистість і історія, митець і час: ідейна 

проблематика поетичної драми Ліни Костенко, [в:] Соціально-політичні та пра-

вові проблеми формування особистості і держави, Зб. наук. праць, Хмельниць-

кий 1998. 
126 П а х л ь о в с ь к а  О., Невидимі причали, [в:] Невидимі причали, Річка 

Геракліта, Київ 2011. 
127 Див.: П е т р е н к о  А., Духовна місія Ліни Костенко, [в:] „Українська 

культура” 1996, № 3. 
128 Див.: П р а с о л о в а  В., Прочитується серцем, [в:] „Донбас” 1988, № 4. 
129 Див.: Я н ч е н к о  А., Світ поетичного щоденника (Про творчість І. Дра-

ча), [в:] „Вітчизна” 1981, № 7.  
130 Див.: Р я б ч у к  М., Відійти, щоб наблизитись (І. Драч), [в:] „Вітчизна” 

1981, № 10. 
131 Див.: С к и р д а  Л., Береги людської духовності, [в:] „Вітчизна” 1981, 

№ 9. 
132 Див.: К а л а ш н и к  В. С., Символіка образно-смислових єдностей 

у поетичній мові І. Драча, [в:] „Культура слова” 1988, Вип. 34. 
133 Н е ч и п о р е н к о  А. Ф., Поетика прислівника (на матеріалі поезій 

Івана Драча), [в:] „Українське мовознавство” 2006, Вип. 35; Її ж, Прислівники 

часу та місця в поетичному тексті (на матеріалі творів Івана Драча), [в:] „Мо-

ва і культура” 2007, Вип. 9, Том ІІІ (91) та інші праці. 
134 Див.: Т и х а  Л. Ю., Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча, Ав-

тореф. дис. …канд. філол. наук, Київ 2007. 
135 Див.: Б а з и л е в с ь к и й  В., Тайний клич гнізда, [в:] „Кур’єр Крив-

басу” 2000, № 131. 
136 Див.: Б о н д а р е н к о  А. І., Лексична парадигма „страждання” в пое-

тиці В. Стуса, [в:] „Мовознавство” 1995, № 2–3. 
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шин140, М. Чорна141 та ін. Лірика В. Стуса, як наголошують до-
слідники, органічно поєднує громадські й інтимні мотиви, за-
корінені в традиціях української поезії, але її поетика форму-
валася й на зразках західних письменників. В основі традиційна 
за формою поезія В. Стуса, як й інших шістдесятників, вирізня-
ється уподобаннями до яскравої метафори і новотворів, актив-
ним використанням архаїзмів та діалектизмів. Л. Оліфiренко 
всебічно дослідила мовну поетику В. Стуса142, виявивши особ-
ливості його мовної естетики, дослідниця встановила в семан-
тиці Стусівського поетичного слова ті елементи значущості, які 
зумовлені категоріально-семантичними властивостями і на цій 
базі здатні формувати власну системність мовної естетики; 
зазначена авторка з’ясувала специфіку внутрішніх і зовнішніх 
письменницьких інтерпретацій лінгвістичних одиниць і визна-
чила мовноестетичний потенціал його поетичних текстів зага-
лом. А. Бондаренко схарактеризував фоностилістику В. Стуса143. 

Мовосвіт Б. Олійника розглядали С. Єрмоленко144, Л. Пусто-
віт145, Н. Сологуб146, Н. Мех147, Ж. Марфіна148, О. Діброва149 та 
________________ 

137 Див.: В і в а т  Г., Сакральні числа та геометричні фігури за творчістю 

В. Стуса, [в:] „Дивослово” 2002, № 7. 
138 Див.: Н а є н к о  М., [Про поезію Василя Стуса], [в:] „Слово і час” 

1998, № 6. 
139 Див.: О р а ч  О., „І я гукнув, і край мене почує...”, [в:] „Ранок” 1990, № 12. 
140 Див.: П а в л и ш и н   М., Квадратура круга: пролегомени до оцінки 

Василя Стуса, [в:] „Всесвіт” 1991, № 11–12. 
141 Див.: Ч о р н а  М., До питання „естетики страждання” у поезії Василя 

Стуса, [в:] „Світовид” 1999, № 4. 
142 Див.: О л і ф і р е н к о  Л. В., Мовна естетика поетики В. Стуса, 

Автореф. дис. …канд. філол. наук, Донецьк 2002.         
143 Б о н д а р е н к о  А., Поетичний звукопис у творах Василя Стуса. 

Феноменологічна проекція, [в:] „Дивослово” 2008, № 1. 
144 Є р м о л е н к о  С., „Весь у слові, як у сповиткові”, [в:] „Культура 

слова” 2011, Вип. 74. 
145 Є р м о л е н к о  С. Я., П у с т о в і т  Л. О., У дзеркалі поетового слова 

(Про мову поезії Б. Олійника), [в:] „Мовознавство” 1985, № 5.  
146 С о л о г у б  Н., „Наші цупкі обмотки вточені в меридіани”, [в:] „Куль-

тура слова” 2011, Вип. 74.            
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ін.; М. Вінграновського — Л. Глівінська150, О. Гоменюк151, Є. Гу-
цало152, Н. Сологуб153, П. Щириця154 та ін.; В. Симоненка — І. До-
рошенко155, В. Коваль156, В. Моренець157, В. Поліщук158, А. Тка-
ченко159, І. Шанковський160 та ін.  

Доба відлиги, коли діяли шістдесятники, як зауважувалося, 
була все-таки періодом низки проривів СРСР в економіці  
й науковій сфері — запуск першої у світі атомної електростанції, 
першого супутника Землі, перший політ Ю. Гагаріна в Космос. 
________________ 

147 М е х  Н., „Над усіма було спочатку слово” (образ „слова” в поезії Бориса 
Олійника), [в:] „Культура слова” 2011, Вип. 74.   

148 М  а р ф і н а Ж., „Я все віддам за одне недоспіване «мамо»” (міфопоети-
ка слова-образу „мати” у поезії Б. Олійника), [в:] „Культура слова” 2011, Вип. 74. 

149 Д і б р о в а О., Метафоризація явищ природи в поетичній мовотвор-

чості Бориса Олійника, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, red. nauk. T. Kos-

meda, Poznań 2015, zesz. III.       
150 Г л и в і н с ь к а  Л. К., Лексична ідіосистема в поезіях М. Вінгранов-

ського, Автореф. дис. …канд. філол. наук, Київ 2005.  
151 Г о м е н ю к   О., Концептосфера фауни і флори в прозових творах для ді-

тей М. Вінграновського, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, red. nauk. T. Kos-

meda, Poznań 2015, zesz. III. 
152 Г у ц а л о  Є., І так ми всі радимо, і так ми всі цвітемо, [в:] „Літера-

турна Україна” 2009, від 12 вересня. 
153 С о л о г у б  Н., Кінь на вечірній зорі (мова художньої прози М. Вінгра-

новського), [в:] „Культура слова” 2011, Вип. 75. 
154 Щ и р и ц я  П., Материк Вінграновський: незнаний і незнакомий,  

[в:] „Літературна Україна” 2011, від 10 листопада. 
155 Д о р о ш е н к о  І., Мова таланту, [в:] „Літературна Україна” 1966, 

від 7 січня.      
156 К о в а л ь  В., Нерозстріляне українське слово [Творчість В. Симоненка], 

[в:] „Українська газета” 1985, від 19 січ. 
157 М о р е н е ц ь  В. П., Василь Симоненко: Філософія почуття, [в:] Його ж, 

На відстані серця: літ.-крит. статті, нариси, ессе, Київ 1986. 
158 П о л і щ у к  В. Т., Про витязя слова: Штрихи поетичної Симоненкіани, 

[в:] Його ж, Не вмре, не поляже, Черкаси 1995. 
159 Див.: Т к а ч е н к о  А., Індивідуальний стиль: феноменологія / типоло-

гія; динаміка / статика (на матеріалі творчості українських поетів 60–90-x рр. 

ХХ ст.), Автореф. дис. …докт. філол. наук, Київ 1998.  
160 Ш а н к о в с ь к и й  І., Симоненко. Семантична студія, Лондон 1975. 
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Історичний колорит епохи специфічно відтворився в дискурсі 
шістдесятників, порівн. вислів В. Симоненка у переддень косміч-
ної доби з поезії Жорна. 

Названі екстралінгвальні чинники привели до того, що по-
рядковий числівник перший не лише актуалізував систему своїх 
лексичних значень, зафіксованих словником, але й став об’єктом 
метафоричного використання, про що частково писала І. Пав-
лова161, кандидатська дисертація якої виконана на основі аналізу 
поезій М. Вінграновського, І. Драча, Л. Костенко, Б. Олійника, 
В. Стуса як єдиного текстового простору з метою опису прагма-
тики числівникових форм, які часто функціюють у поетично-
му дискурсі шістдесятників, що пояснюється, власне, специфі-
кою часу, характером подій епохи.  

Спробуємо показати, що числівникова форма перший стала 
продуктивним способом репрезентації дійсності в дискурсі 
шістдесятників, оскільки вони активно її використовували для 
вербалізації прецедентних ситуацій, цілком мотивованих ви-
щезазначеними екстралінгвальними чинниками — і не тільки.  

Прецедентність названої числівникової форми посилюється 
саме тим, що вербалізуються факти чи події, які відбуваються 
вперше162, оскільки все перше особливо запам’ятовується, й на-
далі людина звертається до цього свого першого досвіду, що ви-
ражається у відчуттях, відповідних емоціях, станах і под. Зазна-
________________ 

161 Див.: П а в л о в а  І. А., Числівник у художньому тексті шістдесятни-

ків: структура, семантика, функції, Автореф. дис. …канд. філол. наук, Хар-

ків 2010.  
162 Див.: К о с м е д а  Т. А., Пам’ять мовної особистості і феномен преце-

дентності: потенції дискурсивного слова перший у лінгво- і соціокультурній 

свідомості (на матеріалі аналізу поетичного мовлення), [в:] „Незгасимий диво-

світ”, Зб. наук. праць на пошану проф. Володимира Семеновича Калаш-

ника, уклад. М. Філон, Т. Ларіна, Харків 2011; Її ж, Числівник та його похідні  

у новій функції дискурсивних слів епохи (на матеріалі історико-політичних тер-

мінів ХХ століття), [в:] Лексико-семантические инновации в современных сла-

вянских языках, V Международная научная конференция (Днепропетровск, 

ДНУ имени Олеся Гончара, 7–8 апр. 2011 г.): Материалы, сост. Т. С. При-

стайко, Днепропетровск 2011. 
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чене дає змогу виокремити з поетичного тексту шістдесятників 
низку прецедентних висловів, пов’язаних із концептом перший.  

Крім того, шістдесятники створюють національні образи, 
викликаючи спогади про відчуття, отримані внаслідок дій, 
притаманних українцям-землеробам, українцям-лірикам, що 
повторюються щорічно і мають певні значущі для ментальності 
українців ознаки, як-от наслідок першого покосу трави — за-
пах першого сіна: Уже тоді, оповесні, коли / Горища пахнуть пер-
шим сіном / І гарбузи цвітуть між картоплями, / Уже тоді прощан-
ня полохливе / Носив я в серці — ношу кам’яну (М. Вінграновський, 
Уже тоді, по весні...), колір і смакові якості першої весняної зе-
лені: Вдариш, коню, попід жито, / Проминеш з розгону літо — / Пря-
мо в перше весняне зело! (Б. Олійник Заклинання вогню); перед-
чуття почуттів, викликаних результатами першої праці: Тепер  
з людьми дорогу простеляю — / Щасливий день мій, бо я серцем знаю, 
/ В який народ мій перший плід впаде! (М. Вінграновський, Вінок 
на березі юності) — найбільш важливі для М. Вінграновського. 
Однак великим потрясінням для поета стало й перше сприй-
нята Байрона: З’явися, Байроне, в цю мить переді мною! / Ти пер-
ший викликав мене в життя земне / І перший мукою споїв мене зем-
ною (М. Вінграновський, Демон).  

У І. Драча вербалізовані також відчуття від спогадів про пер-
ше сприйняття відповідних значущих об’єктів довкілля, зокре-
ма Києва: Я з першого погляду в Київ закоханий... / Йому перейшло 
вже за тисячу літ. / Його попелили, щоб стерти і слід. / Він сяє  
і грає над тисяччю бід. / Я з першого погляду в Київ закоханий 
(І. Драч, Місту Києву), так само, як і В. Стус емоційно згадує 
свій відпочинок: О першого заїзду ліпота! / Спіши вперед, зухва-
лості ізгоє! (В. Стус, Вершники).  

До сакральних понять свідомості українців належить кон-
цепт мати, кожен пам’ятає роки дитинства, що асоціюються  
з приємним: материнською колисковою (М. Вінграновський уво-
дить у сильну позицію — заголовок вірша — Перша колискова); 
материнським молоком, що оцінюється у свідомості людини як 
найвище блаженство, яке ні з чим не порівнюється: Чи, може, це 
шмат хліба, того хліба, / Що їсть душа із першим молоком... 
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(М. Вінграновський, Не маю зла до жодного народу), такими самими 
неповторними і важливими є перші кроки, які людина проектує 
на кожну нову дію чи подію, факт, порівн.: ...був час географіч-
них відкриттів, / І день стелився, ніби самобранно, / Коли благослов-
лялося на світ / Мені, малому, / Коли найперші кроки / Проходячи, 
двоївся і троївсь, / Сто сонць роїлось, / Як джмелів лапатих, / І тер-
лись зорі / Крем’яхом сухим (В. Стус, Потоки). У цьому разі маємо 
змодельовану форму найвищого ступеня порівняння, що її ак-
тивно використовують поети, — це нова прагматична норма, 
заснована на порушенні чинної норми (ступенювання поряд-
кових числівників): ... Весна така — аж набувало! — добра: / Яріє 
Рунь. Димує Оболонь, — / А в пам’яті димлять на плечах роби / Най-
перших з перших, / Що пішли в огонь (Б. Олійник, Дорога на Чор-
нобиль), хоч у цьому разі йдеться про смисл “кращий з кра-
щих”, актуалізується семантика якісного прикметника.  

Прецедентну прагматику виразу “перші кроки” використовує 
й Б. Олійник: А навесні пішов у ріст, / Прийнявши мамину ку- 
піль, / І перший крок у дивен світ / На полі отчому ступив (Б. Олій-
ник, Освідчення).  

Школа асоціюється з “першим дзвінком”, “першими літера-
ми”, “першим уроком”, “першим класом”: Перший срібно тре-
петний дзвінок, / Як сигнал в дорогу, в звабні далі. / Перших літер 
нестійкий рядок — / Повісті життєвої начало (Б. Олійник Вересень 
пройшов по саду...); Голос далекий зрина, / Як з предковічних уро- 
чищ: / Діти, скінчилась війна. — / Так ось... на першім уроці... 
(Б. Олійник, Дев’яте травня сорок п’ятого); ...Бо я ж восени іду / Уже 
до першого класу (Б. Олійник, Віч-на-вііч).  

Відчуття від вперше прочитаної молитви для справжнього 
християнина є також незабутніми і неповторними, незважаючи 
на так званий час розквіту атеїзму, що й опоетизував М. Вінгра-
новський у таких рядках: Усе, усе, усе — для битви! / В часи 
страждань, болінь, жалю / Я повен першої молитви: / свободи тінь 
в душі ловлю (М. Вінграновський, Рябко, і дощ, і з вітром цвіт…).  

Перше кохання також, безперечно, залишає в душі кожної лю-
дини неповторні відчуття, своєрідно це виявляється і в чуттєвих 
та емоційних українців (Ніколи б не подумав, що ця хмара / Подіб-
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на буде профілем своїм / До першого мого кохання — М. Вінгра-
новський, Ніколи б не подумав…); Найніжніше своє кохання, / На-
віть перше своє кохання / Не побачать... / Та якого ж — ми! — чор-
та плачемо?! (Б. Олійник, Оптимістичне); Воно устане в першому 
звучанні, / Воно устане першої весни!.. / Ніколи мрії не бувають 
ранні, / Коли живеш у день такий рясний… (М. Вінграновський, 
Вінок на березі юності), хоча й не завжди позитивні (I знать одне: 
любити доти, / Доки не згасне долі рань, / Не згаснуть серця перші 
кроки / І перші болі перших ран — М. Вінграновський, На лист, на 
сніг, на квіт, на тіні…). Б. Олійник зіставляє смисли, що містять-
ся в прецедентих виразах “перша любов” і “остання любов”: 
Озовись! / Озовись, я до тебе прийшов / І приніс тобі в серці мелодію 
трепетну — / Мою першу й останню любов (Б. Олійник, 
Озовись!). Тут немає протиставлення, а швидше зіставлення. 
“Перше кохання” має в Б. Олійника колір неба: Кладу на долоню 
весни молодої світання, / І в душу мою заглядають з-під трепетних 
вій / Учителя очі, і перше блакитне кохання, / І очі онуків, якщо ще 
з’являться на світ. Концептуалізуватися може і час перебування 
в стані закоханості — “хвилина”, “мить”, “день”: І я не знаю, що 
ми відчували, / Що думали в благословенний день, / Бо в першу хвилю 
я тебе помітив, / І я розтав для друзів і людей... (М. Вінгранов-
ський, Осяяння); То був мій перший день колись... / Стояло серце на 
колінах, / І профіль твій в бузкових тінях / Очима почуття 
дививсь... (М. Вінграновський, Станси); “погляд, що спрямову-
ється на об’єкт кохання”: Я першим поглядом завжди дивлюсь  
на тебе, / Тобі присвячую я літ своїх світання, / Весну думок, весну 
свого кохання (М. Вінграновський, Ранковий сонет). У одному й то-
му самому тексті перше кохання подане як таке, що одночасно 
репрезентує полярні аксіологічні смисли — як позитив, так  
і негатив: Як раптово в хвилини блакитно шовкові, — / Іще рух! іще 
крок! іще подих грози! — / Зацвіли твої пальці першим цвітом лю-
бові, / Зацвіли твої очі першим цвітом сльози... (М. Вінгранов-
ський, На маленькій планеті у великому лузі...). Почуття великого 
кохання сприяє загостренню усіх інших людських почуттів, 
довкілля сприймається особливо, що актуалізує такі смисли, як 
“неповторний”, “найвиразніший”, “найкращий”. М. Вінгранов-
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ський насичує свій поетичний текст великою кількістю “пер-
ших”, що підвищує експресію поетичного тексту: Ще все нам  
з ним — передсвітання: / І перші сльози перших снів, / І перший сніг 
усіх снігів, / І перший берег з берегів, / Й любов ота, що є остання! 
(М. Вінграновський, Вночі, серед ночі хтось тихо). “Перше” може 
мотивуватися різними життєвими чинниками: як позитивними 
— Двійним, трійним рятована видінням, / Покорою, рятуючись од 
лиха, / Ти знаєш: шлях існує для дорослих, / А для дітей — вузенький 
пішохід. / Двоїться гуркіт і бордюр двоїться, / І перший поклик долі 
озоветься / Таким жалінням довгим, що намарне себе переконати: 
все, як треба, / І все, як у дорослих, буде в нас (В. Стус, З обличчям 
першокласниці-школярки...), так і негативними: Тут твої двадцять 
літ, / Тут розсвітання, / Перші вищери, / Гіркота, / Перші вте-
чі... (В. Стус, Потоки); І стер Кармелюк свою першу сльозу, / На сто 
першім ударі (І. Драч, Балада про Кармелюка). А Л. Костенко “пер-
ше” може оцінювати негативно, коли це стосується її творчості: 
Безпомічні вірші перші. / Нещасне перше кохання. / Немає ніяких 
звернень, / А тільки одні поривання... (Л. Костенко, Перші кроки), 
включаючи прецедентний вираз “Перші кроки” в сильну позицію 
назви вірша.  

Указівку на те, що ситуація “бути першим” не завжди пози-
тивно оцінюється, подає й Б. Олійник: Я першим кинувся до нього 
радо, / А він... ударив болем з-під повік / Так, наче завинив я (Б. Олій-
ник, Заклинання вогню).  

“Перше” може набувати смислу “початок чийогось життя”, 
протиставляючись “останньому” — смерті: “останній хвилині 
життя”, порівн.: Попереду народження й прощання, / Попереду мину-
чість й неминучість, / Шумить мені годин бистротекучість, / Шу-
мить мені не перша, не остання… (М. Вінграновський, Вінок на 
березі юності). 

В. Симоненко використовує числівникову форму перший 
для омовлення явищ природи, актуалізуючи фольклорну тра-
дицію ствердження через заперечення, напр.: Гей, у лузі та й не 
перше літо / Вигляда некошена трава. / Гей, у полі та й не перше 
жито, / Та й не перше жито дозріва (В. Симоненко, Переспів з на-
родної). Крім того, ця форма в поета використана для вербалі-
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зації категорії інтимізації: він указує на якість своєї творчості, 
яку розглядає як першу пробу, а отже, не зовсім досконалу, 
порівн.: Все, що понині сказано, — / перший несмілий звук (В. Си-
моненко, Все що моє — попереду…), розповідає про перше кохан-
ня у вірші Фіалки (… Бо тепер нічого не осталось / У душі від пер-
шого вогню…; Світять в душу сині-сині очі, / Як фіалки перші на-
весні…). За допомогою зазначеної числівникової форми омовлю-
ється категорія першості з указівкою на велич простої людини, 
яку В. Симоненко прославляє. До речі, числівникова форма 
перший ужита в сильній позиції — назві вірша, порівн.: Першим 
був не Господь / І не геній, / Першим був чоловік. / Він ходив по землі 
зеленій / І, між іншим, хлібину спік… (В. Симоненко, Перший), де-
що жартівливо-іронічно вербалізується й найвища якість пред-
метів побуту: Черевики! Черевики! Черевики — перший сорт! / Хто 
на ноги вас узує, той красивий, ніби чорт (Черевики! Черевики!...) та 
ін. В. Симоненко, як бачимо, також відобразив традицію шіст-
десятників своєрідного використання прагматики числівника 
перший, що, як зауважувалося, мотивовано екстралінгвальними 
чинниками, специфікою епохи, часом великих починань й пев-
ними інтенціями поетів. 

Отже, числівникова форма “перший” має в українській мові 
потенції щодо репрезентації смислів, пов’язаних з відповідни-
ми прецедентними ситуаціями, дає змогу поетам-шістдесятни-
кам креативно рефлексувати, актуалізуючи традиційні, уста-
лені значення, на їхній базі породжуючи нові; поети-шістде-
сятники добре відчували семантичні “ритми” епохи й сучасної 
української мови. 

І. Павлова163 переконливо доводить, що в тексті шістдесятни-
ків числівник містить семантико-стилістичний і прагматичний 
________________ 

163 Див.: П а в л о в а  І. А., Поетична семантика числівника у творах 
В. Стуса, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Ско-
вороди, Харків 2001, Вип. 6; Її ж, Семантика числівника в мові творів Ліни 
Костенко, [в:] „Південний архів. Філологічні науки”, Зб. наук. праць, Хер-
сон 2002, Вип. XVI; Її ж, Функціональна завантаженість числівника „один”  
в ідіостилі Б. Олійника, [в:] „Лінгвістична палітра”, Зб. наук. праць з акту-
альних проблем лінгвістики, за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко, Харків 
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потенціал, він виконує важливу роль маркера не лише ідіости-
лю окремого письменника, його художньої картини світу, актуалі-
затора художньої виразності його поетичних текстів, але й озна-
ки цілого поетичного напрямку поетів-шістдесятників: можна 
виокремити механізмом формування прагматичної інформації, 
що відображає відповідні тенденції розвитку мови шістдесят-
ників власне за рахунок репрезентації числівника, а це своє-
рідно виражається в складі інтертекстів, прецедентних виразів. 
Ці форми значно посилюють прагматику, виразність тексту, 
слугують засобом прирощення смислу, актуалізації модальних 
відтінків значення.  

Цікаво, що в шістдесятників роль автопрецедентних слів ви-
конують лише кілька числівникових форм з первинним зна-
ченням назви великої кількості, що нейтралізується й починає 
означати невизначено велику кількість, — це “сто”, “триста”, 
“тисяча”, “мільйон”, “мільярд” та їхні словотвірні варіації.  

На прикладі вживання числівникової форми перший та вра-
ховуючи висновки, зроблені І. Павловою, можемо стверджува-
ти, що числівник у шістдесятників “грає смислами”, трансфор-
мується, стає маркером образності, емоційності, аксіологічно-
сті, експресивності. Емпіричні факти художніх текстів, творця-
ми яких є шістдесятники, свідчать, що в умовах синтагматики 
числівник має велику потужність. У дискурсі шістдесятників 
простежено значну кількість випадків, коли кількісне значення 
числівникових форм нейтралізується і їх починають викори-
стовувати для вираження якісних ознак, створення стилістич-
них ефектів. 

Деякі шістдесятники навіть опоетизовують і загальне понят-
тя числа, лік як такий, порівн. рядки з поезії В. Стуса: І ярі зорі 
звисли, мов кетяг виногрон, ієратичні числа бажань і заборон поста-
ли між сузір’їв і знакували путь, котрою тільки щирі на смертний 
пир ідуть (В. Стус, Я там стояв на кручі...) або: Звелася длань Господ-
________________ 

2009; Її ж, Числівники в поетичному тексті, [в:] „Науковий вісник Волин-
ського державного університету імені Лесі Українки” 2002, № 5; Її ж, Нуме-
ративи як психолінгвальна ознака поетики шістдесятників, [в:] „Studia Ukrai-
nica Posnaniensia”, red. nauk. T. Kosmeda, Poznań 2015, zesz. III та ін. 
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ня і кетяг піднесла на зорі великодні без лік, без числа (В. Стус, Час 
двобою), Живі — у домовині. Мертві — ні, хоча тюремним муром 
всіх притисло. Прадавні роки, місяці і числа перебирають у живій 
труні (В. Стус, Костомаров у Саратові, ІІ). 

І. Драч висловлює думку усіх шістдесятників, зауважуючи, 
що час його епохи — це “час панування числа”, хоча поет і наго-
лошує, що слово надчислова категорія, тобто вище числа стоїть 
лише слово як таке, порівн.: Перфокарто! Ніжні рожеві груди твої 
пробива перфоратор — вірний лицар числа. А я ж на них слово по-
сію, слова... (І. Драч, Вірші на перфокартах).  

Своєрідно омовлюються в дискурсі шістдесятників і займен-
никові форми, про що переконливо пише О. Олексенко, на-
голошуючи, що поети — інтроверти й екстраверти — по-різно-
му вербалізують займенники, наповнюючи їх своєрідною праг-
матикою. Дослідниця робить цікаві висновки стосовно прина-
лежності поетів до відповідного психотипу на основі специфі-
ки використання займенникових форм, порівн.: 

 
Показово, що поети-екстраверти певною мірою ідентифікують своє 

Я автобіографічною атрибутикою, тоді як інтроверти осмислюють 

своє Я, абстрагуючись від реальних життєвих подій, зазвичай як 

частину природи, часточку всесвіту, тобто відтворюють світ у собі, 

а не себе у світі. […] У поетів-екстравертів І. Драча та Б. Олійника 

змістове наповнення займенника Я значно ширше, воно звернене 

назовні: крім „Я особистісного”, це і „Я функційне”, і „Я зіставне”,  

і „Я опредметнене”, і „Я ліричного персонажа”164. 
 

У В. Симоненка як амбіверта знаходимо усю систему названих 
“Я” (див. про це в третьому розділі). 
________________ 

164 О л е к с е н к о  О., Прономінальність поетичного мовлення як ознака ав-

торського стилю (на матеріалі творчості поетів-шістдесятників), [в:] „Studia 

Ukrainica Posnaniensia”, red. nauk. T. Kosmeda, Poznań 2015, zesz. III, с. 188. 

Див. також: Її ж, Займенники в поетичному мовленні Івана Драча: семантика  

і функції, [в:] „Мова. Культура. Взаєморозуміння”, за ред. Т. А. Космеди, 

Дрогобич 2012, Вип. 2; Її ж, Функційно-семантична своєрідність прономіна-

тивів зі значенням особи в ліриці М. Вінграновського, [в:] „Лінгвістичні студії”, 

за ред. А. П. Загнітка, Донецьк 2013, Bип. 27  та ін. праці. 
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На сокровенні смисли займенникових форм у дискурсі шіст-
десятників указував і Т. Пастух:  

 
[…] власне духовно-естетичні здобутки шістдесятництва слід обо-

в’язково розглядати в суспільно-політичному контексті того часу.  

І тут їхні досягнення постають насамперед як сміливий та по-своє-

му талановитий бунт проти Режиму; як прагнення людини проти-

діяти уніфікаційним тенденціям радянської системи й відстояти 

свою індивідуальність, своє людське Я; зрештою, як бажання оборо-

нити національне Ми…165               
 
На сьогодні українське мовознавство має вже й напрацювання, 

що узагальнюють лінгвостилістичні особливості мовлення шістде-
сятників166, зокрема неологізми української поезії ХХ ст., зокре-
ма й шістдесятників, досліджувала Г. Вокальчук167, своєрідність 
мови поезії 60-х років ХХ ст. загалом вивчала М. Яценко168. 
А. Ткаченко зробив спробу пояснити феномен шістдесятників, 
частково вказавши й на особливості їхньої поетики169. Мовно-
-стильові риси художньої спадщини українських шістдесятни-
ків аспектуально схарактеризували Л. Пустовіт і Г. Сюта, став-
ши авторами фрагментів монографії Najnowsze dzieje języków sło-
wiańskich. Українська мова (ред. С. Єрмоленко)170, що була видана 
в Польщі (Ополе), акцентувавши увагу на особливостях мово-
творчості поетів-шістдесятників з огляду на інноваційні проце-
си в словотворенні, використанні образної системи української 
літературної мови для жанрового й емоційно-експресивного 
урізноманітнення текстів.  
________________ 

165 П а с т у х  Т., Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові 
течії української поезії 1960–90-х років), Львів 2010, с. 150. 

166 Див.: Шістдесятництво як літературне явище, [в:] Матеріали Все-
української наукової конференції, Дніпропетровськ 2000.  

167 Див.: В о к а л ь ч у к  Г., Авторський неологізм в українській поезії  
ХХ століття (лексикографічний аспект), за ред. А. П. Грищенка, Рівне 2004.  

168 Див.: Я ц е н к о  М. Т., Українська романтична поезія 20–60 років ХХ ст., 
[в:] Українські поети-романтики, Київ 1987. 

169 Т к а ч е н к о  А., Індивідуальний стиль…, зазнач. джерело. 
170 Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Українська мова, red. nauk. S. Jermo-

lenko, Opole 1999. 
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Спробуємо узагальнити й доповнити висновки українських 
мовознавців, що спроектовані на окреслення мовно-стильової 
своєрідності українських шістдесятників. 

Мовну стійкість народу, як переконливо довів О. Ткаченко, 
живлять чотири головні джерела, що становлять доконечні 
умови його національного існування: національна традиція 
(історична пам’ять); національна свідомість та солідарність, що 
мають становити взаємопов’язану нерозривну пару; національ-
на культура, духовна й матеріальна; національний мир і спів-
робітництво з іншими етносами, що живуть на території відпо-
відного народу, а також з іншими народами світу171. Дію цих 
джерел послідовно простежуємо в дискурсі шістдесятників. 

Погодимося, що саме наявність національної традиції, ро-
зуміння її витоків, її продовження сприяють розквіту мови,  
„її змужнінню”172. А шістдесятники послідовно відтворювали 
українську національну фольклорну традицію, демонстру-
вали її тяглість, що виявилося в лірично-романтичній, поетич-
ній тональності текстів, яка чергується з розповідною, макси-
мальній лаконічності, афористичності думки, стислих форму-
люваннях, влучних характеристиках, семантично насичених 
висновках, активному використанні з удалою трансформацією 
українських паремій, густій насиченості текстів народно-роз-
мовною фразеологією, зокрема простежуємо наявність типової 
для поетичної мови фразеології пісень і дум, що також надає 
відповідним текстам народнопісенного колориту, інтимізує їх. 
Фольклорний струмінь проступає виразно завдяки суфіксаль-
ним новотворам зі здрібніло-пестливою семантикою. Як пи-
шуть дослідники мовлення шістдесятників,  

 
традиційна, усталена віками словесна образність становить один  

з найпотужніших, найбільш розвинених шарів поетичної мови 

шістдесятників. Очевидно, часте звертання до таких образів і, відпо-

відно, їхнє активне функціювання та семантичний розвиток багато 
________________ 

171 Т к а ч е н к о  О., Проблеми захисту мов і мовного відродження, [в:] Мо-

ва і мовознавство в духовному житті суспільства, Київ 2007, с. 24. 
172 Там само, с. 10. 



Т. К о с м е д а 
_____________________________________________________________________ 
62 

в чому зумовлені вічними темами добра і зла, життя і смерті, кохан-

ня, рідної мови, зображення природи, осмислення Всесвіту і місця  

в ньому людини. Звертаючись до цих тем, автори часто перебува-

ють у творчому полоні тих опорних слів-образів, які міцно вкорени-

лися в мовно-поетичну практику. Небо, сонце, зоря, обрій, мрія, думка, 

душа, серце, сльози, очі, вуста, печаль, радість, камінь, крило — це звич-

ний арсенал, яким традиційно послуговується українська поезія173.  
 

Народнопісенну основу поезії шістдесятників засвідчують 
підвищено емоційні, експресивні, позитивно-оцінні поняття, 
виражені поетичною лексикою, що створює психологічний світ 
народної пісні, дає змогу знаходити аналогії між явищами при-
роди і життям людини, що мотивовано сповідуванням філо-
софії серця та української натурфілософії.  

Виразно простежуємо також прагнення до відтворення ха-
рактерних мовно-естетичних ознак української національної 
лінгвокультури: уживання слів на позначення емоційно- та 
експресивно-оцінних значень, типові синтаксичні конструкції, 
національна фольклорна тропіка, зокрема епітети, метафори-
ка, перифрази та ін. Репрезентуючи художньо-зображальні фор-
ми, шістдесятники, як наголошувалося, послідовно звертаються 
до системи фольклорних мовно-стилістичних елементів, моде-
люючи фольклорну стилізацію.  

У дискурсі шістдесятників простежуємо гармонійну взає-
модію народнорозмовних (інтенсивне використання фольк-
лорних текстів — народних легенд, переказів, народно-пісенної 
символіки) і книжних джерел, що дало змогу втілити специ-
фічну прецедентність та інтертекстуальність у поетичне мов-
лення. Мають місце активні пошуки нових мовних форм з акту-
алізацією маловживаних українських національних словесно-
-граматичних стандартів (клична форма, усічені форми інфіні-
тиву й прикметників, дієслівні конструкції на -но, -то та ін.), 
що спостерігаємо у фіксації й відтворенні відповідних словни-
кових змін.  

Шістдесятники прагнули розширювати поетичний лекси-
кон, удосконалювали ідіолект, зокрема й за рахунок плідного 
________________ 

173 Najnowsze dzieje języków słowiańskich…, зазнач. джерело, с. 174.   
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словотворення, вони досягли синтаксичного урізноманітнення 
описових, оповідних, медитаційних текстів174.  

Описуючи українську реальність, шістдесятники увиразни-
ли роль художньо-словесної деталі, поєднували внутрішню, 
невласне пряму, невласне авторську мову, надавали перевагу 
лірично-романтичній, кордоцентричній тональності авторсько-
го мовлення175, наслідуючи кращі традиції класиків української 
літератури (Г. Сковорода, І. Котляревський, С. Руданський, 
Т. Шевченко, Леся Українка, Іван Франко та ін.), уводячи в тка-
нину своїх текстів їхні висловлювання, як і висловлювання кла-
сиків зарубіжної літератури, актуалізуючи в мовній свідомості 
українського читача відповідний вертикальний контекст, моде-
люючи національний фонд прецедентних висловів: це взяті без-
посередньо з відомих літературних творів чи перифразовані 
крилаті вислови, афоризми, сентенції. 

У добрій українській національній традиції шістдесятники 
актуалізують факти героїчної української історії, минувщини, 
продовжуючи функції кобзарів, бандуристів, лірників. Виявля-
ється поетизація української вольової фольклорної тональності, 
сурової й мужньої урочистості, маршової, риторично-деклама-
ційної інтонації, але одночасно вони лукаво репрезентують свою 
сучасність, досить сміливо її омовлюючи, що змушувало цензу-
ру активно працювати, переробляючи тексти, однак у цих тек-
стах усе ж залишалася правда соціалістичногго буття України, 
що читач міг декодувати навіть після цензурних правок.  

У текстах шістдесятників простежуємо раціональну й делі-
катну критику національної обмеженості.  

Цілком закономірно, що навколишня реальність мотивува-
ла наявність відповідного розмаїття в темах і проблемах, які 
репрезентували у своїй творчості шістдесятники: серед них як 
традиційні — природа, Вітчизна, народ, історична пам’ять, лю-
дина у всьому багатстві її проявів (суспільне життя, мораль-
ність, кохання, творчість), — так і нові (підкорення Космосу, 
етична правомірність НТР, стандартизація особистості в умо-
________________ 

174 Див.: Там само, c. 153. 
175 Див.: Там само, c. 146. 



Т. К о с м е д а 
_____________________________________________________________________ 
64 

вах новітнього міщанства і под.). Поетична мовна картина світу 
письменників, як вже частково демонструвалося, поповнюва-
лася власне за рахунок цих новітніх здобутків НТР: розщеп-
лення атома, з’ясування молекулярної структури ДНК, польотів 
в міжпланетний простір і под.  

Проте зі своєї орбіти наша планета все ж здалася шістдесят-
никам такою крихітною й безборонною, що невдовзі на зміну 
романтиці освоєння Космосу прийшло усвідомлення крихкої 
беззахисності всезагальної гармонії. До того ж, віра в людину  
й любов до людини втілювалися насамперед у щирій любові до 
України, вірі в силу її народу, його провідну місію. Образну 
палітру, поетичну картину світу й стиль шістдесятників тому  
й формують традиційні усталені образи-концепти в поєднанні 
з новими, зумовленими сучасністю реаліями. 

Має місце й активізація слів з публіцистичного стилю, який 
в українській мові через відповідний утиск був менш розви-
неним. Шістдесятники демонстрували розширення семантики 
слів публіцистичного стилю, що було дуже важливо для роз-
витку української стилістики. Як наголошують дослідники, 

 
поряд з поетизацією суспільно-політичної лексики виявляємо зде-

більшого її зниження, негативне емоційне забарвлення у творах 

авторів-дисидентів. Зміна стилістичного звучання супроводжується 

й зміною словника, що зумовлений загальним змістом творів, суттю 

зображуваних явищ…176  
 

Завдяки вдалому поєднанню публіцистичних висловів з фольк-
лорними емоційно-оцінними епітетами моделювалася нова екс-
пресія. Праця шістдесятників сприяла актуалізації української 
суспільно-політичної й науково-технічної, зокрема й космічної, 
лексики, термінології, асоціативність поетичного мислення шіст-
десятників позначається на використанні термінологічної лек-
сики у складі метафоричних мовних образів, що сприяло інте-
лектуалізації української мови загалом.  

Дослідники відзначають таку рису українського шістде-
сятництва, як “філологізм письменницького мислення”, про 
________________ 

176 Там само, c. 172. 
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що йшлося раніше. Однак цей філологізм виявляється зокрема 
і в тому, що ведеться пропаганда культури українського мов-
лення вже в самих текстах, розмовна вимова натуралізується 
навіть фонетично, зокрема має місце іронічне копіювання сур-
жику, актуалізуються нові можливості для створення метафор, 
обігрується книжна фразеологія, мовні штампи, канцеляризми, 
використовується “непоетична” лексика для відтворення типо-
вих образів чуття людини, насамперед зорових і слухових.  

Цікавий прийом роботи над культурою мовлення втілився  
в тому, що „персонажі художніх творів самі оцінюють сучасну 
літературну мову, висловлювання інших. З одного боку, це оцін-
ка соціолінгвістична, а з іншого, — власне лінгвістична, коли 
звертається увага на особливості розмовної вимови, перекру-
чення слів”177, неправомірне вживання русизмів і под. 

Василь Симоненко, як і багато інших поетів-шістдесятників, 
присвятив українській солов’їній мові вірш (і не один!), зізнаю-
чись у безмежній любові до неї, порівн.: Я так люблю твої суворі 
чари, / Люблю твій дзвін і пороховий хрип, / Тобою завжди я і жив,  
і марив, / Сміявсь і плакав під шуміння лип. / Мені з тобою море по 
коліна / І ні по чому каторжні труди, / Моя вкраїнська мово со-
лов’їна — / Джерельний струмінь свіжої води (Я так люблю твої су-
ворі чари). 

 
*  *  * 

 
Можна зробити висновок, що світоглядні засади шістдесятни-

ків базуються на постулатах християнської моралі й духовності, 
ідеології протесту проти чинного несправедливого суспільного 
ладу з його вадами, що породжена епохою відлиги, — це лі-
бералізм (культ свободи в усіх її виявах: свободи особистості, 
нації, свободи духу); гуманізм та антропоцентризм (культ люд-
ської особистості як центру Всесвіту); духовний демократизм 
(культ простої, звичайної людини-трудівника); духовний аристо-
кратизм (культ видатної творчої особистості); моралізм та етич-
ний максималізм (культ моральності як абсолютного мірила 
________________ 

177 Там само, c. 150–151. 



Т. К о с м е д а 
_____________________________________________________________________ 
66 

людських учинків); космізм (усвідомлення ”планетарної при-
четності” людини як частинки Всесвіту до космічних проце-
сів); активний патріотизм (любов до Батьківщини й рідного 
народу) і національна самосвідомість, сакральне сприйняття 
рідної мови та історичної пам’яті як оберегів нації; культур-
ництво (відстоювання справжньої, високомайстерної культуро-
творчості).  

Шістдесятники — письменники-бунтарі, письменники-но-
ватори, письменники-патріоти. Їхня з’ява — це справжня ду-
ховна революція українців, виступ проти тоталітаризму. Їхня 
діяльність — свідчення того, що у свідомості української на-
ціональної еліти відбувся свого роду світоглядно-психологічний 
переворот, що, зрозуміло, послідовно відбилося в їхньому пое-
тичному мовленні. 

Для манери письма шістдесятників характерні такі основні 
риси:  

1) прагнення до оновлення поетики, заштампованої соцреа-
лістичною догматикою; звільнене від соціалістичної фальші 
реалістичне зображення довкілля, прецедентність, що глибоко 
заґрунтована на національній традиції;  

2) активна, глибока, всебічна і шляхетна інтертекстуаль-
ність. Інтертекстуальність шістдесятників репрезентована пере-
важно національно-прецедентними текстами, які поети креа-
тивно вплітають у тканину свого поетичного тексту, перетво-
рюючи на відповідні тропи, підвищуючи ступінь  образності, 
надаючи певної прагматики, що відображає індивідуально-ав-
торське світобачення, світорозуміння і світосприйняття;  

3) глибока і послідовна народність;  
4) наслідування найкращих традицій фольклору, міфології, 

української і світової літератури і культури, використання 
архаїчної лексики, історизмів, відповідних усталених символів 
національної культури;  

5) кордоцентризм як вияв емоційності й особливої чуттєво-
сті українців, репрезентація характерних рис українського на-
ціонального характеру; 

6) сповідування постулатів української натурфілософії;  
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 7) інтелектуалізм, виявлений в активному використанні тер-
мінології, лексики на позначення нових понять;  

 8) своєрідний вияв мовної гри; особлива синтактика;  
 9) унікальна орнаменталіка, зокрема замилування в усклад-

неній метафорі¸ своєрідне моделювання контрасту;   
10) велике зацікавлення історичною тематикою, прагнення 

до ствердження солідарності української нації. 

Художня картина світу, ідіолект поетичних творів шістде-
сятників невичерпний, ґрунтується на народних поетичних 
джерелах та писемно-літературних традиціях української мови. 
Словесна палітра шістдесятників розширюється за допомогою 
переосмислення традиційної семантики, створення стильової 
еклектики.  

Лексика, що функціює в поезії шістдесятників, є виразною 
демонстрацією культурно-історичних горизонтів поетів; віддзер-
калює елементи їхньої автобіографії, виражає інтимізацію 
мовлення. У поезії має місце вплив народної символіки, його 
сакралізації, міфологізації й ідеологізації з опорою, як наголо-
шувалося, на прецедентність та інтертекстуальну вираженість.  

Шістдесятники вербалізують український простір і час: во-
ни моделюють актуальний синхронний простір і час; простір  
і час, що характеризують давню українську та європейську істо-
рію і культуру; українець у просторі й часі омовлюється як 
частина природи, довкілля.  

Їхнє поетичне мовлення орієнтується на традицію і, разом  
з тим, новизну, нестандартний мовно-естетичний пошук.  

Поетичне мовлення шістдесятників обґрунтовує передусім 
такі естетичні уподобання митців, як поєднання реалістичного 
та міфологічного, образно-асоціативного мислення, звернення 
до національних і світових традицій та комбінація їх із індиві-
дуально-авторськими новотворами.  

Заслуга шістдесятників як стилетворців полягає передусім у то-
му, що вони цілком оновили українське поетичне слово, актуалізува-
ли його потужний поетичний потенціал.  

Наголосимо: особливо цінне в стилі шістдесятників те, що 
вони гармонійно ввібрали не лише традиції українського пись-
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менства ХІХ і ХХ сторіч, але й усієї української літератури, 
українського фольклору та міфології, а також кращих зразків 
світової літератури — як модерної, так і класичної. Стилістич-
ною базою поетичних текстів представників літературної течії 
шістдесятництва є синтез національного й інтернаціонального, 
наслідування традицій і на цьому тлі розбудова нових мовно-
стилістичних рис. А ще поети-шістдесятники вкладали у свої 
твори власні емоції, відчуття, душу.  



 

 

   РОЗДIЛ  I I   

 
 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 
(А. Горнятко-Шумилович) 

 

 

 

 

асиль Симоненко, якого щиро полюбив український народ, 
передусім відомий як поет-шістдесятник. Сила його поезії 

насамперед виявляється в розбурхуючих уяву приспаного укра-
їнця 60-х років XX ст. поетичних деклараціях відданості Віт-
чизні й народові. 

Письменник — неповторний співець інтимної лірики, оскіль-
ки у своєму житті він невпинно дотримувався принципів лю-
бові — до жінки, народу, Батьківщини. Звідси його глибока по-
шана до тих же жінки, народу, Батьківщини, бачена однак не 
лише крізь призму „віталізму”, вічного оновлення на скрижа-
лях непростої історії, але насамеред з погляду феномену ста-
рості, що ототожнюється в завжди молодого поета з мудрістю, 
досвідом, триванням у часі попри все.  

Василь Симоненко захоплює не лише силою поетичного 
таланту, але й дивує і вражає як майстер новелістичного жанру. 
Його маленька прозова колекція підтверджує багатогранність 
творчого таланту, унікальний смак тонкого психолога, який чер-
пав натхнення з найкращих зразків класичної української „ма-
лої прози” зламу XIX – XX ст. при одночасному збереженні гро-
мадянської позиції сучасника й цільності осягнення дійсності.  

Важливо й знаково, що Василь Симоненко як людина, тво-
рець, ідея зберіг найкращі риси свого великого попередника, 
творчого наставника Тараса Шевченка. Останній підрозділ при-
свячений опису схожості поета-шісдесятника XX cт. Василя Си-

B 
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моненка з поетом-романтиком ХІХ ст. Тарасом Шевченком, що 
дуже помітно, зокрема простежуємо послідовний вплив остан-
нього на морально-етичний і національно-світоглядний каркас 
творів В. Симоненка.  

Саме вказаних аспектів торкатимуться літературознавчі на-
риси, присвячені аналізу творчої спадщини В. Симоненка. 
Спробуємо висвітлити: а) багатоликість любовної лірики відо-
мого поета, б) мотив старості, що червоною ниткою тягнеться 
крізь усю творчість завжди молодого письменника, б) своєрід-
ність прозової колекції В. Симоненка як маловідомого прозаїка; 
в) порівняння Василя Симоненка з Тарасом Шевченком.  

Зазначені проблеми, як видається, належать до малодослі- 
джених.  

 
 

2.1. Багатоликість любовної лірики  
Василя Симоненка в контексті поетичного 

дискурсу інших шістдесятників1 

 
Коли 1962 року молоді київські поети Іван Драч, Микола Він-

грановський, Дмитро Павличко і критик Іван Дзюба поїхали до 
Львова з метою проведення вечорів у Спілці письменників  
і в університеті, львів’яни були захоплені розкутістю їхньої пое-
тичної думки, її свіжістю і незвичністю на тлі закостенілого соц-
реалістичного канону тодішньої поезії.  

Михайло Горинь згадував один з таких вечорів і надзвичай-
но живу реакцію львівської аудиторії, коли двадцятип’ятиліт-
ній Іван Драч прочитав свого вірша Куди йдемо. Як підкреслю-
вав М. Горинь, „це був унікальний вірш, надзвичайно сміливий. 
 І просто диво, як той молодий хлопчина, народжений на Над-
дніпрянщині, член партії, відважувався виступати з таким про-
________________ 

1 Деякі аспекти любовної лірики В. Симоненка розроблялись у статті 

нашого авторства. Див.: H o r n i a t k o - S z u m i ł o w i c z  A., O miłości natchnio-

nej poety zaangażowanego (Specyfika liryki miłosnej Wasyla Symonenki), [в:] Rozkosz 

w kulturze, pod red. Ł. Wróblewskiego i A. Gizy, Kraków 2016, c. 269–279. 
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грамним, я би сказав, віршем”2: Куди йдемо? Яка нас хвиля / Жене 
на кам’яні вітри? / Якого виґвалтуєм звіра, / Щоб з ним загинуть 
допори? / Атомні цвяхи, мудрі бляхи / І філософські манівці, / І сита 
морда костомах / З кривавим прапором в руці3. 

Про грандіозність появи молодих українських поетів у літе-
ратурному просторі України початку 60-х років писав у книзі 
спогадів Роман Корогодський, наголошуючи, що „кінець 50-х ро-
ків XX ст. ознаменував поетичний «вибух»”, і далі: „українська 
Муза не була поверховою, вбираючи в себе духовний гін доби 
й прадавньої історії, бо така вже в неї вдача — орати глибоко, 
пам’ятаючи тяглість традицій. Звичайно від Шевченка”4.  

Перші книжки поетів-шістдесятників, зокрема Соняшник 
(1962) Івана Драча, Атомні прелюди (1962) Миколи Вінгранов-
ського, Тиша і грім (1962) Василя Симоненка, Двадцятий вал 
(1964) Бориса Олійника, а також нові збірки дещо старших пое-
тів Правда кличе (1958) Дмитра Павличка і Мандрівки серця (1961) 
Ліни Костенко ознаменували собою „зародження нової якості 
поетичного мислення, кардинально відмінної від доти панівно-
го канону”5. Для оновленої поезії властивий був „виразний 
«егоцентризм»”, на якому ґрунтувалися такі художньо-стильові 
концепти, як „інтелектуалізм, полемічність, екзистенціалізм, ві-
тальний естетизм, ліризм, емоційно-рефлекторна розкутість, 
медитативність, метафоричність, архетипність, космізм”6. Вод-
ночас, як зазначають дослідники, з огляду на стиль у поетичній 
________________ 

2 Див.: Аудіоінтерв’ю з М. Горинем. Взяте Борисом Захаровим, Архів ХПГ,  

Київ 1997, с. 4.                              
3 Вірш був опубікований у зрілій збірці поетичних творів Івана Драча. 

Див.: Д р а ч  І., Вогонь з попелу (з шістдесятих — у дев’яності), Київ 1995, 

116 с. 
4 Див.: К о р о г о д с ь к и й  Р., Брама світла. Шістдесятники, упоряд. 

М. Коцюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко, Львів 2009, с. 48.  
5 Див.: А г е є в а  В. П., Б е т к о  І. П., Г у н д о р о в а  Т. І. та ін., Літера-

тура 1960–1980-х років, [в:] Історія української культури, у п’яти томах, т. 5, 

кн. 2. Українська культура XX — початку XXI століть, ред. колег. М. Г. Жу-

линський, М. П. Бондар, М. М. Сулима, Київ 2011, с. 214. 
6 Див.: Там само, с. 221. 
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творчості початку 60-х рр. „можна простежити чинність при-
наймні двох основних тенденцій. Перша з них — це течія, для 
якої властиве експресивно-метафоричне, щедро асоціативне пись-
мо з найширшою шкалою типів образності”7. І тут дослідники 
виокремлюють поетичну творчість Івана Драча чи Миколи Він-
грановського. Друга течія, що виділяється в поезії шістдесятни-
ків, — це творчість поетів-„традиціоналістів”. Ці останні, насам-
перед Ліна Костенко чи Василь Симоненко, зберігають „тра-
диційну” у своїх витоках віршову культуру, яка водночас стає 
„під їхнім пером ґрунтовно оновленою та інтенсифікованою”8. 
Для них характерні насамперед такі риси, як „вибагливий смисло-
вий малюнок”, „іскриста діалектика поетичної думки”, „психо-
логічна наповненість образів”, „«золота» лункість афористич-
ного слова” тощо9.  

Незважаючи на вказане двоголосся в художньо-стильовій 
палітрі поезії шістдесятництва, окремих шістдесятників єднає 
моральний максималізм і гострота громадянського чуття, що 
генерували злиті воєдино пошану до людської гідності й націо-
нальної окремішності, любов до жінки й обожнювання Батьків-
щини. Остання творча настанова єднає індивідуальні творчі 
манери шістдесятників, про що влучно заявив Микола Вінгра-
новський у заключних рядках прощального вірша Наш Василь 
іде по найдовшій у світі дорозі (1965), присвяченого пам’яті Васи-
ля Симоненка: [...] Жодного слова брехні, / Жодного граму підступ-
ства, підлості, хитрощів чи недовір’я наклепів / В нас не було поміж 
нами. / В нас не було і не буде / Так я кажу / Чи ні. / Так я кажу / Чи 
ні. / Я кажу правду / Бо за душею цієї правди / Стоїть Україна”10. 

Прагнучи зобразити усі проблеми тогочасного суспільства, 
поети-шістдесятники не оминали любовної тематики. Остання 
________________ 

 7 Див.: Там само. 
 8 Див.: Там само, с. 223. 
 9 Див.: Там само. 
10 Див.: В і н г р а н о в с ь к и й  М., Наш Василь іде по найдовшій у світі 

дорозі, [в:] Українське слово. Хрестоматія української літератури та літера-

турної критики XX ст., у трьох кн., кн. 3, упоряд. В. Яременко, Є. Федо-

ренко, Київ 1994, с. 344. 
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присутня в спадщині чи не кожного з них, причому, як пра-
вило, вона невіддільна від теми Батькіщини, постає перед чита-
чем крізь бажання, надії, злети й падіння ліричного героя. 

Так, у творчості згаданого Миколи Вінграновського вже  
в ранньому вірші Золоті ворота (1957) на тлі своєрідного поето-
вого кредо простежуємо з’яву прагнення до звичайного зем-
ного людського кохання: Ну, не мовчи ж… / Ну, подивись на ме-
не… / Я йшов і думав… / Подивись, молю! / Я йшов і чув крізь стіни  
і крізь клени, / Ти шепотіла: я люблю… люблю…11 Ці слова кохання 
переплітаються зі словами щирої любові до Батьківщини:  
Не згуби мою молодість, Україно, / І сумління моє не зганьби. / До-
зволь не повірити в щастя наївно, / Дозволь не лежати в ногах доби12. 

Дослідники справедливо зазначають, що „у віршах М. Він-
грановського за образом Жінки завжди стоїть образ України”13. 
Незважаючи на те, що він „«захований» за образом Коханої, зі-
тканий зі звуків, кольорів, запахів, позначений топосами (Київ, 
Канів, Львів, Ніжин, Полтава, Обухів, Чернівці, Холодна Балка), 
іменами (Шевченко, Наливайко, Остряниця), архетипними обра-
зами (могили, степ, Дніпро, яничари)”14. Тому-то особливість 
інтимної лірики Миколи Вінграновського — „абсолютне злиття 
теми власне любовної і патріотичної, своєрідне перетікання  
в межах одного вірша пристрасного освідчення Жінці в щире 
зізнання любові рідній землі”15. 

У поетичній спадщині Ліни Костенко любовна тематика та-
кож посідає важливе місце. Дослідники її творчої спадщини по-
між основних тематичних площин, у яких творить поетеса, на-
зивають такі категорії, як Пам’ять, Творчість, Природа і Любов. 
Остання з них проходить, як і в М. Вінграновського, своєрідним 
лейтмотивом крізь усю творчість, і містить весь спектр почут-
________________ 

11 В і н г р а н о в с ь к и й  М., Вибр. тв., упоряд. М. Лазарук, Київ 2013,  

с. 93 (Сер. „Шістдесятники”).         
12 Там само, с. 95. 
13 Див.: Г а л ь ч у к  О., Лірична сповідь Миколи Вінграновського, [в:] „Cло-

во і час” 2007, № 4, с. 9.  
14 Там само.  
15 Там само.  
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тів: від любові пристрасної, палаючої до приглушеної, спокій-
ної, „тлінної”. У таких її поезіях, як Світлий сонет, У світі злому 
і холодному, Осінній день березами почавсь, Моя любове! Я перед то-
бою, В пустелі сизих вечорів, Не говори печальними очима, Я хочу 
знати, любиш ти мене, Очима ти сказав мені: люблю, Розкажу тобі 
думку таємну, Двори стоять у хуртовині айстр, Я дуже тяжко ва-
ми відболіла та ін. поетеса оспівує таємницю кохання, зберігаю-
чи при цьому традиційне сприйняття таких святощів, як вір-
ність і чесність. Маруся Чурай — героїня її однойменного ро-
ману у віршах — уособлення високого ідеалу духовності, зра-
зок піднесеної любові до єдиного коханого й водночас єдиної 
України. Грубий практицизм „пропащої сили” Гриця: „любов 
любов’ю, а життя життям”16 вступає в контраст з незнищенною 
вірою жінки у святість кохання: Любов — це, люди, діло неосудне. 
По всі віки. Во вік віків. Амінь17.  

Любовні мотиви пронизують і поезію Дмитра Павличка.  
У своїх віршах, уміщених у збiрках Гранослов (1968), Сонети по-
дiльської осенi (1973), Таємниця твого обличчя (1979), у ранньому 
циклi Любов (1953), що пізніше дістав назву Пахощi хвої та ін., 
поет використовує символіку двох кольорів — червоного і чорно-
го. Так і називається (Два кольори, 1964) чи не найпопулярніший 
його вірш, що став народною піснею. В основi його — україн-
ська фольклорна традицiя, за якою поєднання кольорiв, черво-
ного i чорного, символiзує суть людського життя: Два кольори 
мої, два кольори: Червоне — то любов, а чорне — то журба18. В ін-
тимній ліриці поета червоне — це стигла пшениця, сонячне 
промiння, пульсуюча кров, справжня любов; чорне — туга, зра-
да, розлука (Коли ми йшли удвох з тобою та ін.).  

Поезія Д. Павличка Я стужився, мила, за тобою, де поет вико-
ристовує фольклорний мотив перетворення закоханого юнака 
________________ 

16 К о с т е н к о  Л., Маруся Чурай (історичний роман у віршах), [в:] Поезія. 

Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус, 2-е вид., доп., 

Київ 2002, с. 60.  
17 Там само, с. 22.  
18 П а в л и ч к о  Д., Два кольори, [в:] В а с и л е н к о  В., Українська мова. 

Тексти для читання. Антологія, Poznań 1996, с. 219.  
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в явір, стала улюбленою піснею закоханих (Я стужився, мила,  
за тобою, / З туги обернувся мимохіть / В явора, що, палений жур-
бою, / Сам один між буками стоїть)19. Фольклорні образи явора  
і яворини — символи вірного, незрадливого, але безнадійного 
кохання й невимовної туги. Поет з найвищою майстерністю зо-
бражує, як драма людських почуттів трансформується в рослин-
ну символіку.  

Для Дмитра Павличка, як для інших поетів-шістдесятників, 
кохання невіддільне від загальнолюдських цінностей і, зокре-
ма, національних традицій.  

Водночас поет — автор відкрито еротичних віршів, уміщених 
у збірці Золоте ябко (1998), у якій зрілий уже митець віддзерка-
лив свої найпотаємніші фантазії, відобразив крізь призму Еро-
су чуттєву іпостась жіночості (Ти, мов яблуко з галузки, / Спадала 
вниз оголена вода, / Спідниця, втята на півслові, / Твої груди, наче 
свічі, / Палахтять, / Злітає сукня і сорочка, / Найліпше любитись  
в надрання та ін.).  

 
Поезію творить любов, а не злоба. Ненависть — звіряче почуття,  

і, власне кажучи, ради того, щоб вона зникла з людських взаємин, 

жертвували своїм життям великі подвижники й світочі доброти. 

Якщо в моїх творах присутня ненависть, то це означає, що я жив  

у жорстокі й складні часи20,  
 

— напише згодом в автобіографічному нарисі Про себе Дмитро 
Павличко.  

І врешті, Іван Драч, якого cвого часу називали найбільшим 
революціонером слова з-посеред шістдесятників і якого слова  
з Прологу до поеми Смерть Шевченка (Художнику — немає скутих 
норм. / Він — норма сам, / Він сам в своєму стилі…21) стали хресто-
матійними. Вони чітко окреслюють суть оновленого мистецтва. 
Адже норма — це заперечення мистецтва, розвиток та розши-
________________ 

19 Див.: П а в л и ч к о  Д., Я стужився, мила, за тобою, [в:] Його ж, Твори, 

у трьох томах, т. 2: Поезії, Київ 1989, с. 279. 
20 П а в л и ч к о  Д., Біля мужнього світла, Київ 1988. 
21 Д р а ч  І., Смерть Шевченка, [в:] „Вітчизна” 1962, ч. 3, с. 125. 
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рення меж якого забезпечується радше порушенням норми, 
ніж її збереженням. 

У творчості Івана Драча, для якої домінантні солярні моти-
ви, помітна й посилена увага до феномену кохання, що осяга-
ється в космічному бутті. Такі його поезії, як Без тебе світ — це 
тьмавий морок, Жінка і море, Нічний етюд, Фіалковий етюд, Зако-
хані під дощем, Двоє ввечері пішки, Жінки і лелеки, Весільна мелодія, 
Етюд — копія записки, Поема для жіночого голосу, Індіанка Ліліан, 
Дівочі пальці, Березневий сад та ін., з одного боку, підтверджують 
захоплення поета сучасними науково-художніми джерелами 
буття, з іншого, — його занурення в глибини рідного фолькло-
ру, прагнення попри вторгнення кібернетичної доби зберегти 
зв’язок поколінь свого роду, народу, людства. У художній спад-
щині поета можна віднайти й відверто еротичні вірші. Це пере-
дусім Єдина з твоїх фантазій, Двоє в пшениці чи Двадцять вісім.  

І поезія Василя Симоненка, безперечно, також переповнена 
любов’ю. Його вірші вражають щирістю й палкістю почуттів. 
Поет причаровує любовними поетичними одкровеннями на зра-
зок: Я закоханий палко, без міри / У небачену вроду твою. / Все, що  
в серці натхненне і щире, / Я тобі віддаю (Я закоханий палко, без 
міри, 1958)22.  

Він пише так, щоб читач міг чітко усвідомити, що най-
частіше свої любовні зізнання поет скеровує Батьківщині: Кожну 
хвилю у кожну днину / Гріє душу твоє ім’я, / Ненаглядна, горда, єди-
на, Україно (Я закоханий палко, без міри, 1958), рідній мові: Я люблю 
твої суворі чари, / Люблю твій дзвін і пороховий хрип, / […] / Моя 
вкраїнська мово солов’їна — / Джерельний струмінь свіжої води (Я люб-
лю твої суворі чари, 1955), рідному народу: Я для тебе горів, україн-
ський народе, / […] / Ти у грудях моїх, у чолі і в руках (Стільки в тебе 
очей, 1961), урешті, як і в одному зі своїх найпопулярніших вір-
шів Лебеді материнства (1962), порівн.: Можна вибрать друга і по 
духу брата, / Та не можна рідну матір вибирати. / […] / Можна все 
на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину 
________________ 

22 Усі фрагменти віршів Василя Симоненка цитовані за виданням: С и - 
м о н е н к о  В., Вибр. тв., упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко, 3-є вид., випр., 
Київ 2015, 852 с. (Сер. „Шістдесятники”). 
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(Лебеді материнства, 1962). Поет одночасно звертається до рід-
ної матері та своєї Батьківщини — України23. 

I хоч поет постійно висловлює своє захоплення відчуттям 
любові — до Батьківщини, матері, інколи, урешті, до ідеалізо-
ваної Незнайомки, можна назвати щонайменше три приводи, 
чому поет, на відміну від своїх товаришів по перу, не залишив  
у літературній спадщині відкрито еротичних віршів, що опису-
вали б крайні пристрасті чи любовні фантазії з екстазом.  

По-перше, Василь Симоненко — це народний поет, який 
сміливо черпав з рідного фольклору, послідовник літературної 
традиції, її продовжувач, носій українського менталітету. Без-
перечно, порівняно зі своїми колегами-шістдесятниками він не 
був новатором у галузі поезії24. Іще Іван Кошелівець наголошу-
________________ 

23 Окрім вищенаведених фрагментів віршів, посеред творів, у яких 
В. Симоненко оспівує любов до Батьківщини, варто назвати такі поезії, як: 
Моя любов, 1954 (Треба навчитись Вітчизну любить, / Хай чи багата, чи вбо-
га...); Грудочка землі, 1957 (Бо у мене стукотить у грудях / Грудочка любимої 
землі); Задивляюсь у твої зіниці..., 1961 (Україно! Ти для мене диво! / І нехай 
пливе за роком рік, / Буду, мамо, горда і вродлива, / З тебе дивуватися повік);  
О земле з переораним чолом..., 1962 (Вкраїнонько! Гуде твоє багаття, / Убогість 
корчиться і дотліває в нім. / […] / Любове грізна! Світла моя муко! / Бери моє 
маленьке гнівне Я); Україні, 1962 (Коли крізь розпач випнуться надії / І загудуть 
на вітрі степовім, / Я тоді твоїм ім’ям радію / І сумую іменем твоїм); Є тисячі 
доріг, мільйон вузьких стежинок..., 1963 (Бо нива це — моя! Тут я почну зажи-
нок, / Бо кращий урожай не жде мене ніде, / Бо тисяча доріг, мільйон вузьких 
стежинок / Мене на ниву батьківську веде...) та ін. 

Як видно з вищезазначеного, тема любові до України проходить лейт-
мотивом крізь усю творчість поета. Водночас, як справедливо писав Ва-
силь Стус, інтимна лірика Василя Симоненка є свого роду „відгалуженням”, 
„другим планом” провідної для його творчості теми України. „Зрештою, 
тема України, як зазначає Василь Стус, — це теж лірика інтимна. Є вірші, 
в яких обидва інтимні потоки зливаються в один”. (Див.: С т у с  В., Серед 
грому і тиші, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 651). 

24 Відома характеристика постаті Василя Симоненка авторства Василя 

Стуса, який дуже цінував творчу спадщину свого колеги по перу: „Не но-

ватор Симоненко «обійшов» на фініші багатьох новаторів: він був мужні-

шим за них” [Див.: С т у с  В., Серед грому і тиші, [в:] С и м о н е н к о  В., 

Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 654].  
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вав, що порівняно з дебютними книжками Ліни Костенко (Про-
міння землі, 1957, Вітрила, 1958, Мандрівки серця, 1962), Івана Драча 
(Ніж у сонці, 1961, Соняшник, 1962) чи Миколи Вінграновського 
(Атомні прелюди, 1962), „Cимоненко в поезії був менш яскра-
вий”, „не був дуже помітний у колі своїх сучасників”25.  

Посеред причин „меншої помітності, ніж він того заслугову-
вав”, дослідник називав „його власну скромність, сумніви щодо 
своїх можливостей”26, що, зрештою, знайшло віддзеркалення  
в листах та щоденникових записах поета27, а також у ранніх 
поезіях. Так, у вірші Мені давно вже кинуть слід... (1954) В. Симо-
ненко надто строго оцінює свою поетичну творчість, порівн.: 
Який же в біса я поет, / Коли живу, як пень, без мислі, / Коли годять-
ся лиш в клозет / Мої вірші нудні і кислі.  

Через два роки в 1956 році поет у вірші Все ще моє — попере-
ду... (1956) указує на учнівський характер своєї дотеперішньої 
________________ 

У 60-х роках XX cт. Степан Крижанівський у післямові до дебютної 

збірки поета підкреслював, що його новаторство „йде не стільки шляхом 

винаходу нових художніх форм — що теж надзвичайно потрібно, бо ми-

стецтво ні в чому не терпить одноманітності і застою, — скільки у сфері 

нових художніх ідей” [Див.: К р и ж а н і в с ь к и й  С., Радість першо-

відкриття. Післямова, [в:] С и м о н е н к о  В., Тиша і грім, Київ 1962, с. 152].  
25 Див.: К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи...., [в:]  

С и м о н е н к о  В., Берег чекань. Вибір і коментарі І. Кошелівця. Переви-

дання, Київ 2001, с. 12.           
26 Див.: Там само, с. 11. 
27 Ще на початку свого творчого шляху Василь Симоненко сумнівався 

у власних мистецьких можливостях. У чернетці листа до редактора з 1956 

року поет просить оцінити його вірші, застерігаючи водночас реципієнта: 

„Я знаю, що, можливо, неприємно буде Вам читати мої вірші…”. Цього ж 

року в листі до Іллі Бердника поет констатує: „Про літературну кар’єру не 

думаю. Але писати буду, поки здохну” [Див.: С и м о н е н к о  В., Листи, 

[в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 549–550].  

В Окрайцях думок у записі від 18 листопада 1962 року, а отже, за рік до 

своєї смерті, поет, який називає себе „маленьким чорноробом поезії”, з пев-

ною гіркотою напише: „Земля вже двадцять восьмий раз несе мене навко-

ло Сонця. Мало встиг я зробити за цей час гарного і доброго” [Див.: С и - 

м о н е н к о  В., Окрайці думок, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 541]. 
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спадщини, немовби попереджаючи читачів: Все, що понині ска-
зано, — / Перший несмілий звук.  

Цікаво, що навіть під кінець короткого життя в 1962 році, 
коли поет здобув уже визнання читачів, він написав у сміхово-
му ключі такі рядки: Оце й усе. Кінчай на цьому. / Василю, думку 
не тереб: Ця лірика — ні анікому, / Хіба що дідові старому, / Та й то 
для деяких потреб! 

Тексти В. Симоненка були, головно, традиційні28, такою ж 
уважалась скромна („несценічна”) постать поета і таким був 
притлумлений голос29. Феноменом здається те, що відразу після 
________________ 

28 Дослідники уважають, що для поезії Василя Симоненка характерні 

простота та формальний традиціоналізм. Іван Кошелівець писав, що В. Си-

моненко „не був прихильником формалізму”, у нього „немає ні верлібру, 

ні замилування в будуванні вишуканих складних строф”. [Див.: К о ш е - 

л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи..., зазнач. джерело, с. 20]. 

Подібно сучасні дослідники наголошують, що „здебільшого це звичні ям-

би і хореї, скомпоновані в традиційні чотирирядкові строфи, непереобтяже-

ні складними метафорами й асоціаціями” [Див.: Р і з н и к  О., Г р и ц е н - 

к о  О., „Народний поет” сьогодні (Василь Симоненко), [в:] Електронний ре-

сурс: http://litopys.org.ua/heroes/hero05.htm (22.04.2016)].  

Як Степан Крижанівський, так й Іван Кошелівець зазначали, що його 

інтимна лірика ще менш оригінальна, ніж властива поетові, громадян-

сько-патріотична [Див., напр.: К р и ж а н і в с ь к и й  С., Радість першо-

відкриття, зазнач. джерело, с. 151–154; К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший 

Шевченків слід ступаючи..., зазнач. джерело, с. 25]. Останній, погоджуючись 

із думкою Степана Крижанівського, зазначав водночас, що в інтимній лі-

риці відбивається „безпосередність і щирість поетова”, що „позбавляє її 

літературщини, якої так багато у Симоненкових сучасників, середніх пое-

тів” [Див.: К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи..., зазнач. 

джерело, с. 25–26]. 
29 У спогадах про поета повторюється думка про його особисту скром-

ність та цілковиту відмову від епатажності. С. Тельнюк, друг і ровесник 

поета, захоплювався його феноменом: „Здавалося: ніяких новацій у твор-

чості В. Симоненка, здавалося: абсолютно неартистична натура (на від-

міну від Вінграновського) манера читання, — а вплив на слухачів — над-

звичайний. Якась магія, щось таке, чому немає пояснення”. Письменник 

порівнював реакцію на успішний літературний вечір наприкінці 1962 ро-

ку М. Вінграновського — „олімпійця, небожителя”, який сприймав успіх як 

http://litopys.org.ua/heroes/hero05.htm
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передчасної смерті поет отримав небувале визнання, користу-
ючись величезним авторитетом не лише серед українського на-
роду, але й у колі письменників, критиків, літературознавців, 
зокрема й Івана Дзюби, Iвана Світличного, Євгена Сверстюка30.  

По-друге, Василь Симоненко як духовий спадкоємець і про-
довжувач ідей Тараса Шевченка, побратим сучасного виразника 
________________ 

належне, і Симоненка — „земного, не звиклого до слави”, який „змучено, 

знічено і вдячно приймав […] привітання” [Див.: Т е л ь н ю к  C., Лицар 

поезії. Спогад про Василя Симоненка, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., 

упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко, 3-є вид., випр., Київ 2015, с. 706–707 

(Сер. „Шістдесятники”)]. Приятель поета Р. Корогодський згадував, що  
ззовні він був гранично звичайним, і перше враження навіть не в’язалося  
з образом поета. […]. Але як тільки він починав читати, геть усе навколо 
преображалося. Диво полягало в тому, що Василь, якому чужою була патос-
ність, читав своїм глухуватим голосом, зовсім просто, навіть буденно, ніяк 
не інтонуючи виграшні чи ударні місця. А ефект був, як правило, разючий  
 

[Див.: К о р о г о д с ь к и й  Р., Симоненко долає „Земне тяжіння”, або зустрічі 

на черговій орбіті, [в:] Його ж, Брама світла. Шістдесятники, упоряд. М. Ко-

цюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко, Львів 2009, с. 66].  
30 На думку дослідників, після смерті поета відбувся своєрідний злам  

у сприйняті його творчої спадщини.   
Перетворення не надто відомого молодого поета й журналіста з Черкас 
В. Симоненка на „обранця, вустами якого промовляє доля нації” (І. Кошелі-
вець), або ж „витязя молодої української поезії” (Олесь Гончар) відбулося 
фактично протягом двох-трьох років (1964–1966) після передчасної смерті 
поета  

— підкреслювали О. Різник та О. Гриценко [Див.: Р і з н и к  О.,  Г р и ц е н - 
к о  О., „Народний поет” сьогодні (Василь Симоненко), зазнач. джерело]. Так, 
Є. Сверстюк пише у 1963 році блискучу розвідку Симоненко — ідея (1963). 
Через рік літературознавець і друг В. Симоненка І. Світличний друкує 
Слово про поета (1964). У 1965 році Дзюба виголошує славнозвісну промову 
на Вечорі з нагоди 30 уродин В. Симоненка. Того ж року Вінграновський 
створює вірш Наш Василь іде по найдовшій у світі дорозі (1965). Через рік  
у 1966 р. культовий В. Стус напише ґрунтовну статтю Серед грому і тиші 

(1966), що багато років пролежала в машинописному варіанті в архіві І. Дзю-
би. Після десяти років по смерті В. Симоненка Кошелівець напише, що його 
невелика творча спадщина „не те що не зблідла, а, навпаки, на тлі загаль-
ного літературного занепаду ще більше вияскравилася” [Див.: К о ш е л і - 
в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи..., зазнач. джерело, с. 12] тощо.  
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душі народу, народного сумління Василя Стуса — це поет заан-
гажований31, який в українському письменстві творить в ореолі 
жертовності, з примарою передчасної смерті й тому-то не зосе-
реджується на творенні рафінованих зразків еротичної поезії32. 
________________ 

31 С. Тельнюк справедливо зазначав у спогадах: „Не вмер би Василь 

Симоненко — його б вони загнали туди, куди загнали Василя Стуса, чи 

Івана Світличного…, чи Івана Дзюбу, чи Олеся Бердника, чи багатьох 

інших. Загнали б у тюрму. Чи загнали б у петлю, як Григора Тютюнника 

або Віктора Близнеця, у загибель від горілки, як Станіслава Шумицького, 

Валерія Юр’єва, Василя Бондаря... Вони б знайшли спосіб розквитатися  

з ним” [Див.: С и м о н е н к о  В., Твори, у 2 томах, т. 2: Статті. Рецензії. 

Нариси. Виступи. Листи. Автографи. Документи біографічного характеру, 

упоряд. Г. В. Суховершко, П. М. Жук, Т. А. Клименко, С. І. Кривенко, Чер-

каси 2004, с. 164].  
32 На думку Г. Грабовича, у характерній для української традиції кон-

цепції літератури на службі народу  
 
йдеться […] не так про романтичну спадщину та нашарування позити-
вістичних ідей (віра в прогрес, постулат наукової бази, зокрема дорогою 
впливів Драгоманова та Франка), як про те, що в контексті російської ім-
перії література була чи не єдиною альтернативою до існуючої політичної 
системи: вона, як і літературознавство, стала сурогатом політичної дійсно-
сті або радше — поля дії.  
 

[Див.: Г р а б о в и ч  Гр., Сергій Єфремов як історик українського письменства, 
[в:] Його ж, До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка, Київ 
1997, с. 418–431]. В унісон сказаному до часу здобуття Україною незалеж-
ності в 1991 році українське письменство залишалось на службі народові, 
про що неодноразово згадували літературознавці, критики, самі письмен-
ники. Микола Жулинський підкреслював, що в жодній політичній системі 
XX ст. український творець не мав можливостей повністю творчо себе реа-
лізувати. На думку критика, ціле двадцяте століття як на материковій 
Україні, так і поза її межами, він не міг почувати себе повністю свобідним, 
оскільки його творчість була „боротьбою за”, „боротьбою проти”, „бороть-
бою у формі мовчання”. Таким чином, український творець змушений 
був тягнути важкого воза обов’язку, коли в душі палав святий вогонь твор-
чості [Див.: Ж у л и н с ь к и й  М., На шляху в європейський простір,  
[в:] „Слово і час” 2001, № 1, с. 4, 5]. Детальніше на цю тему див.: H o r n i a t - 
k o - S z u m i ł o w i c z  А., „Drwal na pustyni”. O kondycji współczesnego ukraiń-
skiego pisarza: jego wizerunku oraz roli w procesie literackim, [в:] „Studia Ukrainica 
Posnaniensia”, red. T. Kosmeda, Poznań 2013, zesz. I, c. 245–252]. 
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По-третє, Василь Симоненко працював у період т. зв. ІІ від-
родження української літератури в XX-му ст., 60-х роках. Однак 
наголосимо, що був це передусім ренесанс духовних (у значен-
ні національних) і культурних цінностей, а не сексуальної ре-
волюції, як це мало місце в добу модернізму, а згодом постмо-
дернізму33.  

Справедливо зазначає Л. Тарнашинська, що  
 

поетика неоромантизму, значною мірою властива шістдесятникам, 

„диктувала” й неоромантичну „прозорість” ідеалу, прагнень, угли-

блену виразним національним світовідчуттям, а те викристалізу-

вало ліричного героя лицарсько-героїчного типу, здатного на висо-

кі поривання й моральні принципи34.  
________________ 

33 Примітка. Разом з приходом на зламі віків модерністської епохи, що 
знаменувала собою новий порівняно з попередніми періодами підхід до 
культури, людської природи, змінився і любовний дискурс в українсько-
му письменстві. Під впливом „жіночого авангарду” Лесі Українки чи Оль-
ги Кобилянської розхитались стереотипи інтимності в літературі. Ради-
кали проголосили гасло „вільної любові” („вільна праця і вільна любов”), 
які означали відмову від небажаних, вимушених шлюбів, що стало причи-
ною пізніших клопотів. Зокрема твори О. Кобилянської за переступання 
дозволених меж у зображенні кохання (за справою еротичних сцен, напр., 
в оповіданні Природа) шокували пуританських читачів та критиків. Образ 
„нової” жінки наявний, між іншим, у творчості І. Франка („жінка-звір”  
з ліричної драми Зів’яле листя, 1896, Манюся з оповідання Сойчине крило, 
1905), у драмах Лесі Українки (Любов Гощинська з Блакитної троянди, 1896), 
оповіданнях та повістях О. Кобилянської (героїні оповідань Природа, 1887, 
Меланхолійний вальс, 1894, Некультурна, 1897), оповіданнях М. Могилян-
ського (Пасажирка з Нареченої), творах В. Винниченка (Мара з новели Чуд-
ний епізод, героїні його драм) та ін. Детальніше на цю тему [Див.: Г о р н я т - 
к о - Ш у м и л о в и ч  А., Любовний дискурс в українській літературі. Нарис 
проблематики, [в:] Cлавянские языки в свете культуры, oтв. ред. М. А. Алексе-
енко, Москва–Щецин–Грайфсвальд 2006, с. 312–320; H o r n i a t k o - S z u - 
m i ł o w i c z  А., Od idealizacji do profanacji. O kobiecie, stereotypach i dyskursie 

miłosnym w literaturze ukraińskiej, [в:] „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznaw-
stwo”, red. A. Woźniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, t. 62, zesz. 7, 
c. 147–165 та ін.]. 

34 Див.: Т а р н а ш и н с ь к а Л., Василь Симоненко: „Україно, ти моя мо-

литва”. Бібліографічний нарис, вип. 11, Київ 2007, с. 23. 
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Василь Симоненко, безперечно, був дитиною своєї епохи. 
Очевидно, причини такої позиції слід шукати в характерній 
для цього поета, але й щойно процитованого цілого періоду 
„неоромантичної «прозорості» ідеалу”, завдяки чому інтимна 
сфера отримала серпанок ідеалізації.  

У світлі вищенаведених роздумів актуалізуємо тезу про склад-
ність сприйняття поезії Василя Симоненка (при її позірній про-
стоті), яка, безперечно, не піддається однозначним дефініціям.  

Ще Василь Стус писав, що В. Симоненко — „багатоплано-
вий. Він виписується на цікавого лірика, трибуна, влучного са-
тирика, безжального майстра аналітизму”35. Тим паче, що пере-
важна більшість дослідників Симоненкової спадщини звертала 
увагу на такі її атрибути, як відсутність „барабанного бою і ма-
жорних фанфар і так багато суворої і жорстокої правди” (Іван 
Світличний36), відчуття зв’язку „національної ідеї з усіма за-
гальнолюдськими цінностями, з поняттям людської гідності, честі 
й совісті, з поняттями особистої та соціальної совісті і спра-
ведливості” (Iван Дзюба37), у чіткому поєднанні мотивів інтим-
ної, пейзажної та суспільно-громадянської лірики.  

Василь Симоненко — у пантеоні творців української літера-
тури — унікальний щонайменше з кількох приводів. Народився 
1935 року. Його дебют припадає на початок шістдесятих років, 
стає, отже, зразковим прикладом представника славнозвісної 
генерації — „шістдесятників”. Його феномен полягає в небува-
лій популярності серед українців при наявності відносно неве-
ликої літературної спадщині (що спричинене насамперед пе-
редчасною смертю поета на 28-му році життя).  

За його життя в 1962 році з’явилася лише одна збірка поезій 
Тишa і грім (1962), у якій можна, щоправда, віднайти чимало на-
________________ 

35 Див.: С т у с  В., Серед грому і тиші, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., 

зазнач. джерело, с. 653. 
36 Див.: С в і т л и ч н и й  І., Слово про поета, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. 

тв., зазнач. джерело, с. 618. 
37 Див.: Д з ю б а  І., Виступ на Вечорі, присвяченому 30-літтю з дня народ-

ження Василя Симоненка, в Будинку літераторів 16 січ. 1965 р., [в:] С и м о н е н - 

к о  В., Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 631. 
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строєвих віршів про кохання, проте дослідники з певними засте-
реженнями класифікують книжку як добірку любовної поезії. 

Інтимна лірика наявна також у другій і третій збірках поезій 
В. Симоненка, що публікувались уже після його смерті — Земне 
тяжіння (1964) та Поезії (1966).  

Отже, його ранні твори визначаються як „подаленіла луна 
інтимних звірянь” раннього модерніста Олександра Олеся, пое-
та Володимира Сосюри чи старшого колеги по перу доби „шіст-
десятництва” Дмитра Павличка38. Уже тоді чітко формується 
характер любовної лірики В. Симоненка, майже повністю позбав-
леної еротичних відступів чи навіть натяків, однак перенасиче-
них контрастним зіставленням таких категорій, як радість і сму-
________________ 

38 Примітка. У заголовному вірші першої збірки Василя Симоненка 
Тиша і грім (1961) можна віднайти безпосередні аналогії з поезією згаданих 
митців. Рядок із вірша В. Симоненка І обнявся сміх з журбою нагадує один  
з найпопулярніших віршів Олександра Олеся З журбою радість обнялась (1907). 
Схожий на Олесевий Симоненків мотив весняного короткочасного буян-
ня, ототожнюваний з любовним піднесенням (порівн.: в О. Олеся — Смі-
ються, плачуть солов’ї / І б’ють піснями в груди: / „Цілуй, цілуй, цілуй її, — / Знов 
молодість не буде! і у В. Симоненка — Лаються, і плачуть, і сміються, / Дорі-
кають, просять і клянуть / В час, коли над нивами зів’ються / Пахощі в прозору ка-
ламуть. / Ходять, заціловані до болю, / З криком божевільним на устах , / Бо ж 
проснулась то весняна воля / В стомлених і змучених серцях. Так само і Си-
моненкові рядки Пройшла гроза […] / Парує степ і оживає ліс із вірша Поет  
і природа (1954) чи рядки з його програмного вірша Тиша і грім — Пройдуть 
зливи, замовкнуть грози, / Задрімають вітри на ланах (190) нагадують Оле-
севий ранній вірш Гроза пройшла… зітхнули трави, 1905 (Гроза пройшла… 
зітхнули трави, / Квітки голівки підняли, / І сонце, тепле і ласкаве, / Спинило 
погляд на землі. В. Симоненко, імовірно, запозичає також від О. Олеся назву 
„Чари ночі” (від його програмного вірша Чари ночі (1904), ставлячи її за-
головком одного зі своїх віршів (Ці чари ночі такі знайомі — / Усі підвладні, 
покірні вам). І черговий рядок Симоненкового вірша Тиша і грім (1961) — Не-
нависть з любов’ю навіює згадку про вірш Дмитра Павличка Любов і нена-

висть, що дав назву його дебютній збірці з 1953 року. І, урешті, любовні 
повороти Симоненкового ліричного героя Все одно я люблю твої очі / І волосся 
твоє сумне перегукуються з такими ж мінорними рядками відомого вірша 
Володимира Сосюри, що ще за життя поета став народною піснею — Коли 
потяг у даль загуркоче (1926).  
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ток, фасцинація й туга за нездійсненним образом ідеальної 
вимріяної Незнайомки: Та в прекраснім житті важкому / Будуть 
завжди сіять мені / В душу, повну вітрів і грому, / Сіруватих очей 
вогні (Тиша і грім, 1961).  

Звідси думка деяких дослідників, що при бажанні можна 
віднайти в любовній поезії В. Симоненка ремінісценції мотиву 
обожнювання „прекрасної Незнайомки” Олександра Блока. 
Тим паче, що український поет в епіграфі вірша Тиша і грім по-
ставив саме фрагмент Блокової поезії Там пані хизуються модами 
(1906–1911), що була своєрідним варіантом його славнозвісної 
Незнайомки (1906)39. 

Водночас дослідники переконані, що любовні вірші В. Си-
моненка — це не типові приклади інтимної лірики. Це, швидше, 
молодеча туга за нерозділеним коханням. І навіть коли зміню-
ється адресат ліричних зізнань, ідеал кохання залишається не-
змінний — незбагненне, романтичне й нездійсненне прагнення 
до чогось таємничого, загадкового, незбагненного, незбутого.  

У чергових віршах поета, зокрема й Вона прийшла (1962) чи 
Ой майнули білі коні (1962) відчуття любові чи радше фасцинації 
любов’ю передається в субтельний, рафінований спосіб.  

Перший вірш має виразний автобіографічний характер i роз-
повідає про молодечу любов автора до його майбутньої дру- 
жини, прекрасної кур’єрки щоденної газети „Черкаська прав-
да” — Люсі40. Ліричний герой, немов романтичний коханець, 
________________ 

39 Средь этой пошлости таинственной, / Скажи, что делать мне с тобой: / Не-

достижимой и единственной, / Как вечер дымно-голубой? [Б л о к  А., Там дамы 

щеголяют модами, 1906  1911].  
40 Примітка. Свою майбутню дружину Василь Симоненко пізнав ще 

під час роботи в редакції „Черкаської Правди”. Саме цій жінці поет при-

святив цілу низку любовних віршів, зокрема й Буду тебе ждати там, де вишня 

біла, 1953, Не дивися так печально, брів похмуро не підводь, 1957, Море радості, 

1961, Ти не можеш мене покарати, 1961, Берези, в снігу занімілі, 1961 тощо.  

І хоча вищевказані вірші мають виразний автобіографічний характер і за 

темою чітко пов’язані з першою любов’ю поета — Люсею, вони не містять 

інтимних елементів sensu stricte. Дарма шукати еротичних рядків, вони 

віддзеркалюють швидше стан душі ліричного героя — від єйфорії до туги 
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відчуває раптовий приплив любовних емоцій, причому дарма 
шукати еротичних украплень, алюзій тощо (любов „прийшла 
непрохана й неждана”, „заквітчана і мила”, „ніжна і добра”, 
„випливла з туману […] юнацьких несміливий снів” тощо).  

Так само ефемерні любовні відчуття, ототожнені з „білою 
мрією”, описані в другому наведеному вище вірші. Тут поет, що-
правда, пробує натякнути на ледь помітний еротичний акцент 
(Світ твоїми кучерями, моя люба, пахне), однак у заключному ряд-
ку він повертається до традиційної сублімованої риторики: Крізь 
пилюку, по багнюці, / В холод і завію / Прийде чистою до тебе / Біла 
моя мрія.  

Також у першому чотиривірші триптиху Суперники (1961) 
можна помітити делікатний еротичний акцент, бажання під-
креслити фізичну близькість ліричного героя з коханою жінкою 
(Вітер пісню співав стоголосно, / Але раптом в екстазі німім / Зупи-
нивсь біля тебе і млосно / Зазітхав у волоссі твоїм).  

Звертаючись до своїх суперників — вітру і сонця (Тож послу-
хайте, сонце і вітре! / Перестаньте скиглить на мить!), ліричний 
герой застерігає стихії перед незрівнянною силою власної лю-
бові (Я для неї хмар не розвію / І дощами землі не заллю. / І хвали-
тись, як ви, не вмію, / Але я її дужче люблю).  

Останні чотири рядки (Те, що кидали ви, як намисто, / Міліо-
нам красунь до ніг, / Я в душі недоторкано чистим / Для одної для неї 
зберіг) підтверджують те, що автор надає перевагу зображенню 
любові в чистому чи не платонічному вимірі перед деталізовани-
ми описами інтимних переживань. Однак перемагають юнацькі 
відчуття, що відкидають буденну реальність заради вищої ме- 
ти — оспівування „високих регістрів” закоханої душі.  
________________ 

за любов’ю, утрати віри в ідеали любові, прагнення віднайти рівновагу 

душі, утихомирення любовних страждань тощо. Чи не одним з нечислен-

них винятків є ранній вірш Буду тебе ждати там, де вишня біла (1953), у яко-

му, попри традиційний, почерпнутий з народної творчості мотив очікуван-

ня дівчини в заквітчаному нічному саду, субтельно зарисовується образ 

бажаних любовних пестощів: Може, ти не прийдеш, гарна й кароока, — / Буде 

мене пестить нічка одинока, / Буде мене тішить, лагідна та люба, / Цілувать  

у щоки, розвівати чуба.  
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Справедливо, отже, констатують дослідники, що любовна 
лірика Василя Симоненка, про яку говорять, мовляв, „більш суб-
лімованіших переживань в українській поезії не траплялося”41, 
еволюціювала від інфантильно-молодечих захмарних уявлень 
про кохання до сприйняття любові як платонічного відчуття. 
Незмінною залишається поезія майже цілковито, поза кількома 
укритими алюзіями, вільна від описів еротичних переживань. 

Ліричний герой ранніх Симоненкових віршів певною мі-
рою нагадує самого автора. За спогадами приятелів і критиків 
поет був несміливий, а навіть безпорадний у стосунках із жін-
ками.  

Свого часу Борис Олійник писав, що „Василь закохувався 
щедро, але якось так сором’язливо, що часто зупинявся перед 
порогом освідчення”42. Юнацьку розгубленість, а то й інфан-
тильність В. Симоненка віддзеркалюють деякі з його ранніх вір-
шів, насамперед Собі самому (1955) (Вже два десятки стукнуло 
хлопчині, / І вже під носом натяк є на вус. / Лише для мами я в одно-
му „чині” — / Як був малим, так, певне, і лишусь); Компаньйонка 
(1955) (І я не знав: ти плакати готова, / Ти аж тремтіла, щоб мене 
побить / За усмішку і за пусті розмови, — / Я був школяр, хіба ж я вмів 
любить!), чи Я був бездумний, млявий, мов амеба (1956) (Я був 
бездумний, млявий, мов амеба, / I серце билося, мов птиця, у сіль- 
ці,  / Коли сидів мовчазний біля тебе / В президії на ветхому стільці).  

Ліричний герой залишається замкнутий у своїй нерішучо-
сті, а то й самотності, що також знайшло відбиття в ранній ліриці, 
передусім у віршах Упала ніч (1954) (Ніхто мене до серця не при-
горне / I не розвіє злісну темряву. / Не упадуть на груди пишні ко- 
________________ 

41 Див.: Ю з ь к і в  Г., Еволюція любовної лірики Василя Симоненка, [в:] „Нау-
кові записки Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство”: Володимир Гнатюк у контексті 
розвитку культури України, Матеріали Міжнар. наук. конф: до 140-річчя 
від дня народж. В. Гнатюка, за ред. М. П. Ткачука, Тернопіль 2011, Вип. 32, 
с. 169–172.  

42 Цит. за: Т а р н а ш и н с ь к а  Л., „Поетика поривань” як естетична 
норма: Василь Симоненко. „Симоненко — ідея”, [в:] Її ж, Українське шістдесят-
ництво. Профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний 
аспекти), Київ 2010, с. 111.  
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си / І не торкнуться руки теплих пліч...), Я і в думці обняти тебе не 
посмію (1960) (Я і в думці обняти тебе не посмію, / А не те, щоб рукою 
торкнутися смів. […] / Навіть в снах я боюсь доторкнутись до те- 
бе, / Захмеліть, одуріти від твого тепла), чи, урешті, Ходить хлопець 
кругом хати (1954). Останній — доказ несміливості чи безпорадно-
сті ліричного героя. Вірш оспівує традиційні моральні вартості, 
укотре засвідчує свого роду традиціоналізм і традиційність ав-
тора, який охоче черпає з народних джерел (закоханий хлопець 
побоюється материного гніву, дівчина очікує коханого нічною 
порою у вишневому саду (Ходить хлопець кругом хати / Oбережно, 
тихо — / Як почує, дума, мати, / Буде мені лихо. / Білі вишні огор-
тає / Темрява сумна, / А та дівчина все зітхає / У саду сумна).  

Василь Симоненко як поет глибоко національний і народ-
ний у своїй інтимній ліриці неодноразово звертався до фольк-
лорних мотивів, між іншим, й у такому вірші, як Повертався 
пізно з косовиці (1953) (Повертався пізно з косовиці, / Йшов собі, як  
і завжди ходив. / Дівчину зустрів біля криниці, / Попросив напитися 
води). Він використовував мотив нічної зустрічі біля криниці 
закоханої пари, у згадуваному вже вірші Буду тебе ждати там, 
де вишня біла (1953), коротенькому тривірші Яром та долиною 
(1954), де помітна алюзія до відомої козацької пісні Ой на горі та 
женці жнуть, / А попід горою / Яром-долиною / Козаки йдуть, чи Не 
діждалась (1955), у якому на зразок народної пісні розробляється 
мотив важкої жіночої долі (Ой зім’яли-потоптали / На вгороді ло-
боду... / Ой засватали й забрали / Дівчиноньку молоду) тощо. 

У своїй творчості Василь Симоненко еволюціонував від лю-
бовних віршів, що віддзеркалювали окрилені відчуття юнацької 
фасцинації вимріяною „прекрасною Незнайомкою”, до поезій, 
адресованих більш конкретизованим жінкам. Останні з часом 
набирають, на думку Галини Юзьків, „ледь помітних обрисів, 
але без тілесних ознак”43. Як зазначає ця дослідниця, частіше 
„наводяться певні портретні штрихи”, „посилюється символіч-
не, частотне називання губ, очей, іноді рук”44.  
________________ 

43 Див.: Ю з ь к і в  Г., Еволюція любовної лірики Василя Симоненка, зазнач. 
джерело, с. 172. 

44 Там само. 
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Вищенаведений аналіз любовної лірики Василя Симоненка 
підтверджує, що, по суті, важко віднайти елементи еротики  
в насиченій патріотично-людинолюбним пафосом поезії „істин-
но народного поета”. Г. Юзьків зазначає, що в ліричному про-
сторі поета „сексуальній стихії немає місця”, оскільки ліричний 
герой — максималіст45.  

Моральний максималізм, а то й засудження неморальної 
поведінки сучасного міста, „безвусих юнаків”, але й фриволь-
них жінок, помітне в низці Симоненкових віршів, насамперед  
у поезії Мені здавалась пошлою й бридкою (1956), О, ці міста, мов 
електричні скати (1956), Вулична сцена (1956), Розкішні трупи 
(1956) та ін. Так, у вірші Мені здавалась пошлою й бридкою (1956) 
поет творить жіночий образ за принципом контрасту. Чолові-
чому цинізмові протиставляє цнотливість і чистоту почуттів, 
вульгарному сприйнятті ними еротики — високі любовні по-
чуття: Я їх не слухав. Сплющивши повіки, / Про тебе думав і зітхав 
нечутно. / В кімнаті тхнули прілі сигарети / І різав носа неприєм-
ний дух. / А мені ввижались білі ниви...  

Подібний дисонанс між брудною еротикою й чистим по-
чуттям відчутний у вірші Вулична сцена (1956), де біля кафе тан-
цює дівка п’яна, a над натовпом качаються зі сміху / Холодні електрич-
ні ліхтарі, або у вірші О, ці міста, мов електричні скати (1957), де 
ліричний герой ставить риторичне запитання: Куди пливу я в цім 
безумнім морі? / Куди несе мене стихії шал? 

Останній вірш, поміщений у листі 1957 року до колишнього 
вчителя Андрія Махині, висвітлює двозначний образ жаданої 
жінки, яка поєднує жіночі достоїнства із звірством фатальної 
жінки (О, ці жінки, розкішні і вродливі, / Очей опущених прихований 
екстаз, / Рожеві щоки, вогкі і примхливі — / Я вас любив і проклинав 
не раз), що, на думку Галини Юзьків46, свідчить про неоднознач-
не ставлення поета до еротики, яка приваблює й водночас від-
штовхує його.  

Можливо, саме з приводу згаданої двозначності у сприйнят-
ті В. Симоненком образу жінки та її тілесності, у його інтимній 
________________ 

45 Там само, с. 173. 
46 Там само.  
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спадщині з’явилося кілька творів, позначених більшою сміли-
вістю, а то й з чітким еротичним акцентом, передусім Сниться 
мені невідома Італія (1963)47, де ліричний герой марить про коха-
ну, чи Я не помру від розпачу і муки, 1963)48, де у формі кількох 
влучних алюзій з’являється очікування тілесних пестощів. 

I ще один з найбільш резонансних Симоненкових віршів Ти 
знаєш, що ти — людина, (1962), який можна інтерпретувати що-
найменше у двох площинах. Передусім це вірш, створений на 
честь людської іпостасі, яку поет відважився назвати особисті-
стю — людиною (Ти знаєш, що ти — людина? / Ти знаєш про це чи ні?). 

І водночас з віршем пов’язана романтична історія захоплен-
ня одруженого вже В. Симоненка молодою поетесою-початків-
цем Ніною Черняк. Саме їй, майбутній поетесі й матері, яка 
опинилася на життєвому роздоріжжі, мав свого часу освідчи-
тися В. Симоненко, присвячуючи свій новий вірш (Бо ти на зем-
лі — людина, / Хочеш того чи ні / — Усмішка твоя — єдина, / Мука 
твоя — єдина, / Очі твої — одні).  

Отже, один з двох найкращих творів В. Симоненка (поруч зі 
славнозвісними Лебедями материнства), майстерно поєднує 
громадянське (боротьба за право називати людину Людиною) 
й автобіографічне любовне начала, що чи не найкращим чи-
ном засвідчує нероз’єднаність, цілісність вищевказаних елемен-
тів у поетичній спадщині Василя Симоненка.  

В унісон сказаному згадуваний вже Василь Стус підкреслю-
вав: „Зрештою, тема України — це теж лірика інтимна. Є вірші, 
у яких обидва інтимні потоки зливаються в один”49.  
________________ 

47 Сняться мені твої плечі оголені, / Ніжна покора натомлених рук, / Губи 

твої переможно подолані, / Серця стривожений стук. / Палять мене твої фосфорні 

очі, / Перса солодкі й тісні, / Диханням пристрасним сповнені ночі — / Сняться, 

прокляті, мені. 
48 Я не помру від розпачу і муки, / Лиш в одинокі ночі навесні / Все будуть 

сниться милі, теплі руки / І оченята сині і ясні. / І будеш ти у кожному дихан- 

ні, / І будеш ти навіки при мені / Гасить зірки очима на світанні, / Палить мене  

в безжальному вогні. 
49 Див.: С т у с  В., Серед грому і тиші, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., 

зазнач. джерело, с. 651. 
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Саме Василь Стус звернув увагу на суттєву для цього до-
слідження рису Симоненкової любовної поезії. Він уважає, що 
Вітчизна у В. Симоненка „філологічна” („реально вона майже 
ніколи не існувала, а була своєрідною українською релігі- 
єю […]”, тема любові до України нерідко воєдино переплетена 
з темою любові до жінки, „відриває його від землі і зносить  
до хмар”.  

Сам Василь Симоненко, як зазначає В. Стус, „перестає бути 
конкретним і точним”, оскільки ця тема виявляється тільки  
в патетико-романтичному стилі50. Його інтимна лірика майстер-
но переплетена з громадянською, по суті, вона позбавлена 
будь-яких еротичних натяків — цілком уписується в українську 
традицію літератури — службі народу (з огляду на багатовіко-
вий статус колоніального письменства) — a priori.  

Любовний дискурс еволюціонував в українському письмен-
стві від амбівалентного підходу до теми кохання у фольклор-
ній спадщині, зображення „захмарної” сублімації статевого го-
ну в класичній українській літературі, через прокламацію „віль-
ної любові” в модерністських текстах, аж до профанації любові, 
афектації сексуальності та брутальності в літературі доби пост-
модернізму.  

Василь Симоненко — „найсліпучіша комета української 
поезії другої половини ХХ століття”51. Це поет політично анга-
жований, який у своїй творчості віддзеркалив тодішню бурем-
ну дійсність крізь призму гуманістичних ідей поваги до люд-
ської гідності, вірності Батьківщині та народові.  

Його інтимна лірика своєрідна. Вона невід’ємно пов’язана  
з шануванням національного пафосу й патріотичних ідей пред-
ків, репрезентує переважно (хоч не виключно) зразки сублімо-
ваної еротики, субтельної, присвяченої коханню нездійснен-
ному, „захмарному”, вимріяному. 
________________ 

50 Див.: Там само, с. 651, 652. 
51 Див.: Р у д я ч е н к о  О., Симоненко. Найсліпучіша комета, [в:] Електрон-

ний ресурс: http://espreso.tv/article/2015/01/08/symonenko_nayslipuchisha 

_kometa (08.01.2015).                         

http://espreso.tv/article/2015/01/08/symonenko_nayslipuchisha%20_kometa
http://espreso.tv/article/2015/01/08/symonenko_nayslipuchisha%20_kometa
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2.2. Мотиви старості в поетичній спадщині  
завжди молодого Василя Симоненка 

 
З-поміж споконвічних літературних образів, мотивів, сюже-

тів особливе місце посідає старість. В українській літературі 
традиційно шанобливе й лагідне ставлення до похилого віку 
людей, зокрема батьків, зображено в усній народній творчості.  
У піснях старенька мати — голубка сивенька, сивая зозуленька, гор-
лиця, батько — голуб сизокрилий тощо.  

Повагу до старших уважають у народі рисою, притаманною 
чесній людині. Цю традицію успадкувала українська літера-
тура. Іще в Повчанні дітям князь Володимир Мономах, який 
адресував його не лише дітям, а й усім нащадкам князівсько-
боярського роду, наголошував: „При старих — мовчати, пре-
мудрих — слухати, старшим — покорятися […]”52.  

Рецепт „доброї старості” подав у своїх афоризмах Григорій 
Сковорода, пишучи: „Наступний, весело освітлений день — плід 
учорашнього, так само як добра старість — нагорода гарної юно-
сті”53. У своїй Книжечці, що називається Silenus Alcibiadis, тобто 
Iкона Алківіадська (1776), Г. Сковорода подає як приклад „cолодкої 
старості” характеристику постаті давньогрецького філософа 
Солона, який і старіючи, кожен день відкушує щось від споживаних 
усіма, але не вичерпуваних насолод, які зігрівають і живлять сердечні 
думки, як весняне сонце кожну істоту54.  

Тарас Шевченко з особливою пошаною ставиться до людей 
похилого віку та їхнього життєвого досвіду й мудрості. З гли-
бокою симпатією описує старого Перебендю з однойменного 
вірша (Перебендя, 1839): Перебендя старий, сліпий, / Хто його не 
________________ 

52 Див.: Мономах В о л о д и м и р, Поучення, [в:] Літопис руський, пер.  
з давньорус. Л. Є. Махновця, відп. ред. О. В. Мишанич, Київ 1989, с. 456. 

53 Цит. за: Афоризми Григорія Сковороди, [в:] Eлектронний ресурс: 
http://scovoroda.info/aphorism.php. 

54 С к о в о р о д а Г., Книжечка, що називається Silenus Alcibiadis, тобто 
Iкона Алківіадська (Ізраїльський змій), [в:] Його ж, Пізнай в собі людину, пер. 
М. Кашуба, пер. поезії В. Войтович, Львів 1995, с. 344.  
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знає? / Він усюди вештається / Та на кобзі грає. А хто грає, того зна-
ють / І дякують люде: Він їм тугу розганяє, / Хоть сам світом ну-
дить55. Свою вдячність діду Іванові, у якого малий Тарас багато 
навчився, зокрема пізнав історію Коліївщини, висловив поет  
в епілозі до славнозвісної поеми Гайдамаки (1841): Спасибі, дідусю, 
що ти заховав / В голові столітній ту славу козачу: / Я її онукам 
тепер розказав56. Але традиційно найбільшу увагу Т. Шевченко 
приділяє знедоленим жінкам, передусім старим удовам. Так, 
напр., у поемі Сова (1844), в основу якої Т. Шевченко поклав свої 
враження від подорожі Україною 1843 р. (тоді також поет вико-
нав рисунок Вдовина хата на Україні57), зображено трагічну до-
лю старої матері-вдови.       

Стара жінка двічі скривджена життям: передчасною смертю 
чоловіка і згодом несправедливою рекрутчиною, що позбавила 
її єдиного сина і призвела до божевілля. З великим співчуттям 
Т. Шевченко описує вдовине терпіння (Скалічені старі руки / До 
Бога здіймала58). Страшне горе старої матері зображене не як 
особисте її нещастя, а як трагедія вдови-наймички, що „набирає 
алегоричного характеру, стає символом горя, страждань народу”59. 

Образ старого бандуриста з першого українського історич-
ного роману Чорна рада (1845) Пантелеймона Куліша — це образ 
„чоловікa Божого”, якого радо вітають у кожній козацькій ро-
дині, слухають його мудре слово. Своїми піснями та молитвами 
він зцілює душі людей. Носієм кращих рис характеру є і старий 
запорожець Пугач, який стоїть на сторожі доброго імені й честі 
козацтва.  
________________ 

55 Ш е в ч е н к о  Т. Г., Перебендя, [в:] Його ж, Кобзар, вступ. стаття 

О. Гончара, прим. Л. Ф. Кодацької, іл. худож. О. Данченка, Київ 1984, с. 51.  
56 Ш е в ч е н к о  Т. Г., Гайдамаки, [в:] Його ж, Кобзар, зазнач. джерело, 

с. 122. 
57 Див: Ш е в ч е н к о  Т. Г., Повне зібр. тв., у десяти томах, т. 7, кн. 1: Жи-

вопис, графіка 1830–1847, ред. колегія О. І. Білецький, О. Є. Корнійчук та ін., 

Київ 1961.                
58 Ш е в ч е н к о  Т. Г., Cова, [в:] Його ж, Кобзар, зазнач. джерело, с. 191. 
59 Див.: К и р и л ю к  Є. П., Тарас Шевченко: життя і творчість, 2-е вид., 

доп. і перероб., Київ 1964, с. 156. 
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Питання старості, старіння й пов’язана з ним проблема „зай-
вого рота” хвилювала багатьох письменників зламу XIX – XX ст. 
Вражаюча силою образності новела фундатора імпресіонізму  
в українській літературі Михайла Коцюбинського Що записано  
в книгу життя (1911) відображає трагедію синівського вибору 
між любов’ю до матері та бажанням вижити самому і врятувати 
родину від голодної смерті. У героя, який вирішив залишити 
матір на смерть у зимовому лісі, перемагає синівська любов  
і він повертається „назад, по бабу”.  

Образи немічної, скривдженої старості змальовує Марко Че-
ремшина — представник „Покутської трійці”. Письменник зо-
бражує соціальні умови, у яких жили тогочасні селяни-бідняки, 
насамперед у новелі Дід (1901) — своєрідному монолозі-звер-
танні старого діда до своїх дітей-кривдників, — чи в новелі Ба-
бин хід (1901), де описано, як над старою жінкою після смерті її 
чоловіка знущаються діти.  

Так само і Василь Стефаник — „поет мужицької розпу- 
ки” — засуджує у своїй новелістичній творчості самітню старість. 
Його новела Сама-саміська (1897), що репрезентує таємничу 
смерть старої баби, на тлі натуралістично-ґотичної дійсності 
наводить жах силою висловлювання і тим самим потрапляяє  
до „найстрашнішої книги в історії України” (Наталя Заболот-
на60) — Антології українського жаху (2002).  

З великою шаною ставиться до старших за віком героїв май-
стер поетичного кіно Олександр Довженко. В автобіографічній 
кіноповісті Зачарована Десна (1956) він з дивовижною теплотою 
змальовує свого діда Семена Тарасовича. Так само зображують-
ся старі діди-перевізники в оповіданні Ніч перед боєм (1942) чи ста-
ра Марія Стояниха в оповіданні Мати (1949) та ін. Останній образ 
співзвучний зі створеним з надзвичайно високою психологічною 
достовірністю портретом старої матері з оповідання Я (Романтика) 
(1924) Миколи Хвильового.  
________________ 

60 Див.: З а б о л о т н а  Н., Найстрашніша книга в історії України, [в:] Ан-

тологія українського жаху, упоряд., комент., післямова В. Пахаренко; перед-

мова Н. Заболотна; іл. С. Козаченко, Київ 2000, с. 3–4.  

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/79475/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/79476/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/40076/source:default
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Остап Вишня — неперевершений сатирик, тонкий знавець 
старого українського села з його звичаями і традиціями, також  
з великою любов’ю описує „дідів наших й бабів наших” в одно-
йменному нарисі (Діди наші й баби наші, 1947). Тут Євген Петрович 
Підліток й Одарка Пилипівна Гостра — жниварі-передовики, 
яким вже за сімдесят: їх описано лірично, з теплим і тонким гу-
мором. Ці герої зображені як хранителі історичної пам’яті на-
роду, сіячі добра.  

І врешті, письменники-„шістдесятники” — cвоєрідні духов-
ні спадкоємці відроджувальних процесів 20-х рр. XX ст., зокре-
ма Ліна Костенко (Старесенька іде по тій дорозі, Старенька жінко, 
Магдо чи Луїзо...!, На старих фотографіях всі молоді та ін.), Мико-
ла Вінграновський (Бабусин дощ, Стояла баба, руки склала та ін.), 
Дмитро Павличко (Два кольори, Рубаї, 1987 та ін.), з особливим 
пієтетом ставляться до літніх людей, старих традицій, що є, на 
їхню думку, запорукою збереження національнoї тотожності.  

Водночас наголосимо: якщо „шістдесятники” сприймають 
феномен старості з шаною, то вже новітніші покоління україн-
ських літераторів — скептично, інколи навіть зневажливо61. 
________________ 

61 Примітка. Указаний вище дисонанс між „шістдесятниками” і найно-
вішими поколіннями українських письменників сягає джерелом своїм проб-
леми змін у статусі українського письменства — з колоніального на пост-
колоніальний. Так зване „роздержавлення” літератури (Роксана Харчук) 
зумовило суттєві зміни у сприйнятті українським творцем (пострадян-
ського, постчорнобильського, посттоталітарного тощо) довкілля, віддзер-
каленого в їхній творчості. Детальніше на цю тему див. статті нашого ав-
торства: H o r n i a t k o - S z u m i ł o w i c z  А., „Drwal na pustyni”. O kondycji 
współczesnego ukraińskiego pisarza: jego wizerunku oraz roli w procesie literackim, 
[w:] Studia Ukrainica Posnaniensia: Літературознавство, red. T. Kosmeda, Poznań 
2013,  zesz. I, s. 245–252; Г о р н я т к о - Ш у м и л о в и ч  А., Творча екстрема 
vs традиційний прозопис (Про різні типи художнього світовідображення у су-
часній українській прозі), [в:] Homo Communicans IV: Человек в пространстве 
межкультурной коммунікации, под ред. К. Янашек, Й. Митурской–Боянов-
ской, Б. Родзевич, Щецин 2014, с. 107–116; Її ж, Чуттєве сприйняття рома-
нів Олеся Ульяненка, [в:] „Slavica Wratislaviensia CLXI. Wielkie tematy kultury 
w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2”, pod red. nauk. A. Paszkiewicz,  
M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kuli, J. Skowron, Wrocław 2015, с. 189–199; 
Її ж, Міське пекло vs сільська ідилія в українській сучасній прозі (на основі „Ста-
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Порівняймо хоча б пієтетне ставлення до героїв похилого віку  
в повістях та романах „шістдесятника”, майстра інтелектуаль-
ної прози Валерія Шевчука (Дім на горі, 1983, Вона чекає його, че-
кає..., 1961, Вечір святої осені, 1966 та ін.) і, відповідно, депреціацію 
старості у творах автора української „чорнушної прози” 90-х ро-
ків Олеся Ульяненка (Сталінка, 1994).  

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що наведені вище прикла-
ди доводять, що загалом для української класичної літератури 
характерні образи людей похилого віку, змальовані традиційно  
з любов’ю, шаною, що відповідно співвідноситься з україн-
ською ментальністю й українським національним характером. 
У цьому аспекті цікаво простежити сприйняття феномену ста-
рості поетом-шістдесятником Василем Симоненком.  

Свого часу Л. Тарнашинська писала про В. Симоненка як 
про „знакову постать другої половини минулого століття — і то 
не тільки в розрізі мистецькому, літературному, а й у контексті 
суспільному”62. Товариші по перу в один голос відзначали такі 
якості його творчості, як „суворий реалізм, громадянська муж-
ність й категорична безкомпромісність” (Іван Світличний63), 
гостре відчуття зв’язку „національної ідеї з усіма загальнолюд-
ськими цінностями” (Іван Дзюба64) тощо. Саме вищезазначе-
ний наскрізний гуманістичний пафос поезій В. Симоненка вва-
жають домінантою його творчості, що проявляється, окрім ін-
шого, у шанобливому ставленні поета до феномену старості.  

Незважаючи на той факт, що це невелика кількість творів 
на тлі творчої спадщини поета (кільканадцять віршів й одне 
________________ 

лінки” Олеся Ульяненка і „Соняхів” Катерини Мотрич), [в:] Obce/swoje. Miasto  
i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX – XXI wieku, pod red. K. Gliniano-
wicz, K. Kotyńskiej, e-book (pdf), Kraków 2015, с. 125–138 та ін. 

62 Т а р н а ш и н с ь к а  Л., „Поетика поривань” як естетична норма: 
Василь Симоненко, [в:] Її ж, Українське шістдесятництво: профілі на тлі поко-
ління (Історико-літературний та поетикальний аспекти), Київ 2010, с. 100. 

63 Див.: С в і т л и ч н и й  І., Слово про поета, [в:] С и м о н е н к о  В., 
Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 619.  

64 Д з ю б а  І., Виступ на вечорі, присвяченому 30-літтю з дня народження 
Василя Симоненка, в Будинку літераторів 16 січ/ 1965 р., [в:] С и м о н е н к о  В., 
Вибр. тв., зазнач. джерело, c. 631.  
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оповідання), вони вражають силою почуттів і актуальністю, 
вписуючись у загальний людинолюбний характер Симонен-
кової лірики.  

Зазначимо, що в переважній більшості його творів, де наяв-
ний більшою чи меншою мірою мотив старості, зафіксовані 
факти біографії поета, зокрема й з урахуванням того, що знач-
ний вплив, окрім матері, на виховання митця мав ще і його ста-
рий дід. Останній формував душу майбутнього поета, знайо-
мив з національною історією, прищепив йому почуття націо-
нальної гідності, спонукав до віршування. Його любов і тур-
боту В. Симоненко пам’ятав до останніх днів свого короткого 
життя. Це були світлі спогади дитинства. Саме так і називається 
Симоненків вірш (З дитинства, 1954): у ньому ліричний герой 
репрезентує свою глибоку любов до близьких, тому його легко 
ототожнити з автором: він пригадує свою рідню — матір і ста-
рого діда: В мене була лиш мати, / Та був іще сивий дід65. Останній, 
за відсутності гулящого батька, описаний з особливим піє-
тетом, оточується винятковою пошаною (Спасибі ж тобі, діду- 
сю, / За те, що ти дав мені...66).  

Суто автобіографічний характер (з деякими елементами 
художнього домислу) має також один з нечисленних прозових 
творів у літературній спадщині В. Симоненка — оповідання 
Дума про діда (1962). Оповідь у творі ведеться від першої особи, 
оповідач час від часу оцінює події, що відбуваються з висоти 
його життєвого, зрілого досвіду: ...Чим густіша паморозь падала 
на дідову голову, тим більше він любив мене і щедріше розкривав свою 
душевну скарбницю67. Це наратив про шану старості, історія при-
язні старої людини до хлопчика, cпогади внука, сповнені 
любові й глибокої вдячності до рідного діда. 

Тема старості і старіння з’являється в низці віршів В. Си-
моненка, причому в різних комбінаціях. По-перше, старість  
________________ 

65 С и м о н е н к о  В., З дитинства, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. дже-

рело, с. 103. 
66 Там само.  
67 С и м о н е н к о  В., Дума про діда, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. дже-

рело, с. 412.  
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як центральний мотив — споконвічна проблема „батьків і ді- 
тей”, — присутній у вище згадуваному оповіданні Дума про діда, 
але й у Симоненкових поезіях Старість (1956) чи Дід умер 
(1959). Тут наявні образи старості, її наближення, а то й смерті. 
Вони пов’язані з відходом від життя, з фізичним розпадом,  
зі смертю, а також з любов’ю і партнерством. Так, у Думі про діда 
теплі спогади про рідну людину — діда — поєднані зі своє-
рідним відтворенням останніх років дідового життя і спостере-
женнями за поступовим згасанням старої людини: Він старів  
на моїх очах, і йому здавалося, що сила його і навіть саме життя 
його переливаються в мене…68           

У ранньому вірші Старість ліричний герой засуджує неша-
нобливе ставлення до старого діда, якому виповнилось уже „сім 
десятків” і який „сам незчувсь, коли і відгуло”. Промовисті опи-
си старечого обличчя (Вже лице пожовкло, як солома, / Борознами 
вкрилося чоло, / Сяють очі глибиною спідлоба, / Тільки пух лишивсь 
на голові...69) передують осудливим рядкам про сімейну непова-
гу до старого (Лає син, що ні чорта не робить, / Допіка невістка: ще 
живі?70). Єдиною розрадою діда була радість спілкування з до-
брими малюками, „малечею”, „що його, мов батька, облягла” 
та можливість „вмерти на землі батьків”.  

За ідейним навантаженням (проблема зайвого рота) і навіть 
провідними образами (натуралістичні описи старечої обличчя) 
вірш розповідає про контрастне (порівняно з батьками) став-
лення до діда внуків (з любов’ю), показане прагнення старої 
людини померти у своїй хаті, на своїй землі, що суголосне опо-
віданню Михайла Коцюбинського Що записано в книгу життя 
(1911). Це підтверджує нерозривний зв’язок поезії В. Симоненка 
з українською літературною спадщиною, його традиційне сприй-
няття таких констант, як пошана старості, батьківського дому, 
Батьківщини.   

Свого роду продовженням поезії Старість є вірш Дід умер, 
що може звучати скорбним реквіємом по старій, близькій сер-
________________ 

68 Там само.   
69 С и м о н е н к о  В., Cтарість, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 

с. 150.  
70 Там само.  
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цю людині. Повернувшись з похорону, поминальники сіли  
за скорботний стіл, щоб згадати покійника. Образ старого діда 
зображений з глибокою вдячністю за все, зроблене ним для лю-
дей, для землі. Немовби cтародавні голосіння, звучать тужливі 
слова споминів, емоційне згущення яких досягнуте за допомо-
гою стилістичного принципу градації: Він тепер вже не вста- 
не / І ранком не піде / Із косою під гору круту. / І не стане мантачкою 
тишу будити, / Задивлятися в небо, як гаснуть зірки71.  

Смерть діда переходить у безсмертя роду: Його думи не-
хитрі / Додумають внуки, / І з очей ще віки пломенітимуть в них / Його 
пристрасть і гнів, / Його радощі й муки, / Що, вмираючи, / Він пере-
дав для живих72. Тому-то твір, незважаючи на заголовну „межову 
ситуацію” втрати, наповнений оптимістичним звучанням  
(Я не вірю, що дід із могили воскресне, / Але вірю, / Що ні — / Він увесь 
не умре...73). Останні слова перефразовані Симоненком з відомо-
го вірша давньоримського поета Горація До Мельпомени (Смерті 
весь не скорюсь; / Не западе в імлу / Частка краща моя74), що вважа-
ється першим твором серед поезій, присвячених усвідомленню 
поетом досягнень свого творчого шляху.  

Аналогічний мотив увічнення пам’яті про поета, який буде 
потрібен майбутнім поколінням, присутній також у вірші Олек-
сандра Пушкіна Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний... (Ні, весь 
я не умру, я в лірі жити буду, / Від праху утече нетлінний запо- 
віт, — / І славу матиму, допоки серед люду / Лишиться хоч один 
піїт75). Причому, у творах Горація та Пушкіна йдеться про не-
тлінність душі поета, тоді як у вірші В. Симоненка провідною 
ідеєю є невмирущість пам’яті про близьку людину.  
________________ 

71 С и м о н е н к о  В., Дід умер, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 
с. 177. 

72 Там само, с. 178. 
73 Там само. 
74 Див.: К в і н т  Г о р а ц і й  Ф л а к к, Поезії, перекл. М. Зерова,  

[в:] Антична література: Хрестоматія, упоряд. О. І. Білецький, 2-ге вид., 
Київ 1968, с. 458–483.  

75 П у ш к і н  О., Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний..., перекл. 
М. Рильський, [в:] Р и л ь с ь к и й  M., Твори, у двадцяти томах, т. 5: Пое-
тичні переклади, Київ 1984, с. 156. 
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На перший погляд рядки вірша нагадують особисті пере-
живання українського поета, пов’язані з утратою реальної лю-
дини — рідного діда. Водночас ці ж рядки пройняті глибокою 
філософською думкою — протестом проти швидкоплинності 
часу й тлінності людського життя (бо не хочу, щоб із землі йшли 
без сліду безіменні, незрівнянно чудесні, горді діти землі, вірні діти 
праці76), а отже, переростають рамки конкретної життєвої ситуа-
ції і набувають універсального загальнолюдського звучання. 

Поміж віршів, присвячених старості, є твори, у яких цей мо-
тив не провідний, а співзвучний з темою важкого життя, зокре-
ма понівечених жіночих доль, це передусім Баба Онися (1961), 
Жорна (1961) чи Піч (1962).  

Так, у вірші Баба Онися, що має автобіографічний характер, 
зображена одинока старість Онисі, яка втратила трьох синів. 
Для виокремлення образу старості вживаються метафоричні 
вислови (на кожній волосині баби Онисі / Морозом тріщить зима),  
а також порівняльні конструкції (Страшнішого ж горя нема, / Ніж 
те, коли старість мати в домівці стрічає сама77).  

У Жорнах ліричний герой засуджує непосильно важку пра-
цю жінки-матері: При тьмяному мигтінні каганця / Жіночі ніж- 
ні / Материнські руки / Тягли за ручку / Камінь без кінця78.  

І врешті, у вірші Піч змальована важка доля старої тітки, яка 
кращі свої літа присвятила мозолистій праці. Ліричний герой 
співчуває старій жінці (Сновигають по зморшках думи, / На щоках 
танцює вогонь, / Сажа в’їлася чорним глумом / У пелюстки її до-
лонь79), закликаючи похилитися над понівеченою долею старої 
натрудженої жінки (Менше ми гіркоти нестимем, / Стане ближ-
чою наша мета, / Як не будуть у небо димом / Підніматись жіночі 
літа80). Фраза Скільки в пащу цій ненажері / Тітка вкинула кращих 
________________ 

76 С и м о н е н к о  В., Дід умер, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 
с. 178. 

77 С и м о н е н к о  В., Баба Онися, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джере-
ло, с. 216. 

78 С и м о н е н к о  В., Жорна, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 197. 
79 С и м о н е н к о  В., Піч, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 228. 
80 Там само. 
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літ...81 звучить як звинувачення на адресу системи, де згорає жі-
ноча молодість, здоров’я, краса і привабливість.  

У низці Симоненкових віршів, напр., Проводи (1954), Матері 
(1955), Переспів з народної (1955), Посвята (1956) та ін., образ ста-
рості поєднаний з образом материнства, ототожнюваного з Укра-
їною. У них центральною стала постать матері. Традиційно для 
української літератури мати зображена як літня жінка, якій  
[…] чорні шовкові коси / Припорошила вже сивина. / Легкі зморшки 
обличчя вкрили — / Наче праці тяжкої слід...82 (Матері). Як прави-
ло, мати — носій благородних рис характеру. Вона звертається 
до сина [...] тихо, / Ніжно та журливо83 (Проводи), дожидає його 
щасливого повернення з походу: Будуть вік стояти біля бро- 
ду / Посивілі верби-матері84 (Переспів з народної творчості), замов-
ляє синові щастя: — Хай тебе лишає лихо, / Путь тобі щаслива!85 
(Проводи) тощо.  

Ліричний герой Симоненкових віршів возвеличує святість 
старої матері, образ якої в душу глибоко запав (Посвята). Він цілує 
руки, що крутили жорна (Жорна), звертається до матері зі слова-
ми любові й пошани: Образ в серці такий несу — / Материнську 
любов гарячу / І твоєї душі красу86 (Матері) тощо. Останні рядки 
співзвучні зі славнозвісними словами найвідомішої поезії Васи-
ля Симоненка Лебеді материнства (1962): За тобою завше будуть 
мандрувати / Очі материнські і білява хата87. Вищенаведена фра-
за разом із заключними рядками вірша (Можна все на світі виби-
________________ 

81 Там само. 
82 С и м о н е н к о  В., Матері, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 

с. 124. 
83 С и м о н е н к о  В., Проводи, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 

с. 109. 
84 С и м о н е н к о  В., Переспів з народної, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. 

джерело, c. 134. 
85 С и м о н е н к о  В., Проводи, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 

с. 109. 
86 С и м о н е н к о  В., Матері, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 

с. 124. 
87 С и м о н е н к о  В., Лебеді материнства, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 236. 
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рати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину88) виражають 
провідну думку твору — найдорожчим для кожної людини  
є Батьківщина, котру не вибирають, як і рідну матір, але люблять 
нетлінною любов’ю.  

Отже, для Симоненка, як і для його однолітка Бориса Олій-
ника (Мати сіяла сон..., Пісня про матір, Мати наша — сивая гор-
лиця..., Мамо, вечір догоря...) чи найвидатнішого і найближчого 
за часом попередника Б. Олійника в розробці материнської 
теми Андрія Малишка (Пісня про рушник), образ матері підно-
ситься до символічного значення: „Народ”, „Батьківщина”. У та-
кому плані, можна встановити зв’язок концепту старість з кон-
цептами „материнство” і „батьківщина”.  

Окрім образів живих реальних типажів — старих людей („си-
вий дід”, „стара мати”, „стара тітка” тощо), у поезії В. Симонен-
ка лейтмотивом проходить тема старих національних тради-
цій, старих часів (старість як „стара сивина” — символ тяглості 
і спадкоємності національних традицій), за якими тужить поет, 
протиставляючи їх, як колись це робили романтики, сучасній 
дійсності.  

Туга за старими славними часами звучить у низці віршів, 
насамперед у його ранній поезії Українська мелодія (1957), що на-
віть назвою нагадує твір ранньої романтичної поезії Євгена Гре-
бінки (Українська мелодія, 1840). Причому останній традиційно 
для романтичної поезії присвятив твір возвеличенню щирого 
почуття кохання, заради якого людина жертвує навіть власним 
життям (О мамо, голубко, не плач, не ридай. / Готуй рушники i хуст-
ки вишивай. / Нехай за нелюбом я щастя утрачу; / Ти будеш весела, 
одна я заплачу!89), тоді як однойменна поезія В. Симоненка адре-
сована забутим козацьким часам (Довго тужить сумна банду- 
ра / Про діла у старій сивині, / І якусь невідому зажуру / Навіває та 
пісня мені90).  
________________ 

88 Там само, с. 237. 
89 Г р е б і н к а  Є., Українська мелодія, [в:] Його ж, Ведмежий суд. Вибр. 

тв., передм. Б. А. Деркача, Київ 1980, с. 42.  
90 Див.: С и м о н е н к о  В., Українська мелодія, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 164.  
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Мотив старості, старих цінностей як синоніма мудрості на-
роду, його мови і її споконвічності звучить також у вірші В. Си-
моненка Древній обікрадений народе, 1962 (Нові покоління, як обно-
ва, / В лоні сповиваються твоїм. / І дідівська гордовита мова / Служить 
вірно і слухняно їм91). Тут збереження рідної мови, що є запору-
кою збереження національної ідентичності народу, звучить 
поруч постулату „древності” (старості) українського роду. Так 
само й у вірші Мій родовід (1960). В. Симоненко пишається своїм 
народом і родом, підкреслюючи, як колись його великий попе-
редник Іван Франко, значимість свого селянського походження. 
Рядки Симоненкового вірша Я із древнішого роду, / Бо я — полтав-
ський мужик92 цілком суголосні Франковим: Я син народа, / Що 
вгору йде, хоч був запертий в льох. / Мій поклик: праця, щастя і сво-
бода! / Я єсть мужик: пролог, не епілог93.  

Урешті, чи не головний у життєвому кредо поета постулат 
пошани традицій предків як строгий життєвий імператив про-
звучав у ранній поезії В. Симоненка Ровесникам, (1958): Ми в світ 
прийшли успадкувати славу, / Діла, і думи, й чесні мозолі, / Батьків 
велику полум’яну справу, / Що захистила правду на землі94.  

Своєрідним підсумком роздумів про повагу до старості як 
символу тяглості традицій є згадуване вже оповідання Дума про 
діда. Останні рядки твору виразно вказують на глибоке розу-
________________ 

91 С и м о н е н к о  В., Древній, обікрадений народе!, [в:] Його ж, Вибр. тв., 

зазнач. джерело, с. 231. 
92 С и м о н е н к о  В., Мій родовід, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джере-

ло, с. 180. 
93 Примітка. Свого часу діаспорний літературознавець Дмитро Донцов 

справедливо зазначав:   
Не один галицький письменник був селянським сином, та ніхто так не 

підкреслював своєї селянськости, так не пишався нею, як Франко. Неначе 

шляхтич древністю свого роду. Вважав себе речником молодої здорової 

кляси, яка вибивалася на вершини.   
[Див.: Д о н ц о в  Д., Душевна драма І. Франка і його сучасників, [в:] Його ж, 

Туга за героїчним. Постаті та ідеї літературної України, Лондон 1953, с. 130].  
94 С и м о н е н к о  В., Ровесникам, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джере-

ло, с. 175. 
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міння поетом сили дідової науки: Я нікого так не любив, як дідів. 
Це жива мудрість, неписана історія нашого народу95.  

Справедливо, отже, твердить Людмила Тарнашинська, що 
тема глибинної сув’язі поколінь, і в цьому контексті — тяглості  
й відповідальності [...], проходить червоною ниткою усю поезію Васи-
ля Симоненка [...]96. Дослідниця звертає увагу на поетичну мо-
дель світового дерева, яке вибудовує поет, відчуваючи „душею 
й серцем, і «туге коріння» своїх древніх предків, і себе та своїх 
сучасників — «віттям» — з «верховіттям чола»”97. 

Василь Симоненко користувався небаченою всенародною 
популярністю. Цей „обранець, вустами якого промовляла доля 
нації” (І. Кошеліець98), став улюбленцем українців не в останню 
чергу з приводу свого шанобливого ставлення до людини як 
самостійної мислячої особистості, яка, перифразуючи слова 
його вірша (Ти знаєш, що ти людина), незважаючи на суспільно-
політичну кон’юнктуру, має бути свідома своєї неповторності, 
унікальності.  

Імпертатив гуманістичного мислення поета зумовив і його 
посилену увагу до концепту старість, що наявний у Симонен-
ковій поезії в різних його комбінаціях, зокрема і як централь-
ний мотив — споконвічна проблема „батьків і дітей” (Старість) 
чи відхід від життя, що невід’ємно пов’язаний з фізичним роз-
падом і смертю (Дід умер) як мотив не провідний, але завжди 
присутній на загальному тлі, співзвучний з темою важкого жит-
________________ 

95 С и м о н е н к о  В., Дума про діда, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. дже-

рело, с. 414.  
96 Як приклад наявності мотиву зв’язку поколінь у поезії В. Симоненка 

досідниця згадує вірші Я чую у ночі осінні, 1962 (Усе, що вони любили, / Віддай 

долюбить мені!”, „Живу не лише за себе, / Я мушу жити й за них) і Безсмертні 

предки, 1955 [Див.: Т а р н а ш и н с ь к а  Л., „Поетика поривань” як естетич-

на норма: Василь Симоненко, зазнач. джерело, с. 131].  
97 Див.: Т а р н а ш и н с ь к а  Л., „Поетика поривань” як естетична нор-

ма: Василь Симоненко, зазнач. джерело, с. 132. 
98 Див.: К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи...,  

[в]: С и м о н е н к о  В., Берег чекань, вибір і коментарі Івана Кошелівця. Пе-

ревидання, Київ 2001, с. 12. 
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тя, зокрема жіночих понівечених доль (Піч, Жорна), у комбінації 
з домінантним для його творчості образом материнства, ото-
тожнюваного з Україною-Батьківщиною (Лебеді материнства),  
і, урешті, як символ тяглості і спадкоємності національних тра-
дицій (Древній обікрадений народе,  / Я чую у ночі осінні, / Безсмертні 
предки). 

Аналізуючи концепт старість у поезії Василя Симоненка, 
усвідомлюємо, що він підтримує традиційне для української 
літератури його прочитання. „Глибоко народний поет”99 у вір-
шовій спадщині, що стала культурним феноменом як зразок 
„складної простоти”100, вірний звичаєві з увагою і пошаною ста-
витись до старості (літніх людей, давніх традицій, древності ро-
ду), усвідомлює, що це запорука тяглості національно-культур-
ного розвитку народу.  
________________ 

99 Примітка. На думку О. Різника та О. Гриценка, Василь Симоненко 
може претендувати на іпостась „народного поета”. У нього було, як зазна-
чають дослідники,   

те, чим не могли похвалитися ані жоден з визнаних „шістдесятників”, ані 
навіть такий геній і мученик, як Василь Стус — а саме всенародна попу-
лярність його творів, ба більше — всенародне пісенне існування деяких  
із них […].   

Див.: Р і з н и к  О., Г р и ц е н к о  О., „Народний поет” сьогодні (Василь Симо-
ненко), [в:] Електронний ресурс: http://litopys.org.ua/heroes/hero05.htm 
(22.04.2016). 

100 Примітка. Видатний прозаїк-шістдесятник Валерій Шевчук назвав 
Василя Симоненка „поетом складної простоти”, убачаючи таємницю над-
звичайного успіху поета саме в позірній нескладності його „народних” 
віршів [Див.: Ш е в ч у к  В., Поет складної простоти (Слово про Василя Симо-
ненка), „Україна” 1985, № 1, с. 4–5].    

Іван Світличний захоплювався силою його впливу, стверджуючи вод-
ночас, що були „й сильніші за нього чисто художньо, але не усталені й не 
цілком сформовані суспільно […]” [Див.: С в і т л и ч н и й  І., Слово про пое-
та, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 619].  

Л. Тарнашинська підкреслювала, що „йому не дано було піти «верхо-
віттям» філософічної афористичності та метафоричної глибини”, зате він 
сповідує „граничну простоту і виразність вислову” тощо [Див.: Т а р н а - 
ш и н с ь к а  Л., „Поетика поривань” як естетична норма: Василь Симоненко, 
зазнач. джерело, с. 123, 134].           
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2.3. Василь Симоненко — майстер новели  
 
У творчому доробку Василя Симоненка порівняно невелике 

місце посідає його прозова спадщина: це передусім публіцисти-
ка, щоденник і новелістичні твори. Останні, незважаючи на їх-
ню нечисленність, стали справжніми перлами в доробку „народ-
ного поета”. Однак тривалий час читачі не цікавилися цими 
текстами, на відміну від Симоненкової поезії, що, як відомо, 
швидко здобула всезагальне визнання, і письменник відразу 
став улюбленцем народу.  

Хоч проза поета й була схвально прийнята тогочасною кри-
тикою, однак вона не викликала відповідного захоплення й за-
цікавлення. Перший відгук на прозу В. Симоненка авторства 
І. Гришая з’явився в журналі „Вітчизна” (1964)101. У зв’язку з поя-
вою Симоненкової збірки Вино з троянд (1965) було вже опублі-
ковано низку рецензій (Л. Сапельник, М. Білан, І. Дорошенко, 
І. Маценко, І. Семенчук, А. Ярмульський)102. Усього впродовж 
двох років (1965–1966), як зауважила Г. Білик103, вийшло стільки 
публікацій, скільки за наступних сорок років.  

У подальший період простежуємо зовсім небагато досліджень 
прозової спадщини В. Симоненка, зокрема це студії Г. Гримич, 
М. Шудрі, М. Ільницького, Н. Герасименко, С. Колісника 104.  
________________ 

101 Див.: Г р и ш а й  І., Слово читача. Про прозу В. Симоненка, [в:] „Віт-
чизна” 1964, № 9, с. 215. 

102 Див.: С а п е л ь н и к  Л., Оповідання Василя Симоненка, [в:] „Друг чи-
тача” 1965, 11 груд, c. 4; Б і л а н  М., Відкриваючи духовні острови..., [в:] „Жов-
тень” 1966, № 4, c. 139–141; Д о р о ш е н к о  І., Мова таланту, [в:] „Літера-
турна Україна” 1966, 7 січ., c. 3; М а ц е н к о  І., Поезія в прозі, [в:] „Вітчизна” 
1966, № 4, c. 192–193; С е м е н ч у к  І., Вино з троянд, [в:] „Молодь України” 
1966, 27 берез., Я р м у л ь с ь к и й  А., Вино з троянд: Рецензія, [в:] „Черкаська 
правда”, 1966, 16 січ.  

103 Див.: Б і л и к  Г. М., Художні особливості прози Василя Симоненка, [в:] 
„Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філо-
логія” 2014, № 11, т. 1, с. 4.  

104 Див.: Г р и м и ч  Г., Багатство життя: Сучасна новела: традиції та но-
ваторство, [в:] „Дніпро” 1971, № 8, c. 139–147; Ш у д р я  М., Образки Василя Си-
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Сьогодні, коли минуло понад п’ятдесят років після смерті 
поета, наново відкриваються секрети його прозової спадщини, 
насамперед у дослідженнях Т. Бандури, Е. Балли, Г. Білик. Учені 
наголошують, що поет „увійшов у пору творчої зрілості, і бага-
тогранний талант відреагував майстерністю не тільки в поетич-
них жанрах, а й відзначився у сфері «малої прози», розкрива-
ючи перед ним нові перспективи”105. Убачаючи першопричину 
малої популярності новел В. Симоненка в невеликій кількості 
їхнього тиражу та абсолютному приматі поетичного надбан-
ня106, науковці водночас констатують, що його епічна спадщи-
на є „виразним і самобутнім явищем, яке заслуговує на увагу 
дослідників і читачів”107. Попри той факт, що мала проза В. Си-
моненка „залишалася на периферії літературознавчих дослід-
жень або аналізувалася принагідно”108, дослідники побачили 
саме в ній „майстерні, психологічно переконливі та лірично за-
барвлені зразки”109 .  

У 1992 р. в передмові до сучасного видання новел В. Симо-
ненка Микола Ільницький наголошував, що його творчість 
„досі не прийшла до читача в повному обсязі”110, проза була  
________________ 

моненка. Вступ. слово, [в:] „Соціальна культура” 1988, № 12, c. 6; І л ь н и ц ь - 
к и й  М. М., Як прозаїк він тільки починався: Вступ. стаття, [в:] С и м о н е н - 
к о  В., Півні на рушниках. Оповідання, щоденник, упоряд., автор вступ. статті. 
М. М. Ільницький, Львів 1992, с. 3–11; Г е р а с и м е н к о  Н., Любов сильні-
ша смерті: Мала проза В. Симоненка, [в:] „Освіта” 1998, 14–21 червня, c. 9; К о - 
л і с н и к  С., Страшна війна очима Василя Симоненка, [в:] „Українська мова 
та література” 2006, № 14/15, с. 34–38. 

105 Б а н д у р а  Т. Й., Художня своєрідність поетики новелістичного жанру 
Василя Симоненка, [в:] „Наукові праці Кам’янець-Подільського національ-
ного університету. Серія: Філологічні науки”, Кам’янець-Подільський 2010, 
вип. 24, с. 61. 

106 Див.: Б і л и к  Г. М., зазнач. джерело, с. 4.  
107 Там само, с. 6.  
108 Див.: Б а л л а  Е., Наративний дискурс малої прози Василя Симоненка, 

[в:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, Зб. наук. праць: 
присвячується 90-річчю від дня народж. проф. В. І. Добоша, Ужгород 2014, 
с. 132.  

109 Там само.  
110 Див.: І л ь н и ц ь к и й  М. М., зазнач. джерело, с. 3. 
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„не зібрана і не впорядкована”, і лише після смерті поета „по-
чаток цьому зробило видавництво «Каменяр», випустивши  
в 1965 р. збірку його оповідань «Вино з троянд»”111. На думку 
зазначеного дослідника, талант письменника-новеліста  

 
тільки розкривався, але оповідання засвідчують, що Симоненко від-

чував потенції прози — можливість дати ширшу картину життя, аніж 

дозволяє поезія, реалізувати той багаж вражень і спостережень, 

який він виніс з рідної Полтавщини і який давала йому журна-

лістська практика112. 
 
Посмертно виданий жмуток новел В. Симоненка з’явився 

через три роки після видання перших збірок оповідань Євгена 
Гуцала (Люди серед людей, 1962) та Володимира Дрозда (Люблю 
сині зорі, 1962). Через чотири роки після цього з’явиться перша 
збірка оповідань Григора Тютюнника (Зав’язь, 1966) і зразу після 
них — дві книжечки Валерія Шевчука (Серед тижня, 1967 і Се-
редохрестя, 1968). Вищеперелічені твори становлять ядро ран-
ньої прози шістдесятників, що, на думку дослідників, скромні-
ша й менш спектакулярна, ніж тогочасна поезія. Утім, ті самі 
вчені, помічаючи, що „типовим жанром дебютантів шістдеся-
тих років була новелістика”, констатують водночас їхнє нова-
торство, наголошують, що в цій же новелістиці „було послідовно 
й виразно заявлено зміну художніх пріоритетів”, оскільки  
________________ 

111 Там само, с. 6. Примітка: Незважаючи на той факт, що перше книж-

кове видання прозової спадщини В. Симоненка з’явилося тільки через два 

роки після смерті поета, окремі новели публікувалися в періодиці ще за його 

життя, серед них і Весілля Опанаса Крокви („Черкаська правда” 1962, 6 лист.), 

Вино з троянд („Черкаська правда” 1962, 11 лист.), Кукурікали півні на руш-

никах… („Літературна Україна” 1962, 9 жовт.), Білі привиди („Молодь Чер-

кащини” 1963, 13 лют.) та ін. Дебют деяких з них відбувся за кордоном, 

зокрема це Однорукий лісник („Український вісник”, 1971, вип. 4, „Визволь-

ний шлях” 1971, Кн. 6), або ж тільки в період „перебудови” Огида („Украї-

на” 1988, № 48), По науку, Друг сімейства, Підслухана розмова („Соц. культура” 

1988, № 12) і, урешті, у незалежній вже Україні — Ніхто не знає, Бальзам 

(„Молодь України” 1990, 9 січ.). Детальніше про непросту дорогу до чита-

ча прозових творів В. Симоненка див.: Б і л и к  Г. М., зазнач. джерело, с. 4. 
112 Див.: І л ь н и ц ь к и й  М. М., зазнач. джерело, с. 6.  
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від казенних інтонацій „загальнодержавних” гасел митці зверну-

лися до внутрішнього світу звичайної пересічної людини, яка у ви-

мірах свого духовного життя постала далеко не звичайною і не пе-

ресічною113.  
 
Новели В. Симоненка органічно вписуються в контекст лі-

ризованої малої прози початку шістдесятих років з її підкресле-
но суб’єктивною оповіддю, посиленим психологізмом, антимо-
нументалізмом. Підтверджує це думка М. Ільницького, який 
визнаючи, що новели В. Симоненка „були написані тоді, коли 
проза шістдесятників (Є. Гуцало, В. Дрозд, Вал. Шевчук, Гр. Тю-
тюнник) тільки-тільки зароджувалася”, констатує водночас, що 
вони „вписуються у той напрямок, у якому вона розвивалася 
згодом”114.  

Цю ж тенденцію Симоненкової творчості відзначають моло-
ді дослідники, порівн.: „У спразі художнього синтезу митець пе-
реймає імпульси, що йдуть не тільки від попередників, а й від 
сучасників, витворюючи разом з ними спільний «шістдесят-
ницький» інтертекст”115. Тому-то й важко погодитися з думкою 
деяких з науковців, що „через трагічно коротке життя він не 
встиг (як Гр. Тютюнник чи В. Стус) уповні злитися зі своїм 
справжнім часом, а тому володів арсеналом тих засобів зобра-
ження, який виробила історія: сентименталізму, романтизму, 
соцреалізму”116.  

У прозовій спадщині В. Симоненка можна віднайти низку 
асоціацій з попередниками і продовжувачами української нове-
лістичної традиції як з класичної новели зламу XIX – XX ст. 
(твори Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Михайла 
________________ 

113 Див. А г е є в а  В. П., Б е т к о  І. П., Г у н д о р о в а  Т. І. та ін., Літера-
тура 1960–1980-х років, [в:] Історія української культури, у 5 томах, т. 5, кн. 2. 
Українська культура XX – початку XXI століть, ред. колег. М. Г. Жулин-
ський, М. П. Бондар, М. М. Сулима, Київ 2011, с. 252.  

114 І л ь н и ц ь к и й  М. М., зазнач. джерело,  с. 11. 
115 Див.: Т к а ч е н к о  Д., „...І від діда Тараса, і від прадіда Сковороди”: 

Духовні архетексти В. Симоненка, [в:] Шевченкознавчі студії, Зб. наук. праць, 
вип. 14, ред. кол. Г. Ф. Семенюк, Л. М. Задорожна та ін., Київ 2011, с. 330. 

116 Див.: Б і л и к  Г. М., зазнач. джерело, с. 5. 
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Яцківа, Григорія Косинки, естетичні принципи прози Олексан-
дра Довженка та ін.), так і зразками малої прози сучасників-
шістдесятників („мала проза” Григора Тютюнника, Євгена Гу-
цала, Володимира Дрозда, Валерія Шевчука), чи, урешті, сьо-
годнішніх поколінь українських творців (твори Катерини 
Мотрич, Володимира Даниленка, Василя Ґабора та ін.).  

Поміж характерних рис новелістики В. Симоненка, що з’єд-
нують його тексти як з класичними, так і з сучасними її зразка-
ми, можна визначити лаконізм вислову при одночасній містко-
сті фрази, глибокий художній психологізм, ліризацію розповіді 
й пейзажу, „навальне введення читача в дію”, недомовленість, 
недосказаність, використання прийому саспенсу, притчевість 
сюжетотворення, певну ідейну заданість творів і под., що й роз-
глянемо далі.  

Ранній дослідник творчості В. Симоненка Іван Маценко по-
мітив, що в його прозі „немає умовних красивостей”, зате „кри-
ється пружна міць натягнутої тятиви”117, уміння „однією фразою 
передати цілу картину, складне почуття, душевні поривання 
героя”118. Так само й Ніна Герасименко поміж провідних атри-
бутів „малої прози” В. Симоненка називає лаконізм і місткість 
художніх деталей119. Такі його новели, як Білі привиди і Вино  
з троянд мають обсяг до двох з половиною сторінок, решта — Сі-
рий пакет, Бальзам, Він заважав їй спати, Ніхто не знає, Чорна під-
кова, Кукурікали півні на рушниках, Посмішки нікого не ображають, 
Наївне дівчисько, Весілля Опанаса Крокви, Неймовірне інтерв’ю чи 
Психологічний поєдинок — до двох сторінок. Строгий лаконізм 
письменник успадкував, безперечно, від українських класиків.  

Згадаймо, що Іван Франко вважав свій хист новелістичним  
і, „концентруючись внутрі”, бачив світ у краплі води120.  

На творчий верстат В. Симоненка, без сумніву, мали вплив  
і майстри новелістичного жанру зламу XIX – XX ст. — Михайло 
________________ 

117 М а ц е н к о  І., зазнач. джерело, c. 192.   
118 Там само, c. 193. 
119 Г е р а с и м е н к о  Н., зазнач. джерело, с. 9. 
120 Цит. за: Д е н и с ю к  І. О., Розвиток української малої прози XIX – поч. 

XX ст., Львів 1999, с. 147.  
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Коцюбинський (Невідомий, Він іде, Intermezzo, Цвіт яблуні та ін.), 
Василь Стефаник (Новина, Катруся, Виводили з села, Стратився 
та ін.) чи Михайло Яцків (Серп, Красуня, Дитяча грудь у скрипці, 
Христос у гaрнізоні та ін.). Останній „довів новелу, зрештою, по-
за можливі межі лаконізму” (І. Денисюк121), оскільки його най-
менші новели, насамперед Гріх не все йде на яву чи Одна дівчина 
любила ліжко..., налічують кілька речень.  

Від класичного зразка жанру В. Симоненко успадкував  
й поглиблений психологізм. Досліджуючи еволюцію жанру ма-
лої прози на поч. XX ст., згадуваний вище І. Франко підкреслю-
вав, що  

 
коли старші письменники виходять від малювання зверхнього сві-

ту — природи, економічних та громадських обставин і тільки при 

помочі їх силкуються зробити зрозумілими даних людей, […], то но-

віші [...] відразу засідають у душі своїх героїв і нею, мов магічною 

лампою, освічують усе окруження […]122.  
 
У творах В. Симоненка психологізм розповіді передається 

не за допомогою розлогих описів, а окремими деталями, ніби 
нашвидку кинутими фразами, риторичними питаннями. Так, 
у новелі Кукурікали півні на рушниках... Ониська і Віктор споді-
валися на спільне майбутнє. На заваді їхньому щастю стала 
зухвала поведінка хлопця, який своїми хвастощами несвідомо 
знеславив дівчину на все село. Заголовну фразу автор викори-
стовує заради передачі ситуації глухого кута, у яку потрапили 
закохані: Вони довго сиділи вдвох у хаті й мовчали. Кукурікали півні 
на рушниках, і од їхнього мовчазного співу дзвеніло у вухах123. Півні 
на вишитому рушнику, як і голуби, символізують молодять. 
Але ж вони німі і не віщують майбутнього.  

Новелам В. Симоненка притаманна й ліризація розповіді, 
що також своїм джерелом сягає оновленого новелістичного жан-
ру зламу віків. Намагаючись збагнути новаторство „нової гене-
________________ 

121 Див.: Там само, с. 150. 
122 Ф р а н к о  І., Зібр. тв., у 50 томах, т. 35, Київ 1982, с. 108.  
123 С и м о н е н к о  В., Кукурікали півні на рушниках, [в:] Його ж, Вибр. 

тв., упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко, 3-є вид., випр., Київ 2015, с. 398.  
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рації” письменників, І. Франко наголошував, що посилення 
внутрішнього психологізму в тогочасній новелі зумовило від-
сутність розлогих характеристик і увиразнило ліризацію: „Відси 
брак довгих описів та трактатів у їх творах і та переможна хвиля 
ліризму, що розлита в них”124. Майстерне переплетення про-
заїчного й ліричного притаманне, напр., В. Стефанику, таким 
його новелам, як Новина, Катруся, Лесева фамілія та ін. Так само 
й Григорію Косинці, новелісту доби „Розстріляного відроджен-
ня”, життя якого брутально обірвалось 1934 року. Г. Косин- 
ка — „поет у прозі” (В. Сосюра), талановитий продовжувач ху-
дожніх традицій В. Стефаника, М. Черемшини, М. Коцюбин-
ського чи С. Васильченка, деякими своїми новелами (На буряки, 
За земельку, Мент, В хаті Штурми, Перед світом та ін.) також 
близький до В. Симоненка, насамперед завдяки потужному 
струменю ліризму, що розливається між рядками його прозо-
вих шедеврів.  

Порівняймо фрагмент імпресіоністської новели Г. Косинки 
Мент (1920) (Золоте поле. Пам’ятаєш, Наталю? Стежка. Кругом, 
як море, хвилюється пашня. П’яно чарує шелест пшениці, що пере-
плітається з дзвониками та берізкою, де-не-де манячать копи. Доспі-
ває, ллючи віно, гречка маївка.... А тут, вгорі, — синя далечінь неба, 
а з нами сірі німі стіни — давлять, давлять...125) з ліричним відсту-
пом із Симоненкової новели Бенкет на току (1962) (У небі вже про-
ростали перші зорі, а в душах крізь кірку настороженості проштри-
кувалися перші пагони довір’я. І капосні цвіркуни підгледіли те про-
ростання й розплескали про це по всьому полю, а коники не вірили їм 
і спросоння виплигували на тік, щоб на власні очі пересвідчитися  
в тому126). Попри відмінну тематику (Г. Косинка — „літописець” 
революційного села 1917–1921 рр., а В. Симоненко — сучасного 
міста поч. 60-х рр. XX ст.) у новелістів можна віднайти схожі 
ліричні відступи, суголосні настроям героїв. 
________________ 

124 Ф р а н к о  І., зазнач. джерело, с. 108.  
125 К о с и н к а  Г. М., Мент, [в:] Його ж, Заквітчаний сон: Оповідання, 

спогади про Григорія Косинку, упоряд. і приміт. Т. М. Мороз-Стрілець, Київ 
1991, с. 19.  

126 С и м о н е н к о  В., Бенкет на току, зазнач. джерело, с. 423.  



2.3. Василь Симоненко — майстер новели 
______________________________________________________________________ 

113 

Прикметно, що про ліризм новел В. Симоненка згадують чи 
не всі дослідники його творчості, наголошуючи, що це, швид-
ше за все, зразки „поезії в прозі”. До речі, так і назвав І. Мацен-
ко127 — один з ранніх дослідників Симоненкової прозової спад-
щини — свою статтю про Симоненкові новели (Поезія в прозі). 
Одеська дослідниця Т. Бандура також зауважує: „Читаючи но-
вели Василя Симоненка, підходиш до розуміння того, що це ви-
сокохудожня поезія в прозі, яка засвідчила потенційні можли-
вості письменника в епосі”128. Читач новел, справді, обов’язково 
відчуває „перегуки з поезією”; у них можна знайти „типи, колі-
зії, деталі, знайомі з його віршів”129. Такої ж думки дотриму-
ється й Е. Балла, яка зазначає, що В. Симоненко „й у прозі зали-
шається поетом і використовує багатий арсенал художніх засо-
бів, що ліризують оповідь: метафоричні образи, порівняння, 
епітети”130. А. Печарський також пише, що „у прозовій твор-
чості В. Симоненка незмірно зростає вага поетично-образного, 
міфологічного мислення”131. І, урешті, Г. Білик зауважує, що 
„домінантою більшості натур — і жіночих, і чоловічих — є лі-
ризм, він прочитується і як основна пафосна тональність про-
зи”132. Чи не найкращим прикладом паралельної постановки 
проблеми є близькі за тематикою, а то й за ідейним звучанням 
вірш Дід умер (1959) і маленьке оповідання Дума про діда (1962). 
Старість, близьке прощання із життям і водночас глибока по-
шана до старих людей, їхнього досвіду — це стрижневі питання 
обох творів. У ширшому контексті поетичний шедевр В. Симо-
ненка Ти знаєш, що ти — людина (1962) з його принциповою кон-
статацією неповторності людини як індивідуума, якому не мож-
на “проспати” життя („Гляди ж не проспи!”), по суті, суголосне 
провідним ідеям новел і зокрема Наївному дівчиську (1962), де 
________________ 

127 М а ц е н к о  І., зазнач. джерело,  с. 192–193. 
128 Б а н д у р а  Т. Й., зазнач. джерело, с. 66. 
129 Там само, с. 67. 
130 Див.: Б а л л а  Е., зазнач. джерело, с. 133.  
131 П е ч а р с ь к и й  А., Поетика любові у творчості Василя Симоненка: 

історія, факти, інтерпретація, [в:] „Слово і час” 2013, № 1, с. 26.  
132 Б і л и к  Г. М., зазнач. джерело, с. 5. 
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наївність — синонім вільнодумства, противага духовному раб-
ству, що сковує життя людини, чинить її заручником кон’юн-
ктури й рутинності.  

З класичними зразками, зокрема з малою прозою Василя Сте-
фаника, новели В. Симоненка єднає „навальне введення читача 
в дію” (Т. Бандура133). Так, вихідною точкою у В. Стефаника  
є конкретний момент — певний стан чи подія, а далі він іде за 
психологічними чинниками і лише після цього закінчує сцену 
або зарисовку. Можна стверджувати, що початки новел обох 
письменників, передусім Новина В. Стефаника (У селі сталася но-
вина, що Гриць Летючий утопив у ріці свою дівчинку. Він хотів уто-
пити і старшу, але випросилася134) і Бальзам В. Симоненка (Рап-
том у їхній медовий місяць ввірвався біль135) скомпоновані дуже 
подібно. Незважаючи на зовсім різні сюжети, силу драматизму 
(у В. Стефаника порушена тема дітовбивства, спричиненого за-
грозою голодної смерті двійки селянських дітей, тоді як у В. Си-
моненка — невдалий початок подружнього життя, що може 
віщувати труднощі в майбутньому сімейному співіснуванні),  
у обох випадках рішучий зачин твору має зацікавити, розбудити 
приспану уяву читача. Якщо у В. Стефаника пояснюються пе-
редумови жорстокого вчинку (смерть жінки, байдужіть одно-
сельчан, безгрошів’я батька й злидні, що спричинили відчуття 
безвиході), то у В. Симоненка простежуємо майже стенографіч-
не відтворення довгої ночі, наповненої тупим, одноманітним  
і безугавним болем136.  

По суті, більшість Симоненкових творів починається значу-
щими для розвитку сюжету фразами. Так, у новелі Кукурікали 
півні на рушниках… перший рядок тексту (В Ониськи дерев’яніли 
ноги, коли десь поруч дзвенів його голос137) стає своєрідним прологом 
до любовного сюжету твору. Перші рядки новели Весілля Опа-
________________ 

133 Див.: Б а н ду р а  Т. Й., зазнач. джерело, с. 67. 
134 С т е ф а н и к  В., Новина, [в:] Його ж, Моє слово: Новели та оповід., 

упоряд та передм. Л. Дем’янівської; іл. М. Поповича, Київ 2001, с. 67. 
135 С и м о н е н к о  В., Бальзам, зазнач. джерело, с. 386.  
136 Там само, с. 386.  
137 С и м о н е н к о  В., Кукурікали півні на рушниках, зазнач. джерело, с. 396.  
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наса Крокви (Ніхто не розумів, що ґелґотів довготелесий та сухо-
ребрий каратель. Але всі бачили, що з його рота виповзали гадюки138) 
викликають передчуття лиха і неспокою, тривожать думки, про 
що автор оповідає далі. Так само і в новелі Ніхто не знає перше 
речення (Їм не було про що говорити139) прогнозує згасання почут-
тів у подальшому, відсутність любові, самотність удвох тощо.  

Знаковою рисою Симоненкових новел, яку митець також 
успадкував від класиків, є прийом недомовленості, недосказа-
ності, який генерує двозначність або навіть багатозначність  
і свідчить про відкритість твору, наявність широкого поля для 
читацьких інтерпретацій. Аналізуючи поетику любові у твор-
чості В. Симоненка, А. Печарський наголошує: „…добрі новели 
ті, що залишають художній простір для домислів і «творінь» 
реципієнта”140. По суті, всі новели В. Симоненка не дають пря-
мих відповідей. Читач змушений здогадуватися, кому і яка до-
ля судилась. Автор залишає без відповіді питання, яким буде 
майбутнє молодої гардеробниці Ліни, що ненавидить свою про-
фесію, свідомо „відшиває” залицяльників і навіть хлопцю, що 
терпляче чекав її після роботи і провів додому, не дає надії на 
наступну зустріч. Читач сам мусить визначитися, яким буде 
фінал твору, чи можлива між молодими любов, оскільки автор 
залишає їх на півдорозі, там, звідки не видно ані кінця, ані хиб-
них початків. Хлопець так і не посмів узяти її під руку і попро-
щався біля під’їзду, а дівчина впала на біле як сніг простирадло [...]. 
У сні в неї з очей росли фіолетові квіти141.  

З двома названими вище ознаками прози В. Симоненка 
(сильний зачин, недосказаність, а то й відсутність фіналу) орга-
нічно пов’язується й використання такого кінематографічного 
прийому, як саспенс, що розрахований на вияв у читача особ-
ливого стану хвилювання, тривоги, напруження, що постійно 
наростає, робить його ніби живим учасником подій, зображе-
них у тексті.  
________________ 

138 С и м о н е н к о  В., Весілля Опанаса Крокви, зазнач. джерело, с. 407.  
139 С и м о н е н к о  В., Ніхто не знає, зазнач. джерело, с. 391. 
140 П е ч а р с ь к и й  А., зазнач. джерело, с. 26. 
141 С и м о н е н к о  В., Білі привиди, зазнач. джерело, с. 383.  
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Класичні новелісти, як відомо, відзначали роль саспенсу  
в зацікавленні читачів, уміло використовуючи його можливості, 
передусім це прийом несподіваної розв’язки. Михайло Яцків, 
якого називали „найбільшим галицьким модерністом”142, у своїх 
новелах досягнув справжньої майстерності в нагнітанні напру-
ження з кульмінаційною точкою — абсолютно неочікуваною 
розв’язкою. Захоплює його Красуня (1907) — твір про неждану 
любов сільського парубка до молодої незнайомики, його плани 
стати справжнім господарем за рахунок одруження з дочкою 
господарів і його ймовірне здивування, коли після квапливих 
освідчень він дізнається про каліцтво красуні: Чекай, парубче. 
Ми з радої душі... не проти цього, але чи знаєш ти, що наша дівчи- 
на — німа?...143                     

Такий самий прийом застосував М. Яцків у новелі Серп  
з її неочікуваним фіналом, коли дівчина раптом одним ударом 
серпа вбиває ґвалтівника. Кілька заключних реплік оповідача 
не втихомирює збентеженого такою розв’язкою читача. Він вра-
жений перебігом подій.  

Сюжетні лінії новел В. Симоненка, здебільшого сконструйо-
вані на сучасному матеріалі, але з-поміж них можна виділити 
кілька, насамперед Кукурікали півні на рушниках…, Вино з троянд 
чи Весілля Опанаса Крокви, що стилізовані під класичні зразки 
малої прози, де застосовано прийом саспенсу.  

Силою художнього вислову найбільше вражає остання но-
вела. Старий Опанас Кроква заради порятунку від неминучої 
загибелі сільської громади признається в тому, чого не скоїв. 
Раптово до нього приєднується баба Орися, лаючи старого. 
Тільки коли повісили обох „на гігантському в’язі біля колиш-
ньої церковки” за синів, які були в партизанах, читач дізна-
ється, що Опанас Кроква зроду не мав дітей, а баба Орися, що поєдна-
лася з ним вірьовкою, ніколи не була його дружиною144. Заключний 
________________ 

142 Цит. за: М е л ь н и ч у к  Ю., Михайло Яцків. Післямова, [в:] М. Я ц к і в, 
Твори. Оповідання, Київ 1963, с. 409. 

143 Я ц к і в  М., Красуня, [в:] Його ж, Твори. Оповідання, зазнач. джерело, 
с. 62. 

144 С и м о н е н к о  В., Весілля Опанаса Крокви, зазнач. джерело, с. 410.  
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рядок тексту (Може це правда, а може, людська фантазія творить 
нову легенду про велику любов, яка вже на смертному одрі зачала 
життя145) роз’яснює заголовок новели, що звучить як моторош-
ний жарт і вражає читача.  

У новелах В. Симоненка важливу роль відіграє ліризований 
пейзаж, що базується на класичних новелістичних зразках зла-
му XIX – XX ст., аж до сучасної української новели, зокрема  
й авторства Євгена Гуцала, Володимира Дрозда, Валерія Шев-
чука чи Катерини Мотрич.  

Свого часу Іван Денисюк слушно зауважив, що „на початку 
XX ст. в українській літературі оформлюється підвид малої 
прози, який можна назвати, за аналогією до пейзажної лірики, 
пейзажною новелою”146. Пейзаж у літературі не самоціль, він, як 
зазначає дослідник, „дача для душі героя” або „змалювання квіт-
ки з її ароматом”147. Запозичений від малярства „«картинний» 
принцип передачі простору” (І. Денисюк) застосований у нове-
лах класика В. Стефаника, який для розмалювання пейзажів  
і портретів використовував найчастіше дві барви: червону і чор-
ну (Виводили з села), або тільки чорну (Лан) — символ чорного 
цвіркуна, який миттєво опинився на ніжці маленької дитини 
перед тим, як вона втопилася). Функція ліризованого пейзажу 
— „еманація душі героя” (І. Денисюк148) — посідає важливе міс-
це в новелах Михайла Коцюбинського, насамперед в Intermezzo 
з його „сонцеобразністю” й синтезом образотворчого, музич-
ного і словесного мистецтв, але й у новелах Невідомий, Сміх, чи 
Він іде, де ґотичний настрій відображений за допомогою зловіс-
ної природи. І, урешті, у новелах Ольги Кобилянської (Природа, 
Битва) пейзаж суголосний настроям і вчинкам героїв.  

У новелах В. Симоненка пейзаж уведений письменником 
для увиразнення психологічних портретів героїв. Так, у Білих 
привидах сніг, що валить і валить на тротуари нічного Києва, 
позитивно впливає на настрій молодих героїв, зменшує дистан-
________________ 

145 Там само. 
146 Д е н и с ю к  І. О., зазнач. джерело, с. 179. 
147 Там само.  
148 Там само, с. 170. 
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цію і напруження між ними, дає змогу проростати паросткам 
симпатії до незнайомого хлопця.  

У новелі Він заважав їй спати природа (регіт осіннього ве-
чора) суголосна настроям героя-архітектора, який, утомлений 
доріканнями жінки, вирішує покинути її: На вулиці реготав осін-
ній вечір. Вони йшли крізь його регіт149.  

Так само і в новелі Ніхто не знає простежуємо відчуття ду-
шевної порожнечі, цілковитої відсутності порозуміння в подруж-
ньому житті, що відображено крізь призму контрасту між віль-
ним простором поза межами квартири й тіснотою кімнатних 
приміщень (Їм не було про що говорити. На балконі танцював білий 
вихор, за балконом починалося небо, а в кімнаті кінчався світ150). 
Cправляється враження, що герой задихається у власному, але 
чужому домі, що споріднює його з героєм новели прозаїка-
„вісімдесятника” Олега Лишеги Квіти в темній кімнаті (1993). 
Останній також відчував нестерпну духоту (Було душно, шибки 
повністю запітніли151), яка дратувала його, оволодіваючи душею 
і тілом, немов екзистенційна „нудота”152.  

Зі сповненими ліризму творами В. Симоненка глибоко спо-
ріднені ранні пейзажні новели Катерини Мотрич, яким дав 
влучну характеристику в передмові до дебютної збірки Соняхи 
(1978) Микола Олійник. На його думку, це „новели, написані 
серцем”153. Для названої вище письменниці-„сімдесятниці”, яка 
у своїх кращих новелах стала „співцем села” (М. Олійник154), 
________________ 

149 С и м о н е н к о  В., Він заважав їй спати, зазнач. джерело, с. 390.  
150 С и м о н е н к о  В., Ніхто не знає, зазнач. джерело, с. 391.  
151 Див.: Л и ш е г а  О., Квіти в темній кімнаті, [в:] Приватна колекція. 

Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття, упоряд, вступне 
слово, бібліограф. відомості та приміт. В. Ґабора, Львів 2002, с. 286.  

152 Примітка. Український переклад роману La Nausée, (1938) відомого 
письменника й теоретика філософії екзистенціалізму Жан-Поль Сартра, 
має назву „Нудота”. Див.: С а р т р  Ж.-П., Нудота, [в:] Його ж, Нудота. Мур. 

Слова, перекл. з франц. В. Борсука та О. Жупанського; Післямова Н. Біло-
церківець, Київ 1993, с. 4–182.  

153 О л і й н и к  М., Новели, написані серцем, [в:] М о т р и ч  К., Соняхи. 
Новели, Київ 1978, с. 5–6. 

154 Там само. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1938
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пейзаж відіграє домінанту роль. Майже всі її ранні оповідання 
насичені традиційними елементами сільського пейзажу, що 
виступає в ролі емоційно значущого фіналу і контрастує з від-
чуттями героя (Зеленеє жито квітне). Іншим разом картини при-
роди суголосні драматизму заключної сцени твору, як-от в Чер-
вневому громі, де шокований герой біжить світ за очі в супроводі 
„шаленої зливи”. І, урешті, пейзаж відіграє в новелах К. Мотрич 
важливу роль, увиразнюючи різкий розрив між красою села  
і апокаліптикою міста155.  

Так само й у В. Симоненка роль пейзажу визначальна. По 
суті, кожна новела включає елементи екстер’єру, на тлі якого 
увиразнюється конфлікт твору. У Чорній підкові зростаюча на-
пруга між дівчиною і хлопцем віддзеркалена крізь призму клуб-
частої похмурості: Хмари повзли так низько, що перехожі несподіва-
но виринали з них і так само несподівано тонули156. Край гострим 
взаємним докорам кладе раптовий плач дівчини майже одно-
часний з раптовим зливним дощем: Тягуче закашлявся грім, і об 
листя запорощали великі, мов боруб’яхи, краплі. З хмар виринуло 
двоє. Вони трималися за руки і бігли прямо під клен. Зупинилися за-
хекані і мокрі, щасливі, що знайшли таку густу крону157.  

З-поміж творів з прозової колекції В. Симоненка особливо 
помітні новели-притчі, символістське навантаження яких зму-
шує згадати „малу прозу” іншого шістдесятника-книжника, еру-
дита, знавця давньої української літератури Валерія Шевчука.  

Про своєрідну притчевість новел В. Симоненка писали чи 
не всі дослідники його спадщини. Більшість з новел містить за-
ключний міні-роздум, своєрідний підсумок ідей, що викладені 
в тексті, за що, до речі, дорікали В. Симоненку критики, убачаю-
чи тут слабкість його прози, порівн.: автор, як то часто трапля-
________________ 

155 Див. детальніше: Г о р н я т к о - Ш у м и л о в и ч  А., Міське пекло  
vs сільська ідилія в українській сучасній прозі (на основі „Сталінки” Олеся Улья-
ненка і „Соняхів” Катерини Мотрич), [в:] Obce / swoje. Miasto i wieś w literaturze 
i kulturze ukraińskiej XX – XXI wieku, pod red. K. Glinianowicz, K. Kotyńskiej,  
e-book (pdf), Kraków 2015, с. 125–138. 

156 С и м о н е н к о  В., Чорна підкова, зазнач. джерело, с. 394.  
157 Там само, с. 395.        
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лося і в його віршах, вдається до заключної плакатної сентенції, 
яка мало що вже додає до сказаного — підкреслювала Т. Бан-
дура, аналізуючи новелу Чорна підкова. Тут коротка заключна 
фраза — Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають про того, хто  
її загубив, — поглиблює символіку цього атрибута, скеровуючи 
читача до далеко глибших верств роздумів про сенс життя, 
калейдоскопічну мінливість долі тощо. 

Так само і в заключних рядках, очевидно, найглибшої но-
вели В. Симоненка Весілля Опанаса Крокви, простежуємо автор-
ську конклюзію, що дає змогу спантеличеному від надмірних 
вражень читачеві зупинити галоп думок, упорядкувати мислен-
нєвий хаос. Тут В. Симоненко повністю оволодів успадкованим 
від І. Франка умінням застосувати головний принцип його но-
велістичної композиції — „бачити світ у краплі води”158. Ла-
конічністю, образністю, силою морального звучання твір на-
гадує й кращі зразки новелістичної спадщини В. Стефаника  
— „поета мужицької розпуки”, який писав „коротко, сильно  
і страшно”.  

Серед прозових творів В. Симоненка є новели, у яких сюжет 
абсолютно другорядний. Це новели-ідеї, де герої не повнокров-
ні, а покликані продемонструвати задану автором ідею. Так, 
напр., новела Посмішки нікого не ображають порушує питання 
свободи вибору, екзистенційної свободи особистості, вільнодум-
ства, заперечення скованості думки тощо. У парку принагідно 
зустрічається четверо людей: оповідач, дівчина, дуже сивий чо-
ловік і перехожий. Перші троє щасливі, сиділи і посміхалися всім 
і всьому, останній — дисонанс у надвечірній радості — звинуватив 
незнайомих у безсоромності. Коли озлоблений проти світу пе-
рехожий зник за остріхом кущів, троє знову сиділи і посміхалися.  
І небо реготало так, що аж видно було його червоні ясна159. Ця, по 
суті, безсюжетна новела — непереможний гімн радості життя 
наперекір людській мерзотності, незакріпаченості думки попри 
людську обмеженість.  
________________ 

158 Цит. за: Д е н и  с ю к  І. О., зазнач. джерело, с. 147.  
159 С и м о н е н к о  В., Посмішки нікого не ображають, зазнач. джерело, с. 401.  
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Завершуючи роздуми, підсумуємо: 
1. Традиційною є думка, що входження талановитих про-

заїків в українську літературу 60-х рр. ХХ ст. проходило значно 
спокійніше, ніж цей процес відбувався з поетами, появу яких, 
передусім Івана Драча, Миколи Вінграновського, Ліни Костен-
ко, порівнювали з несамовитим вибухом.  

2. Утім, тогочасні прозаїки принесли українській прозі чи-
мало вартісних художніх здобутків. Назвімо хоча б прозовий 
феномен 70–80-х років ХХ ст. — український „химерний” ро-
ман, що став своєрідним аналогом роману латиноамерикан-
ського „магічного реалізму”.  

3. Маленьку прозову колекцію В. Симоненка тривалий час 
сприймали як другорядну порівняно з його поетичним надбан-
ням. Сьогодні, через п’ятдесят років після виходу Вина з троянд, 
„образки” В. Симоненка ніби відкриті заново. Вони зачарову-
ють читача майстерністю і водночас стислістю викладу, довер-
шеністю стилю і глибиною почуттів. За умови уважного читан-
ня прози письменника переконуємося, що вистачить цієї неве-
ликої низки епічних творів, щоб у письменника склалася репу-
тація прозаїка слова (Г. Білик160), адже його новели — справжні 
прозові перлини у спадщині славнозвісного поета, що ступав 
„у хороший Шевченків слід”161. 
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Посилена увага літературознавців і критиків до творчої спад-

щини Василя Симоненка зумовила дослідження впливу на неї 
окремих творців українського письменства, наявності типоло-
гічних паралелей. Поміж письменників, які тією чи тією мірою 
вплинули на поетичну творчість Симоненка, можна назвати його 
________________ 

160 Б і л и к  Г. М., зазнач. джерело, с. 4.  
161 Див. К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи, [в:] С и - 

м о н е н к о  В., Берег чекань, вибір і коментарі І. Кошелівця. Перевидання, 
Київ 2001, с. 12–46. 
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видатних попередників, насамперед Олександра Олеся, Воло-
димира Сосюру, сучасника-шістдесятника Дмитра Павличка.  

У Симоненковій ліриці віднаходимо ремінісценції з поезії 
Івана Франка чи Лесі Українки. Невелика прозова спадщина 
поета позначена впливом майстрів класичної української нове-
ли зламу XIX – XX ст. Василя Стефаника, Михайла Яцківа чи 
Михайла Коцюбинського.  

Типологічні паралелі помітні між новелами Симоненка 
і зразками „малої прози” сучасних йому Євгена Гуцала, Воло-
димира Дрозда, Гр. Тютюнника чи Валерія Шевчука.  

Спільні риси наявні у новелістиці Симоненка й письменни-
ці-„сімдесятниці” Катерини Мотрич тощо.  

Окрему увагу дослідників привертає питання впливу на 
життя і творчість В. Симоненка його славнозвісного поперед-
ника, який став духовним батьком поета-шістдесятника, — Та-
раса Шевченка, що і є предметом дослідження.  

Феномен Василя Симоненка, бачений крізь призму його ду-
ховної спорідненості з Тарасом Шевченком, намагалися збагну-
ти його колеги по перу — „шістдесятники”, насамперед Іван 
Дзюба, Євген Сверстюк, Василь Стус, діаспорний критик Іван 
Кошелівець, Cимоненковий друг і колега Микола Сніжко, Ва-
силь Пахаренко, філолог Василь Яременко чи молоді дослідни-
ці Дана Ткаченко та Наталія Романова162.  
________________ 

162
 Див., наприклад: Д з ю б а  І., Виступ на вечорі, присвяченому 30-літ-

тю з дня народження Василя Симоненка, в Будинку літераторів 16 січні 1965 р., 
[в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко, 3-є вид., 
випр., Київ 2015, (Серія „Шістдесятники”), с. 627–636; С в е р с т ю к  Є., „Я для 
тебе горів”: Повернення Василя Симоненка, [в:] „Літературна Україна” 2005, 
19 травня; С т у с  В., Серед грому і тиші, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., 
зазнач. джерело, с. 637–654; К о ш е л і в е ц ь  І. У хороший Шевченків слід 
ступаючи, [в:] С и м о н е н к о  В., Берег чекань, вибір і коментарі І. Кошелів-
ця. Перевидання, Київ 2001, с. 12–46; С н і ж к о  М., Люди — прекрасні!,  
[в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 732–735; П а х а р е н к о  В., 
Духовний камертон Василя Симоненка, [в:] „Слово і час” 1993, № 2, c. 3–7; Я р е - 
м е н к о  В., Життя і поетична творчість Василя Симоненка, [в:] С и м о н е н - 
к о  В., Спадщина, у 2 т., т. 1: Поезі, кн.1, Київ 2008, с. 5–81; Т к а ч е н к о  Д., 
„...І від діда Тараса, і від прадіда Сковороди”: Духовні архетексти В. Симоненка, 
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„Хороший Шевченків слід” (І. Кошелівець)163 наявний у В. Си-
моненка паралельно на кількох рівнях. Життєвий шлях обох 
творців важкий. Т. Шевченко в одинадцять років став круглим 
сиротою, В. Симоненко — виховувався без батька. Т. Шевченко 
помер на 102 роки пізніше від В. Симоненка, але обидва поети 
закінчили життєву дорогу передчасно — Т. Шевченко на 47 ро-
ці, В. Симоненко — на 28-му. Передчасно обірване життя  
у Т. Шевченка від мук десятирічного заслання (1847–1857),  
у В. Симоненка — від жорстокого побиття. На деякі паралелі 
життєвого шляху вказує й сам поет у своєму студентському вір-
ші Т. Г. Шевченку (1954): Ти пас ягнята за селом, / А я тепер пасу 
корови. / Ти був великим пастухом, / А я лиш лобуром здоровим164. 
Біографічні паралелі віддзеркалені, урешті, у ранньому вірші 
Мандрівник (1955), де В. Симоненко звертається до мотиву мандрів 
малого Т. Шевченка з чумаками: Кусень хліба, молоко в торби- 
ні, / Босі ніжки, збиті до крові, — / Гонить хлопчик гуси по стежи- 
ні, / Прутиком похвиськує в траві165.    

Обидва творці мали й сприятливі моменти в непростому 
житті, що дали змогу їм розвинути творчі можливості. Т. Шев-
ченко, народжений як кріпак, отримав унікальний шанс розви-
вати свої таланти завдяки сприянню зичливих до нього людей 
________________ 

[в:] Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць, КНУ ім. Тараса Шев-
ченка, вип. 14, Київ 2011, с. 323–331; Р о м а н о в а  Н. Поезія Тараса Шевчен-
ка як прототекст у віршах Василя Симоненка, [в:] „Волинь-Житомирщина”. 
Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010 № 21, c. 151–
159 та ін.                         

163 Примітка. „У хороший Шевченків слід ступаючи” — це назва ґрун-
товної розвідки, що стала передмовою до видання творів В. Симоненка  
з 1973 року, авторства Івана Кошелівця. Дослідник чимало уваги присвя-
тив типологічно-художнім подібностям між творчістю Т. Шевченка і В. Си-
моненка. Критик виявив кілька точок дотику в поетичних спадщинах 
обох творців, не заперечуючи, водночас, ориґінальності останнього. Див.: 
К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач. джерело.  

164 Цит. за: Т к а ч е н к о  Д., „...І від діда Тараса, і від прадіда Сковороди”: 
Духовні архетексти В. Симоненка, зазнач. джерело, с. 324.  

165 С и м о н е н к о  В., Мандрівник, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. дже-
рело, с. 124.  
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(І. Сошенка, Є. Гребінки, К. Брюллова, В. Жуковського та ін.), 
які спричинилися до викупу останнього з кріпацтва166.  

І, відповідно, вихідцю із села, нікому на той час невідомому 
В. Симоненкові пощастило зразу після навчання бути прийня-
тим на роботу в редакцію „Черкаської правди”, на сторінках 
якої він друкував свої ранні вірші.  

Світоглядні настанови, моральний каркас В. Симоненко 
успадкував (не беручи до уваги рідних матері й діда) від славно-
звісних предків — Григорія Сковороди, визнаного носієм україн-
ського менталітету, і, звичайно, чи не найбільше, від Тараса 
Шевченка. Поет називає власну письменницьку діяльність „скром-
ною працею моєю”, що підтверджує у вірші Стільки в тебе очей 
(1961): „Щось у мене було / І від діда Тараса, / І від прадіда — / Ско-
вороди”167. В. Симоненко неодноразово згадує ім’я Т. Шевченка, 
уважаючи його найвищим поетичним, моральним і національ-
ним авторитетом. Так, у вірші Толóка (1955) поет зіставляє су-
часну йому безплідну поезію як толоку з Шевченковим словом, 
доходячи думки, що коли б оту толоку розорати, / Шевченко міг 
би вирости на ній168. Надзвичайна скромність, а то й зневіра 
у власних поетичних можливостях, не дозволяли поету вірити 
в художній успіх і водночас він сподівався на появу прийдеш-
нього Шевченка чи Франка. В Окрайцях думок (1965) письмен-
ник згадував: Ми своїми кволими думками угноїмо грунт, на якому 
виросте гігант. Прийдешній Тарас або Франко. Жду його, як вірую-
чий пришестя Христового. Вірю, що мені пощастить почути радіс-
ну осанну на честь його приходу. Хай тільки не зважає він на нас, 
маленьких чорноробів поезії. Він виросте з нас169. І, урешті, у пізньому 
вірші Монархи (1962) поет ставить ім’я Кобзаря в один ряд з та-
________________ 

166 Детальніше на цю тему див.: Ч е р к а с ь к а  Г., То хто ж таки пода-

рував Шевченкові волю?, [в:] Інтернет джерело: www.uamodna.com/articles/ 

to-hto-zh-taky- podaruvav-shevchenkovi-volyu (10.04.2015). 
167 С и м о н е н к о  В.,Стільки в тебе очей, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 208.  
168 С и м о н е н к о  В.,Толóка, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 127.  
169 С и м о н е н к о  В.,Окрайці думок, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. дже-

рело, с. 542.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.uamodna.com/articles/%20to-hto-zh-taky-%20podaruvav-shevchenkovi-volyu%20(10
http://www.uamodna.com/articles/%20to-hto-zh-taky-%20podaruvav-shevchenkovi-volyu%20(10
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кими першовідкривачами, як Коперник чи Джорджоне. Коли 
йшли фальшиві „ідоли”, поруч них вставали некороновані / Ко-
рифеї і справжні вожді. / Вставали Коперники і Джорджоне, / Шев-
ченко підводив могутнє чоло...170  

Загалом же В. Симоненко чітко усвідомлює вагу „зв’язку по-
колінь”. Він висловлює глибоку пошану славній своїй поперед-
ниці Лесі Українці171, але й своїй сучасниці Ліні Костенко. Остан-
ній він присвятив вірш Перехожий (1962). У тому ж році поет ство-
рює й поезію Минуле не вернуть (1962), де окремі рядки, зокрема 
І миті жодної / Не можна повернути, / Щоб заново, / По-іншому про-
жить172, нагадують Костенко з вірша Життя іде і все без коректур 
(Життя іде і все без коректур. / І час летить, не стишує галопу173).  
У першому з віршів розроблений популярний для української 
класики мотив поета-пророка і натовпу-народу, у другому — від-
повідальності за своє життя, його скороминущість і неповторність. 

Своє розуміння нерозривного зв’язку з минулими поколін-
нями поет віддзеркалив у низці віршів, насамперед Шум полів 
(1955), Безсмертя. Голос предків (1955), Русь (1956), Чую (1961). Від-
________________ 

170 С и м о н е н к о  В., Монархи, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 
с. 264.  

171 Примітка. Пошану поетесі Лесі Українці поет висловлює в одно-
йменному ранньому вірші (Леся Українка, 1954). Усвідомлюючи неоцінен-
ну роль її поетичної спадщини у формування світоглядних настанов на-
щадків, висловлює надію подальшого впливу: Врізаєш в вічність огненні, 
пророчі / Слова з прийдешніх сонячних віків. Див.: С и м о н е н к о  В., Леся 
Українка, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 94. У його ліриці можна 
знайти й ремінісценції з Лесиної поезії. Порівняймо рядки Симоненково- 
го вірша Балакуни з блискучими очима! (Б/д) (Балакуни з блискучими очи- 
ма! / […] Ніхто не вірить вам, що ви готові/ віддати за прийдешнє кров свою  
і, відповідно, Лесиного Нехай — Ми паралітики з блискучими очима. / Великі 
духом, силою малі. Див.: С и м о н е н к о  В., Балакуни з блискучими очима!,  
[в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 289; У к р а ї н к а  Л е с я, Това-
ришці на спомин, [в:] Її ж, Твори в двох томах, т. 1: Поетичні твори. Драма-

тичні твори, Київ 1986, с. 98.  
172 С и м о н е н к о  В., Минуле не вернуть, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 267.  
173 К о с т е н к о  Л., Життя іде і все без коректур, [в:] Поезія. Ліна Костенко, 

Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус, 2-е вид., доп., Київ 2002, с. 172.  
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чуваючи містичні таємниці в плескоті хлібів (Шум полів), поет 
звертається до Шевченкового мотиву знедоленого народу — зму-
чених рабів, висохлих губів, згорблених замурзаних бабів, які шепо-
чуть йому історію насильств і батогів174. Так само й у вірші Без-
смертя. Голос предків поет бачить історію народу крізь призму 
рабів, які будували замки й храми, / Сіяли й жали175, у вірші Чую 
знає — то сирітські, вдовині сльози, / То замучених предків піт176 тощо.  

Романтичний Шевченків мотив туги за славними козацьки-
ми часами, протиставлення славного минулого, нікчемному сьо-
годенню177 (Було колись — минулося, / Не вернеться знову (Н. Марке-
вичу, 1840); Я ридаю, як згадаю / Діла незабуті / Дідів наших (І мерт-
вим, і живим, і ненародженим землякам моїм..., 1845)178, характерне 
________________ 

174 Див.: С и м о н е н к о  В., Шум полів, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. дже-
рело, с. 117, 118.  

175 Див.: С и м о н е н к о  В., Безсмертя. Голос предків, [в:] Його ж, Вибр. тв., 
зазнач. джерело, с. 125.  

176 Див.: С и м о н е н к о  В., Знає, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 185. 
177 Примітка. Розквіт української романтичної поезії припадає на 30–40-ві 

роки XIX ст., між іншим, у творчості Тараса Шевченка, Амвросія Метлин-
ського, Віктора Забіли, Михайла Петренка, Миколи Костомарова, Левка 
Боровиковського та ін. У кінці 30-х років дебютують своїми романтични-
ми творами і письменники західноукраїнські — Маркіян Шашкевич, Іван 
Вагилевич, Яків Головацький. У 50–60-ті і наступні роки виступають з ро-
мантичними творами Пантелеймон Куліш, Степан Руданський, Юрій Федь-
кович та ін. Одним із характерних мотивів поезії вищевказаних митців 
слова є ліризація фольклорно-історичного матеріалу, протиставлення ми-
нулого (волі) сучасному (неволі, деградації). Така дихотомія світів мунуло-
го й сучасного наявна, між іншим, й у віршах Амвросія Метлинського 
(Бандура; Степ; Козачая смерть), Віктора Забіли (Два вже літа скоро пройде), 
Левка Боровиковського (Козак; Палій), Маркіяна Шашкевича (О Наливайку; 
Хмельницького обступленіє Львова; Болеслав Кривоустий під Галичем, 1139), 
Івана Вагилевича (Мадей), Якова Головацького (Туга за родиною), Миколи 
Костомарова (Спить Вкраїна та руїни; Давнина) та ін. Детальніше на цю те-
му див.: Я ц е н к о  М. Т., Українська романтична поезія 20–60-х років XIX ст., 
[в:] Українські поети-романтики: Поетичні твори, упоряд. і приміт. М.Л. Гон-
чарука, вступ. ст. М.Т. Яценка, ред. тому М. Т. Яценко, Київ 1987, с. 5–36.  

178 Див.: Ш е в ч е н к о  Т. Г, І мертвим, і живим, і ненародженим землякам 
моїм..., [в:] Його ж, Кобзар, вступ. стаття О. Гончара; прим. Л. Кодацької;  
іл. худож. О. Данченка, Київ 1984, с. 277.  
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й для поезії В. Симоненка, що репрезентовано у віршах Пісня, 
1955 (Щоби слава наша в пісні ожила з віками, / Щоб гордилась Україна 
нами — козаками179), Українська мелодія, 1957 (Довго тужить банду- 
ра / Про діда у старій сивині, / І якусь невідому зажуру / Навіває та 
пісня мені180), Ровесникам, 1958 (Ми в світ прийшли успадкувати 
славу, / Діла, і думи, й чесні мозолі, / Батьків велику полум’яну спра-
ву, / Що захистила правду на землі181). 

У національно свідомого В. Симоненка, як і у Т. Шевченка, 
наявний мотив самотності, що проходить червоною ниткою 
крізь усю його творчість. Це самотність відчуженого у власному 
краї (у Шевченка — на нашій — не своїй землі182 — Мені однаково, чи 
буду я жить в Україні, чи ні, 1847, Я й тут чужий, одинокий, / І на 
Україні / Я сирота, мій голубе, / Як і на чужині183 — Н. Маркевичу, 1840, 
у В. Симоненка — Я тут один, мов у чужому краї, / Ніхто мене, як 
друг, не привіта184 в однойменному вірші. Останньому належить 
також вірш Самотність (1962), де знову ж обігрується Шевчен-
ків мотив недолі. Порівняймо Шевченкові рядки з вірша Ми-
нають дні, минають ночі..., 1845 (Коли доброї жаль, Боже, / То дай злої, 
злої185) із Симоненковими жалями на нестерпну самотність: Пошли 
мені, Боже, хоч ворога, / Коли друга послати жаль!186.  
________________ 

179 Див.: С и м о н е н к о  В., Пісня, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 

с. 131. 
180 Див.: С и м о н е н к о  В., Українська мелодія, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 164. 
181 Див.: С и м о н е н к о  В., Ровесникам, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. дже-

рело, с. 175. 
182 Ш е в ч е н к о  Т. Г, Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні,  

[в:] Його ж, Кобзар, зазнач. джерело, с. 312. 
183 Ш е в ч е н к о  Т. Г, Н. Маркевичу, [в:] Його ж, Кобзар, зазнач. дже-

рело, с. 64. 
184 С и м о н е н к о  В., Я тут один, мов у чужому краї, [в:] Його ж, Вибр. тв., 

зазнач. джерело, с. 170. 
185 Ш е в ч е н к о  Т. Г, Минають дні, минають ночі.., [в:] Його ж, Кобзар, 

зазнач. джерело, с. 288. 
186 С и м о н е н к о  В., Самотність, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. джерело, 

с. 250. 
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Свого часу І. Кошелівець висловив таку думку: „Щоб дійти 
до сприймання Симоненка як поета, треба побачити його як 
людину”. Для літературознавця з самої поезії, а також з інтерв’ю 
чи щоденника чітко вимальовується „суцільний образ поета-
людини: щирої й одвертої, скромної, гуманної, а передусім 
чесної і цією чесністю неймовірно привабливої”187. Саме чесність, 
порядність, повне узгодження між життям та ідеями споріднює 
В. Симоненка і Т. Шевченка.  

Свій резонансний виступ на вечорі, присвяченому 30-літтю 
з дня народження Василя Симоненка І. Дзюба закінчив промо-
вистими словами:  

 
…Ллєте сльози над Симоненком, запевняєте, що любите його, — так 
учіться в нього бути людьми, а не тими донощиками і фарисеями, 
про яких сказав Шевченко: „О, роде суєтний, проклятий, / Коли ти 
виздихнеш?”188.  

 
Звинувачуючи псевдокритиків В. Симоненка, публіцист свідо-
мо процитував рядки з пізньої поеми Юродивий (1857) Т. Шев-
ченка як духовного батька й наставника поета-шістдесятника.  

В. Симоненка і Т. Шевченка  єднає й любов обох поетів до 
своєї Батьківщини-України і водночас до кожної окремої люди-
ни. І. Кошелівець писав, що для В. Симоненка характерне „про-
тиставлення «трагічного», «великої трагедії» людсього життя  
в совєтчині «ідилічному ідіотизмові», сприймання «людських 
мук і страждань» як свого глибинного переживання”, що „тво-
рить душу цієї частини Симоненкової поетичної спадщини, 
яка втілилася в трагічно щиру любов до батьківщини — Украї-
ни […]”189. Так само і його „не спотворена” й „не звульгаризо-
вана”, як в тогочасній радянській поезії, любов до людини. Та-
ку ж „не фальшиву” конкретну любов „до замученої «нуждою 
та працею» матері, до сестер і братів, до таких самих, як вони, 
________________ 

187 К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач. дже-
рело, с. 26. 

188 Д з ю б а  І., Виступ на вечорі, присвяченому 30-літтю з дня народження 
Василя Симоненка, в Будинку літераторів 16 січ. 1965 р., зазнач. джерело, с. 636. 

189 К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач. дже-
рело, с. 28–29. 
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українських селян і всього народу […]” бачить І. Кошелівець  
у Т. Шевченка. Звідси конклюзія дослідника: „Шевченко тут не 
притягнений довільно: в своїй любови до людей разюче подіб-
ний до нього Василь Симоненко”190.  

Симптоматично, що любов до України проходить у поетич-
ній творчості В. Симоненка лейтмотивом (Я люблю твої суворі 
чари, 1955, Грудочка землі, 1957, Я закоханий палко, без міри, 1958, 
Стільки в тебе очей, 1961, Задивляюсь у твої зіниці, 1961, Гей, нові 
Колумби й Магеллани, 1962, Лебеді материнства, 1962, Земле рідна, 
мозок мій світліє, 1963 та ін.).  

В обох поетів вражає глибока і щира пошана до людини, 
жінки і, зокрема, матері, що, як зауважувалося, ототожнюється  
з ненькою-Україною. Імператив любові до рідної матері-Бать-
ківщини наявний у Шевченковій поемі І мертвим, і живим, і не-
нарожденим землякам моїм..., 1845 (Бо хто матір забуває, / Того Бог 
карає, / Того діти цураються, / В хату не пускають191 ) і в найбільш 
відомому вірші В. Симоненка Лебеді материнства, 1962 (Можеш 
вибирати друзів і дружину, / Вибрати не можна тільки Батьків-
щину. / Можна вибрать друга і по духу брата, / Та не можна рідну 
матір вибирати)192. 

Про любов і пошану Т. Шевченка до жінки писали чи не всі 
дослідники його поетичного слова й насамперед Іван Франко, 
який наголошував: „Надзвичайно зворушлива його [Т. Шев-
ченка — А. Г.-Ш.] особлива любов і пошана до жінок; з найбіль-
шим співчуттям, пройнятим глибоким жалем, ставиться він до 
тих нещасних дівчат, що внаслідок нерозважної любові стали 
матерями і, заплямовані за це та відштовхнуті короткозорою 
громадою, мусять терпіти страшні поневіряння”193. Так само 
________________ 

190 Там само, с. 29. 
191 Ш е в ч е н к о  Т. Г, І мертвим, і живим, і ненародженим землякам 

моїм..., [в:] Його ж, Кобзар, зазнач. джерело, с. 277.  
192 С и м о н е н к о  В., Лебеді материнства, [в:] Його ж, Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 236. 
193 Ф р а н к о  І. Я., Тарас Шевченко і його Заповіт, [в:] Вогненне слово Коб-

заря. Літературно-критичні статті про Т. Г. Шевченка, упоряд. вступ. стат-

тя, прим. та темат. покажчик Ф. С. Кислого, Київ 1984, с. 58.  
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про пошану В. Симоненка-поета до жінки згадували чи не всі 
дослідники його творчості, зокрема І. Кошелівець, який із за-
хопленням писав: „Їй [матері — А. Г.-Ш.] у Симоненковій поезії 
віддано стільки щирої уваги, скільки в нашій літературі не 
траплялося вже, либонь, від Шевченка”194.  

Образ жінки (Піч, 1962), передусім жінки-матері, наскрізний 
у поезії В. Симоненка, досить хоч би згадати, як зауважувалося 
раніше, такі твори, як Матері (1955), Жорна (1961), Баба Онися 
(1961), Дума про щастя (1962), Скільки не судилося б страждати (1962), 
Лебеді материнства (1962), Одинока матір (1962) та ін. Зокрема 
останній вражає силою звучання. Це дає можливість порівняти 
названий твір з Шевченковою поемою Катерина (1838). За сло-
вами І. Кошелівця, „Шевченкова Катерина пішла з байстрям 
шукати «шлях на Московщину», Симоненкова — стала «в сім-
надцять літ вдовою», бо розстріляли її нареченого”195.  

Прикменто, що В. Симоненко, як століття тому назад Т. Шев-
ченко, співчував знедоленим і скривдженим жінкам. На думку 
В. Стуса, В. Симоненко, як і Т. Шевченко, „пише про оскарже- 
ну любов. Тема святої покритки (згадаймо Шевченкову «Ма-
рію») — дуже рідна поетові”.  

Таким чином, „вистраждана любов стає ще міцнішою, стає 
світоглядом, боргом і згорьованим переконанням”196. Звідси  
й конклюзія І. Кошелівця: „Симоненко відтворює панування 
тієї самої російщини, проти якої стільки писав Шевченко”197.  
У цьому місці можна віднайти чергову паралель між творчістю 
обох поетів: Т. Шевченко описав нужденне життя українських 
селян після безпосередніх вражень від побаченого в Україні 
(Сон, 1843, Три літа, 1845 та ін.), В. Симоненко, як виходець з села, 
а згодом, працюючи кореспондентом „Черкаської правди” чи 
________________ 

194 К о ш е л і в е ц ь  І. У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач. дже-

рело, с. 32. 
195 Там само, с. 33.  
196 С т у с  В., Серед грому і тиші, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 653. 
197 К о ш е л і в е ц ь  І. У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач. дже-

рело, с. 33. 
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„Робітничої газети”, мав можливість стежити за щоденним важ-
ким життям сучасників-земляків. 

У нього, як і у Шевченка, мова багата на емоційно-оцінні 
епітети, що, як правило, радикалізуються й частішають у пізній 
патріотичній ліриці поета. У В. Симоненка — відповідальні за 
тоталітаризм в Україні є „продажні шкури”; „вузьколобі”, „ли-
цеміри”, „духовні покидьки / Й заброди”; „холуї”; „лукаві ли-
цедії”; „катюги”; „ідоли обслинені”, „лакузи”; „убивці”; „пере-
вертні й приблуди / І орди завойовників-заброд”, „байстрюки 
катів осатанілих”, „виродки”; „людинозвірі” та ін.198, а в Т. Шев-
ченка розпинають Україну „перевертні”, „недолюдки”; „кати”, 
„москалі”, „пани пузаті”, „золотом облиті блюдолизи”; „недо-
люди, / Діти юродиві”, „раби, подножки, грязь Москви, / Вар-
шавське сміття”; „ворог лукавий”, „людоїди лихі”; „не люди,  
а змії”; „злії люде” та ін.199 .  

І. Кошелівець у передмові до видання творів поета писав, 
що В. Симоненко „ніби не претендував бути першовідкрива-
чем, а свідомо йшов тим шляхом, яким пройшли вже інші, 
тобто ніби хотів бути традиційним поетом”200.  

В. Стус звертав увагу на відвагу В. Симоненка „бути не но-
ватором”, на його силу, що дала змогу вистояти „проти піняво-
го вихру”. Замість того, як писав В. Стус, „він ішов, що назива-
ється, в лоб”. В. Стус підкреслював: „Коли деякі його ровесники, 
стаючи в позу, відшукували для себе модерних метрів, то Си-
моненко повертався виспраглим лицем до гнівної музи Шевчен-
ка”201. Їхня духовна спільність у поезії виявляється в службі 
________________ 

198 Див.: С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 154, 254, 258, 

259–260, 264, 270–271, 274. 
199 Див.: Ш е в ч е н к о  Т. Г, Кобзар, зазнач. джерело, с. 184, 200–201, 272, 

275, 278, 290, 312.  
200 К о ш е л і в е ц ь  І. У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач.  дже-

рело, с. 18. Дослідник навмисне вживає слово ніби, підкреслюючи унікаль-

ність та оригінальність поета, попри його прагнення вважатися традиціо-

налістом. 
201 С т у с  В., Серед грому і тиші, [в:] С и м о н е н к о В., Вибр. тв., зазнач. 

джерело, с. 640. 
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народові. У В. Симоненка — низка віршів визначається як гостра 
критика радянщини (Некролог кукурудзяному качанові, що згнив 
на заготпункті (1962), Злодій (1962), Суд, Балада про зайшлого чоло-
віка (1963), Дума про щастя (1962), Одинока матір (1962), Брама, 
(1956), 7-й рік (1956), Гранітні обеліски, як медузи … (1961) та ін. Тут 
він прямий послідовник Т. Шевченка з його крамольними ше-
деврами Кавказ, 1845, Розрита могила, 1843, Сон, 1845 та ін. Зокре-
ма Кавказ (1845) Т. Шевченка і Курдському братові (1963) В. Симо-
ненка суголосні за ідейним навантаженням, що підмітив І. Ко-
шелівець. Симоненків вірш Курдському братові (1963), де, на його 
думку, відчуваються Шевченкові інтонації і який є „перегуком 
через століття з Шевченковим закликом боротися проти росій-
ської захланності”202, не друкувався в ряданських виданнях твор-
чості поета.  

Аналізуючи Симоненкову поезією, І. Кошелівець констату-
вав право на існування заангажованої лірики в СРСР:  

 
Чиста поезія має пригожий ґрунт для життя тільки у вільному 

суспільстві, у тоталістському ж вона неминуче анґажується, розгалу-

жуючись по двох лініях: одні поети не витримують натиску і йдуть 

по течії вірнопідданства, […]. Другі стають проти течії — в обороні 

людської свободи. Тут Шевченко — Шевченкове: „Караюсь, мучуся, 

але не каюсь”203.  
 

Знакові слова Т. Шевченка з його вірша О думи мої! О славо злая! 
(1847) і Симоненкові рядки з поезії Гей, нові Колумби й Магеллани 
(1962): Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе204 цілком 
суголосні.  

Хоч комсомольські літературні органи висунули кандидату-
ру В. Симоненка на здобуття Шевченківської премії за 1965 рік 
через два роки після його смерті, поет був її удостоєний тільки 
через 30 років — 1995 року.  
________________ 

202 К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач. дже-

рело, с. 41. 
203 Там само, с. 46. 
204 С и м о н е н к о В., Гей, нові Колумби й Магеллани, [в:] Його ж, Вибр. 

тв., зазнач. джерело, с. 256. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=symonenko&page=zemne10
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=symonenko&page=symon70
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=symonenko&page=symon52
http://vfarte.ru/blog/simonenko_vasil_baljada_pro_zajshlogo_cholovika/2010-07-30-2443
http://vfarte.ru/blog/simonenko_vasil_baljada_pro_zajshlogo_cholovika/2010-07-30-2443
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=symonenko&page=symon69
http://pysar.net/virsz.php?poet_id=62&virsz_id=182
http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem=15645
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Він, безперечно, духовний спадкоємець Т. Шевченка. Мико-
ла Сніжко в статті Люди — прекрасні! (за однойменним віршем 
В. Симоненка), написаній 2003 р., поставив епіграфом Симонен-
кові рядки з Окрайців думок, (1965) — Гігант... виросте з нас, — де ви-
соко оцінив В. Симоненка як поета і як людину. Називаючи 
його „яскравою зіркою”, яка піднялась „на поетичному небі”, 
висловив припущення-бажання, що „якби доля дала йому життя 
до наших днів”, бути може „саме з нього і виріс би той самий 
гігант — новий Тарас або Франко”205.  

Водночас, як зазначав І. Кошелівець, письменник, ідучи тим 
шляхом, який пройшли вже до нього, звернув увагу на безконеч-
ні шляхи поезії — „острови й затоки, не помічені іншими”206.  

Є. Сверстюк, як й інші шістдесятники, намагався збагнути 
феномен В. Симоненка і висловив думку: „Ми відчували щось 
вище в ньому: він був на висоті лету в невідоме”207. Через бага-
то років на схилі життя Є. Сверстюк згадував: „Шевченко роз-
мовляв з Богом, присутність якого відчував постійно. Симонен-
ко навчився говорити, як перед Богом”208. В одному з останніх 
своїх віршів, написаних за півроку до смерті, Прирученим патріо-
там (1963) поет ще раз закликає „приручених поетів” почути 
голос Шевченка-пророка: Кричить Тарасова гора: / — Нема на сві-
ті України, / Немає другого Дніпра!..209. Симоненкова інвектива 
Хоч раз почуйте, грамотні руїни, / Нікчемні слуги чорного добра210 
за ідейним навантаженням і силою звучання суголосна Шев-
ченковому заклику до земляків: Схаменіться, недолюди, / Діти 
________________ 

205 С н і ж к о  М., Люди — прекрасні!, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., 
зазнач. джерело, с. 732. 

206 К о ш е л і в е ц ь  І., У хороший Шевченків слід ступаючи, зазнач. дже-
рело, с. 18. 

207 Цит. за: Т а р н а ш и н с ь к а  Л., „Поетика поривань” як естетична 
норма, [в:] Її ж, Українське шістдесятництво. Профілі на тлі покоління (Істо-
рико-літературний та поетикальний аспекти), Київ 2010, с. 109–110.  

208 С в е р с т ю к  Є., „Я для тебе горів”: Повернення Василя Симоненка, зазнач. 
джерело.  

209 С и м о н е н к о  В., Прирученим патріотам, [в:] Його ж, Вибр. тв., 
зазнач. джерело, с. 282. 

210 Там само. 
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юродиві! / Подивіться на рай тихий, / На свою країну, / Полюбіте 
щирим серцем / Велику руїну211 із згадуваної вже поеми-звертання 
І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм… (1845). 

Духовний вплив Тараса Шевченка позначився на творчому 
шляху найвидатніших українських класиків, насамперед на шля-
ху Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка, Івана Нечуя-Левиць-
кого, Панаса Мирного, Юрія Федьковича, Івана Франка, Лесі 
Українки, Ольги Кобилянської та багатьох інших.  

З-поміж поетів XX cт. свої вірші присвятили Т. Шевченку, 
між іншим, Олександр Олесь (В роковини Шевченка), Максим Риль-
ський (Шевченко), Павло Тичина (Дума про безсмертного Кобзаря), 
Марія Пригара (Тарасове слово), Андрій Малишко (Пам’ятник 
Тарасові, На горі чернечій) та ін.  

Пошану Великому Кобзареві висловили у своїй творчості 
поети-шістдесятники, зокрема Іван Драч (Смерть Шевченка), 
Дмитро Павличко (Молитва), Іван Світличний (Ґратовані соне-
ти), Ліна Костенко (Кобзарю), Володимир Підпалий (Кобзар), 
Леонід Кисельов (Він був як полум’я), Василь Голобородько (Чи-
тання „Кобзаря”) та ін.  

Шляхом Кобзаря йшов Василь Стус, доля якого дивовижно 
перегукується з долею Тараса Шевченка і, звичайно, Василь Си-
моненко. В останнього Шевченків „слід” наявний одночасно  
на кількох рівнях. Доля обох творців трагічна, хоч неоднакова. 
Поет сам пише про вплив Шевченка на своє життя і творчість, 
ушановує його пам’ять, повторюючи ім’я генія у своїх віршах. 
У них наявні ремінісценції з Шевченкових поезій. Мовна мане-
ра В. Симоненка близька Шевченковій. Обидва поети свій мовний 
стиль підпорядковують цілеспрямованому й естетично оформле-
ному вираженню провідної ідеї — любові до народу й Батьків-
щини. Відтак, вражає глибоко національний характер поезії 
обох творців. Любов до людини, захист її гідності і зокрема ша-
на до жінки, яка ототожноюється з ненькою-Україною.  

Загалом, інтригує спільність новатора Т. Шевченка з „нено-
ватором” В. Симоненком. Їхня творчість — зразок заангажо-
________________ 

211 Ш е в ч е н к о  Т. Г., І мертвим, і живим, і ненародженим землякам 
моїм..., [в:] Його ж, Кобзар, зазнач. джерело, с. 272. 
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ваної лірики, традиційної для класичного українського пись-
менства. Водночас творча спадщина В. Симоненка не епігон-
ство, а творче продовження образів, мотивів, поглядів, що коре-
нями своїми сягають поезії Т. Шевченка. Він поет-сучасник, 
якого турбують сьогоденні проблеми українства, хоча на скри-
жалях поетової непростої долі навіки закарбовані Шевченкові 
настанови: Нема на світі України, / Немає другого Дніпра. 

 
*  

Унікальність В. Симоненка через його багатогранність, фе-
номен креативності, що виявляється в різних площинах, насам-
перед у літературній творчості: поезії і прозі, джерелами своїми 
сягає світовідчуття й менталітету геніального творця.  

На одному з літературних вечорів молодих авторів, що від-
бувся 22 травня 1962 р. під головуванням Павла Тичини, Си-
моненко повинен був репрезентувати себе знаковими словами: 
„Я — українець. Оце і вся моя автобіографія”.  

Вивчаючи архів П. Тичини, Р. Корогодський натрапив  
на стенограму цього літературного заходу. Згодом він наголо-
сив: „Гадаю, що це ключ до пізнання явища на ім’я Симонен-
ко”212. Здається, у цих словах і криється розгадка всенародної 
популярності митця, якому властиві були чесноти розуму й серця.  

Ще 1965 р. (через два роки після смерті Симоненка) Д. Па-
вличко говорив про незабутність Симоненкової спадщини  
і його самого. Порівнюючи коротке життя поета („він жив ма-
ло”) з літаком, що „заховався за обрієм швидше, ніж добився до 
слуху людей шум його двигунів”, поет-шістдесятник указав 
на неточність цього порівняння, оскільки „звук моторів неод-
мінно гине, а звук поетового серця, хитаючи серцями мільйо-
нів, відроджується в душі народу”213. 

1845 року молодий Тарас Шевченко звертався в Заповіті 
(1845) з проханням пам’ятати його поетичне слово: І мене в сем’ї 
________________ 

212 Див.: К о р о г о д с ь к и й  Р., Симоненко долає „Земне тяжіння”, або 

зустрічі на черговій орбіті, зазнач. джерело, с. 65.  
213 Див.: П а в л и ч к о  Д., Василь Симоненко, [в:] Його ж, Над глибинами, 

Київ 1983, с. 150–152. 
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великій, / В сем’ї вольній, новій, / Не забудьте пом’янути / Незлим 
тихим словом214. 

Василь Симоненко як духовний спадкоємець Шевченкового 
заповіту зробив крок уперед. У своєму ранньому вірші Немає 
смерті. І не ждіть — не буде (1955), ніби передчуваючи передчас-
ний відхід з життя, він рішуче заперечив своє забуття, висло-
вивши імператив тривання в людській пам’яті: Немає смерті.  
І не ждіть — не буде. / Хто хоче жить, ніколи не помре. / […] / І в сіру 
ніч, коли мене не стане, / Коли востаннє римою зітхну — / Я не по-
мру, лиш серце в грудях стане, / Схолоне кров, а я навік засну215.  

Вірні Симоненковому генію чергові покоління читачів, ося-
гаючи його поезію і прозу, щоразу наново відкривають для себе 
таємницю поетового слова.  

________________ 

214 Див.: Ш е в ч е н к о  Т. Г., Заповіт, [в:] Його ж, Кобзар, зазнач. дже-

рело, с. 240.  
215 Див: С и м о н е н к о  В., Немає смерті. І не ждіть — не буде, [в:] Його ж, 

Вибр. тв., зазнач. джерело, с. 118. 
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ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО — “ІНТИМНИЙ ПОЕТ”: 

ІДІОСТИЛЬОВІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ  

КАТЕГОРІЇ ІНТИМІЗАЦІЇ 
(Т. Космеда) 

 

 
 

  
 нтимним поетом” назвав Василя Симоненка Р. Семків. 
Справді, для поетичних текстів В. Симоненка, його дис-

курсу, як і для художньої спадщини Тараса Шевченка та бага-
тьох інших українських поетів, характерним є прагнення до 
моделювання й накопичення низки прийомів, що вербалізують 
категорію інтимізації в українському національному дискур-
сивному просторі. Підтверджуючи зазначене, І. Дзюба назвав 
мову творів В. Симоненка “мовою серця”1. 

Зауважимо, що дискурс (дискурсивний простір) розглядаємо 
як зв’язний текст у сукупності з екстралінгвальними, соціокуль-
турними, прагматичними, психологічними та іншими чинника-
ми; це текст, узятий в аспекті подій; мовлення як цілеспрямоване 
соціальне явище, дія, що спонукає людей до взаємодії; це су-
купність механізмів вияву мовної свідомості людини.  

За образним висловом Н. Арутюнової, що став надзвичайно 
популярним у сучасному мовознавстві, дискурс окреслюють як 
мовлення, заглиблене в життя2. Такий підхід дає право тракту-
вати його і як процес, і як продукт цього процесу, тому під час 
аналізу конкретних фрагментів дискурсу уважаємо можливим 
використовувати й термін текст.  
________________ 

1 Д з ю б а  І., Більший за самого себе…, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., 
упор. А. Ткаченко, Д. Ткаченко, 3-є вид., випр., Київ 2015, с. 665. 

2 См.: А р у т ю н о в а  Н. Д., Дискурс, [в:] Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь, под. ред. В. Н. Ярцевой, Москва 1990, с. 136–137. 

“І 
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Аналіз художнього тексту — це дослідження вербалізовано-
го продукту, тобто його інтерпретація як феномена процесу-
ального порядку, тобто це, власне, аналіз дискурсу як наслідку 
конкретної індивідуально-авторської мовленнєвої діяльності чи 
результату вербальної діяльності представників конкретної лінг-
вокультури загалом. 

Особливий вияв категорії інтимізації в поетичному дискур-
сі Василя Симоненка вбачають й інші дослідники творчості 
поета, зокрема Л. Тарнашинська наголошує, що “слово Василя 
Симоненка […] дуже камерне, інтимне, адже він апелює до най-
тонших порухів людської душі, кордоцентричного коду укра-
їнської людини”3.  

А Євген Сверстюк, як уже наголошувалося, проводить пара-
лелі між виявом інтимізації в поезії Василя Симоненка й Тараса 
Шевченка, але водночас указує й на параметральну відмінність, 
порівн.: “Шевченко розмовляв з Богом, присутність якого відчу-
вав постійно. Симоненко навчився говорити, як перед Богом”4.  

Автори згадуваної вже в цій праці монографії Najnowsze 
dzieje języków słowiańskich. Українська мова зауважили, що для сти-
лю шістдесятників загалом характерний глибокий вияв інтимі-
зованої дискурсивної тональності, зокрема вони виокремили 
цю рису і як характерну ознаку ідіостилю В. Симоненка. Для 
ілюстрації цього явища дослідники наводять тексти В. Симо-
ненка як зразки його поетичної творчості, що, на їхню думку, 
виразно демонструють зазначене, порівн.: Можна все на світі ви-
бирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину…; Генії! Без-
смертні! На коліна / Станьте перед смертними людьми!5. Однак ці 
приклади не прокоментовано щодо специфіки механізму ви-
яву інтимізації, відповідних стратегій митця, що спробуємо по-
яснити в цьому розділі.  
________________ 

3 Т а р н а ш и н с ь к а  Л., Українське шістдесятництво…, зазнач. дже-

рело, с. 129. 
4 С в е р с т ю к  Є., „Я для тебе горів”: Повернення Василя Симоненка,  

[в:] “Літ. Україна” 2005, 19 трав. 
5 Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Українська мова…, зазнач. джерело, 

c. 153. 
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Як бачимо, в одному з наведених контекстів (Можна все на сві-
ті вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину…)  
не вказано конкретно, що значить вибирати все, оскільки цей 
вибір для кожного може бути індивідуальним, однак на цьому 
тлі деякого всього виокремлюється дещо спільне для всіх чита-
чів поезії (відбувається інтимізація), що підсилюється звертан- 
ням — сину, яке вказує на кожного конкретного співвітчизника, 
однак, разом з тим, читачу надано й конкретну інформацію про 
те, чого ніхто не може обирати, про те, що всіх об’єднує, що да-
ється Богом, — це Батьківщина, яка в кожного одна, своя, уні-
кальна, як мати й батько. Інтимізація репрезентує надану ін-
формацію як об’єднувальний чинник представників однієї  
нації — у цьому разі українців. 

У другому контексті (Генії! Безсмертні! На коліна / Станьте 
перед смертними людьми!) об’єднувальним інтимізувальним чин-
ником є медіатор — смертні люди як найвища цінність, узагаль-
нений суб’єкт, перед яким все інше, навіть генії, які належать 
до категорії безсмертних, схиляються, губляться. Проголошується 
вища цінність звичайної смертної людини (проголошується есте-
тична категорія маленької людини), заради якої робиться все на 
нашій планеті. Така інформація зближує читача з письменни-
ком, який усвідомлює насамперед те, що він, як і подібні йому 
поети, — слуга народу, що він існує лише тому, що існує народ, 
до якого він належить як його частка. 

Наголосимо, що в наведених поетичних зразках моделюван-
ня інтимізації використано низку мовних маркерів: відповідна 
інтимізувальна лексика, інтимізувальні граматичні форми (зай-
менники, прикметники, імператив, синтаксичні конструкції, 
що ускладнюють речення, насамперед звертання і под.), відпо-
відні дискурсивні слова, інтимізувальна інтонація, що на пись-
мі врегульована відповідною пунктуацією — знаки оклику (не-
вербальні знаки).  

Перш ніж схарактеризувати своєрідність омовлення інтимі-
зації в дискурсивному просторі В. Симоненка, хоча б пунктир-
но з’ясуємо, статус категорії інтимізації в сучасній гуманітарній 
науці. 
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В українському мовознавстві кінця ХХ – поч. ХХІ ст. катего-

рія інтимізації особливо приваблює увагу дослідників, про що 
свідчить низка публікацій, зокрема кандидатських і доктор-
ських дисертацій, присвячених цій проблематиці, хоч багато 
розвідок українських мовознавців і виконані не на матеріалі 
української мови, а передусім англійської, французької чи ро-
сійської, інколи актуалізовано порівняльно-зіставний підхід, що 
дає змогу виявити цікаві мовні (мовленнєві) факти, що вирізня-
ють різні лінгвокультури.  

Однак наголосимо, що, власне, українська мова, безпереч-
но, має своєрідний арсенал засобів інтимізації, що переконливо 
доводить і художній дискурс українських шістдесятників.  

Серед дослідників категорії інтимізації виокремимо таких 
сучасних українських учених, як Т. Анохіна6, І. Горбач7, С. Дани-
люк8, Т. Декшна9, С. Денисова10, М. Карпенко11, А. Корольова12, 
________________ 

 
6
 А н о х і н а Т. О., Невербальні та вербальні засоби екстеріоризації силен-

ціального ефекту в англомовному художньому дискурсі, Автореф. дис. …канд. 
філол. наук, Київ 2006 

 7 Г о р б а ч  І., Мовні засоби інтимізації художнього французького тексту, 
[в:] Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної ко-
мунікації, Матер. ІІ Міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ 2015. 

 8 Д а н и л ю к  С. С., Використання графічних засобів у текстах елек-
тронної пошти, [в:] „Наукові записки. Сер. Філологія”, Вінниця 2009. 

 9 Д е к ш и н а  Т. А., Типологія засобів інтимізації в англомовних і україно-
мовних рекламних текстах, Автореф. дис. …канд. філол. наук, Київ 2013. 

10 Д е н и с о в а  С. П., Интимизация и лингвистические средства ее выра-
жения в русской художественной прозе конца ХIX – начала ХХ ст., Автореф. 
дис. …канд. филол. наук, Киев 1991.  

11 К а р пе н к о  М. А., Текстообразующие и стилеобразующие элементы  
в художественной речи, [в:] “Русское языкознание”, Киев 1983, № 6. 

12 К о р о л ь о в а  А. В., Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації  
в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої поло-
вини ХІХ – першої половини ХХ століть), Автореф. дис. …докт. філол. наук, 
Київ 2003; Її ж, Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті, 
Київ 2002. 
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Т. Космеда13, А. Палійчук14, Н. Футурист15, О. Яскевич16 та ін., 
які розвинули й поглибили опис теорії зазначеної універсаль-
ної мовної категорії та проаналізували відповідні дискурсивні 
практики, що демонструють моделювання інтимізації. Теоретич-
ні положення спроектовано не лише на художні тексти, пое-
тичний дискурс, але й на інтернет-мовлення, мову ЗМІ тощо.  

Уважаємо, що інтимізацію, безперечно, слід пов’язувати  
з проблемою репрезентації в мові національного характеру.  
У зв’язку зі сказаним доречно актуалізувати роздуми Д. Лиха-
чова, що викладені в його праці Нотатки про російське (Заметки 
о русском), у якій зокрема зазначено, що іноземців завжди дивує 
факт звертання в російському мовленні до незнайомих людей 
як до родичів. Таке саме явище спостерігаємо і в українському 
мовленні. Це, безумовно, вияв дружнього ставлення до незнайо-
мих людей, що і є демонстрацією інтимізації. Але такий мовно-
стилістичний прийом може знайти розуміння тільки в мовця, 
культурологічні погляди якого узгоджуються з менталітетом 
певної нації. Отже, інтимізований текст може містити, безпе-
речно, національно марковану систему інтимізованих звертань, 
________________ 

13 К о с м е д а  Т., Мовознавча наука на службі у журналістики: До питан-

ня про вивчення категорії інтимізації (аналіз наукової розвідки А. В. Корольової), 

[в:] „Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского, Науч. журнал. 

Сер. Филология”, Симферополь 2005, , Т. 18 (57), № 3. 
14 П а л і й ч у к  А. Л., Графічні засоби інтимізації в англомовному худож-

ньому дискурсі, [в:] „Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки”, 

2009, № 5 (Ч. 2), с. 102–105; Її ж, Коефіцієнт ефективності інтимізації у кому-

нікативних блоках тексту, [в:] Сучасні проблеми та перспективи дослідження 

романських та германських мов і літератур, Матер. ХІ міжвуз. конф. моло-

дих вчених (26–27 січ. 2011 р.), Донецьк 2011; Її ж, Наративний код інтиміза-

ції (на матеріалі англомовного художнього дискурсу), Дис. …канд. філол. наук, 

Харків 2011.  
15 Ф у т у р и с т  Н. П., Лінгвокультурні особливості інтимізації в англій-

ських та українських фольклорних текстах (на матеріалі казок про тварин), 

Автореф. дис. …канд. філол. наук, Київ 2011. 
16 Я с к е в и ч  О. К., Особенности использования лексических средств ин-

тимизации в современном английском языке, Автореф. дис. …канд. филол. 

наук, Киев 1990. 
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що мотивуються ознакою відповідної лнгвокультури. Це по-
винен пам’ятати автор тексту, це повинен бачити, відчувати 
читач, тобто той, хто сприймає текст. Зазначене сприятиме 
взаєморозумінню як обов’язковому чиннику моделювання ін-
тимізації.  

Зазначене, безперечно, виявляється не тільки в художніх 
текстах, але й у мові ЗМІ, що сьогодні є основним джерелом фік-
сації явищ певної лінгвокультури, яким у ХІХ чи в перш. пол. 
ХХ ст. був художній текст. 

Важливим для розуміння процесу інтимізації є поняття ко-
мунікативної компетенції, комунікативної поведінки, комуні-
кативно-прагматичної норми, що виявляються в процесі спіл-
кування, розуміння причин її порушення, що призводить  
до комунікативних невдач, які, очевидно, можуть в окремих  
випадках навіть посилювати вияв інтимізації. 

Інтимізація послідовно простежується на тлі вияву дихото-
мії свій — чужий, оскільки орієнтація на свого і є основою моде-
лювання стратегії і тактик інтимізації. Ця категорія протистав-
ляється, як відомо, філософській категорії відчуження, що нейтра-
лізує інтимізацію, ліквідує її. 

Натомість найбільш пов’язана з категорією інтимізації, як 
видається, лінгвофілософська категорія співучасті, що є важ-
ливим чинником у процесі моделювання ситуації інтимізації: 
це насамперед створення умов, вироблення в читача прагнен-
ня до тривалого зацікавлення текстом (дискурсом), утілення  
в текст таких стратегій і тактик мовлення, які мотивують відпо-
відне інтимізоване ставлення до дискурсивного простору. Це мо-
же бути звернення до життєвого досвіду читача через відповід-
ні асоціації, порівняння, уподібнення, фольклорні мовленнєві 
форми, розмовні конструкції як випадкові, типові, спонтанні, 
характерні для національного дискурсивного простору, так  
і змодельовані зумисне, оказіональні. Зазначену тезу проектує-
мо на образ національного читача, тип національної мовної осо-
бистості, тобто співучасників вербалізованих подій, що мисляться 
в підтексті дискурсивного простору і сприймають запропоно-
ваний дискурс, оскільки їхнє світобачення, світовідчуття і світо-
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розуміння є тотожними, оскільки поет і читач виявляються  
в єдиному національному дискурсивному просторі. 

Аналізуючи поняття інтимізації, класики лінгвістики та ко-
рифеї сучасного мовознавства зауважують, що й донині чіткої 
категоризації цей термін не отримав, про що свідчить уживан-
ня в значенні поняття інтимізації таких лінгвістичних понять, 
як комунікативні форми, комунікативний прийом, комунікативний 
спосіб (Г. Почепцов), засоби вираження особи (Р. Якобсон), інтимі-
зуючий прийом спілкування (Н. Бадаєва), мовленнєві засоби парти-
турності (І. Білодід), мовленнєві сигнали образу автора (В. Вино-
градов, М. Брандер), прихований ліризм (Т. Булигіна), прихована 
публіцистичність (О. Швець), авторська зверненість, адресованість 
(Н. Арутюнова, В. Пестунова, О. Воробьйова), сигнали діалогіч-
ності (Н. Сулименко), художній діалог (М. Бахтін), суб’єктно-адре-
сатні відносини (Т. Радзієвська), художній інтеракт (Т. ван Дейк, 
Н. Болотнова, Ю. Крістєва, Г. Балмер, В. Брененштуль, І. Арнольд, 
З. Гетьман) тощо, які однак лише віддзеркалюють різні підходи 
до розуміння авторської розповідної манери в текстах. Перера-
ховані терміни не суперечать один одному, оскільки вони ли-
ше вказують на різні аспекти процесу інтимізації, специфіку 
його моделювання, свідчать про складність явища, а їхнє вико-
ристання в науковому дискурсі мотивується відповідними до-
слідницькими завданнями та підходами. Наголосимо, що по-
слідовно, власне, термін інтимізація використовував в україн-
ському мовознавстві ще в сер. ХХ ст. Л. Булаховський. 

Отже, категорія інтимізації — це мовна універсалія, дослі-
дження якої дає змогу виявити як індивідуально-авторські мо-
делі, формули інтимізації, що простежуються в структурі відпо-
відного комунікативного простору, тексту, так і національні, 
специфічні моделі, що характерні для кожної лінгвокультури 
загалом. Але ця категорія, без сумніву, має і статус лінгвофі-
лософської, психологічної, естетичної, лінгвокультурологічної, 
лінгвостилістичної, лінгвопрагматичної, комунікативної, струк-
турно- і функційно-семантичної. 

Концепція інтимізації як універсального мовного явища, як 
видається, народилася під впливом загальнокультурологічних 
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та, власне, лінгвістичних ідей М. Бахтіна17, Л. Булаховського18, 
Д. Лихачова19, Ю. Лотмана20.  

Поняття інтимізації розглянуто в Енциклопедичному словнику 
культури ХХ сторіччя (В. Руднєв), де увага акцентується пере-
дусім на філософському аспекті сприйняття цього явища: його 
розуміння піднімається до трактування останнього як філософ-
ської теорії, порівн.:  

 
Інтимізація — філософська теорія процесу сприйняття інформації, 

що репрезентує отримувача й джерело інформації як цілком різні за 

способом мислення і сприйняття довкілля типи свідомості. […] Знан-

ня про іншу людину інтимізуються тоді, коли інший в очах отри-

мувача інформації „розсереднюється”, тобто стає не просто безликим 

джерелом, але і її рівноцінним виробником […], коли інший стає не 

таким, як „інші”, коли ми цінуємо не лише свою оцінку іншого, але 

і його оцінку себе та інших речей і об’єктів, що в цьому разі ніби 

уособлюються, отримують статус „подійності”. 
 
Автор наведеної концепції, петербурзький учений Борис 

Шифрaн ось що пише з цього приводу:  
 

Інтимізація — це певне перетворення світу, коли ставиться під пи-

тання його однаковість для всіх. Так само як певна маса викривлює 

простір і по-своєму змінює його геометрію, так наявність іншої лю-

дини, яка відповідно ставиться до життя, сприймає своє буття, по-

винна настільки перетворювати світ, що виникає відчуття розши-

рення, коли стає незрозумілим, хто суб’єкт осягнення нового буття, 

хто інструмент цього осягненн, а хто — саме і є цим буттям (подіб-

но до того, як це відбувається в міфі)21. 
________________ 

17 См.: Б а х т и н  М. М., Проблемы поэтики Достоевского, моногр., Моск-

ва 1963. 
18 Див.: Б у л а х о в с ь к и й  Л. А., Мовні засоби інтимізації в поезії Тара-

са Шевченка, [в:] Його ж, Вибр. пр., у 5 томах, т. 2, Київ 1977.       
19 См.: Л и х а ч е в  Д. С. Заметки о русском, [в:] Электронный ресурс: 

http://likhachev.lfond.spb.ru/Articles/zam.htm (12.06.2016). 
20 См.: Л о т м а н  Ю. М., Феномен культуры, [в:] Его же, Избр. ст., в 3 то-

мах, т. 1, Таллинн 1992,  
21 См.: Ш и ф р а н  Б., Интимизация в культуре, [в:] „Даугава”, Рига 

1989, № 8. 

http://likhachev.lfond.spb.ru/Articles/zam.htm
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Іншими словами, як  
     
у квантовій філософії Вернера Гейзенберга присутність експери-

ментатора в експерименті впливає на наслідок експерименту, так  

у житті людини з’ява в його актуальному просторі іншої людини, 

„чужої свідомості”, розподібнює процес споживання інформації, 

що тепер буде враховувати цю нову з’яву свідомості, активно впли-

вати на неї і підлягати її впливу. У процесі інтимізації беруть участь 

завжди „троє”: свідомість, що сприймає деоб’єктивований об’єкт 

сприйняття, і те, що він сприймає, дещо третє; це може бути спогля-

дання квітки, читання книжки, заглядання у вікно — у дещо інше, 

ніж те, що бачить перша свідомість. Те, що спостерігає цей інший, 

як правило, невідоме, воно лише подає певні містичні сигнали того, 

що з цією іншою свідомістю відбувається щось, можливо, надзви-

чайно важливе. Долучення до цього важливого іншого і є інтиміза-

ція […] Інтимізація перетворює […] річ у подію. Тому інтимізація 

протиставляється відчуженню […], що, навпаки, перетворює подію  

в річ. Людина не може постійно перебувати в ситуації інтимізації, 

інакше вона втратить глузд […]. Інтимізація і протилежний їй ме-

ханізм — об’єктивація — суть два механізми, що регулюють цін-

нісну шкалу в людській екзистенції і в культурному самопізнанні 

(переклад мій. — Т. К.)22.     
     

У ракурсі наведеної теорії найважливішою передумовою ін-
тимізації є порозуміння, співучасть мовців, ширше — успішна 
комунікація. Отже, вдале моделювання інтимізованої комуні-
кації — запорука її успіху. 

Поняття інтимізації тісно пов’язане з теорією М. Бахтіна 
щодо поліфонічності художнього тексту. Учений навіть пропо-
нує термін діалогічне слово, наголошуючи, що діалогічний під-
хід можна проектувати навіть на сприйняття окремого слова, 
якщо цю лексему сприймати як знак чужої позиції, чужої дум-
ки, як “чужий голос”, тому діалогічні зв’язки можуть виявлятися 
навіть в одному слові, що можна розглядати як певний прихо-
ваний чи згорнутий діалог.  
________________ 

22 Р у д н е в  В. П., Энциклопедический словарь культуры ХХ века, Москва 

2001, с. 161–153. 
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Ідея діалогічності добре проектується на теорію інтимізації, 
оскільки мовлення стає інтимним лише за умови успішного 
діалогу автора і читача, комунікантів у дискурсивному просто-
рі, зокрема й у просторі художнього тексту, насамперед тоді, 
коли читач розуміє думки письменника, коли вони йому близькі, 
він їх удало декодує, дешифрує, сприймає як добре йому зро-
зумілі. Сприймаючи текст, кожен читач накладає, відповідно 
аплікує авторські думки, чужі думки на свої, погоджуючись  
з ними чи не погоджуючись, що порушує чинність інтимізації. 
Діалог автора з читачем — процес безперервний, тому й моде-
лювати інтимізацію слід постійно задля комунікативного успіху. 
Для успішного вияву інтимізації між автором і читачем пови-
нен існувати спільний простір думок, емоцій, чуття. 

В українській довідковій лінгвістичній літературі, зокрема  
у відповідній статті енциклопедії Українська мова, автором якої  
є С. Єрмоленко, наголошено:  

 
Інтимізація мовлення (від лат. intimus — ‘найглибший, внутріш- 

ній’) — мовні засоби і прийоми, що передають настрій мовця, набли-

жають автора до читача як до співрозмовника. І. м. охоплює одини-

ці всіх мовних рівнів. Засобами інтимізації виступають частки, зай-

менники, здрібніло-пестливі форми слів, різні типи звертання, певні 

синтаксичні структури, наприклад, називний уявлення. Гол. джере-

ла І. м. — народнорозмовна, народнопоетична мова. Л. Булаховський 

вважав українську мову найвиразнішою серед слов’янських мов 

щодо наявних в її системі засобів І. м. За допомогою структур інти-

мізації досягається різноманітність мовностилістичних колоритів, 

напр., лірично-інтимного, елегійно-урочистого, епічно-розповідного, 

жартівливого тощо. Багата на прийоми та засоби інтимізації поезія 

Т. Шевченка […] Суб’єктивізують художню оповідь звертання до чи-

тача й вибір ритмоінтонаційних структур спілкування. Характер-

ний зразок І. м. — зачин роману Лебедина зграя В. Земляка. Прийоми 

І. м. застосовуються як у художньому стилі, так і в науково-попу-

лярному викладі, в ораторському мистецтві. Вони стилістично за-

барвлюють стиль індивідуальний23. 
________________ 

23 Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тара-

ненко (співгол.), М. П. Зяблюк та ін., Київ 2000, с. 210. 
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Подібна інформація зафіксована й в одному з найновіших 
ґрунтовних, та авторитетних українських словників лінгвістич-
них термінів — Словнику сучасної лінгвістики: поняття і терміни 
А. Загнітка24: у спеціальній статті також зауважено, що інтимі-
зацію створюють “мовні засоби і прийоми, які передають на-
стрій мовця, наближають автора до читача як до співрозмовни-
ка”, однак наголошується й на тому, що це категорія естетична, 
комунікативна: це  

     
стилістичний прийом у художньому мовленні, коли автор прагне 

увійти у ближчий комунікативний контакт з читачем, робить його 

співрозмовником, звертається до нього, пояснюючи йому свої пере-

конання, думки і запрошуючи стежити за оповіддю […] Активізує 

оповідь, опис або переживання, активізує позитивне ставлення чи-

тача до особистості автора й до того, про що він пише25.  
     

Інтимізацію трактують і як „код індивідуальної манери пись-
менника”, хоч при цьому її також інтерпретують насамперед 
як „стилістичний прийом, за допомогою якого автор зашиф-
рував художню інформацію у зв’язку з естетичним наміром 
відтворити ефект емоційно-інтелектуального спілкування з чи-
тачем”26. У наведеній дефініції наголошується на наявності від-
повідного коду інтимізації, який потрібно розуміти, зуміти за 
потреби дешифрувати. Тільки за такої умови інтимізація акту-
алізує свою чинність. 

А. Палійчук фокусує свою увагу на розумінні інтимізації як 
“вектора” мовленнєвої поведінки конкретного автора, що „реа-
________________ 

24 Див.: К о с м е д а  Т. А., Збагачення української лінгвістичної терміно-
графії: Рец. на словник: Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття  
і терміни / Анатолій Панасович Загнітко: у 4 т. — Донецьк: ДонНУ, 2012,  
[в:] „Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту: Сер. Лінгвістика”, Херсон 2013, 
Вип. 19, с. 313–318. 

25 З а г н і т к о  А., Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни,  
у 4 томах, Т. 4, 2012, с. 386–387. 

26 К о р о л ь о в а  А. В., Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації  
в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої поло-
вини ХІХ — першої половини ХХ століть), Автореф. дис. …докт. філол. наук, 
Київ 2003, с. 9. 
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лізується у виборі системи продуманих адресатом поетапних 
мовленнєвих дій, що приводить до скорочення наративної дис-
танції”, відповідної комунікативної стратегії, наголошуючи, що 

 
інтимізація — авторська комунікативна стратегія, яка створює ефект 

близькості, дружби та безпосереднього емоційно-інтелектуального 

спілкування автора з читачем. Інтимізація, реалізуючись у худож-

ньому наративі за допомогою низки комунікативних тактик, також 

сприяє імітації усної розмови в тексті та викликає ілюзію дійсності, 

синхронності художньої комунікації 
27. 

 
До системи художніх засобів вербалізації категорії інтимі-

зації належать такі, що, по-перше, слугують більшому зближен-
ню самого поета із зображуваним; по-друге, такі, що мають 
здатність відповідно збуджувати читача, щоб останній міг поді-
ляти з автором його думки, відчуття й емоції, почуття, міг деко-
дувати і сприймати секрети його творчої манери. Ці художні 
прийоми дають змогу ближче ввійти в коло настроїв, думок, 
інтенцій письменника, читачі ніби стають учасником живого 
процесу художнього вибору. Від таланту письменника, його ком-
петенції з урахуванням усіх її типів, усіх її складників, як-от: 
мовного, комунікативного, емоційного, культурного, паравер-
бального та інших, що формують феномен мовної особистості, 
мовну свідомість індивідуума28. 

Дослідники слушно вказують, що під час моделювання ін-
тимізації немаловажну роль відіграють не лише вербальні засо-
би, але й невербальні (ширше — паравербальні), зокрема відпо-
відні графічні знаки, адже словесний текст — це насамперед гра-
фічно фіксована мова. А. Левчук переконливо пише про вплив 
засобів графічного оформлення тексту на реалізацію комуніка-
________________ 

27 П а л і й ч у к  А. Л., Коефіцієнт ефективності інтимізації у комуніка-
тивних блоках тексту, [в:] Матер. ХІ міжвуз. конф. молодих вчених „Су-
часні проблеми та перспективи дослідження романських та германських 
мов і літератур” (26–27 січ. 2011 р.), Донецьк 2011, с. 132.  

28 Див. докл. про це: К о с м е д а  Т., Еgо і Аlter Еgо Тараса Шевченка в ко-
мунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012; К о с м е - 
д а  Т. А., О с і п о в а  Т. Ф., П і д д у б н а  Н. В., Степан Руданський: моделю-
вання „живого” мовлення українців, Харків–Познань 2015. 
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тивної стратегії моделювання інтимізації, доводячи, що прийо-
ми графічної образності приводять до виникнення в читача 
враження присутності, наочності зображуваного й використо-
вуються для втілення комунікативної тактики більш глибокої 
присутності читача в подієвому просторі, залучення адресата 
до дискурсивного простору29. Серед типів текстів сьогодні вио-
кремлюють і так звані тексти візуальні. Для окреслення такого 
типу тексту слід ураховувати графічне моделювання, оформлен-
ня словесного тексту, тобто графічний поділ, використання 
системи гарнітур шрифту, наочний матеріал ілюстративного 
характеру тощо. Автор візуального тексту прагне подати текст 
так, щоб він краще сприймався, сприяв більшому порозумінню 
автора і читача. Загальновідомо, що найчастіше для передачі 
додаткового прагматичного смислу автори використовують 
традиційні засоби пунктуації або їхнє повторення. Як відомо, 
базові графічні прийоми не є самостійними і лише підсилюють 
такі засоби інтимізації, як риторичні питання та твердження  
і под., вони проміналізують еліптичні речення, авторські ко-
ментарі і т. п. 

В українському мовознавстві на сьогодні є напрацювання 
щодо сприйняття звуко-букви, типів алфавіту, зокрема кири-
лиці й латиниці представниками різних лінгвокультур. В укра-
їнському просторі здавна існували так звані „азбучні війни”, 
тобто точилася боротьба за кирилицю і заперечувалася латини-
ця. Уважається, що латиниця не спроможна відтворити фоне-
тичну специфіку української мови, про що зокрема пишуть 
Т. Космеда30, Л. Соболь31 та інші дослідники, актуалізуючи дум-
________________ 

29 Л е в ч у к  А., Засоби графічного оформлення тексту та їх вплив на ін-

тимізацію, [в:] „Актуальні питання іноземної філології. Науковий журнал” 

2015, № 2.  
30 Див., напр.: К о с м е д а  Т. А., Потенціал сучасної лексикографії і прагма-

лінгвістики в осмисленні статусу кононативних графем, [в:] Слово и словарь. 

Vocabulum et vocabularium, Сб. науч. тр. по лексикографии, вып. 12, под ред. 

В. В. Дубичинского и Т. Ройтера, Харьков 2011, с. 123–127; Її ж, Комуніка-

тивна компетенція Івана Франка: інтерперсональні, міжкультурні, риторичні 

виміри, Львів 2006 та ін. праці. 
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ки видатних українських мовознавців минулого, насамперед 
І. Франка, М. Шашкевича, В. Сімовича. 

Отже, інтимізація насамперед є ефективним прийомом збли-
ження автора з читачем, зближення комунікантів у дискурсив-
ному просторі відповідного типу комунікації, моделювання 
стратегій і тактик цього зближення, налаштування на позитив-
ний діалог, створення ефекту щирості, відвертої розмови, спів-
участі, взаєморозуміння, поваги, дружніх стосунків чи любові, 
що досягається розмаїтою системою стилістичних засобів і при-
йомів — відповідних тропів і фігур, що омовлюють концепти 
близький, рідний, свій, зрозумілий, потрібний, гарний, позитивний, 
одиницями всіх мовних рівнів, починаючи від звуко-букви і за-
кінчуючи синтаксичними одиницями та невербальними тексто-
вими знаками. Їхня чинність застосовується для реалiзації від-
повідного прагматичного ефекту спорідненості, дружнього, 
теплого ставлення і под. Отже, мовними засобами моделюван-
ня iнтимізації, її маркерами є система фонетичних, лексичних, 
фразеологічних, морфологічних, синтаксичних та стилістич-
них одиниць, а також відповідні графічні знаки (графеми, 
пунктограми). 

 
 

3.2. Наслідування та розвиток української традиції 
щодо вербалізації категорії інтимізації 

 
В. Симоненко як поет української культури, талановитий 

майстер слова інтуїтивно володів системою мовно-стилістичних 
засобів моделювання категорії інтимізації, вдало використову-
вав відповідні інтимізувальні стратегії і тактики, дотримуючись 
традицій української лінгвокультури, насамперед фольклор-
ної, традицій розмовного мовлення українців, а також ідіости- 
________________ 

31 Див.: С о б о л ь  Л. І., Латинський алфавіт як наслідок міжкультурної 
взаємодії, [в:] Мова. Культура. Взаєморозуміння, Зб. наук. пр., за наук. ред. 
Т. А. Космеди, вип. ІІ, Дрогобич 2012, с. 73–81; Її ж, Літери як наслідок взає-
модії лінгвокультур різних народів: узагальнення діахронічного аналізу, [в:] „Вісник 
Житомир. держ. ун-ту”, Житомир 2012, Вип. 65, с. 210–213 та ін. праці. 
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льових особливостей художнього дискурсу Тараса Шевченка, 
Івана Франка та інших класиків української літератури, що й ро-
бить його поетичний текст особливо близьким українському 
читачеві.  

Аналізуючи поезію Тараса Шевченка, Л. Булаховський, як 
зауважувалося раніше, указав на низку типових для української 
лінгвокультури лексико-граматичних засобів моделювання ін-
тимізації, зокрема вчений писав, що  

 
в українській мові є можливість за допомогою займенника той, та, 

те (отой, ота), вжитого не в прямому його значенні — вказівному, ство-

рити значення своєрідної мовної аперцепції — перекинути місток від 

слухача або читача до предмета як такого, що, може, був колись-то 

знайомий, може, стосується кола вражень трохи забутих, але порівня-

но легко відновлюваних, як такого, що про нього якось-то знають са-

ме вони обоє — той, хто говорить (пише), і той, хто слухає (читає)32.  
 

Цю ознаку Л. Булаховський характеризує як авторський „факт 
вибору з можливих засобів мови деякі для створення відтінку 
думки і певного емоційного її забарвлення”33. У В. Симоненка 
знаходимо зразки подібного вживання зазначених займеннико-
вих форм, напр.: …Така чарівна й таємнича (Нареченій); Отой 
катехизис заслуг? (Галасливому менторові); Ото не ракети… (Дума 
про щастя); Така дорога дальня (В житті є світоч кожної люди-
ни…); Хай понад полями / Тихими струмками / Звуки ті летять… 
(Аж з-за гаю…); Ні, я не буду поетом таким, / Що перед святом 
віршує… (Ні, я не буду поетом таким…); Я люблю тебе таку упер- 
ту, / Отаку лукаву і просту (Дівчино!); Така сумна, така близька 
до сліз (Компаньйонка) та ін.  

У цій же функції своєрідно використовуються й займенни-
кові форми оцей (цей), ця (оця), це (оце), ці (оці) напр.: О ці міста, 
мов електричні скати (назва вірша); І недосяжна, як оцей сонет (На-
реченій), І зустріч ця, приємна і неждана (Компаньйонка); Нехай сло-
ва ці скучні…(Малюсі) та ін. Зазначене дискурсивне слово може 
стосуватися й дієслівних форм, порівн.: І, напевно, так оце поку-
________________ 

32 Б у л а х о в с ь к и й  Л. А., Мовні засоби інтимізації в поезії Тараса Шев-
ченка, [в:] Його ж, Вибр. пр., в 5 томах, т. 2, Київ 1977, с. 573. 

33 Там само, с. 574. 
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каю, / А по тому прийдеться втекти (Я морочусь другий день над 
римами…). 

Л. Булаховський також наголошував,  
 

що вжиток у Шевченка інтимізувальних займенників глибоко умо-

тивований природою самих понять, досить яскраво виявляється  

і в іншому колі засобів інтимізації — у виборі типових для нього 

звертань. […] улюблені Шевченком як звертання абстрактні (і збір-

ні) поняття є саме ті, що частіше за інші виступають у його поезії  

в супроводі інтимізуючих займенників...34     
 
Подібне простежуємо і у В. Симоненка, зокрема поет вико-

ристовує присвійні займенники, поєднуючи їх, крім абстракт-
них (моє щастя, моя радість, моє натхнення) і збірних понять 
(юність моя хороша; моя малеча; моя рідня), з конкретними понят-
тями, зокрема й назвами неістот (моя веснянко; моя весна; мій 
зошите; думко моя; місто моє та ін.), рідше з власними назвами 
(Де ти, П’ятнице мій?), частіше географічними, напр., моя Україно, 
Мій Києве (назва вірша), Дніпре наш і т. ін.  

Зауважимо, що у В. Симоненка вбачаємо послідовне вико-
ристання кличного відмінка, що на той час вже був вилучений 
з граматики української мови, а це був один з параметрів, за 
яким, як відомо, українська граматика вирізнялася від росій-
ської. У той час усі граматичні форми української мови, відмін-
ні від російської, заборонялися й вилучалися з українських гра-
матик. Однак ця заборона не вплинула на мовну компетенцію 
поета.  

Для В. Симоненка характерне й особливе звертання до сво-
го читача, якого, як бачимо, він дуже цінує: Єдиний мій читач  
і шанувальник мій (Прощай, мій зошите!). Його читач — це невтом-
ний трудяга (Моя любов) та ін. 

У вірші Прощай, мій зошите! поет згадує про блокнот, куди 
він записував свої перші вірші, потаємні поетичні думки. Коли 
ці вірші частково були опубліковані, то В. Симоненко, репре-
зентуючи інтимні порухи своєї душі, застосував до свого зоши-
та прийом уособлення, звернувся до нього як до живої істоти, 
________________ 

34 Там само, с. 577. 
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виразно інтимізуючи поетичний текст, залучаючи низку харак-
терних засобів інтимізації, порівн.: Прощай, мій зошите! / Спа-
сибі тобі, друже, / Що ти думок моїх / Не відцуравсь, / Що ти 
свої клітини / Тепло мружив, / Коли над римами / Я потом обли-
вавсь. / Ти їх сприйняв / Бо жодної огуди, / Єдиний мій читач / І ша-
нувальник мій. / Чи сприймуть їх колись / І прочитають лю- 
ди — / Побачимо, / Прощай, товаришу мій! (Прощай, мій зошите!).  

Поет довіряє читачеві, але сумнівається, чи стане відомим  
у майбутньому. Інтимізації сприяє проекція на зошит імпліцит-
ного образу кота як супутника людини, який сприяє створен-
ню душевного затишку, комфорту в оселі, зігріваючи її, заспо-
коюючи господаря, надаючи йому тепло, кіт мружиться, мур-
коче. Це цікава авторська знахідка (Спасибі тобі, друже, / Що ти 
думок моїх / Не відцуравсь, / Що ти свої клітини / Тепло мружив). 

Зауважимо, що в поетичному дискурсі В. Симоненка ви-
роблена власна система інтимізувальних звертань, напр.: земле 
кохана, земле рідна; добра доле; народе мій; рідна мамо; хороша моя; 
матусю; матінко; рідненька; мила моя; кохана; дівчино; рідна; рід-
ненька; сину; синочку; гарна й кароока; моя любов: любов моя кохана; 
моя надія; друзі мої та ін. Звертання створюються за допомогою 
актуалізації зменшено-пестливих форм навіть стосовно нежи-
вих предметів, стосовно значущих для поета географічних назв, 
порівн.: Вкраїнонько! (О земле з переореним чолом…). Деякі при-
клади інтимізованих звертань наводилися раніше, будемо їх по-
давати й далі в цьому тексті під час аналізу окремих поезії. 

Л. Булаховський пише, що в Т. Шевченка є випадки  
 

інтимізуючого той при власних іменах людей. Психологічна функ-

ція цього займенника при них в основному — зробити ім’я, що 

само по собі не здатне без попереднього оповідання збуджувати 

уявлення й емоції, відразу ж носієм якогось ніби пригадуваного, 

колись у минулому з ним пов’язаного психологічного змісту: „У тієї 

Катерини / Хата на помості...”35.  
 

Подібне простежуємо й у В. Симоненка. Однак у поета ХХ сто-
річчя й інтимізація своєрідна. Він актуалізує античні образи, 
________________ 

35 Там само, с. 577. 
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однак наповнює їх смислами, що близькі його читачам, пов’язу-
ючи з реаліями космічного сьогодення. Він вербалізує тих 
Ікарів, за котрими самотня мати тужить… (Слабке створіння!...), 
тобто тих, хто освоює Космос. 

У дискурсі Василя Симоненка зустрічаємо й займенникову 
форму середнього роду воно, що має відповідну традицію вико-
ристання в комунікативному дискурсі українців для його інти-
мізації. Це явище докладно схарактеризоване в монографії 
Т. Космеди і О. Халіман36. Наведемо кілька прикладів з поетич-
ного тексту В. Симоненка: Скажу я вам, що звіку-роду / І між людь-
ми воно так є: / Хто спокою шукає у негоду / Хоч здохне, хоч живим 
згниє (Ріка й заплава); Дядько кліпав товстими віями, / Важко ди-
витися в очі ганьбі, / Важко йому із домашніми мріями / Враз осяг-
нуть парадокси доби. / — Та воно так, — у кулак нахикав, — / Красти 
погано… куди вже гірше (Злодій); Старця відшукала, то воно й не 
диво, / Що підніс трудящим він потворне чтиво, / Де усе — неправ-
да, де усе фальшиво, / Де не видно зовсім ролі колективу. / Все напе-
рекручував той старий дивак. / А воно насправді все було отак… 
(Хуліганська Іліада, або посоромлення Гомера). 

У наведених прикладах вжито синтаксичні фразеологізми 
на зразок так воно так; воно й не диво; воно було так; воно так є…, 
де лексичне значення займенника воно нейтралізується: пород-
жувана прагматика дискурсивного вживання наведеної форми 
стала характерним засобом інтимізації в українському комуні-
кативному просторі, її сьогодні вважають національно специ-
фічною рисою мовної свідомості українців. 

Зауважує Л. Булаховський й те, що Тарас Шевченко активно 
використовує інтимізувальне та (та й), що надає тексту фольк-
лорної тональності і репрезентує значення і підсилювальної 
частки, і сурядних сполучників і чи але (виражається їхнє син-
кретичне значення). Простежуємо вживання цих дискурсивних 
слів й у поезії В. Симоненка, порівн.: Я іду від поїзда додому — / Все 
покрите снігом навкруги — / Та й під снігом пізнаю знайому… / Рідну 
________________ 

36 Див.: К о с м е д а Т. А. , Х а л і м а н  О. В., Мовна гра в парадигмі інтер-
претативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне 
осмислення дискурсивної практики), моногр., Дрогобич 2013. 
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землю, запашні луги. / Хоч тепер по них вітри гуляють, / Хоч не чу-
ти співу солов’я, / Та вони весняні думи навівають, / І, немов струна, 
бринить душа моя… (Я іду від поїзда додому…). 

Крім фольклорного та (та й) в поезії В. Симоненка просте-
жуємо широкий вияв мовленнєвих засобів усної народної твор-
чості, відповідна стилізація під неї. М. Дмитренко називає на-
родну словесну творчість „універсальним символьно-ідеальним 
засобом формування духовного світу особистості, її морально-
-естетичного розвитку, психологічної самодостатності та суспіль-
ної стабільності”37. Уважається, що пам’ять людини підсвідомо 
зберігає „вроджені інстинкти”, що виявляється передусім  
„у мисленні, різних сферах творчої діяльності людини та люд-
ської спільноти, зокрема у сфері мистецтва, духовного життя, 
традиційного етикету, обрядовості та ритуалі”38. Усе це послі-
довно виявляється, як бачимо, у поетичному дискурсі Василя 
Симоненка.  

Яскравою ілюстрацією сказаного є вірш, названий Пісенька 
(у рукописі його номіновано Жарт): Ой, дівчино, дівчино, / Не 
дивися скоса — / Полюбив тебе давно / Та й люблю ще й досі. / По-
любив та й не сказав, / Може, побоявся, — / Під вікном твоїм сто- 
яв / Та й не дочекався. / Не виходила сама / Ти до мене з хати — / В ме-
не ж смілості нема / І двох слів сказати. Як бачимо, у цьому вірші 
фольклорний зачин, звертання, займенникові форми, низка 
часток, що підсилюють одна одну, виражаючи чуттєвість авто-
ра, його емоції. Тут і фольклорні вигуки, вставні слова розмов-
ного стилю, повторення частки не, що омовлює жартівливе за-
перечення фактів.  

Жартівливу тональність поетичного дискурсу В. Симонен-
ка ілюструє й поезія Дівочі жарти, що репрезентує фольклорну 
традицію. Вірш дуже коротенький: Тільки вийду з хати я, / Він 
кричить: — Посватаю! / Головою похитну: — Будеш сватать не одну. 
Як відомо, для українського національного характеру власти-
вий потяг до моделювання гумору. Прагнення до вербалізації 
________________ 

37 Д м и т р е н к о  М., Символи українського фольклору, Київ 2011, с. 11. 
38 Архетип, [в:] Українська фольклористика. Словник-довідник, Тернопіль 

2008, с. 20.  
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жартів виявляється як у їхній повсякденній дискурсивній прак-
тиці, так і в поезії.    

Мовленнєвий і літературний жанр жарту — характерна ри-
са комунікації українців, що, як показано, має вияв і в поезії 
В. Симоненка і навіть проектується на його дитячу літературу, 
порівн.: Загубив роззява м’яч, / Сів на горбику — і в плач, / Із очей 
на білі щоки / Так і ринули потоки: / — Де мій м’яч? Де мій  
м’яч? / Я не знаю, де мій м’яч?.. / Я не знаю, де мій м’яч!.. / І смі-
ються Вітя й Слава: / — Ех ти, плакса! Ех, роззява! / Не ридай і не 
кричи — / Ти ж розсівся на м’ячі (Загубив роззява м’яч…).  

Безпосередньо вже в назві віршів В. Симоненка наголо-
шується на актуалізації відповідної фольклорної жанрової тра-
диції, порівн.: Переспів з народної, де використано народні об-
рази, характерні мовні засоби, про які вже йшлося: Гей, у лузі 
та й не перше літо / Вигляда некошена трава. / Гей, у полі та й 
не перше жито, / Та й не перше жито дозріва. / Не повернуть коза-
ки з походу, / Не заграють сурми на зорі… / Будуть вік стояти біля 
броду / Посивілі верби-матері. 

Зразком стилізації народної пісні є поезія Засівна, у якій та-
кож використано названі вище мовні засоби, а крім них, склад-
ні фольклорні дієслова-синоніми, що характерні для україн-
ських народних обрядових пісень, з акцентуацією відповідних 
думок, що виявляється в текстових повторах, напр.: Гей, послала 
нива / Чорне полотно./ Ллється жовта злива — / Сіється зер- 
но. / Сійся-родися, / Колосом розвийся, / Засівайся, ниво, / Лю-
дям на добро! / Хай у дні яснії / Зерно пророста, / Як мої надії, / Як 
мої літа. / Сійся-родися, / Колосом розвийся, / Засівайся щаст-
ям, / Ниво молода!  

Фольклорною стилізацією є й вірш Ходить вітер п’яний і го-
лосить, де також омовлюється низка звертань, мають місце інти-
мізувальні повтори, риторичні питання, фольклорна тропіка, 
зокрема й модель творення типової фольклорної, можливо, де-
що жартівливої, метонімії (Що вам треба, золотисті коси? / Що 
вам треба, очі голубі?), порівн.: Ходить вітер п’яний і голосить / Між 
замерзлих кленів на горбі… / Що вам треба, золотисті коси? / Що вам 
треба, очі голубі? / Що ви в мене хочете спитати? / Я нікому правди 
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не скажу — / Простирчу весь вечір біля хати / І додому спати побі- 
жу. / Сиві хмари вітер в небі носить, / Сніг зриває, виє у трубі… / Що 
вам треба, золотисті коси? / Що вам треба, очі голубі?  

Прикладом зазначеного є й вірш Гей, удар, музико, де про-
стежуємо фольклорну вигукову окличну інтонацію жартівли-
вого характеру, просторічні імперативні дієслівні конструкції, 
короткі граматичні форми прикметників та стягнені форми ін-
фінітива, характерні вигуки і частки: Гей, удар, музико, / Добре 
вріж! / Гей, притупніть / Та пристукніть / Посильніш! / Хай 
підлога аж застогне, / Зареве. / Хай дівчина / По хатині / Попли-
ве. / Хай очима усміхнеться — / Сподівайсь. / Грай, музико, / Бий, 
музико, / Заливайсь! 

Василь Симоненко розуміє, що український народ, незва-
жаючи на посилену пропаганду атеїзму, глибоко релігійний, хоч 
змушений це приховувати. Він демонструє необхідність спілку-
вання з Богом, порівн.: Три дівчата в церкві молять Бога: / „Зми-
луйся, порадуй, заступись” (Розірвалась хмара наді мною…). 

У В. Симоненка, як і в Т. Шевченка39, опоетизовується по-
няття думки, думи. Наголосимо, що поняття думки є важли- 
вим для людської онтології, воно специфічно співвідноситься  
в українському мовленні з поняттям дума. Як зауважують до-
слідники,  

 
думка тим передусім і відрізняється від думи, що їй не властиві 

епічна тривалість; вона „коротша” (ми вже й не помічаємо здрібні-

лої форми: дума – думка), якась наче куца, та головне — не передба-

чувана: здебільшого й ми не знаємо, чому в цю мить „скочили дум-

кою” в той, а не в інший бік. Це тайна підсвідомості…40  
 

Для української лінгвокультури поняття думи і думки дуже 
важливі, оскільки жанр думи належить до специфічно україн-
ських фольклорних жанрів, і ця лексема має давню традицію 
використання з метою моделювання інтимізації. Ще в піснях 
Кобзарів. Утім, зауважимо, що названий жанр був характерний 
________________ 

39 Див. про це: К о с м е д а  Т., Еgо і Аlter Еgо Тараса Шевченка…,  зазнач. 

джерело, с. 101–109. 
40 С о д о м о р а  А., Наодинці зі словом, моногр., Львів 1999, с. 24. 
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і для польського фольклору, однак його немає ані в російській, 
ані в білоруській народній традиції.  

Порівняємо зразки використання зазначених лексем у пое-
тичному контексті В. Симоненка: Думи невеселі, як осінні хма-
ри, / Налягли на серце, в’ються в голові, / Обдають все тіло стра-
хітливим жаром, / Закипілось горе у моїй крові. / Їх перебороти не 
хватає сили — / За роями нові родяться рої, / Та у власнім сер-
ці вирив я могилу / І у ній ховаю всі думки свої (Думи невеселі, як 
осінні хмари…), хоч весна приносить людям думки хороші, однак 
поету вона дає тривоги, сум і біль розчарування (Прийшла весна). 
Очевидно, йдеться не лише про пору року, але й про поступ 
України. Думка в поета набуває своєрідних епітетів: вона дзвінка 
(Дума про щастя), стомлена (Некролог кукурудзяному качанові, що 
згинув на заготпункті), а думи в нього народні, віщі (Прирученим 
патріотам), все в’ються думи в голові, А відігнать немає сили: вони 
непрохані прийшли, / Прийшли і спокій розтопили… (А я ходжу, не 
знаю — чому…).  

Змодельована В. Симоненком думка вовтузиться, мов квочка, 
в намаганні родить слова (Говорю я з тобою мовчки…). Маємо суто 
український, але індивідуально-авторський національний образ 
вербалізації думки, змодельований на основі порівняння, яке 
малює перед очима українця зрозумілу йому й близьку карти-
ну. У цьому вислові поет наголошує на наявності безпосеред-
нього зв’язку мови й мислення (йдеться про намагання думки 
родить слова) — це основний методологічний принцип сучасно-
го мовознавства, що вдало репрезентований крізь призму пое-
тичного мислення.  

Думки у В. Симоненка сміються з своєї беззубості, оті пропис-
ні допотопні думки (Говорю я з тобою мовчки…), думка в нього йде 
блискавицею (Дума про щастя), може жевріти (Сумнів), її можна 
підняти й окрилити (Повернення). Поет уважає: можна прострели-
ти мозок, що думку народить, але думки ж не вбить! (Як не кру-
ти…), а в цих словах вже можна побачити крамолу, якої не по-
мітили цензори. Образ думки вербалізується в сильній позиції 
назви твору Між думками зчинилися галас і бійки… Значить, 
поетові думки — в стані руху, боротьби, навіть з власним Alter 
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Ego. Крім того, митець робить спробу відновити жанр україн-
ської думи, створивши віршовану новелу Дума про щастя.  

Як бачимо, кордоцетрична мовна особистість Василя Симо-
ненка як зразок вишуканої національної мовної особистості 
схильна до діалогу зі своєю Совістю, репрезентує своєрідне 
сприйняття мислення через вербалізацію концептів дума, думка, 
що входять у національний фонд концептів української лінгво-
культури. У цьому вияв інтровертивності поета. 

Натурфілософія Василя Симоненка також базується на фольк-
лорних образах, символах як флори, так і фауни, порівн.: зелені 
дубки, верби довгополі, вербова гілка; стрункі тополі; тополі україн-
ські величаві; біла вишня; зелені трави; синє поле та под. Поету 
близька природа України, він її ще більше інтимізує також за 
допомогою присвійного займенника мій, порівн.: Верби і тополі, 
діброви і гаї, / Стежка між нивами плідними, / Гордо я вас нази- 
ваю — „мої”, / Щиро вважаю вас рідними. / Ваша краса, ваша вро-
да нерушена, / Ваше буяння, сади, / Владно ввійшли в моє серце 
зворушене / Та й залишилися в нім назавжди… (Верби й тополі, 
діброви й гаї…). Він використовує типові фольклорні образи, як-
от: ясні зорі, тихі води (Де зараз ви, кати мого народу?), роси-рося-
ниці (Ю-виляємо), буйні вітри, сині моря, чисте поле (Розірвалась 
хмара наді мною…) та ін. 

В. Симоненко „одомашнює” рідну йому природу, напр.,  
На дворі ліс у жовтому халаті…(назва вірша). 

Важливість потреби вербалізації категорії інтимізації просте-
жуємо в тому, що поет робив це в проекції на сильну текстову 
позицію — назву віршів, що й прокоментуємо, актуалізував-
ши назви, які містять займенникові форми. Наголосимо, що  
в назвах віршів В. Симоненка часто використовує займенники 
різних лексико-граматичних розрядів, передусім це особові зай-
менники 1-ої особи однини і множини: їх найбільше — це по-
над 30 поезій (є навіть два вірша з назвою Я), порівн.: Я (Не знаю 
ким, дияволом чи Богом…); Я (Він дивився на мене тупо…); Я б та-
кож; А я ходжу, не знаю — чому…; Я не бував за синіми морями…; 
Розтягну я ввечері гармонію…; Я в світ прийшов не лише пити  
й їсти…; Я вже списався, не створив нічого…; Я був бездомний, 
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млявий, мов амеба…; Я йшов один, алеї гомінливі…; Не бажаю  
я нічого, хочу тільки одного…; Я досхочу напився милої отрути…; 
Я тут один, мов у чужому краї…; Я юності не знаю. Нудотно і по-
хмуро…; Я хочу буть несамовитим…; Я не хочу спокійним бути…; 
Уночі я підслухав, як стогне земля…; Я чую у ночі осінні думи…;  
Я не помру від розпачу і муки…; Страшно. Мені минуло…; Мені б дав-
но вже кинуть слід…; Розвивалися хмари наді мною…; Мені зда-
валась пошлою і бридкою…; Спади мені дощем на груди…; Сниться 
мені невідома Італія…; Учать мене вибухати…; Не вір мені…; За-
спані сни оточили мене…; — Вибирай! — припрошує мене…; Ми 
брехні завжди легше вірим…; Встає над нами сонце, як вставало…; 
Розвели нас дороги похмурі…; 2-ої особи однини і множини (по-
над десять): Ти розвалила б мармурові стіни…; Ти питаєшся ма-
тусю…; Ти стояла зіпершись під стендом, зіпершись на руку…;  
За іншим ти у віршах сумувала…; Ти йшла з села дорогою гнилою…; 
Ти до мене прийшла не із казки чи сну…; Ти байдужа, як мертве 
місто…; Ти не можеш мене покарати…; В букварях ти наряджена 
і заспідничена…; Ти знаєш, що ти — людина…; Буду тебе ждати 
там, де вишня біла…; Ви плачете, у вас напевно горе…; Ви, що скла-
дали псалми і оди…; 3-ї особи однини: Вона прийшла; У нього на 
плечах сиділи зорі…; означальні (близько десяти): Сама; Так прой-
де все. Душа закам’яніє…; Всі „образи” й „кривди” до одної…; Все 
було. Дорога закричала…; Темно у вікнах. Давно вже сплять всі, 
напевно…; І буде все, що має бути; В житті є світоч кожної люди-
ни…; присвійні (десять): Моя любов; Моя вина; Моя мова; Моя 
наречена розумна й вродлива…; Мій родовід; Дотліває холод мій  
у ватрі…; У душі моїй…; Чорні від страждання мої ночі…; Земле 
рідная, мозок мій світліє…; Прощай, мій зошите!..; дещо менше вка-
зівних (Як це чудово, і як це знаменно…; Ну скажи — хіба це фанта-
стично…) і питально-відносних (Ні перед ким не станеш спину 
гнути…; Скільки б не судилося страждати…). Часто в назві вико-
ристано кілька займенникових форм (близько тридцяти ви-
падків): Ні, я не буду поетом таким…; Я тобі галантно не вкло-
нюся…; Я так люблю твої суворі чари…; Все, що моє — попере-
ду…; Я не знаю, хто ти, що ти, чи люблю тебе, чи ні…; Коли б 
тобі бажав я сліз і муки…; Ми думаєм про вас. В погожі літні 
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ночі…; В мене усе в родоводі ясно…; Хто у тому винен, я не знаю…; 
Може, ти зі мною надто строга…; Я закоханий палко, без міри…;  
Я і в думці обняти тебе не посмію…; І знову сам воюю проти се-
бе…; Я не люблю зими — вона така убога…; Стільки в тебе 
очей…; Про тебе (Я дивлюсь в твої розтривожені очі…); Прости 
мені, земле, дурість мою…; Ти пішла од мене, ти квапилась дуже…; 
Я мрію про тебе, а ти — про нього…; Говорю я з тобою мовчки; 
Я чекав тебе з хмари рожево-ніжної…; Вся вона од щастя мерехті-
ла…; Понеси мене на крилах, радосте моя…; Де зараз ви, кати мого 
народу? Нашої заслуги в тім не бачу…; Сам собі підспівувать не 
стану…. Отже, письменник активно вживає займенникові фор-
ми саме в назвах віршів — це більш як 100 найменувань. 

Актуалізуючи інтимізований займенник ти, поет моделює 
мовну гру, напр.: І я не знав, що ти уже не ти (Русь). За допомогою 
займенників створюються й інші зразки мовної гри, зокрема зай-
менники записуються через велику літеру: І тільки тих поважа-
ють мільйони, / Хто поважає мільйони “Я”… (Я…); Ти і я — це вічне, 
як і небо. / Доки мерехтітимуть світи, / Будуть Я приходити до 
Тебе, / І до інших йтимуть горді Ти. / Як це все буденно! / Як це 
звично! / Скільки раз це бачила земля! / Але ж ми з тобою… / Ми не 
вічні, / Ми з тобою просто — ти і я… / І тому для мене так трагіч-
но / Те, що ти чиясь, а не моя (Ну скажи — хіба це фантастично…).  

Зауважимо до слова, що прийом мовної гри нетиповий для 
поетичного мовлення В. Симоненка. Однак наведемо ще один 
яскравий зразок мовної гри з використанням графіки — це назва 
вірша Ю-виляємо, де зіштовхуються лексичні значення слів юві-
ляр і виляти, що дає змогу створити сатиричний образ. Текст 
репрезентує окличну, спонукальну інтонацію, а його зміст — са-
тира на дійсність, що не втратила актуальності й сьогодні, по-
рівн.: Збіглись кури та індики, / Підняли страшний базар: / — Слава 
Півневі навіки! / Півень! / Півень! / Ювіляр! / Крекчуть селезні з за-
плави,  / Гуси хлипають з Дніпра: / — Ювіляру вічна слава! / — Слава 
генію! / Ура! / І розчулено ридає / Із трибуни Горобець: / Рівних Пів-
неві немає, / Півень — перший ваш співець! / Молодець! / Станьте 
птахи на коліна! / Заздріть Півневі, півні! / Він співає солов’їно / Го-
лосні свої пісні. / Дай вам, Боже, стільки сили, / Щоб по разу на ві- 
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ку / Ви, як він, сказать зуміли / Голосне, дзвінке, стокриле, / Граціоз-
не, свіже, миле, / Дуже мужнє й дуже сміле,  / Сонячне / „Ку-ка-рі-
-ку!” / Це — пошана! Це — довір’я! / Це, — скажу вам,—ювілей!  / Лос-
кітливі, наче пір’я, / Рвуться оди із грудей! / Ніби роси-росяни- 
ці, / Сльози капають з очей, / Мов навчилися ці птиці / Ювілеїти  
в людей. Субстантивоване „Ку-ка-рі-ку!” іронічно означують аж  
дев’ять прикметників. Увагу привертають оказіональні сло- 
ва — ювілеїти і, як зауважувалося, сама назва вірша Ю-виляємо.  

Отже, до змодельованих В. Симоненком прийомів актуалі-
зації інтимізації, рис його ідіолекту відносимо прийом скуп-
чення форм однієї й тієї самої частини мови в межах одного 
контексту, що привертає увагу читача, зокрема коли цими фор-
мами є компаратив.  

Поезія Найогидніші очі порожні… побудована на актуалізації 
прикметників простої форми найвищого ступеня порівняння  
з префіксом най- і заперечних конструкцій з часткою не, що мо-
делює своєрідне ствердження і протиставлення одночасно. 
Поет так указує на важливі факти, ознаки, поняття, об’єкти  
і суб’єкти довкілля, до речі, моделюючи й зрідка тавтологічні 
вирази, що належать до фольклорної традиції, порівн.: Най-
огидніші очі порожні, / Найгрізніше мовчить гроза, / Найнікчемні-
ші дурні вельможі, / Найпідліша брехлива сльоза. / Найпрекрасніша 
мати щаслива, / Найсолодші кохані вуста, / Найчистіша душа 
незрадлива, / Найскладніша людина проста. / Але правди в брехні не 
розмішуй, / Не ганьби все підряд без пуття, / Бо на світі той най-
мудріший, / Хто найдужче любить життя. Проте ця поезія про-
сякнута оптимізмом, це своєрідний гімн життю. Цікавим є змо-
дельований автором оксюморон: найскладніша людина проста. 
Останні рядки вірша — ще одна сентенція, створена митцем.  

Згусток прикметникових форм (їх дев’ять у межах одного 
речення) маємо і в поезії Світ який — мереживо казкове!, порівн.: 
Світе мій, гучний, мільйоноокий, / Пристрасний, обурений, ні-
мий, / Ніжний, і ласкавий, і жорстокий, / Дай мені свій простір  
і неспокій, / Сонцем душу жадібну налий!  

Звичайно, використання слів, похідних від топоніма Украї-
на, — також дієвий спосіб вираження інтимізації, оскільки для 
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кожного справжнього українця це слово і похідні від нього  
є виразниками культурно значущого концепту. У Василя Симо-
ненка кілька віршів мають назву (сильна позиція), куди входить 
прикметник український (Українська мелодія; Український Лев).  
У текстовому просторі Симоненкової поезії цей прикметник, 
безперечно, використовується також досить часто, як і власна 
назва Україна, про що частково вже йшлося. 

Особливим засобом інтимізації у В. Симоненка вважаємо  
й пунктуацію. Вище наводилися вірші, у яких маємо скупчення 
знаків оклику, знаків питання, трьох крапок, що моделюють 
відповідну прагматику. Наведемо ще одну ілюстрацію незвич-
ного використання розділових знаків у поєднанні (?!), що також 
привертає увагу читача, наштовхує на відповідні думки, допо-
магає дешифрувати поетичний текст, посилює його виразність. 
Це сатира Кривий полозок: Дубець на полозка дивився довго ско- 
са, / Коневі, знай, над вухом бубонів: / „Та задер він носа, / Зазнався  
й плювать на все хотів. / І як терпіти можеш отакого / Ще й разом  
з ним трудитися щодня?! / Знайди собі товариша прямого… / А цей, 
кривий, хіба тобі рівня?!” / І Кінь Дубця послухався-таки — / Рівненькі 
повставляв у сани полозки, / Запрігся сам — і „но!” в дорогу. / Та тіль-
ки сани з місця ні на крок. / І Кінь вже як не пнувся, а нічого / Не до-
поміг йому рівненький полозок. / Він носа в землю ткнув / І Конику 
на лихо / Заснув собі в снігу, / Поскрипуючи тихо. / Говорять, Кінь  
із того часу вірить,  / Що прямоту не можна / Сантиметром мірять. 

Крім відповідної пунктуації, що актуалізує питально-стверджу-
вальну інтонацію тексту, у ньому чимало мовних одиниць, 
характерних для розмовного мовлення українців і для поетич-
ного дискурсу В. Симоненка загалом, які також сприяють його 
інтимізації, — фразеологізми розмовного характеру (бубоніти 
над вухом; задерти носа; плювати на все; з місця ні на крок; ткнути 
носа в землю), вставні слова (знай, на лихо) та інші характерні еле-
менти розмовного дискурсу (частки собі, -таки, тільки, субстан-
тивований вигук „но!”). 

Розвиває В. Симоненко й традицію моделювання худож-
нього протиставлення: контрасту, паралелізму, антитези, що, 
як відомо, були улюбленими прийомами іронічного І. Франка. 
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Саме І. Франко рекомендує використовувати контраст переду-
сім тоді, коли треба передати драматичні ситуації, сильні афек-
ти та пристрасті. Письменник радив переходити від „звичай-
них” до „незвичайних” асоціацій, проте вважав, що контрасти 
не повинні бути надто різкими і крикливими41. Полюбляв при-
йом контрасту, який часто доводив до абсурду, моделюючи 
алогізми, й Степан Руданський, що він блискуче репрезентував 
у своїх співомовках42: ці поетичні тексти стали також зразком 
моделювання інтимізованого тексту, оскільки названі поезії ду-
же близькі українському народу, адже в них зображена „мовна 
біографія України”, вислови зі співомовок стали народними, 
крилатими. 

До речі, І. Дзюба писав:  
 

Василь Симоненко — поет контрастів і моральних антитез. Не-

спокій, тривога, бентега, поривання до мети — ось той душевний 

стан, що приносить йому задоволення, ось його норма. Звідси обра-

зи вітру, вогню, грому, бурі, зливи, завірюхи, взагалі шаленого оно-

влюючого руху — як знаки краси. Типова метафорика романтич-

ного світосприйняття. І спокій, байдужість, рівновага, сірість, при-

земленість — як знаки некрасивого і морального несприйняття. 

Але ця контрастна картина буття спирається на світоглядну ціліс-

ність ліричного героя, визначеність його позиції в боротьбі43.  
 
Якщо І. Франка називають „поетом контрасту”, то В. Симо-

ненка, як видається, можна назвати „поетом оксюморону”. Не 
даремно, ілюстраціями до словникової статті Оксюморон в слов-
нику А. Загнітка стали тексти саме В. Симоненка. 

Чому В. Симоненко активно використовував оксюморон? 
Очевидно тому, що дійсність радянської України була такою 
суперечливою і неоднозначною. За допомогою оксюморону бу-
ло легше вербалізувати довкілля. Читачі В. Симоненка відчува-
________________ 

41 Див. докл. про це: К о с м е д а  Т., Комунікативна компетенція Івана 

Франка…, зазнач. джерело, с. 211–215. 
42 Див. докл.: К о с м е д а  Т. А., О с і п о в а  Т. Ф., П і д д у б н а  Н. В., 

Степан Руданський: моделювання…, зазнач. джерело, с. 71–102  
43 Д з ю б а  І., Більший за самого себе…, [в:] С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., 

упор. А. Ткаченко, Д. Ткаченко, 3-є вид., випр., Київ, 2015, с. 659. 
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ли щирість письменника, його прагнення правдиво зобразити 
радянську дійсність, не приховуючи недоліків, а цензура, на 
щастя, не завжди могла побачити глибокий підтекст в оксюмо-
ронних виразах. Внутрішня форма слова оксюморон значить 
„дотепно-безглузде”, тому саме ця фігура давала змогу змальову-
вати реальність дотепно, але при цьому й показати її безглуздя. 

Асоціація за контрастом, протиставленням — це передусім 
психологічна основа існування антонімів, логічна — наявність 
протилежних та суперечливих понять, а оксюморон усе це ви-
шукано поєднує. Механізм породження оксюморону поясню-
ється тим, що відбувається сполучення протилежних за змістом 
слів з метою показати суперечність, складність відповідного 
поняття чи омовленого факту, номінованого об’єкта.  

Оксюморон традиційно вважають різновидом абсурду, ало-
гізму. У його основі — навмисне порушення логічного закону 
несуперечності, відповідно до якого судження і його заперечен-
ня, насамперед протилежна оцінка, не може бути одночасно 
істиною стосовно одного й того самого об’єкта. Порушення це, 
однак, суто формальне, оскільки оцінка в цьому разі моделю-
ється на основі актуалізації різних параметрів. Фрази, що містять 
оксюморон, після осмислення вербалізованих фактів чи обста-
вин, не здаються цілком алогічними. 

Наголосимо, що оксюморон своєрідно репрезентується  
в низці назв віршів поета (сильна текстова позиція), загострюю-
чи увагу читача на парадоксах дійсності, порівн такі назви: 
Муза і редиска: Міська русалка; Розкішні трупи; Веселий похорон. 

А. Загнітко трактує оксюморон (орфографічний варіант 
— оксиморон)  

 
як стилістичну фігуру, суттю якої постає створення нового понят-

тя, уявлення через поєднання контрастних, непоєднуваних, семан-

тично несумісних за значенням слів, таке поєднання продукує но-

вий яскравий образ. „Несумісність” частин оксюморона є основою 

експресивного ефекту44.  
________________ 

44 З а г н і т к о  А., Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни,  

у 4 томах, т. 2, Донецьк 2012, с. 325. 
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Ілюстраціями до цієї словникової статті в А. Загнітка стали,  
як зауважувалося, поетичні рядки Василя Симоненка, порівн.: 
Їй право, не страшно вмерти, а страшно мертвому жить чи 
Джерелом вдарить ніжність із грубості. Заворкують живі струмки 
(Говорю я з тобою мовчки…). 

Учений також наголошує, що „внаслідок поєднання двох 
антонімічних понять, двох слів, смисл яких суперечливий, утво-
рюється нова смислова якість, несподіваний експресивний ефект 
(світла пітьма, суха вода, крижаний вогонь солодка сіль і под.)”.  

У В. Симоненка описаний вище механізм творення оксю-
морону виявляється в таких рядках: Доки буде живить тебе дощ 
паперовий (Дерев’яний ідол); І тому ця Марія / Чи Настя / Будить 
дзвоном дійниці село, / Щоб поменше / Важкого щастя / На радян-
ській землі було (Дума про щастя). У цій функції виступає й не-
узгоджене означення: Якщо ти буря без води… (Спади мені до-
щем на груди…). 

Принцип семантичної несумісності своєрідно виражається 
серед предикатів у межах речення. Для ілюстрації цього поло-
ження А. Загнітко знову наводить приклад з поезії В. Симо-
ненка — Вріже дуба, а ходить і їсть. Зразками, що ілюструють 
цей тип оксюморону, є й такі вислови поета: Бо тебе я навіки 
втратив / Ще до того, як вперше стрів (Тине можеш мене пока-
рати…); І була із нами дівчина в машині, / Може, трохи гарна, але 
більше зла (Посвята); Не було ще без печалі / Радощів ні в кого… 
(Фокстрот); На світі безліч таких, як я, / Але я, їй-богу, один… (Я..); 
дорога довга куцою була (Посвята), Я вас любив і проклинав  
не раз… (О, ці міста…); Чи не знаєш ти, лукава, чи не знаєш, кля- 
та: / На перині на пуховій твердо мені спати…(Хлипання голо-
ду); У розпачі кривила Єва рот, / Бо ще не знала ця наївна пара, / Що 
то жорстока помста і покара / Дорожча всіх утрачених щед-
рот (Покара) та ін. 

Оксюморон може виражатися через тавтологічну конструк-
цію, напр.: Сам я сонний ходив землею, / Але ти, як весняний грім,  
/ Стала совістю і душею, / І щасливим нещастям моїм (Тиша і грім); 
А якщо відкрию вже відкрите, — Друзі! Ви підкажете мені…(Гей, 
нові Колумби й Магеллани…). 
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Своєрідний оксюморон дешифруємо у виразах Говорю я з то-
бою мовчки (Говорю я з тобою мовчки…); Нащо правді словесна мас-
ка? / Ти мовчанням мені кричи (Тиша і грім); В компліментах чу-
ють докори, / І нехай слова, немов замки, / Навіть почерк виразно 
говорить / Про твої приховні думки (Фіалки); Не вір мені, бо я бре-
хать не вмію, / Не жди мене, бо я і так прийду… (Не вір мені) та ін. 
Однак у цьому разі простежуємо не стільки формальне проти-
ставлення, як протиставлення за смислом.  

Оксюморон — це суперечність, що виникає й одночасно 
розв’язується, однак за умови, коли людина виконує відповідну 
логічну операцію, трансформує вираз: бачить наявність запе-
речно-допустового значення, після усвідомлення того, що ха-
рактеризуються різні аспекти об’єкта, порівн.: Ненаглядна, злю-
ща, чудова, / Я без тебе не можу жить (Є в коханні і будні, і свята), 
тобто з одного боку, — ненаглядна і чудова, а з іншого, — злюща. 
Або: Є в коханні і будні, і свята, / Є у нього і радість, і жаль… 
(Є в коханні і будні, і свята), тобто, з одного боку, будні, а з іншо- 
го — свята і т. д. Конструкція Як ти дуба в собі поєднав і ло-
зу… (Дерев’яний ідол) пояснюється тим, що людина одночасно 
може бути і твердою, і гнучкою: все залежить від ситуації. 

Структурні типи конструкцій, що виявлені в поетичному 
дискурсивному просторі В. Симоненка, у яких реалізується оксю-
морон, ґрунтуються на: 

1) підрядних зв’язках — а) узгодженні (моделюється кон-
трастний епітет): грізна любов; світла мука (Любове грізна! Світла 
моя муко! / Комуністична радосте моя! / Бери мене! У материнські 
руки / Бери моє маленьке гнівне Я! — Земне тяжіння); б) керуван- 
ні — вічна мудрість в паляниці (Вічна мудрість простої люди- 
ни / В паляниці звичайній живе… — Перший); у палацах атомні 
опеньки (У палацах пишних — не в печері — / Варвари з космічної до- 
би / Мріють дати людству на вечерю / Атомні опеньки і гриби… — Вар-
вари); подвиг, обпечений ганьбою (І подвиг твій, / Обпечений гань- 
бою, / Благословив розстріляний народ… — Одинока матір); радощі, 
народжені в проклятті (Є радощі, народжені в проклятті… — Пока-
ра); обікрасти любов’ю (Хто тебе любов’ю обікраде, / Хто твої 
турботи обмине, / Хай того земне тяжіння зрадить / І з проклят-
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тям безвість проковтне!... — Невже?); в) приляганні — жахливо 
веселий (І жахливо веселий вірш… — Дума про щастя); 

2) сурядних зв’язках — і смішно, і болісно (Є ж мати, щоб 
могили доглядати. / І смішно з вас, і болісно мені… — Балакуни  
з блискучими очима!...), вмираю і живу в твоєму імені (Я тоді  
з твоїм ім’ям вмираю / І в твоєму імені живу!... — Україні); радію 
і сумую іменем твоїм (Я тоді твоїм ім’ям радію / І сумую іме-
нем твоїм… — Україні) та ін. 

Отже, оксюморон давав можливість поету вербалізувати су-
перечливе. У Василя Симоненка оксюморонні формулювання 
перетворюються на стилетвірний чинник і певною мірою засіб 
інтимізації, оскільки, застосовуючи цю фігуру, він ставав ближ-
чим читачеві, зрозумілішим, бо показував суперечливу дійс-
ність, яку таким способом поет не сприймав, боровся своїм 
словом з недоліками, життєвими проблемами. Поет утверджу-
вав істину, однак таку, яка була неоднозначно суперечливою, 
парадоксальною, алогічною, інколи навіть абсурдною, однак 
робив це митець, дотримуючись законів логіки, реалістично  
і правдиво. Він (не новатор!) по-новаторськи, майтерно творив 
смисли за допомогою моделювання оксюморону. 

Наведений матеріал засвідчує, що Василь Симоненко вико-
ристовував як традиційні, так і власні, індивідуально-авторські 
способи вербалізації категорії інтимізації, до яких в контексті 
дискурсивного Симоненкового поетичного простору належить 
оксюморон. 

 
 

 3.3. Своєрідність омовлення автобіографічних фактів  
у поетичному дискурсі В. Симоненка; 

мовностилістичні ознаки психотипу поета 

 
В. Симоненко належить до тих поетів, які не приховують від 

свого читача нічого, діляться найсокровеннішим, зокрема й фак-
тами своєї біографії, своїми думками, роздумами, сумнівами, 
відчуттями, ваганнями, про що красномовно свідчать вже са- 
мі назви поезій чи циклів поезій, збірок, порівн.: Для себе; Вдома; 
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З дитинства; Розмова; Автобіографія поета; Друзі; Вже два десятка 
стукнуло хлопчині (Собі самому); Можна; Чую; Сумнів; Сумніви; 
Невже? та под. Зауважимо, що для психотипу інтровертів харак-
терні сумніви, вагання, внутрішні роздуми. У В. Симоненка, як 
бачимо, навіть два вірша мають назву Сумнів (Сумніви). 

Крім того, поезії митця мають назви, що номінують родин-
ні стосунки (Син; Сину; Ти питаєшся, матусю…; Моя наречена ро-
зумна й вродлива…; Дід умер; Одинока матір; Кирпатий барометр 
(Замість вечірньої молитви) та ін.). У них розповідь про найближ-
чих, поет не приховує своїх почуттів від читачів, оголюючи їх,  
у чому вбачаємо особливий вияв авторської щирості.  

Зразок емоційно-інтелектуального спілкування з читачем 
омовлено у вірші Автобіографія поета, де виявляється відкритість 
Василя Симоненка, його скромність, мрії, марення, омовлюється 
Василеве Еґо („Я”), до якого він ставиться дещо іронічно (Та через 
сили непомірну втрату / Я під Парнасом у калюжу слів), скептично 
(Я слави не бажаю вже, їй-богу, / Мені потрібний тільки гонорар), 
він скаржиться читачеві (Я в мареннях не раз вершини слави / Ся-
гав і досягнуть ніяк не міг — / Замість вінків лаврових для заба- 
ви / Мені череп’я кидали до ніг), ділиться своїми планами, міркує 
про розчарування, омовлює відчай, що репрезентує не лише  
з іронією чи сарказмом, але й з певним гумором (Я світ не раз 
збирався здивувати / І заслужити славу співака, — / Але не зміг Пе-
гаса осідлати / І осідлав простого ішака…).  

У поезії Проводи також омовлено факти біографії — прово-
ди на навчання: І сказала мати тихо, / Ніжно та журливо: / — Хай 
тебе лишає лихо! / А старий, як вийшов з двору, / Мовив біля ти- 
ну:  / — Не хились в біді і в горі, / Будь відважним, сину. Репре-
зентовано типові мовні формули побажання й застереження, 
що характерні для української лінгвокультури, описано також 
народні звичаї: Вийшла дівчина кохана, / Подала хустину: / — Хай 
тобі в борні жорстокій / У краю чужому / Навіває в серце 
спокій, / Відганяє втому. Усе це оформлено у вигляді діалогів  
у характерній розмовній тональності. 

Свої спогади про дитинство поет оспівує в інтимному вірші 
З дитинства, де він коротко розповідає біографію й наголошує 



Т. К о с м е д а 
_____________________________________________________________________ 
170 

на тому, що йому найбільше боліло: В мене була лише мати, / Та 
був іще сивий дід, — / Нікому не мовив “тату” / І вірив, що так і слід… 

Ділиться поет зі своїм читачем й інтимними почуттями, 
які він відчуває до сина, показує свою любов і ніжність, вико-
ристовуючи зменшено-пестливу лексику (рученьки, пученьки), 
омовлюючи відповідні жести (Смиче його за чуб; М’яко торкну-
лись губ; Батько сміється синові), виражаючи порухи душі 
(Щастя в очах сія), гордість і любов (Сильний! / Такий, як я!), 
порівн.: Син простягає рученьки, / Смиче його за чуб, / Ось вже ру-
м’яні пученьки / М’яко торкнулись губ. / Батько сміється сино- 
ві, / Щастя в очах сія, / І промовля дружині він: / — Сильний! / Та-
кий, як я! (Син). 

Поет знайомить читачів і зі своїми буденними відчуттями, 
подіями в період студентського життя, репрезентуючи легку 
іронію на відчуття образи, показує реакцію нетривалого і рап-
тового спалаху гніву, що, на його думку, характерний для мо-
лодих людей. Він використовує при цьому, як зазвичай, розмов-
ну інтонацію, просторічну лексику і фразеологію (поперти із за-
ліку, мурликати під ніс), роблячи поетичне мовлення близьким 
для своїх однолітків: Коли із заліку попруть / І ти життю не  
рад, / Чомусь у всіх лягає путь / У ботанічний сад. / Сідай у затін-
ку глухім / І сам німій і глухни, / Поки у серці молодім / Образа 
не затухне / А потім, з саду ідучи, / Під ніс собі мурликай: / — Відни-
ні точно буду вчить / На страх усім великий (Коли із заліку по-
пруть…). До себе поет звертається в імперативній, вольовій 
тональності, що також виказує певну іронічність письменника 
саме до себе. 

У віршовій формі В. Симоненко оповідає про свої негаразди, 
використовуючи питальні конструкції, виражаючи деяку роз-
губленість, сумніви (питання і ймовірна відповідь на нього), 
гіркі думи, тривоги, омовлює самотність, порівн.: А я ходжу, не 
знаю — чому, / Чогось шукаю — не знайду. / Не розкажу ніде, ніко- 
му / Свою недолю і біду. / […] Іду, і всі летять до мене, / Все в’ються 
думи в голові. А відігнать немає сили: вони непрохані прийшли,  / Прий-
шли і спокій розтопили… (А я ходжу, не знаю — чому…). Така щирість 
поета, його сповідь, викинута словесно, указують на тяжіння до 
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психотипу екстраверта, який прагне щиро й відверто поділити-
ся своїми потаємними переживаннями, а не тримати їх у собі: 
Тривогу в душу занесли. / І з ким тепер їх поділити, / Хто розжене, 
розвіє їх? / Одні промовлять: „Ще не вмитий!” / У других просто 
збудять сміх. / А й справді, що кому до того, / Що хтось не спить, су-
мує хтось? / У нас і так, мовляв, / Уже по вуха розвелось… (А я ходжу, 
не знаю — чому…). Він називає тих, хто турбує його душу, кого він 
прагне викрити, — це „патріоти гаманця” і більш грубо, однак 
відверто — „звичайні свині”. Указівка конкретна і добре зрозу-
міла простій людині з народу, хоч, можливо, й репрезентує вияв 
деякої вульгарності, але в цьому справжня щирість поета. 

Про діалог свого Еґо з Альтер Еґо митець пише й у вірші 
Ми брехні завжди легше вірим…, де подано його роздуми про щи-
рість і правду, що протиставляється більш звичній брехні: Ми 
брехні завжди легше вірим, / Бо у правди крутіша путь. / Важко бу-
ти з собою щирим, / А нещирим — не хочу буть. / Можна, звісно, 
плекать надію / По драбині до неба сягнуть — / Ліки ці пречудово ді-
ють, / Коли хочеш себе обмануть. / Безконечна і щедра уява, / Їй ні 
впину нема, ні меж, / А життя усміхнеться лукаво — / І з драбини 
на землю впадеш. / Ось тоді поцілуйся з надіями / Та пошли подиви-
тися їх, / Як під милими, рідними віями / Ворухнеться і згасне сміх. 
Інтимні почуття вербалізуются за допомогою низки прикмет-
ників (милими, рідними), що часто повторюються в поетичному 
дискурсі В. Симоненка (у нього, напр., і рідний край також ми-
лий і рідний — вірш Моя любов), та омовлення інтимної невер-
баліки (поцілуйся, лукавий сміх). 

Діалог Еґо з Альтер Еґо В. Симоненка відбувається в його 
поезії постійно, тому про це часто відкрито сповіщається. Поет 
указує на боротьбу своїх думок, на неспокій, прагнення глибше 
пізнати й зрозуміти себе, що характерно для людей сильних ду-
хом, однак письменник постійно іронізує чи жартує над своєю 
персоною, використовуючи міфічні негативні образи україн-
ської  лінгвокультури, наголошуючи на своїх, на його думку, не-
гативних помислах, порівн.: І знов сам воюю проти себе — / Два 
чорти скарапудились в мені. / Один волає: „Зупинись! Не тре- 
ба!” / Штовхає інший: „Не впиняйся, ні!” (І знов сам воюю…).  
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Боротьба Еґо з Альтер Еґо В. Симоненка зреалізовується  
в його сумнівах, самоіронії, розумінні своєї місії: Видно скоро ско-
нає мій розум, / Дожевріють останні думки, / І замінять і тугу, і сльо-
зи / Добродушні міщанські смішки. / Видно, скоро зійду з роздоріж-
жя / На легеньку протоптану путь. / І любитиму гроші і їжу, / Буду 
жити, як інші живуть (Сумнів).  

Можливо, у зв’язку з тим, що поет передбачав свій швидкий 
відхід в інший світ, він написав жартівливо-іронічну епітафію 
на свою могилу: Єдиний був, хто пив горілку, / І не проліз крізь чарку 
в Спілку, демонструючи свій талант й у сатирично-комічному 
жанрі епіграм, що слугує для вербалізації інтимних думок. 

Як зауважувалося, у В. Симоненка є два вірші, що мають назву 
Я: це засвідчує певний еґоцентризм поета, його увагу до свого 
духовного становлення, очевидно, письменник контролює себе, 
не дозволяє перейти відповідну межу, не уважає себе унікаль-
ним, однак намагається жити достойно, хоч він розуміє, що це 
нелегко в тій реальності, яка його оточувала. В. Симоненко дуже 
самокритична людина. Однак він вірить у неповторність кожної 
людини, її індивідуальне призначення на землі, а це споконвічна 
істина. Є чимало фактів, які засвідчують, що В. Симоненко спо-
відував християнську мораль, знав Біблію, хоч безпосередньо 
про це й не писав у силу зрозумілих причин, однак християн-
ські ідеали стверджував, про що свідчить діалог поета із собою, 
репрезентований у поезії Я: Він дивився на мене тупо / Очицями, 
повними блекоти: / — Дарма ти себе уявляєш пупом, / На світі 
безліч таких, як ти, — / Він гримів одержимо і люто, / І кривилося 
гнівом лице рябе, / Він ладен був мене розіпнути / За те, що я 
поважаю себе. / Не стала навколішки гордість моя… / Ліниво 
тяглася отара хвилин… / На світі безліч таких, як я, / Але я, 
їй-богу, один. / У кожного Я є своє ім’я, / На всіх не нагримаєш 
грізно,  / Ми — це не безліч стандартних „Я”, / А безліч всесвітів 
різних. / Ми — це народу одвічне лоно, / Ми — океанна вселюд-
ська сім’я, / І тільки тих поважають мільйони, / Хто поважає 
мільйони „Я”. Це гімн людині й гімн українському народу як 
сукупності українців, що представляють відповідну силу. Спо-
стерігаємо маніпуляцію прагматикою займенникових форм як 
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активно вживаних у поетичному тексті В. Симоненка дискур-
сивних слів, про що йшлося раніше. 

Хоч поет і відчував себе часткою українського народу, 
однак часто, тяжіючи до інтровертивного психотипу, розмірко-
вував про свою самотність. Нагадаємо, що інтроверти відкрито 
про це зазвичай не говорять і не пишуть, тому й уважаємо, що 
В. Симоненко, як уже наголошувалося, належить до психотипу 
амбіверта: у ньому синкретично поєднувалися риси й інтро-
верта, й екстраверта, про що систематично наводимо попутні 
зауваги в третьому розділі цієї праці. 

Поет був самотнім у суспільстві, де він не міг думати, жити 
і творити так, як хотів. Він знав, що за „інакомисліє” може по-
страждати, тому, очевидно, й виник вірш Самотність, де автор 
пише: Часто я самотній, ніби Крузо, / Виглядаю з-за обрію кораб-
лів. / І думка безпорадно грузне / В клейкім баговинні слів. / На своєму 
дикому острові / В шкірянці з убитих надій / Штрикаю небо очима 
гострими: / — Де ти, П’ятнице мій? — / Залпи відчаю рвуться  
з горла, / Гуркотять у байдужу даль: / — Пошли мені, Боже, хоч воро-
га, / Коли друга послати жаль!. У цьому вірші є натяк на ворога, 
який убиває його помисли, надії, забороняє мислити, оскільки 
думка письменника безпорадно грузне в шкірянці з убитих надій. 
Маленька деталь шкірянка — натяк на уніформу працівників КДБ. 
Поет, як і Т. Шевченко, звертається з благанням до Господа, ро-
зуміючи, що, крім нього, ніхто йому не допоможе. 

У розмовному мовленні українці часто використовують ме-
тафоричний вираз, що омовлює психотип інтроверта, — крик 
душі. Це звертання з відчаю, благання почути, волання про на-
боліле, вербалізація негараздів, надія на допомогу й співчуття. 
Як відомо, за законами комунікації, якщо думка вимовлена (на-
писана), її вже легше сприймати, тому вразливі люди, інтро-
верти, часто пишуть щоденники45, де викладають на папері свої 
негаразди, і їм стає легше. Це своєрідна психотерапія. Очевид-
но, унаслідок відповідного стану душі в письменника й виникла 
рефлексіє на наведену ідіому. Він розмірковує над сенсом свого 
________________ 

45 Див. про це докл.: К о с м е д а  Т., Еgо і Аlter Еgо Тараса Шевченка…, 
зазнач. джерело. 
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життя, думає про своє призначення, що вилилося у вірші Крик  
ХХ віку, порівн.: У небі тішилися хмари, / У небі сонце пливло, / Під 
небом кривавіли чвари / І лютувало зло. / Земля, вагітна скорбо-
тою, / (Горе їй груди тне), / Над кривдою і підлотою / Народила 
мене. / Народила, немов надію, / Колисала ночами без сну: / — Мо-
же, від тебе помолодію, / Може, побачу весну…  / Може, твій струм 
і атом / Вгамують нестерпний біль, — / Голосила під віком Двадця-
тим / Найгеніальніша з породіль. / Голосила велика мати, / Бла-
гала, кричала мені, / Щоб став я жорстоким катом / Недоум-
ства, підлоти й брехні. … / Ридаю і кричу, гилю себе в груди, / Во-
лосся патраю з сідої голови: / Що можу я, коли дрімають люди? / Що 
можу я, коли заснули ви? 

Сумніви поета вербалізуються кількаразовим повторенням 
вставного слова з модальністю сумніву, знову використано ко-
мунікативну стратегію питання — відповідь, омовлено безсилля 
поета. Своєрідною є вербалізація України, рідної землі, порів-
няння її з вагітною жінкою, однак вагітною скорботою, це найге-
ніальніша з породіль, велика матір. Використано загалом не харак-
терну для поетичного тексту структуру — вставну конструкцію, 
подану в дужках. Поет дивується, як у вік розщеплення атому, 
підкорення Космосу (про що писали всі шістдесятники), людина 
не має елементарних прав на вияв патріотизму, своєї гідності. 
В. Симоненко, як і Т. Шевченко, розуміє, що українську націю 
ще треба розбудити, то й виголошує: Що можу я, коли дрімають 
люди? / Що можу я, коли заснули ви?. Крім того, поет омовлює 
градацію, намагаючись показати стан своєї душі, актуалізував-
ши низку дієслів, що вказують на дії, учинені з розпачу: Ридаю 
і кричу, гилю себе в груди, / Волосся патраю з сідої голови. 

Поняття слова письменник також інтимізує, прославляючи 
саме рідне слово, слово українське, поетове: Ні, я вкладатиму  
в пісню свою / Душу гарячу і щиру. / Слово луна хай у ріднім 
краю, / Тьму розвіваючи сіру (Ні, я не буду поетом таким…). Слова 
у письменника можуть засісти кригою важкою (Друзі). Неоднора-
зово В. Симоненко пише про красу, силу і неповторність укра-
їнської мови, що в 60-і роки ХХ ст. було небезпечним, адже 
українська мова заборонялася, актуалізувалася її оцінка як мен-
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шовартісної, нерозвиненої мови, у якої немає майбутнього. Са-
ме вірш Моя мова — це одкровення палкого поборника україн-
ського слова, спроба знайти його прихильників: Все в тобі 
з’єдналося, злилося — / Як і помістилося в одній! — / Шепіт зачаро-
ваний колосся, / Поклик із катами на двобій. / Ти даєш поету дужі 
крила, / Що підносять правду в вишину, / Вченому ти лагідно відкри-
ла / Мудрості людської глибину. / І тобі рости й не в’януть зро- 
ду,  / Квітувать в поемах і віршах,  / Бо в тобі — великого народу / Ніж-
на і замріяна душа. У вірші для показу факту успішного функ-
ціювання української мови в дискурсивному просторі України 
вжито оказіоналізм квітувать, хоч поет не зловживає індиві-
дуально-авторськими новотворами. Він прагне використову-
вати живе й правильне українське слово, активізуючи всі його 
глибокі семантичні пласти, широку палітру стилістичних мож-
ливостей.  

В іншому вірші він також прославляє українську мову, вислов-
лює віру в її майбутнє, віру в те, що молоде покоління українців 
буде її знати і використовуватиме в повсякденному мовленні, 
хоч це питання було й залишається проблемним: Нові поколін-
ня, як обнова, / В лоні сповиваються твоїм. / І дідівська гордовита 
мова / Служить вірно і слухняно їм (Одурена). Українська мова,  
її усвідомлення в національній свідомості поета — це також не-
маловажний факт його біографії — так званої мовної біографії.  

Інтимізація реалізується в поета на інтонаційно-синтаксич-
ному рівні через відповідні інтонації, що функціюють як спосіб, 
паралельний будові речень, при якому живе розмовне мовлен-
ня передається, як зауважувалося, за допомогою діалогів, а також 
риторичних запитань, окличних речень, побудови запитань-від-
повідей, ужитих і не в прямому мовленні, моделювання жартів-
ливої тональності. Напр.: „Любиш?” — сказав дівчині, / Глянувши  
в очі їй, / Очі прозорі сині / Гріли теплом з-під вій. / „Так”, — посміх-
нулись очі, / Я пригорнуть хотів — / „Ні, постривай, не хочу, / Як 
ти подумать смів? / Жартів оцих не терплю, / Що ж говорю — не 
знаю, / Хлопців усіх люблю, / А одного — кохаю”. У цьому вірші ка-
тегорія інтимізації виражається за допомогою маніпуляції діє-
словами-синонімами любити і кохати, що виконують функцію 
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контекстуальних антонімів: перше проектується на всіх хлопців, 
а друге — лише на одного, до якого почуття особливі, глибоко 
інтимні. На відміну від російської мови, у якій для означення 
процесу вияву любові має місце лише дієслово любить, в укра-
їнській мові використання дієслів любити і кохати проектується 
на різні об’єкти (чи суб’єкти) довкілля, що й майстерно показав 
В. Симоненко, указуючи на великий синонімічний потенціал 
рідної мови. Отже, боротися за утвердження рідного слова мож-
на було й імпліцитно. 

Як бачимо, вивчення мовної свідомості особистості, майстрів 
художнього слова, зокрема й В. Симоненка зреалізовується сьо-
годні й через дослідження етапів її формування й вираження 
насамперед і в художньому дискурсі, під час сприйняття фігу-
ри наратора. Досліджуючи шляхи моделювання категорії інти-
мізації, можна робити спостереження за “поступом” мовної сві-
домості того, хто творить дискурс, при цьому можна відстежити 
ті комунікативні стратегії й тактики митця, що спрямовані на 
вербалізацію інтимізації, а також того, хто сприймає текст, адре-
сата-читача чи, власне, інтерпретатора відповідного дискурсу. 

 
 

 3.4. Своєрідність моделювання інтимізації  
в жанрах поетичного листа, послання і присвяти.  

Роль епіграфа для увиразнення інтимізації 

 
Поетичні вірші, як бачимо, це свого роду послання поета до 

свого читача, однак власне жанр послання — це також харак-
терна риса, що виявляється у творчому доробку В. Симоненка. 
Нагадаємо, що  

 
послання — різновид епістоли, віршований твір, написаний як звер-

нення до певної особи чи багатьох осіб. Цей жанр, започаткований 

в античну добу, поширився у всіх європейських літературах, а від-

так і в українській46. 
________________ 

46 Г р о м’ я к  Р. Т., К о в а л і в  Ю. І. та ін., Літературознавчий словник-

-довідник, Київ 1997, с. 564. 
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У своїх посланнях В. Симоненко засвідчує прагнення поба-
чити конкретний образ, обличчя кожного, разом з тим, і деякі 
узагальнені обриси свого сучасника, тому в окремих випадках 
адресат послання експлікується, точно називається з використан-
ням власної назви, напр., Відповідь Сому. Цей вірш — реакція на 
докори товариша, це своєрідна вербалізація жалю поета, оскіль-
ки докори він уважає несправедливими, омовлюються пережи-
вання митця, що в цьому разі засвідчує екстравертність його 
психотипу: Небагаті у мене скарби, / Але й ті ж я не всі зберіг, / За-
лишивши для віршів фарби / І думок нешвидкий розбіг. / І на мене ко-
лишні друзі / Сиплють лютих прокльонів град, / І стою я в тісному 
крузі / Між наклепів, образ і зрад. / Хай сміються тупі кентав- 
ри! / В мене власна погорда єсть, / Бо за ваші дешеві лаври / Не про-
дам я совість і честь. Поет чітко окреслює комунікативний жанр,  
у якому виконана поезія, — це відповідь, відсіч, реакція на на-
клепи. Це відповідь-виклик. Вона гостра і пряма. Компромісу 
бути не може, про що свідчать імперативні конструкції і оклич-
на інтонація. 

Частково експліковане послання — вірш Яром та долиною…, 
у якому В. Симоненко згадує конкретне ім’я дівчини, яку ніжно 
кохає. Змальовано інтимне почуття закоханості до Тамари (оче-
видно, йдеться про Тамару Коломієць), порівн.: Яром та доли- 
ною / Я ходив з дівчиною.  / Небо повисло хмарою — / Цілувавсь я, гріш-
ний, із Тамарою, / Їй дивився в оченьки ясні: / „Ой скажи мені, чому 
хмелію / Біля тебе, мила кароока?”/ Ой долино, ти яка широка, / А по-
пробуй в ширину свою / Радість помісти мою! Поет розповідає чи-
тачеві про інтимні стосунки (Цілувавсь я, грішний..), але з огляду 
на українську традиційну мораль цнотливість порушувати гріх 
навіть поцілунком, а осуд гріха виражається відповідним станом 
природи, що характерно для українського фольклору (Небо по-
висло хмарою). В. Симоненко пунктирно описує портрет коханої, 
у якому ми пізнаємо типові риси української дівчини, що омов-
люється з використанням зменшено-пестливої лексики, фольк-
лоризмів (Їй дивився в оченьки ясні; мила кароока…). Поет ді-
литься з довкіллям своїми почуттями, невимовною радістю від 
юнацької закоханості, що здійснює знову-таки у фольклорній 
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традиції: звертається до природи, використовуючи фольклорні 
зачини, вигукові конструкції, які засвідчують підвищену емо-
ційність українців (Ой скажи мені…; Ой долино, ти яка широка…). 
У вірші сповідується українська натурфілософія: людина роз-
глядається в нерозривній єдності з природою. Крім того, про-
стежуємо імітацію розмовного мовлення, характерні діалогічні 
конструкції. 

Узагальненим посланням до української дівчини є поезія 
Дівчино! Зауважимо, що вже назва твору репрезентує авторські 
емоції, про що свідчить пунктуаційний знак — знак оклику. 
Тональність підвищена. Поет прагне вербалізувати щирі по-
чуття, знову традиційно іронізує над собою (Сам собою чванився 
б: ось я!), просить вибачення за можливу некоректність (він не 
бажає образити дівчину, якій пише), для посилення інтимізації 
використовує фразеологізми розмовного характеру (Я б тоді не 
бігав за тобою; Я б на тебе поглядав звисока), звертання (Дівчи-
но кохана, кароока), текст насичений займенниковими формами 
(ти, я, сам собою, моя), вдало автор застосовує й форму дискурсив-
ного слова такий (отакий) (таку уперту, Отаку лукаву і просту), 
іронізує над собою, називаючи свої поезії дещо зневажливо (вір-
шики); для омовлення ввічливого ставлення до адресата вико-
ристовує форму умовного способу дієслова. Вірш виконаний  
у синкретичному жанрі сповіді-признання, порівн.: Дівчино, 
скажу тобі відверто, / Ти не ображайсь за прямоту: / Я люблю тебе 
таку уперту, / Отаку лукаву і просту. / Бо коли б зробилася дру- 
гою, / Хоч на мить скорилася мені, / Я б тоді не бігав за тобою, / Не 
складав би віршики-пісні. / Я б на тебе поглядав звисока, / Сам 
собою чванився б: ось я! / Дівчино кохана, кароока, / Поки непо-
кірна — ти моя. 

До прихованих, імпліцитних послань належить і вірш Друзі, 
що написаний 1954 р. Поет не конкретизує, кому власне при-
свячена ця поезія, але омовлює справжню мовчазну чоловічу 
дружбу (Ідуть в суворому мовчанні…; Стискають руки у мовчанні 
два вірні друзі-юнаки...), хоч хлопці й страждають від кохання до 
однієї і тієї самої дівчини, однак чоловіча дружба, вірність, на 
думку поета, вищі за будь-які інші почуття, зокрема й закоха-
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ності. Автор репрезентує свій улюблений образ думи (В обох  
у думах виплива…): у цьому разі не думки, а думи, що, як відомо, 
омовлює більш вагомий вияв свідомості українця. Актуалізації 
інтимної віршової тональності сприяє омовлення невербалі- 
ки — чоловіче рукостискання. Змальовано типову історію кохання, 
що й робить поезію особливо близькою читачеві, порівн.: Луги 
потонули в тумані, / Війнуло холодом з ріки, / Ідуть в суворому 
мовчанні / До клубу друзі-юнаки. / Засіли кригою важкою / В душі десь 
глибоко слова, / І образ дівчини одної / В обох у думах виплива. / Ле-
генькі хмари над землею / Шепочуть ніжно щось до них… / І десь ба-
ян, немов за нею, / Зітхнув тихенько і затих. / Ідуть до клубу… Зорі 
ранні / Пливуть в тумані до ріки. / Стискають руки у мовчанні / Два 
вірні друзі-юнаки. 

Імпліцитним посланням до абстрактного товариша є й вірш 
Гей, товаришу! Як бачимо, знак оклику знову вказує, що вже  
в назві твору поет засвідчує важливість того, про що він хоче 
сказати: це його імператив. В. Симоненко шукає друга, він не 
хоче бути одиноким і розраховує на приязнь близької за духом 
людини, хоч в його думки закрадаються сумніви, чи є така лю-
дина, однак він омовлює свої бажання, щиро розповідаючи про 
них читачеві: Гей, товаришу, де ти? — озвися. / Заховався від мене 
куди. / Не знайду, бо пожовкле листя / Притрусило твої сліди. / Ой 
давно вже тебе шукаю, / Доганяю і знов відстаю, / О якби подружи-
лись — знаю, / Ти б розвіяв журбу мою. 

Серед інтимних почуттів В. Симоненка послідовно репре-
зентується почуття любові й шани до українських митців, кла-
сиків української літератури, кому він присвячує свої поезії.  
У посланнях поет деколи використовує власні назви, які слугу-
ють заголовком твору, напр., Тарас Шевченко (про це послання 
докладно йдеться в другому розділі цієї праці), Леся Українка.  

У вірші Леся Українка наголошується на кордоцентризмі пое-
теси (Ти на папері почуттів моря / Переливаєш в строфи неве-
селі…), її одинокості (І ти одна в зажуреній оселі…), силі її Слова 
(…Врізаєш в вічність огненні, пророчі / Слова з прийдешніх сонячних 
віків…). Поет відчуває, що творчість Лесі йому близька, вони спо-
ріднені духовно, порівн.: Десь вітер грає на віолончелі, / Морозні 
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пальці приклала до скла, / І ти одна в зажуреній оселі / Замріяно схи-
лилась до стола. / Мов раб німий на араратській скелі / Карбує написи 
про подвиги царя, / Ти на папері почуттів моря / Переливаєш в стро-
фи невеселі. / Ти — хвора дівчина — серед глухої ночі / Врізаєш в віч-
ність огненні. Пророчі / Слова з прийдешніх сонячних віків, / Щоб ті 
слова хитали чорні трони, / Щоб їх несли з тобою легіони / Нових, 
непереможних Спартаків. Тут вербалізовано шану, повагу, захоп-
лення українською поетесою, репрезентовано потаємні думки 
автора про хвору, але мужню українку, що своїм словом будила 
співвітчизників до боротьби, давала їм наснагу. Як бачимо, 
В. Симоненко звертається до Лесі інтимним “ти”, омовлює її емо-
ції, думки, що близькі йому. Передає відчуття, які свідчать, що 
поетеса, як і він, була засмучена, незадоволена буттям. Але, вико-
ристовуючи прийом антономазії, уживаючи власну назву Спар-
так у множині, він все-таки вірить, вербалізує надію, сподіван-
ня, що подібні лідери, народні герої є й в Україні. 

Крім того, поет відтворює й популяризує деякі характерні 
образи Лесі Українки у своїй поезії, репрезентуючи інтертек-
стуальність, що також у його дискурсі є маркером вираження 
категорії інтимізації, напр.: у вірші Ридає ранок на холоднім бруку 
з’являється образ досвітніх вогнів, порівн.: І місто, холодом і вто-
мою залите, / Ліниво корчиться у електричнім сні, / І вже його не  
в силах розбудити / Досвітні ті безпомічні вогні… Знову тради-
ційний український засіб інтимізації — дискурсивне слово ті,  
а завершують текст три крапки: цей багатозначний знак змушує 
читача зробити відповідні домисли, пофантазувати. До цього 
його стимулює автор у всій своїй поезії. 

У фольклорній традиції написано послання Вишивальниці: 
нанизано фольклорні тропи і фігури, усталені образи, близькі 
ментальності українців, порівн.: Вигаптуй на небі / Райдугу-до-
ріжку, / Простели до сонця вишивку-маніжку, / Щоб по тій дорі-
жці з лебедями-снами / Плавати по щастю білими човнами. 

Об’єктом, що інтимізується упродовж усього поетичного 
дискурсу В. Симоненка, є, безперечно, Україна. Їй присвячено 
й окреме послання, порівн.: Коли крізь розпач випнуться надії / І за-
гудуть на вітрі степовім, / Я тоді твоїм ім’ям радію / І сумую іме-
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нем твоїм. / Коли грозує далич неокрая / У передгроззі дикім і ні- 
мім, / Я твоїм ім’ям благословляю, / Проклинаю іменем твоїм. / Ко-
ли мечами злоба небо крає / І крушить твою вроду вікову, / Я тоді  
з твоїм ім’ям вмираю / І в твоєму імені живу! (Україні). Поезія 
невеличка за обсягом, але в ній згущені відповідні тропи і фігу-
ри, головно, побудовані на протиставленні, контрасті, зокрема 
й оксюмороні, змодельовано індивідуально-авторський неоло-
гізм (грозує), енергетику інтимізації посилює повтор — слово-
сполучення твоє ім’я (ужито шість разів). 

Відомо, що В. Симоненко не мирився з нещирістю в житті, 
підлістю, неправдою. З цим він категорично боровся своїм сло-
вом. Тому не дивно, що серед його поезій є й послання Крив-
лякам (назва вірша), у якому виявляємо повторення імперативу, 
наказових конструкцій, заперечні частки, протиставлення, за-
лучення прийому паралелізму, омовлення контрасту, при цьо-
му вжито чимало ідіом як популярних прецедентних виразів 
української лінгвокультури, що також зближує поета з його чи-
тачем, порівн.: Не вигадуйте муки і драми, / Не видавлюйте з себе 
сліз, / Правді в очі дивіться прямо, / Не відводьте погляду вниз. / Не 
вимучуйте з себе сміху, / Коли серце стогне від мук, / Не благайте  
у долі лиха, / Коли щастя іде до рук. / Будьте схожі самі на себе — / Чи 
розумні, чи просто дурні. / Будьте чортом чи ангелом з неба, / Тільки 
не будьте штучні й смішні. У цьому контексті простежуємо верба-
лізацію специфіки українського національного характеру — праг-
нення до виокремлення, ствердження своєї самостійності, само-
бутності: Будьте схожі самі на себе. Цей вираз вербалізує таку 
амбівалентну якість українського характеру, як індивідуалізм, 
концентрація на собі. 

Посланням, яке можна розглядати як протилежне до Крив-
лякам, є вірш Ровесникам, де поет використовує інтимізоване 
ми-узагальнювальне, свій(наш)-індивідуалізоване, такий-інти-
мізувальне. До ми-узагальнювального поет включає себе і своїх 
однолітків: друзів, товаришів, однодумців, справжніх україн-
ців, які перебувають у єдності зі своїми батьками-українцями, 
продовжують національну традицію їхнього буття, є виразни-
ками українського національного характеру. Усе це вербалізу-



Т. К о с м е д а 
_____________________________________________________________________ 
182 

ється так: Ми в світ прийшли успадкувати славу, / Діла, і думи,  
й чесні мозолі, / Батьків велику полум’яну справу, / Що захистили 
правду на землі. / Нам не дрімать на тихому причалі, / Не виливать 
в кімнатній тишині / Свої дрібненькі втіхи і печалі / В меланхолійні 
вірші і пісні. / Нехай серця не знають супокою, / Хай обганяють мрії 
часу біг, / І наша юність буде хай такою, / Щоб їй ніхто не заздри-
ти не міг! Омовлюється зокрема така національна риса українців, 
як сентиментальність та чуттєвість (Не виливать в кімнатній ти-
шині / Свої дрібненькі втіхи і печалі / В меланхолійні вірші і пісні), 
але й певна інертність, тому В. Симоненко й закликає до бороть-
би, гартування духу (Нехай серця не знають супокою, / Хай обганя-
ють мрії часу біг…). 

Є у В. Симоненка послання, де практично всі речення або 
питальні, або спонукальні, окличні, що на письмі репрезенто-
вано відповідними знаками і що також засвідчує особливості сві-
тосприйняття письменника: у нього багато питань до свого чита-
ча, хоч частіше вони, як неодноразово наголошувалося, риторич-
ні. Так В. Симоненко привертає увагу читача до важливих проб-
лем життя. Наведемо зразок послання, у якому всі речення або 
окличні, або питальні, порівн.: Ви, що слова у юрбу метаєте, / Ніби 
старі п’ятаки, / Чому ви лише повторяєте? / Де ваші власні дум- 
ки? / Чи ви їх нікчемність ховаєте, / Чи взагалі їх не маєте, / Чи по-
всихали у вас язики? / Якщо повсихали, можна пробачити, / Можна 
простити, але ж… / У вас язики — можна коси мантачити / Або за-
мітати манеж! / Чому ви чужими сльозами плачете, / На мислях 
позичених чому скачете, — / Хотілося б знати все ж! (До папуг). 

Прагматично значущими є й розділові знаки в наступному 
посланні, багато в ньому й інших характерних для ідіостилю 
В. Симоненка мовних засобів інтимізації (виокремлено жирним 
шрифтом), знову вказівка на найвищу думку, низка повторів 
засвідчує високу енергетику цього твору: Навіщо? Навіщо? Наві-
що? / Отой катехизис заслуг? / Залиш мені в спадщину / Думку 
найвищу, / Нерепнуте небо і гострий плуг. / Не треба! Не треба! Не 
треба! / Читати мені букваря! / Залиш мені правду / Про час той  
і тебе / Без дріб’язку, без “ура”. / Ну як тобі, друже, / Не гріх доко-
ряти / Що я народився / Від тебе пізніш? / Навчи мене краще землю 



3.4. Своєрідність моделювання інтимізації в жанрах… 
______________________________________________________________________ 

183 

орати, / У правди із серця виймати ніж. / Навчи мене всьому! / Нав-
чи мене мріять, / Кувати і сіять, / І жати навчи! / Я буду твій час 
не словами мірять — / Ділами мені кричи. / Кому зрозуміла твоя 
скорбота, / Що я не вчорашнім — Прийдешнім живу?! / Дав час мені 
вдосталь / Турбот і роботи, / І клопіт новий, і наснагу нову. / Наві-
що? Навіщо? Навіщо? / Закрий катехизис заслуг — / Залиш мені  
в спадщину / Правду найвищу, / Якщо ти мій вчитель і друг. 

Наслідуючи українську національну традицію терпимого 
ставлення до ворогів, коли для них моделюють спеціальні звер-
тання (порівн., напр., лист козаків до турецького султана), що ста-
ють загальновідомими, а згодом створюється чимало пародій на 
них, українці називають ворогів іронічно-зневажливо ворожень-
ками, дякуючи їм за гартування волі, як це зробив, напр., І. Фран-
ко в промові на своєму ювілеї47. Про ворогів неодноразово пи-
сав і В. Симоненко, на що ми звертали увагу в цьому розділі. 

В. Симоненко пише іронічне послання Пильному (у рукопис-
ному варіанті назви вірша розшифровано адресата цього по-
слання, оскільки первинно поезія мала назву Поради товаришеві 
з КДБ), порівн.: Чого вдивляєшся так пильно й підозріло / У тих, хто 
сумніви свої явля на людях сміло? / Якщо ти дійсно служиш правді,  
а не злу — / Чому ж у щирості вбачаєш крамолу? / При людові не стане 
ворог горло дерти, / Бо тільки друг бува завжди одвертим, / Ти краще 
придивляйся, як належно, / До тих, хто мислить і говорить обе-
режно. Справжні українці щирі, звикли говорити правду у вічі, 
однак у часи активності КДБ бути щирим було небезпечно. Цю 
думку досить сміливо вербалізує письменник, ставлячи низку 
риторичних запитань і даючи відповідні настанови. Цей вірш 
змодельовано у формі мовленнєвого жанру поради. 

Наголосимо, що творчий доробок поета-шістдесятника міс-
тить цілу низку послань, красномовно названих поетом Сатирич-
ні епітафії. Мандрівки по цвинтарю. Ця номінація наголошує, що 
всі зазначені негативні суб’єкти сатиричних послань письмен-
ника потребують викорінення, нейтралізації, порівн.: Бюрократо-
ві; Брехунові; Плазунові; Любителю вказівок; Кляузникові; Заздріснико-
________________ 

47 Див. докл.: К о с м е д а  Т. Комунікативна компетенція Івана Франка…, 
зазнач. джерело. 
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ві; Холуєві; Затискувачеві критики; Одному сатирокові; Хабарникові; 
Епігонові; Кокетці; Роззяві; Менторові; Майстрові засідать; Ледареві; 
П’яничці; Кривляці; Псевдовченому; Злодієві; Метушливому; Підозрі-
ливому. Очевидно, В. Симоненко не лише талановитий лірик, але 
й вправний сатирик. Його сатира також близька читачеві й інти-
мізована з урахуванням усіх виокремлених ідіостилевих особли-
востей поета. Зауважимо, що В. Симоненко доречно використо-
вує обидва варіанти давального відмінка — як закінчення -у, так 
і -ому (останнє закінчення не популяризувалося).   

Отже, як бачимо, жанр послання також є тією особливою пое-
тичною формою, що дає змогу письменнику увиразнити його 
інтимну тональність. 

У творчості В. Симоненка простежуємо й моделювання при-
святи. Це композиційно-стилістичний елемент ліричної струк-
тури тексту, який виявляється в поетичному масиві дискурсу 
письменника, що також уважаємо характерним для Симоненка 
способом вербалізації категорії інтимізації. Поет не часто визна-
чає конкретного адресата своїх творів. Присвята утворює склад-
ну ієрархію відношень. Вона може стосуватися як окремого вір-
ша, так і окремих циклів чи підциклів. У В. Симоненка присвята 
стосується передусім окремих віршів. 

У доробку В. Симоненка чимало інтимних присвят, насам-
перед друзям, наприклад Олесю Каліхевичу (вірш Після лекцій), 
де йдеться про кохання товариша: — Та й де там бачить, Що на-
вкруг робилось, / Яка година / Нині постає, / Коли Олесю / Оля полю-
билась, / Найкраща з тих, / Які на світі є. Ця присвята відобра-
жає характерну особливість ліричного світосприйняття поета, 
у якій відображено основні прийоми репрезентації в просторі 
його поетичного тексту власної назви або назви загальної, що 
натякає на конкретну особу й разом з тим узагальнює образ 
вербалізованого суб’єкта. Власна назва зазвичай міститься в по-
зиції присвяти. Це характеризує особливості стосунків В. Си-
моненка з оточуючими його людьми, виражає його шанобливе 
ставлення до них.  

Традиційно під присвятою розуміють авторський надпис, 
що передує текстові твору, де міститься вказівка на особу чи по-



3.4. Своєрідність моделювання інтимізації в жанрах… 
______________________________________________________________________ 

185 

дію, на чию честь написано твір, або з указівкою на особу, якій 
цей твір дарується; більш вузько значення цього терміна репре-
зентує Літературознавчий словник-довідник, порівн.: „Посвята, 
або присвята — заувага, зроблена автором певного художнього 
твору, що вказує на особу чи подію, якій присвячено цей твір”48. 
Присвята як елемент тексту посідає в ньому сильну позицію, 
супроводжується графічно-просторовим виділенням (поряд  
з заголовком та епіграфом) і тому її слід уважати найбільш ін-
формаційно та емоційно насиченим текстовим елементом, що 
дає змогу авторові висловити своє світоглядне кредо, розширити 
культурологічний і соціолінгвістичний контекст художнього 
тексту. 

Присвяту розглядають як один з інтертекстуальних сигна-
лів, що розрахований на наявність у читача „міжтекстової ком-
петенції”, уявлення про „багатошаровість” ліричного тексту й до-
даткове смислове навантаження слова в ньому. 

Художнє оформлення присвят може бути різним: це тради-
ційні, тобто експліцитні, неприховані, винесені в позицію заго-
ловка вірша; присвяти, де повністю вказується власна назва чи 
ініціальні позначення, тобто вона виразно вербалізована, а та-
кож імпліцитні — „приховані” в тексті, що стають зрозумілими 
зі взаємодії змісту ліричного твору з контекстом життя та ото-
ченням письменника, тобто з’ясовуються за умови актуалізації 
фонових знань; інколи трапляються й анонімні присвяти. 

Для творчої манери В. Симоненка притаманні як непри-
ховані присвяти, що зазвичай мають заголовки й авторську вка-
зівку на присвяту з покликом на конкретне ім’я та прізвище, 
так і приховані, узагальнювальні.  

Серед українських поетів — сучасників митця, особливе став-
лення виразилося у В. Симоненка до Андрія Малишка, про що 
свідчить факт наявності в поетичному арсеналі письменника 
окремої присвяти, адресованої саме А. С. Малишкові. Вірш нази-
вається Косар, що також невипадково, оскільки А. Малишко оспі-
вував людину праці, українського землероба, зокрема й косаря. 
________________ 

48 Г р о м’ я к  Р. Т., К о в а л і в  Ю. І. та ін., Літературознавчий словник-до-
відник…, зазнач. джерело, с. 563. 
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З цим образом виникає багато асоціацій, заґрунтованих на фольк-
лорній традиції та прецедентних текстах класиків української 
літератури. І В. Симоненко славить працю косаря, зіставляючи 
її з працею поета, використовуючи традиційні засоби інтимі-
зації, порівн.: Служать людям ці руки робочі...; Стали копи рядами 
на чати, / Залицяється колос до губ — / Так свій полудень зустрі-
чати / Вміє щирий косар-працелюб. / Хай тим стане оце за ди- 
во, / Хто під регіт і плач жоржин / Йде косить поетичну ниву, / Пози-
чаючи мозку в машин. / Буде, мабуть, повік „кустарно” / Оброблятися 
нива оця — / Там пускати машину марно, / Де працюють людські сер-
ця. Остання фраза вірша — сентенція, хвала людині, яку не може 
замінити машина. У час активного освоєння Космосу, тоталь-
ного прогресу, автоматизації така думка була незвичною. Цей 
вірш прославляє діяльність справжніх українських поетів, чиє 
слово репрезентує українську ментальність і українську реаль-
ність. Це інтимні роздуми про роль поета і поезії в суспільстві. 

Своє шанобливе ставлення, виражене в присвяті, залишив 
В. Симоненко й Ліні Костенко, також прославляючи роль поета  
і справжньої поезії для суспільства, усвідомлюючи значущість 
саме цієї поетеси для української лінгвокультури, передбачаю-
чи її роль у творенні української національної поезії, продовжен-
ні традиції. Вірш називається Перехожий, адже в той час (а поезія 
створена 1962 р.) на Ліну Костенко накинулися критики, її спро-
бували залякати, однак В. Симоненко пише про мужність і хо-
робрість своєї колеги по перу, яку ніщо не зламає в її впевненій 
ході, порівн. текст поезії: Як він ішов! / Струменіла дорога, / Далеч 
у жадібні очі текла. / Не просто ступали — / Співали ноги, / І тиша 
музику берегла. / Як він ішов! / Зачарований світом, / Натхненно 
і мудро творив ходу — / Так нові планети грядуть на орбіти / З ша-
леною радістю на виду! / З шаленим щастям і сміхом гарячим, / З гім-
ном вулканним без музики й слів! / Як він ішов! / І ніхто не ба- 
чив, / І ніхто від краси не зомлів, / В землю полускану втюпився 
кожен, / Очі в пилюці бездумно волік… / Раптом — / Шепіт поміж 
перехожих: / — Що там? / — Спіткнувсь чоловік… / Одні співчува-
ли йому убого, / Інші не втримались докорять: / — Треба дивитись 
ото під ноги, / Так можна голову потерять… / Трохи в футбол по-
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грали словами, / Обсмакували чужу біду. / А він знову йшов. / І ди-
вився прямо. / І знову / Натхненно творив ходу!    

Як бачимо, цей вірш — суцільна метафора на ситуацію, що 
склалася в культурному житті 60-х років ХХ ст., оспівано специ-
фіку творчої діяльності поетеси. В. Симоненко розповідає своєму 
читачеві про поезію Ліни Костенко тоді, коли вона ще не була 
визнана. У ті часи вона вже говорила правду, нічого не прихо-
вуючи від свого читача, як і В. Симоненко, хоч її засуджували, 
але вона продовжувала знову нахненно творити ходу — свою пое-
зію. Зображено обивателів, які робили закиди Л. Костенко в то-
му, що вона пише не те, що потрібно, не те, чого від неї очікує 
партія, докоряли їй. Красномовно вжито русизм — так можна 
голову потерять, — що дає змогу зрозуміти, від кого отримала 
критику лідерка шістдесятників. Привертає увагу суто чоловіча 
метафора — Трохи в футбол пограли словами. Письменник розпо-
відає про тих, хто співчував, і тих, хто засуджував творчу роботу 
Ліни Костенко: …Раптом — / Шепіт поміж перехожих: / — Що 
там? / — Спіткнувсь чоловік… / Одні співчували йому убого, / Інші 
не втримались докорять: / — Треба дивитись ото під ноги… В. Си-
моненко знову майстерно зобразив соціалістичну реальність 
України, думки незрілої і заляканої інтелігенції. 

Цікавим фактом уважаємо й те, що у творчому доробку 
В. Симоненка є окрема поезія під назвою Посвята49. Зрозуміло, 
що цей вірш — авторська реакція на конкретну подію, що була 
важливою для особистості поета, запала йому в пам’ять і згодом 
вилилася в таку посвяту не стільки конкретним особам — героям 
події, — як ситуації. Вірш написано в традиційній авторській 
________________ 

49 Примітка. Цей текст присвячується   
однокурсникові Олесю Каліхевичу […] О. Каліхевич згадує: „…на скупу 
стипендію Василь придбав портативну друкарську машинку. Брав її з со-
бою, приїжджаючи в моє недалеке від Києва село. Влаштувавшись десь у за-
тишку за хатою, передруковував вірші, писав нові. Відтоді й зберігається  
в мене ця пам’ять «ця гордість, цей біль”. Датовані ті твори молодого за ві-
ком, але вже досить зрілого поета 1954–1957 роками.   

Далі подано 4 вірші — Не бажаю я нічого, хочу тільки одного…, Мандрівник, 
Посвята, Лев ім’я змінив. [Див.: С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., зазнач. дже-
рело, с. 766].        
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манері з актуалізацією розмовної лексики і фразеології, що має 
зокрема знижений відтінок і використана для репрезентації зви-
чайних подій, щоденного буття (Згадувать багато, а писати ма- 
ло — / Справді до нудоти просто все було / Примітивна пісня ти-
шину ламала…), з активним омовленням невербаліки (І тремтіли 
в мене пальці задубілі, / Як я не старався їх сховать в рукав; байду-
жий дятел оббиває кору), що також характерно для письменниць-
кого ідіостилю. Порівн. текст вірша: Згадувать багато, а писати 
мало — / Справді до нудоти просто все було / Примітивна пісня 
тишину ламала, / І холодна осінь вкралася в село. / І тремтіли в мене 
пальці задубілі, / Як я не старався їх сховать в рукав, / І під час 
поїздки у автомобілі / Ти в моїх розмовах “єресі” шукав, / І безплідні 
мандри до німого бору, / Де грибів немає, лиш трава руда, / Де бай-
дужий дятел оббиває кору / І смішна синиця зиму вигляда. / І була  
із нами дівчина в машині, / Може, трохи гарна, але більше зла, / І горіли 
фари, і шуміли шини, / І дорога довга куцою була. / Згадувать багато, 
а писати мало, / Справді до нудоти просто все було. / Тільки чомусь  
в душу глибоко запали / І старенька мати, і твоє село. У цьому вірші 
з’являється індивідуально-авторський образ, заснований на не-
звичній сполучуваності прислівника трохи з прикметником гар-
ний; це семантично аномальне словосполучення вступає в анто-
німічні стосунки зі сполукою більше зла, моделюючи контексту-
альну антонімію, незвичний паралелізм (І була із нами дівчина  
в машині, / Може, трохи гарна, але більше зла…). 

У присвятах, як правило, актуалізуються синхронні стосунки 
автора — коло його родичів, друзів, однодумців. Напр., зразком 
експліцитної присвяти є поезія Після лекцій, що подарована 
Олесю Каліхевичу (у присвяті дано повне ім’я та прізвище одно-
курсника), хоч цей вірш і про кохану дівчину Олеся Олю. В. Си-
моненко з симпатією іронізує, розмірковуючи про психологіч-
ний стан Олеся (Задуманий і грізний…), захоплюється почуттями 
товариша, його гарним вибором (Найкраща з тих, / Які на світі є!). 
Наведемо текст послання повністю: Сидів Олесь / Задуманий  
і грізний, / Дививсь на сад / І розчинене вікно, / Не помічав, / Що вже 
година пізня, / Що лекції / Закінчились давно. / Та й де там бачить, / Що 
навкруг робилось, / Яка година / Нині постає, / Коли Олесю / Оля 
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полюбилась, / Найкраща з тих, / Які на світі є! Увиразнює інтиміза-
цію розмовний характер оповіді, використання емоційних дис-
курсивних слів та виразів, імперативної модальності. В. Симо-
ненко передає внутрішній світ реальної людини, майстерно  
й точно змальовуючи стан закоханості. 

Зразком частково прихованої присвяти (ініціальної) можна 
вважати поезію з назвою, що містить початкові літери іме- 
ні, — Т. К. Уважається, що ця поезія адресована Тамарі Коло-
мієць50. Знову простежуємо використання фольклорних мотивів, 
зв’язок з природою, типову українську народну символічність 
(вітер пустотливий, говорить сонце після зливи), наявність змен-
шено-пестливої лексики (яблунька рясна), інтимізованого займен-
ника “ти”, займенникової інтимізованої граматичної форми той 
(ті найкращі речі) та використання числівникової форми перший  
з метою актуалізації відповідних фрагментів пам’яті, тобто маємо 
цілу низку мовних засобів інтимізації, про які йшлося раніше. 
Вербалізується почуття жалю, печалі через несповнені мрії, 
прагнення, нездійсненні бажання. Як видається, вірш написа-
ний у манері мовленннєвого жанру докору, репрезентованого  
в питальній формі (Чи знаєш…), хоч знаку питання немає, по-
рівн.: Чи знаєш ти, що вітер пустотливий / Шепоче ніжно яблуньці 
рясній, / Що їй говорить сонце після зливи, / Коли вона у задусі сум-
ній. / Вони їй шепчуть ті найкращі речі, / Що повторять їх можеш 
без числа, / Що я б сказав тобі у перший вечір / Коли б мені ти серце 
принесла.  

До конкретно невираженої присвяти віднесемо вірш Два іні-
ціали. Поет присвячує поезію коханій дівчині, чиї ініціали є в його 
блокноті. Інтимізація виявляється насамперед в тому, що пое-
тичний виклад змодельований у розмовній формі, В. Симонен-
ко звертається до коханої, виражаючи почуття досади, невдово-
лення собою через те, що не може подолати свої почуття, хоч 
намагається це зробити. Поет пише дуже відверто, пояснюючи, 
чому не хоче розшифрувати ініціали, порівн.: Стоять в блокно-
ті два ініціали, / Під ними рими губляться в рядках, / То не для того, 
щоб тебе не взнали / І запитали в мене: „Хто така?” / Не від людей  
________________ 

50 С и м о н е н к о  В., Вибр. тв., зазнач. джерело., с. 766.  
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я сором свій ховаю, / Убогу душу не від них таю, / А сам від себе, бо 
тебе кохаю, / Хоч ти й не варта на любов мою. 

Зразком імпліцитної присвяти є поезія “Нареченій”, хоч наго-
лосимо одразу, що назву цього послання В. Симоненко багато-
значно взяв у лапки. Інтерпретатори біографії і творчості митця 
зауважують, що лапки підкреслюють містичний сенс назви51. 
Однак зауважимо, що цей розділовий знак зазвичай використо-
вують для репрезентації іронії. Поет натякає своєму читачеві, 
що його наречена ще не є такою, виражає свій жаль, сумніви, 
розпач, омовлює невеселу реальність буття (Позбираю зоряні 
вогні. / Де світи стикаються у шалі / І сміється злісно маніяк), 
оспівує простір України (По шляху Чумацькому у росах), порівн. 
текст вірша: По шляху Чумацькому у росах / Буде вічність мчати 
на коні, / Я ж губами у розкішних косах / Позбираю зоряні вогні. / Де 
світи стикаються у шалі / І сміється злісно маніяк, / Я свої повідаю 
печалі / Тій, що жду і не діждусь ніяк. 

Посланням до нареченої є й однойменний вірш Нареченій, 
написаний, як і попередній у 1955 році. Очевидно, це роки не-
простих стосунків з коханою, оскільки, як і в попередньому вір-
ші, автор передає свої інтимні почуття в мінорній тональності, 
порівн.: Пробігли дні у розовому димі, / Засохли весни, відшуміли зи-
ми — / І пахнуть ранки косами твоїми, / І легко дишуть перса 
невидимі. / Та де ти, де? Омріяна, незрима / Пішла в світи дорога-
ми глухими. / Мене устами поцілуй сухими, / Тендітними і сві-
жими, як рима. / Я жду тебе, хмільна моя веснянко, / Спустись до 
мене на промінні ранку / Чи на косинці огненній комет. / Я жду тебе, 
я жду тебе і кличу, / А ти така чарівна й таємнича / І недосяжна, 
як оцей сонет. Поет обожнює кохану, називаючи її омріяною, 
незримою, хмільною веснянкою, чарівною і таємничою і наголошую-
чи, що пахнуть ранки косами твоїми, / І легко дишуть перса неви-
димі, омовлюючи невербаліку. Однак в ліричному тексті фіксу-
ється довкілля, що пов’язане з освоєнням Космосу, простежуємо 
використання відповідної термінології, яка освоюється поетом 
в цікавих образах, поєднуючись з назвами звиклих природних 
явищ (Спустись до мене на промінні ранку / Чи на косинці огненній 
________________ 

51 Там само.  
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комет…). Це схвально сприймається тогочасним читачем, зрозу-
міле йому, оскільки українці пишалися досягненнями країни.  

В. Симоненко, як і всі шістдесятники, дбає про українське 
слово: русизми, як наголошувалося, рідко потрапляють у його 
ліричні тексти, як-от у виразі розовий дим. Що, можливо, по-
яснюється популярністю цієї номінації в тогочасному мовленні 
українців, а можливо, його вживала кохана дівчина. 

Присвятою першому коханню поета можна вважати вірш Ком-
паньонка. Тональність вірша інтимна, оскільки письменник репре-
зентує спогади про своє давнє кохання, що навіяні несподіва-
ною зустріччю, порівн.: Повільно йшли мовчазні по перону, / По-
житки бідні склавши до валіз. / Ти одягла вінок, немов корону, / Така 
сумна, така близька до сліз. / І сутінки мутні, немов солоні / Десь 
виповзали з лісу чи ярів, / І все навкруг — в осінньому полоні, / Лиш 
твій квітник червоний майорів. / Біля кіоску пінились бокали, / Бідо-
вий хлопець пиво розливав… / Тепер я знаю: ти тоді чекала, / Щоб я 
нарешті все-таки сказав… / Але мене фантазія проворна / Несла га-
лопом у ясні світи. / А ти була, як мрія, неповторна, / Такою зроду 
не була ще ти. / І я не знав: ти плакати готова, / Ти аж тремтіла, 
щоб мене побить / За усмішку і за пусті розмови, — / Я був школяр, 
хіба ж я вмів любить! / І ось ми знов з тобою на вокзалі, / Де пасажи-
рів суєта нудна, / І знову пиво піниться в бокалі, / І ти додому їдеш… 
не одна. / Він там стоїть, вартує чемодани. / А ти ідеш зі мною на 
перон — / І зустріч ця, приємна і неждана, / Нагадує мені забутий 
сон. / Я знов мовчу. Бо що мені казати? / Все — як тоді. А втім, різни-
ця є — / Бо ти тепер уже не хочеш ждати, / Бо ти спішиш до нього  
у фойе. У цій поезії простежуємо майстерну гру пунктуаційни-
ми знаками, що допомагають наратору викласти матеріал  
з указівкою на емоції, що супроводжували описувані ним події. 
Неодноразово вжито багатокрапку, тире, знаки оклику і знаки 
питання, що дає змогу показати зміну подій, споглядання па-
м’яті. Перед нами звична картина з використанням інтимізо-
ваних ти і така.  

У поетичному арсеналі В. Симоненка є вірш Фокстрот з та-
кою присвятою: Бабетті замість вибачення за те, що я десь комусь 
щось негарне сказав про неї, що вказує на пародійний характер 
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твору. Опис присвяти вказує на те, що за мовленнєвим жанром 
вона тяжіє до вибачення. Разом з тим, в авторських словах вба-
чаємо іронію, оскільки вжито прецедентне ім’я Бабетта, що 
асоціюється з відповідним образом, репрезентованим у попу-
лярній на той час пісні (Див.: Пісня Бабетти (виконувалася ро-
сійською — музика В. Лебєдєва, слова В. Уфлянда52). У тексті 
твору вжито поруч кілька дискурсивних слів із семантикою не-
визначеності (десь комусь щось негарне сказав), що дає змогу сумні-
ватися читачеві, чи, справді, був факт, за який митець публічно 
може просити вибачення, порівн. текст поезії: Може, ти занадто 
жвава / Й трішечки лукава. / Не біда, мала Бабетто, / Що не кучеря-
ва. / Не біда, що під бровами / Усмішка й забава, / Жаль, Бабетто, що 
зі мною / Ти така лукава, / А по-справжньому із іншим / Добра та 
ласкава. / Жаль, Бабетто? Що жаліти? / Що живем на світі? / Що 
таке обличчя кисле / У местро Віті? / Потанцюємо ж, Бабетто, / Мов 
несамовиті. / Доки весело — не треба / Гаяти ні миті. / Ждуть тебе 
іще печалі / У гарячім літі, / Щирі ласки і побої / Од маестро Ві- 
ті, / Ждуть, Бабетто, / Що із того, / Ждуть, то й слав Богу! / Не було 
ще без печалі / Радощів ні в кого, / Я тобі, чужа Бабетто, / Наступив 
на ногу? / Вибачаюсь, трохи п’яний, / Не дивися строго. / Я тобі, Ба-
бетто, зичу / Доброї дороги / Й щастя повного, дзвінкого, / Як вино, 
хмільного. Простежуємо наявність низки дискурсивних слів, що 
________________ 

52 Порівн. текст названої пісні:   
Поздно ночью переулком / Шел с Бабеттою Каде, / Темнота кругом, ни звука, / Ни 
живой души нигде. / Побледнев, сказал Каде: / Моя милая Бабетта, / Странно это, 
странно это, / Странно это, быть беде. / Говорит Каде Бабетта: / Полно тру-
сить, мой дружочек. / Тут мы ставим много точек, / Здесь у нас конец купле- 
та. / Весь от страха холодея, / В темноте Каде дрожал, / Вдруг выходят два зло-
дея, / И у каждого кинжал. / Говорит опять Каде: / Моя милая Бабетта, / Странно 
это, странно это, / Странно это, быть беде. / Говорит Каде Бабетта: / Что тут 
странного не знаю. / Здесь, пожалуй, запятая / И опять конец куплета. / Вор ска-
зал: гони монету. / И часы с Каде сорвал, / А другой злодей Бабетту / Обнял и по-
целовал. / И дрожа, сказал Каде: / Моя милая Бабетта, / Странно это, странно 
это, / Странно это, быть беде. / Но молчит в ответ Бабетта, / Зарумянившись, 
как роза, / Тут мы ставим знак вопроса, / Здесь опять конец куплета. / А потом 
быстрее ветра / Друг ее домой сбежал, / А злодей всю ночь Бабетту / Обнимая, 
провожал. / Для одних грабеж беда, / А другим и горя нету, / Странно это, стран-
но это, / Странно это господа. / И едва наступит ночка, / Вновь идет гулять 
Бабетта, / Тут пора поставить точку, / Хоть и странно очень это. 
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робить мовлення схожим на пересічну розмову обивателів. Се-
ред дискурсивних слів — репрезентанти категорії стану (не біда, 
жаль, весело), прислівникові предикати (не треба), зменшено-пест-
ливі форми (трішечки), вставні слова із семантикою модаль-
ності, що вказують на ймовірність, вірогідність — невірогідність 
подій (може), змодельованих словесних попереджень (Ждуть тебе 
іще печалі / У гарячім літі), іронічних звертань (мала Бабетто, чу-
жа Бабетто), розмовних вигукових конструкцій (то й слав Богу!), 
іронічних валентностей (Щирі ласки і побої / Од маестро Віті…), 
риторичних запитань (Я тобі, чужа Бабетто, / Наступив на ногу?), 
іронічних вибачень і побажань (Вибачаюсь, трохи п’яний, / Не ди-
вися строго.  / Я тобі, Бабетто, зичу / Доброї дороги / Й щастя повно-
го, дзвінкого, / Як вино, хмільного), що окреслюють відповідну 
прагматику дискурсу, його тональність, виразно описують стан 
людини, довкілля загалом. 

Своїй дружині В. Симоненко присвятив вірш, назвою якого 
є її ім’я, — Малюсі. Але так називав свою дружину Людмилу 
лише В. Симоненко. Цей зменшено-пестливий онім належить 
до камерної лексики, мікроідіолекту його родини, що також  
є засобом вираження інтимізації. Порівн.: Нехай слова ці скучні  
і бездарні, / Та як мені не написати їх — / Я в них прийду до тихої 
друкарні / І буду знову втоптувати сніг. / І буду знов у вікна загляда- 
ти, / Брехати, що не холодно мені / Твої нечутні кроки впізнава- 
ти / В морозній монотонній тишині. / І цілуватися в провулку до 
безтями… / Чого б тепер я тільки не віддав, / Щоб тільки знову 
все було так само, / Як я у вірші цьому пригадав. / Щоб знов були 
ті суперечки марні, / Щоб від кохання знов я одурів… / Нехай слова 
ці скучні і бездарні, / Та я їх кров’ю власною зігрів! Поет знову ділить-
ся зі своїм читачем потаємними думками, ностальгує за мину-
лим, вочевидь, показуючи, що в стосунках із дружиною назріла 
криза. Простежуємо систему дискурсивних слів, що увиразню-
ють ситуацію, указують на її миттєвість, емоційну інтонацію, 
повтори ключових концептів, знижена розмовна лексика і фра-
зеологія, омовлення дій, порухів душі. 

Поетична спадщина митця містить і присвяту „Чорнявій ма-
тематичці”. Вірш називається Ікс плюс ігрек, де вербалізуються 
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назви літер — знаків математики, що набувають прагматичного 
смислу — невідоме, ікс потребує пошуку. Це невідоме — жінка, до 
якої поет виражає симпатію. І не важливо, що її ім’я не вказано 
в присвяті. Поет ділиться зі своїм читачем найінтимнішими по-
чуттями, актуалізує інформацію про професію своєї пасії, по-
рівн.: Я не заздрю уже нікому — / Де ще мудрих таких найти? / Це ж 
мені стало вперше відомо: / Ікс плюс ігрек — це будеш ти. / І здаєть-
ся, що я володію / Віковічним секретом краси / Лиш тому, що я розу-
мію / Загадкові твої ікси. / Розумію? Який там розум! / Просто здо-
рово, що ти є! / Що вслухається в ніжні погрози / Збаламуче не серце 
моє.  / Я не заздрю уже нікому — / Де ще мудрих таких знайти? / Одно-
му лиш мені відомо: / Ікс плюс ігрек — це будеш ти. Інтимізація  
в цьому вірші моделюється за допомогою традиційних прийо-
мів: риторичних питань, вигукових конструкцій, низки дискур-
сивних слів, унікальних образів, відповідної тропіки, вербалізації 
пошуків поетової свідомості, її загадок, іронії над собою. 

Зразком присвяти, що стосується родини письменника, зо-
крема його матері, є однойменна поезія Матері. Матір В. Симо-
ненко, як неодноразово зауважувалося, обожнював, був дуже їй 
удячний, що вона виховала його сама й ніколи не скаржилася 
на свою нелегку долю. Для сакралізації своїх інтимних почуттів 
поет використовує не лише розмовні конструкції, але й мовні 
вирази книжного характеру (Щоб не тліть, а завжди горіть). Він 
вербалізує портрет матері, з сумом помічаючи, що вона старіє 
(Твої чорні шовкові коси / Припорошила вже синява… / Легкі зморшки 
обличчя вкрили — / Наче праці важкої слід…). В. Симоненко прагне 
бачити матір сильною духом, здоровою фізично, молодою ду-
шею і тілом (Але в кожному русі — сила. / Я таку тебе завжди бачу, 
/ Образ в серці такий несу — / Материнську любов гарячу / І твоєї 
душі красу...). У цьому тексті, як й у всьому поетичному дискурсі 
письменника, переважають стягнені дієслівні форми (ляга, не 
тліть, горіть, ненавидіть, уміть), подано фольклорну тональність, 
кілька разів ужито інтимізувальне такий. Порівн. текст вірша:  
В хаті сонячний промінь косо / На долівку ляга з вікна… / Твої чорні 
шовкові коси / Припорошила вже синява. / Легкі зморшки облич- 
чя вкрили — / Наче праці важкої слід… / Але в кожному русі — си- 
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ла. / Я таку тебе завжди бачу, / Образ в серці такий несу — / Мате-
ринську любов гарячу / І твоєї душі красу. / Я хотів би, як ти, 
прожити, / Щоб не тліть, а завжди горіть, / Щоб уміти, як ти, лю-
бити, / Ненавидіть, як ти, уміть. 

До засобів репрезентації інтимізації відносять і такий мар-
кер інтертекстуальності, як епіграф, який уважають певним 
діалогом автора переважно з тими, до кого він виражає сильні 
почуття. Епіграф указує на авторські уподобання, наміри, сим-
патії. Наголосимо, що епіграфів у В. Симоненка небагато, тому 
й, вочевидь, їхня вагомість і посилюється в дискурсивному про-
сторі поезії митця.  

У цій роботі неодноразово зауважувалося, що велике зна-
чення в житті письменника має особистість Т. Шевченка і його 
поезія. Цілком закономірно, що в одному з послань під назвою 
Курдському братові поет помістив епіграф — відомі кожному 
українцеві слова Т. Шевченка, його настанова, спонукання до 
боротьби за свободу, волю, незалежність України, відкидання 
притаманної українській нації інертності: Борітеся — поборете. 
Цілком очевидно, чому саме ці слова стали епіграфом до поезії 
В. Симоненка. Вони адресовані українцям, як і такі Симоненкові 
поетичні рядки, що особливо зворушують читача й сьогодні: 
Волають гори, кровію политі, / Підбиті зорі падають униз: / В пахкі 
долини, зранені і зриті, / Вдирається голодний шовінізм. / О курде, 
бережи свої набої, / Але життя убивців не щади! / На байстрюків 
свавілля і розбою / Кривавим смерчем, бурею впади! / Веди із ними ку-
лями розмову, / Вони прийшли не тільки за добром: / Прийшли забра-
ти ім’я твоє, мову, / Пустити твого сина байстрюком. / З гноби-
телем не житимеш у згоді: / Йому — “панять”, тобі — тягнути 
віз! / Хиріє з крові змучених народів / Наш ворог найлютіший — шові-
нізм. Він віроломство заручив з ганьбою, / Він зробить все, аби скорився 
ти… / О курду, бережи набої, / Без них тобі свій рід не вберегти. / Не 
заколисуй ненависті силу / Тоді привітність візьмеш за девіз, / Як 
упаде в роззявлену могилу / Останній на планеті шовініст. У вірші 
є національно маркована лексика і фразеологія (байстрюк; тяг-
нути віз!) і русизм “панять” — всього один, — але він є виразним 
натяком на те, проти кого скерована поезія і кому вона призначе-
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на, проти чого остерігає В. Симоненко українців (Вони прийшли 
не тільки за добром: / Прийшли забрати ім’я твоє, мову, / Пустити 
твого сина байстрюком…), для кого актуальними й нині залиша-
ється заклик: бережи набої, / Без них тобі свій рід не вберегти. / Не 
заколисуй ненависті силу / Тоді привітність візьмеш за девіз, / Як упа-
де в роззявлену могилу / Останній на планеті шовініст. 

Уже йшлося й про те, що В. Симоненко особливо любив 
О. Блока, що виявилося в його епіграфіці, напр., до поетичного 
циклу Тиші і грому автор пропонує такі слова О. Блока: „Средь 
этой пошлости таинственной, / Скажи, что делать мне с то- 
бой: / Недостижимой и единственной, / Как вечер дымно-голубой? ”. 
О. Блок палко і ніжно оспівував Жінку, Прекрасну Даму, так зва-
ну Незнайомку, що й зближує цього поета з В. Симоненком, яко-
го можна вважати українським оспівувачем жіночої іпостасі — ма-
тері, коханої, подруги, про що частково йшлося і в другому 
розділі цієї праці. Він репрезентує сакральне ставлення до жін-
ки, що, утім характерно, для української лінгвокультури зага-
лом. Культ жінки — складник ментальності українця. Зазвичай 
українська жінка — це порадниця, соратниця, справжня подруга. 

Поезія Жебрак також має епіграфом рядки О. Блока Пристал 
ко мне нищий дурак… Цей епіграф знову-таки засвідчує близь-
кість Блокової поезії Василю Симоненку. Вірш виконаний у діа-
логовій розмовній манері, а епіграф указує на іронію автора. 
Йдеться й про милосердя, і про беззахисну старість, нікчемність 
буття бідної людини, яких в Україні багато. Поет виражає спів-
чуття, розповідає про свою близькість до знедолених (Родичі  
з тобою, діду, ми!), свою одинокість (Дайте, люди, ласки мені тріш-
ки, / Крапельку вділіть мені тепла…; Золота добудьте із душі — / Болі 
в серці у моїм скажені…), наявність потреби в людському теплі, 
увазі, підтримці, порівн.: Шапку дід поставив на коліна. / — Зми-
луйтеся, жадібно веде… / Хто мине, а хто копійку кине / Й їх видом 
благодійницьким пройде. / Підійду, хай дивляться прохожі… / Родичі 
з тобою, діду, ми! / Забери, будь ласка, в мене гроші, / На додачу мо-
лодість візьми. / Йди собі і десь поснідай нишком, / Я ж прийму отут 
твої діла… / — Дайте, люди, ласки мені трішки, / Крапельку вділіть 
мені тепла. / Заховайте мідяки в кишені, / Золота добудьте із ду- 



3.4. Своєрідність моделювання інтимізації в жанрах… 
______________________________________________________________________ 

197 

ші — / Болі в серці у моїм скажені, / Поможіть мені, товариші! / Ма-
буть, всі б від реготу помліли, / До крові б кусали кулаки: / Бач, мов-
ляв, до чого знахабніли — / Ласки захотіли жебраки! / Хай трясли  
б мене, як дику грушу, / Був би я щасливим все життя, / Коли б ти  
в мою голодну душу / Кинула копійку співчуття. У вірші просте-
жуємо національні образи, типові народні комунікативні кон-
струкції, цікаві інтимізувальні маркери, зокрема образ душі, 
порівн.: голодна душа; виразною і цікавою ідіостилевою зна- 
хідкою митця є й фраза золота добудьте із душі. Ця поезія — ода 
милосердю, звичайному людському співчуттю, якого стає деда-
лі менше.  

Отже, посвяти, що реалізуються за допомогою власних назв 
чи без таких, — посідають визначне місце в структурі ліричних 
віршів В. Симоненка. Це значущий прийом, який є знаковим 
відображенням специфічності моделі ліричного світосприйнят-
тя поета.  

Послання, посвята, як і поетичний лист, організовують текст 
у вигляді своєрідного полілогу письменника з його читачем, 
включаючи чинники часу, епохи, сучасних В. Симоненку, та 
простору, що вимірюється крізь дихотомію “свій”, “рідний”, 
“близький” – “інший”, “чужий”, “несприйнятний”. 

 
 

3.5. Енергетика інтимізації, омовлена невербалікою 
 
У цій монографії висуваємо гіпотезу, що висока енергетика 

інтимізації, яка виявляється в поетичному тексті В. Симоненка, 
пояснюється зокрема й густотою насиченості описами пара-
метрів невербальної (паравербальної) комунікації, що є ознакою 
екстравертивного психотипу, хоч, як зауважувалося раніше, пси-
хотип В. Симоненка окреслюємо як амбівертний. 

Характерною ознакою національного характеру українців, 
як відомо, є кордоцентризм, тому для мовної особистості укра-
їнця характерна спроможність до активного використання не-
вербальних засобів у процесі комунікації, оскільки вони до-
помагають більш яскраво виражати емоції і почуття, особливу 
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чуттєвість. До речі, як зауважує Іван Лендєл, „Василь був надзви-
чайно емоційною людиною. Це був величезний духовний світ, 
який народжував поезію життя”53. 

Комунікативну компетенцію кожної мовної особистості, зро-
зуміло, доповнює компетенція невербальна чи паравербальна54, 
якою, як доводять поетичні тексти письменника, В. Симоненко 
володів сповна. Омовлення невербаліки в поета здійснюється, 
безперечно, з актуалізацією системи тропів і фігур, тобто йдеться 
про орнаментальну невербаліку також. 

Наголосимо, що „невербальна поведінка, уплетена у внут-
рішній світ особистості, є зовнішньою формою існування і вия-
ву психічного виміру людського життя”55, що, вочевидь, специ-
фічно відображається в мові загалом, художньому тексті зокре-
ма, через відповідну вербалізацію невербаліки.  

Аналіз поетичного дискурсу В. Симоненка показує, що пись-
менник активно використовує розмовні фразеологізми на омов-
лення фактів комунікації, актуалізуючи невербаліку. Подібні 
фразеологізми прийнято називати паралінгвальними, порівн.: 
бити(ся) кулаком в груди56; брати в руки57; брати за чуба58; ви-
сіти (повиснути) на шиї59, (ледь) волочити ноги60; впасти (пада-
ти) в обійми смерті61; гризти нігті (пальці)62; дивитися смерті  
________________ 

53 Див.: Інтерв’ю І. Лендєла, [в:] Електронний ресурс: https://vk.com/ 

topic-27698006_24708347 (15.07.2016). 
54 Див. про це.: К о с м е д а  Т. А., О с і п о в а  Т. Ф., П і д д у б н а  Н. В., 

Степан Руданський: моделювання…, зазнач. джерело,  с. 211–224. 
55 Д е м и д е н к о  Г., Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокуль-

турі, моногр., Кривий Ріг 2014, с. 9. 
56 Били в груди кулаками, мов у барабани… (Погрози ночі). 
57 А тоді вже „бери мене в руки” — / До підметок я буду твій… (Я не хочу 

спокійним бути…). 
58 Круг багаття не танцюють дико, / Не беруться в бійці за чуба… (Вар-

вари). 
59 Ти повиснеш йому на шиї (У нього на плечах…). 
60 Уже і так / Ледь ноги волочу…(Хлипання голоду). 
61 Я паду в обійми смерті… (— Спини. — Спини. Помчиться, ніби вихор…). 
62 Я від тебе в екстазі, я пальці гризу… (Дерев’яний ідол). 

https://vk.com/topic-27698006_24708347
https://vk.com/topic-27698006_24708347
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в очі63; дивитися (прямо) в очі64; дивитися правді (ганьбі) в очі65; 
дивитися скоса66; задерти носа67; затискати кулаки68; (туго) за-
тягнути (зав’язати, затиснути) пояс69; закохатися по вуха70; зве-
сти брови71; згинати ноги72; зігнутися в дугу73; зняти капелюх74; 
кидатися в очі75; клацати зубами76; кліпати очима (віями)77; 
ноги згинаються; падати в обійми смерті; пішки під столом хо-
дити78; прикусити губу79; простягнути (простягати) руку (ру-
ки)80; пускати дим в очі81; сісти в калюжу82; схилити (похилити) 
голову83 та ін. Зауважимо, що „паралінгвальні фразеологізми 
становлять досить розгалужену групу української фразеосисте-
________________ 

63 Що в тридцять — в смерті в очі подивлюсь… (Не докоряю ніколи і ні-

кому…). 
64 Правді в очі дивіться прямо… (Кривлякам). 
65 Важко дивитися в очі ганьбі… (Злодій). 
66 Не дивися скоса… (Пісенька). 
67 Горді вірші писати стану, / Навіть носа в них задеру… (Забинтую у сер-

ці рану…). 
68 Може, хочеш, щоб знову пальці / Затискалися в кулаки…(Конвалії). 
69 А ні — то зав’язуйте пояс тугіше, / Ідіть і глитайте брук… (Ви, що скла-

дали псалми і оди…). 
70 І обоє тобі заходились / Говорити у всякий час: / „Ми по вуха у тебе влю-

билися…” (Суперники). 
71 Лиш на хвилинку звела брову… (Осінній вечір…). 
72 Я побачив, що в тебе згинаються ноги…(Дерев’яний ідол). 
73 Ти дугою зробився тепер?... (Дерев’яний ідол). 
74 Але я зібрав би всіх титанів / Я сказав би, знявши капелюх… (Може, так 

і треба неодмінно). 
75 Мені часто кидалось в око… (З дитинства). 
76 Каміння клацало зубами / В жорнах… (Жорна). 
77 Дядько кліпав важкими віями… (Злодій). 
78 Ходив, як кажуть, пішки під столом… (Я не бував за синіми морями…). 
79 І прикушувала пухлу націловану губу… (Ти стояла під стендом, зіпершись 

на руку…). 
80 І руки лагідно до мене простягла… (Вона прийшла). 
81 Пускати в очі дим… (Не лицемірити, не чванитись пихато). 
82 В калюжу сів… (Автобіографія поета). 
83 Чому похилив ти, голову свою?... (Невідісланий лист). 
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ми, яка відзначається багатоваріантністю та складністю семан-
тичних процесів”84. В. Симоненко майстерно використав і цей 
пласт української фразеології. 

Невербальна комунікація85, безперечно, виявляється насам-
перед у живому мовленні. Невербаліка системно й послідовно 
супроводжує всі комунікативні дії, а значить для достовірного 
опису живого мовлення письменнику необхідно омовлювати  
й невербальні дії, що слід робити відповідно до конкретної кому-
нікативної ситуації. Вербалізація специфіки розмовного мов-
лення, як відомо, призводить до підвищення рівня інтимізації 
поетичного тексту. Якщо обов’язковим компонентом живого 
мовлення є активність невербальних засобів, то цілком логічно, 
________________ 

84 Д е м и д е н к о  Г., Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокуль-

турі…, зазнач. джерело, с. 136. 
85 Примітка. Див про це зокрема праці Т. Космеди та її послідовниці 

Т. Осіпової: К о с м е д а  Т. А., О с і п о в а  Т. Ф., Витоки теорії невербальної 

комунікації в українському мовознавстві: актуалізація вчення Л. Булаховського, 

[в:] Лінгвістичні дослідження, Зб. наук. пр. ХНПУ імені Г. С. Сковороди,  

за ред. проф. Л. А. Лисиченко, 40, Харків 2015, с. 74–81; К о с м е д а  Т. А., 

О с і п о в а  Т. Ф., Индивидуально-авторское воспроизведение параметров невер-

бальной коммуникации в идиостиле писателя как элитарной языковой лично-

сти, [в:] Язык и культура в эпоху глобализации, Сб. науч. тр. по матер. Перв. 

междун. науч. конф. „Язык и культура в эпоху глобализации”, вып. 1, 

в 2-х томах, т. 2, СПб. 2013, с. 44–53; К о с м е д а  Т. А., О с і п о в а  Т. Ф., 

Своєрідність омовлення невербаліки в дискурсі Степана Руданського, [в:] К о с - 

м е д а  Т. А., О с і п о в а  Т. Ф., П і д д у б н а  Н. В., Степан Руданський: 

моделювання „живого” мовлення українців, Харків–Познань 2015, с. 211–262;  

О с і п о в а  Т. Ф., Репрезентація невербальної комунікації в українських фольклор-

них текстах, [в:] Лінгвістичні дослідження, Зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Ско-

вороди, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, вип. 33, Харків 2012, с. 220–225;  

Її ж, Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах Т. Г. Шевченка, 

[в:] Лінгвістичні дослідження, Зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, за ред. 

проф. Л. А. Лисиченко, вип. 35, Харків 2012–2013, с. 215–226; Її ж, Метамо- 

ва невербальної комунікації: „вербалізація невербаліки” як засіб реалізації мов-

ного коду (на матеріалах авторських текстів І. Франка, Т. Шевченка, А. Чехо-

ва), [в:] „Мова. Культура. Взаєморозуміння”, Зб. наук. пр., відп. ред. проф. 

Т. А. Космеда, Дрогобич 2013, Вип. ІІІ, с. 62–71. 
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що підвищенню “інтимної температури” художнього дискурсу 
сприятиме послідовне омовлення невербаліки.  

У науковій літературі є чимало свідчень, що на цей пара-
метр комунікації українців звертали особливу увагу класики 
української літератури, він зафіксований у фольклорних тек-
стах. 

Окремі поезії письменника перенасичені символікою невер-
баліки, її образами, конкретними деталями, що дає змогу чіткі-
ше окреслити комунікативну ситуації. Невербальні параметри 
описуються прямо, без використання переносних значень, однак 
оригінально моделюється й авторська орнаменталіка. Напр.,  
у вірші Гіпербола вербалізуються яскраві портретні деталі, номі-
нуються подробиці комунікативної ситуації, докладно й образ-
но змальовано побутову картину життя. Омовлено елементи кі-
несики, проксеміки, фізіогноміки, таксики, порівн.: А він трем-
тить, палають очі п’яні, / І в погляді — блаженство й страхи 
вічні, / Коли вона на щоки ледь рум’яні / Неквапно, холодно кла-
де цілунки звичні, / Сідає потім поруч на дивані / І хилить голо-
ву на груди рахітичні. 

На основі актуалізації компонентів офіцерського мундира  
з словесно-семантичною маніпуляцією назв відповідних розпізна-
вальних знаків військових пагонів створюється мовна гра, що 
базується на зіштовхуванні, протиставленні значень пароніміч-
них лексем “зірка” (на пагонах мундира) і “зоря”, “зірка” (явища 
природи), поет створює гендерно виразний дискурс суто маску-
лінного типу, омовлюючи, головно, кінесику. Меркантильні мрії 
коханої офіцера пов’язані з його кар’єрним ростом, що 
мислиться як збільшення кількості зірок на його погонах. Для 
створення поетичного образу використано кілька фразеологіз-
мів, порівн.: У нього на плечах сиділи зорі, / Не зорі, а шість зі-
рочок, / Ти не могла одірвати від них / Свої сині бездонні про-
валля [...] / Ти думала: скоро їх стане вісім, / А потім зали-
шиться дві, / Зате вони будуть великі і жовті / І до того ж не 
дуже гарячі. / Їх можна буде узяти в руки, / Погратися, мов жа-
ринками, / І знову пустити йому на плечі. / І ще, милуючись ни-
ми, / Не треба задирати голову, / Але він не зміг почути / Ква-
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котіння твоїх думок / І тому залишився щасливим. / Бо не знав  
— / Ти повиснеш йому на шиї, / Щоб він теж не міг / Задирати 
голову в небо / І милуватися зорями, / Які він так божевільно любить 
(У нього на плечах…). У цьому вірші знову використано образ 
думки, що на цей раз є нікчемною: негативну конотацію експлі-
кує дієслово квакотіння (думки жінки примітивні, як думки тих, 
хто квакає). 

Так само гендерно марковані образи створені і в поезії Сірий 
солдат. Простежуємо велику насиченість тексту невербальними 
знаками: Жаль було маленького солдата, / Карбував по вулиці він 
крок, / І вітав начальника завзято, / Руку тицьнувши під кози-
рок. / Крізь холодну стриманість мундира / Рвалася покора із гру-
дей. / — Не людина ти, а лялька сіра. — / Бризкало у декого з очей. / Ду-
же мудрі і занадто вільні, / Втиснуті у дудочки штанів, / Зиркали 
поблажливо цивільні / На убожество його чинів… Дівчина у відчаї  
й знемозі / Боронилась од зухвалих рук. / — Що ж ви тут?, — зама-
тюкався круто / Несподівано співучий альт… / Бився тім’ям 
одчайдушно й люто / Хуліган безсилий об асфальт… / Йшов солдат 
у сірому мундирі — / І йому позаздрили чи ні / Душі боягузливі  
і сірі / У своїм строкатому вбранні? Актуалізовано просодичні 
ознаки, оптичні, зокрема кінесики і проксеміки: йдеться й про 
тип голосу, і характерні рухи — жест віддавання військовими 
честі вищим за ієрархією, характеристика ходи солдата, поглядів 
перехожих для його оцінювання, одягу (сірий мундир солдата 
протиставляється строкатому вбранню, модним штанам-дудоч-
кам), описано характерні рухи, які засвідчують, що відбулася 
бійка. Опис здійснено так, що читач відчуває динамічність карти-
ни, події відбуваються швидко, а невербаліка допомагає увираз-
нити ці події. Зауважимо, що у виразі заматюкався круто поет 
використав семантичний неологізм круто, зафіксувавши розши-
рення значення цього прислівника, що згодом актуалізувалося 
в живому мовленні, особливо молодіжному жаргоні. 

Вірш Сниться мені невідома Італія… демонструє можливості 
фізіогноміки, кінесики і проксеміки. Йдеться про манеру одя-
гатися, запах вуст молодої жінки, деталі її фігури, обличчя, 
моделюються цікаві епітети і метафора: …Платтям принадно 
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охоплена талія / І на устах — медозбір, / Снять мені твої плечі 
оголені, / Ніжна покора невтомлених рук, / Губи твої, пере-
можно подолані, / Серця стривожений стук. / Палять мене твої 
фосфорні очі, / Перса солодкі й тісні, / Диханням пристрасним 
сповнені ночі — / Сняться, прокляті, мені…  

Багато омовлених елементів невербальної комунікації про-
стежуємо й у вірші Ти стояла під стендом, зіпершись на руку…, де 
звертається увага на поставу (Ти стояла під стендом, зіпершись на 
руку), характерні рухи, що вказують на стан ніяковості (М’яла ні 
в чому не винну хустку), характер мовлення (говорила розгублено  
й повільно), відповідні рухи тіла (енергійно підводила голову; на знак 
протесту махала рукою; прикушувала пухлу націловану губу; різко 
підійшла, вільно взяла за руку), погляд (благально дивилася), деталі 
фізіогноміки (розпашілі щоки, пухлі губи, милі ямочки), порівн.: 
Ти стояла під стендом, зіпершись на руку, / М’яла ні в чому не 
винну хустку / І говорила розгублено й повільно, / Ніби не вірила 
в свою правоту. / Лише час від часу енергійно підводила голо- 
ву, / Благально дивилася на своїх подруг, / На знак протесту ма-
хала рукою / І прикушувала пухлу націловану губу. / Потім різко 
підійшла до мене, / Підкреслено вільно взяла за руку / І сказала 
навмисне: „Ходімо, сеньйоре, / Я не соромлюся бути твоїм васа- 
лом, / Хоч саме цим і допікають мені…”. / Я дивлюсь на твої роз-
пашілі щоки, / І милі ямочки здавалися мені безоднею, / З якої  
я вже ніколи не виберусь. / І я розумів, що ти – сеньйора, / А я, навпа-
ки, васал.  

Для вербалізації інтимізації В. Симоненко, як бачимо, омовлює 
практично всі системні параметри невербаліки. Продемонстру-
ємо висловлену думку на конкретних прикладах в проекції на 
системну сукупність невербальних параметрів. 

Акустична система, як відомо, репрезентована екстралінг-
вальними (паузи, кашель, зітхання, сміх, плач) і просодичними 
(темп мовлення, тон, тембр, висота гучності, манера мовлення, 
спосіб артикуляції) виявами.  

Їх омовлення характерне для поетичного дискурсу В. Симо-
ненка. Ці параметри досить часто використані письменником, 
зокрема для характеристики екстралінгвальних виявів акустич-
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ної системи чимало випадків прямої і переносної номінації, що 
вказує на необхідність кашлю (…оглянувся, відкашляв і ну… (Хли-
пання голоду)), чхання (І тільки той, хто чхає на погоду, / Той, хто 
не служить черев в догоду, / Зуміє правді й розуму служить… (Гнівні 
сонети. Погода)); зітхання (І зітхання молодих грудей… (Луг дихне 
в обличчя прохолоду); А дівчина все зітхає… (Ходить хлопець кру-
гом хати…); І чую я у шепоті пшениці / Важкі зітхання висохлих 
губів… (Шум полів); Десь далеко — твоє зітхання… (Міська русал-
ка); Та… не зітхай важенько… (Пісня)); Про тебе думав і зітхав 
нечутно… (Мені здавалось…)); опис дихання, подиху (Рівно 
дишуть твої груди… (Сама); І легко дишуть перса невидимі… 
(Наречена); Чув її тепле дихання… (Сонце ясними бризками…)).      

Сміх і плач часто поруч, оскільки моделюють відповідний 
стан людини, коли і перше, і друге однаково важливе для вияву 
емоцій, що може супроводжуватися й іншими параметрами, 
напр., запахом: І плачу, було, й сміюся… (З дитинства); Лаються, 
 і плачуть, і сміються, / Дорікають, просять і клянуть / В час, 
коли над нивами зів’ються / Пахощі в прозору каламуть… (Лають-
ся, і плачуть…); Із людьми сміятись, плакать і любить… (Я юності 
не знав…); І хлопців сміх, і сльози немовляти… (Шум полів); І ри-
дання, і пошлий сміх… — Захлинулись тісні бульвари; Їй-право, 
сміявся б до сліз… (Приплелася така нісенітниця…). Як бачимо, 
йдеться й про інтенсивність вияву сміху, його характер. 

В. Симоненка, як показує зібраний матеріал, все-таки часті-
ше приваблює сміх, він характеризує посмішку, звертаючи ува-
гу на причини сміху, побажання бути веселим як побажання 
добра, щастя, заборона бути веселим і под. Очевидно, це засвід-
чує оптимізм письменника чи намагання більше уваги приді-
ляти позитивним емоціям, гумору: Все хоче в мене викликати зло-
бу, / А викликає в мене сміх… (Моя наречена…), Я бажаю, щоб всю 
дорогу, / Все життя усміхалася ти… (Тиша і грім); Усміхнися ж 
хоч раз до нас… (Суперники); Не вимучуйте з себе сміху, / Коли 
серце стогне від мук… (Кривлякам); …В усмішці лагідно щасли- 
вій / У мене на губах весна… (А я іду по вулиці сонливій…), Мчать 
веселі весну зустрічати, / Розсипаючи щасливий сміх… (Снігу, снігу 
сиплеться довкола); Чути жарти і веселий сміх… (Біля клубу лине 
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в небо пісня…); Та весела посмішка дівоча… (У вагоні); …милу по-
смішку твою / Я завжди безпомилково серед інших пізнаю… (Я не 
знаю…); Свою усмішку у холодній втомі / Бездумно, безголово 
утоплю… (Не вір мені). 

Посмішку супроводжує низка епітетів: вона може бути чу-
жа — І хай чужа усмішка в ту хвилину… (Ви плачете?...); негарна, 
адже сміх може й спотворювати обличчя, що передається опи-
сово: І губи, скорчені від сміху… (Я юності не знав…); посмішка 
може бути солідна чи несолідна: Тільки не всміхається солідно… 
(Мандрівник).  

Сумно, коли людина втрачає здатність посміхатися, про що 
також пише поет: Та квола старість закує морозом / Померхлі 
і спотворені вуста… (Так пройде все…). 

Омовлюється характер вияву сміху — регіт і писк: Що ви з’їли 
таке смішне, / Що від вашого реготу й писку / Тягне в хату / Із неба 
мене?... (Дума про щастя). 

Йдеться про сміх очима, усміх вій, засвідчується роль ін-
ших органів людського тіла у вияві сміху, зокрема зуби (вико-
ристовуються фразеологічні вирази): Хай очима усміхнеться… 
(Гей, удар, музико); Очі посміхаються… (У полі…); Та в тебе хо-
лодні очі — / Зневага у них і сміх… (Я б також). Верб рядок схилився, 
мову горі, / Усміх вій, знайомих, дорогих… (Луг дихне в обличчя 
прохолоду); Як під милими рідними віями / Ворухнеться і згасне 
сміх… (Ми брехні завжди легше вірим); Скалити зуби до дурних дів-
чат… (Я в світ прийшов не лише пити й їсти…); І він до всього 
шкірить зуби радо… (Гнівні сонети. Погода). 

Сміх виражається й через моделювання зменшено-здріб-
нілої форми цього слова, що засвідчує наявність іронії: Марить 
про щастя, корчить смішки, / Бачачи в злиднях країну… (Ні, я не 
буду поетом таким…). Сміх передається й через його звукове 
уподібнення звуконаслідувальною формою: Шепче п’яний щось 
Микола Варці, / А вона щаслива: хи-ха-хи… (Знову хлопці випили 
по чарці). 

Однак В. Симоненко, як і Т. Шевченко, часто омовлює стан 
горя через сльози, плач, напр.: Ви плачете? У вас, напевно, го- 
ре, / І ваші сльози варті співчуття… (Ви плачете?...), омовлюється 
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побажання не плакати, що передається через порівняння: Щоб 
ніколи сльоза на вії / Не світилася, мов роса... (Тиша і грім). 

Сльози зазвичай солоні — Скільки потім за нас проливали / Милі 
очі солоних сліз!... (Скільки хникають вже коханці…); вони ін-
тимізуються, завдяки використанню займенникового слова 
 тії — І поглянеш в свою душу / Чому тії сльози?... (Часом в серці 
гряне буря…).  

Ужито низку дієслів на позначення способу вияву плачу, 
для чого письменник використовує порівняння — І заплачеш, 
ніби дурень, / В свято від вина… (Часом в серці гряне буря…); Все 
стерпить, хіба заплаче стиха, / Дивлячись на добрих малюків… 
(Старість), вербалізується плач матері та його причини, плач 
невідомої людини, дівчини, коханої — Мати плаче крадько-
ма… (На заробітки); І буде плакать і / Журитись мати… (Можли-
во, знову загримлять гармати…); І хтось сльозу непрохану змах-
не… На віях сльози… (Моя вина), сльози прагнуть стримувати  
— Ну що ж — і я зумію стримати сльози… (За іншим ти у віршах 
сумувала…).  

Акустичні екстралінгвальні вияви, як бачимо, описуються  
і як компоненти фізіогноміки, поєднуючись частіше з описом 
кінесики.  

Явища природи, її об’єкти, уособлюються і породжують про-
содичні образи: Чую, земле, твоє дихання… (Чую); Вітер… / Зупи-
нився біля тебе і млосно / Голубив тебе до рання, / Під шепіт осінніх 
віт... (Я б також); Зазітхав у волоссі твоїм… (Суперники); І захо-
лонувши у дивній грації, / Зітхають свіжістю дівочою акації… 
(Поет і природа); І зітха тужливо вітер, кулаками в шиб- 
ки б’є… (Виє вітер…); Ну вгамуйся, клятий вітре, не стогни та 
не хрипи, / У моє вкладайся ліжко і за мене там поспи… (Виє вітер...); 
Та сміялося сонце… (Пучок суниць); Хай тим стане оце на ди- 
во, / Хто під регіт і плач жоржин / Йде косить поетичну ниву… 
(Косар); А життя усміхнеться лукаво… (Ми брехні завжди легше 
вірим); Над натовпом качаються від сміху / Холодні електричні 
ліхтарі… (Вулична сцена); Лиш порою під ним буде плакати жи-
то… (Дід умер); І буде довго плакать осінь бідна… (Літо); Баба-
-осінь ридає нестримно… (Осінь. Довгі дощі…). Уособлюється, влас-
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не, сміх і плач, на цій основі породжуються яскраві метафори: 
Обнявся сміх з журбою, / Ненависть з любов’ю… (Тиша і грім). 

Активно омовлена й просодика: сила голосу, його конкрет-
на характеристика — тембр, гучність, прохання чи спонукання 
до зміни відповідної голосової характеристики, спосіб мовлен-
ня і под.: На всіх не нагримаєш грізно… (Я…); Чую ваш голос 
простий і ласкавий… (Безсмертя. Голос предків); Я готовий кри-
чати щосили / Надриваючи голос свій… (Суперники); І марно він 
дере біля проходу рота… (Сторож); На мене кричав, аж блід…  
(З дитинства); Говоріть голосніше… (Ви, що складали псалми і оди…); 
І шепче хтось (можливо, совість власна)… (Я); Травам ім’я милого 
шепчи… (Ніби краплі жовті…); Хрипла лайка й глуха возня… 
(Тітка Варка); Під ніс собі мурликай… (Коли із заліку попруть…); 
Несуться зі свистом-гуком / Козаки у всі кінці… (З дитинства); 
Скільки хникають вже коханці… (Скільки хникають вже кохан-
ці…); І говорила розгублено й повільно… (Ти стояла під стендом, 
зіпершись на руку…); Розказують повільно, ніби сон… (Ошукана 
могила); Закусивши зойки на губі… (Межа); Мугич пісні гугняво 
під сопілку… (Гнівні сонети. Погода); Де люди чавкають смачне щось 
і горіле… (Осінь); Бруд осінній за халяви, ніби сьорба хтось уху… 
(Ночі крадуться нахмурені…). 

Старість спотворює не лише посмішку, але й спосіб мовлен-
ня: Хіба в нестримній жалобі і злобі / Беззубий рот прошмака  
в пустоту… — Так все пройде… .  

Застосовуючи відповідний запис (поділ слів на склади), поет 
змушує читача сприймати фрагменти тексту речитативом, тоб-
то керує і акустико-звуковим способом сприйняття його поезії 
(прийом дефісації): Жирний ворон, мов чорна папаха, / На ко-
зацькій сидить голові. / А нав-круг по-ру-ба-ні / До-си-на-ють 
сни, / І да-ле-ко бу-бо-ни / Кли-чуть до вій-ни (Українська ме-
лодія). 

Крім того, вербалізація просодики породжує метафору, 
що базуються на переосмисленні способу мовлення, що харак-
терний для дітей, — І бурі й шторми, то дитячий лепіт… (Тиша). 
Є й інші приклади метафоричного омовлення зазначеного па-
раметру — Ніч кричала мені, розтерзана… (Впало сонце…) та ін. 
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Важливим чинником комунікації, як відомо, є мовчання. 
Воно оцінюється переважно позитивно. На його роль неодно-
разово вказує письменник, безпосередню номінуючи цей тип 
комунікативної поведінки — Я знов мовчу…(Компаньйонка);  
…І я мовчав… (Мені здавалось…), додаючи до нього епітети вели-
чаве, сурове — І вона величаво мовчала… (Тітка Варка); Ідуть  
в суровому мовчанні… (Друзі), характеризуючи ситуацію мов-
чання — Двоє ходять мовчки по надталому, / Мішаному з водами 
снігу… (Провесінь); …І підкреслено ти мовчиш… (Дупло); Мовчки 
зупинились на мосту… (Дотліває холод мій…), Він мовчав. / Але 
хмари з неба / Опустилися йому на чоло… (Конвалії), на протистав-
ленні, контрасті говоріння і мовчання моделюється оксюмо-
рон: — І, говорячи, не мовчи… — Тиша і грім; Ти мовчанням 
мені кричи… (Тиша і грім); Говорю я з тобою мовчки…). Мов-
чання поєднується з посмішкою, сміхом: Мрій і смійся, думай  
і мовчи. / Посміхайся вітрові грайливо… (Ніби краплі жовті…); 
Коли сидів мовчазний біля тебе… (Я був бездумний, млявий, мов 
амеба…). Воно може проектуватися одночасно і на людину, і на 
явища природи, увиразнюючи образи: Фріц мовчав. / І мовчало 
літо. / І отерплі мої вуста… (Батько). Мовчання поет характе-
ризує і як певну таємницю, що вимагає здогадок: Він мовчки світ 
навколо оглядає, / І дехто думає: / „Мовчить! / Напевно, щось він 
знає…” (Камінь). 

У поетичному дискурсі В. Симоненка вербалізовано широ-
ку палітру невербальних параметрів, що репрезентує оптичну 
систему. Найбільшу увагу концентрує поет на словесному уви-
разненні контакту очима — І в очі йому дивлюсь… (З дитин-
ства); Твоя краса цвіте в моїх очах… (Там, у степу є…), власне 
стратегія контакту очима спонукає письменника моделювати 
специфічний гумор — Як це чудово і як це знаменно, / Що очі  
є в тебе і в мене! / Але ж, моя муко, багато значить — / Ми можем 
щодня одне одного бачить! / Образливо тільки, їй-богу, / Що я, окрім 
тебе, не бачу нікого… (Як це чудово…), посилюючи інтимізацію 
тексту. Опис погляду та деяких деталей обличчя, що його уви-
разнюють, дає змогу репрезентувати відповідні комунікативні 
стратегії. Поет багатозначно називає очі вікнами душі: Очі — вікна 
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моєї душі… (У душі моїй…). Цей вираз яскраво афористичний. 
Характеристику очам надають словотвірні варіанти номінації: 
використовується система суфіксів, що допомагає моделювати 
почуття любові — Їй дивився в оченьки ясні… (Яром та доли-
ною…) чи зневаги — Очицями, повними блекоти… (Я). 

Погляд часто оцінюється, відповідно, позитивно чи негатив-
но, напр., погляд крізь окуляри, як правило, неприємний і оці-
нюється негативно. Це ілюструється так: Крізь холодні скельця-
-окуляри / Оглядають благодійно світ… (Варвари). 

Омовлюється напрям погляду, його ознаки, вираз очей, ма-
нера дивитися, для письменника важливий і колір очей, які  
у поета охоплюють широкий спектр кольорів, одночасно В. Си-
моненко вказує на інтенсивність, використовує індивідуально-
-авторські порівняння, зокрема йдеться про очі карі — Дивився б 
у очі карі… (Я б також), мідні — І очі — холодні, мідні… (Заспані 
сни…), сині — І сині очі, ніби дні весняні… (Танок), божевільно 
голубі — Очі божевільно голубі… (Я тобі галантно не вклонюся), 
сині — Світять в душу сині-сині очі, / Як фіалки перші навесні… 
(Фіалки), сірі — Спалахне твоє біле волосся, / Сірі очі, каре паль-
то… (Розвели нас дороги похмурі…) чи сіруваті — Будуть завжди 
сіять мені / В душу, повну вітрів і грому, / Сіруватих очей вогні… 
(Тиша і грім). 

На основі опису кольору очей створюються індивідуально-
-авторські дієслова, що вказують на насиченість погляду залеж-
но від кольору очей, порівн.: Але щастя твоє ще довго / Голубіло 
з очей у всіх… (Закохана), Бачив я: у Миколи в зіницях / Синім 
полум’ям радість цвіла… (Пучок суниць). 

Актуалізуючи сталу валентність виразу карі очі, поет проек-
тує її і на одяг, створюючи оказіональний образ (каре пальто). 

Виразність очей підкреслюють авторські метафори, порівн.: 
очима можна, як виявляється, гасить зірки … на світанні…  
(Я не помру від розпачу…), вони мліють: Журливо мліли очі су-
мовиті… (Жорна). 

Письменник констатує вплив погляду на поведінку люди-
ни, зокрема й комунікативну: очі гріли теплом своїм, очі посміхну-
лись… („Любиш?” — сказав дівчині…), вони викликають почуття 
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симпатії, співчуття, можливо, й легкої іронії: В очах їх сміш- 
но / Заплелися журба і жаль… (Тиша і грім). 

Погляд також надзвичайно різний: холодний, лукавий86, теп-
лий, одночасно гарячий і крижаний, тупий87, що описується пе-
рифрастично з оксюморонним увиразненням — А у тебе нині 
очі пашать жаром — / Тільки кригу видно в тім огні… (У вагоні); 
погляд опускається, очі блукають, що викликає риторичне пи-
тання автора, посилюючи інтимізацію, порівн.: Чому ви блукає-
те зором?… (Берези в снігу заніміли…), поет надає очам психоло-
гічні ознаки: очі у нього бувають сумні чи не сумні88, сумовиті, 
ніжні та ясні89, розтривожені90, кляті, наповнені горем91, неспокійні, 
жадні92, порожні93, прозорі94, холодні95, хмурі (мужицькі)96, заспані97, 
інтимізовано рідні, порівн.: Тільки в очі рідні задивлюся — / В них 
свою тривогу утоплю… (Я тобі галантно не вклонюся), але можуть 
бути й чужі — Їх очі неспокійні і чужі… (Маячать у вітринах 
манекени…). Вони можуть мати хвороби, фізичні вади, на основі 
актуалізації ознаки близорукості також омовляється відповідний 
образ, порівн.: І довго будуть очі близорукі / Вдивлятися в осінню 
сизу млу… (Так пройде все…). Виразно інтимізуючи, поет вказує  
й на їхню приналежність (використано присвійний займенник 
мої — Очі, наповнені горем, / Очі сумні мої… (Берези в снігу зані- 
________________ 

86 У твоєму погляді лукавім / Хитрість і захоплення стоять… (У вагоні). 
87 Він дивився на мене тупо… (Я). 
88 Очі не сумні (Сама). 
89 В неї очі ніжні та ясні… (У вагоні). 
90 Ти не бійся дивитись / В мої розтривожені очі… (У душі моїй…). 
91 Очі, наповнені горем, / Очі сумні мої, / Чому ви блукаєте зором? / — Хо-

чем побачить її… (Берези в снігу заніміли…). 
92 І жадні очі пильно / За кожним рухом стежать неухильно… (Без-

сонна ніч). 
93 Втюпили в землю порожні очі… (Догматики). 
94 Очі прозорі, сині… (“Любиш”, — сказав дівчині…). 
95 Холодні очі в нього… (За іншим ти у віршах сумувала); Та в тебе хо-

лодні очі… (Я б також); І очі — холодні, мідні… (Заспані сни…). 
96 Я не забув мужицькі очі хмурі… (47-й рік). 
97 Заспані очі оточили мене, / Щуляться з холоду, бідні, / І в кожного личко 

таке чудне… (Заспані сни…). 
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міли…), звертається увага на їхню форму, насамперед роз- 
різ — Монгольські очі теплі і сумні… (Я був бездумний, млявий, 
мов амеба…).  

Описано комунікативні ситуації, коли обов’язково потрібно 
дивитися в очі для вербалізації щирості мовця, зокрема це 
актуально під час освідчення, порівн.: “Любиш”, — сказав дівчи-
ні, / Глянувши в очі їй, / Очі прозорі, сині, / Гріли теплом з-під  
вій. / “Так”, — посміхнулися очі… (“Любиш”, — сказав дівчині…).  

Однак, як засвідчують теоретики комунікативної лінгвісти-
ки, коли людина моргає, інтенсивно кліпає, то це може означа-
ти, що вона говорить неправду, тому поет імперативно, інтимі-
зуючи текст, рекомендує: В очі глянувши — не моргай!... (Батько), 
він указує на причинно-наслідковий зв’язок, що виникає в про-
цесі комунікації між рухами повік і характером висловленого: 
Дядько кліпав важкими віями, / Важко дивитися в очі ганьбі… 
(Злодій), ознакою негативної комунікації є й відведення погляду 
вниз, що може свідчити, що людина говорить неправду, тому 
поет не рекомендує робити й таке: Не відводьте погляду вниз… 
(Кривлякам), як і застерігає він від відповідного скерування по-
гляду, порівн.: Не дивися скоса… (Пісенька). 

Ліричний герой часто дивиться спідлоба98, може глянути пря-
мо в очі99, може зазирнути в душу100, може навіть очима штри-
кати небо101, закликає не боятися погляду, очі йому хочеться за-
крити102, вони стежать пильно і неухильно, у них можна багато 
чого прочитати, зокрема зневагу і сміх103, щастя104, почуття коха-
ної105, побачити майбутнє, порівн.: Даль у очах сія… — Сонце ясни-
________________ 

 98 Та спідлоба гляне мимохіть… (Мандрівник). 

 99 Ти холодний погляд опустила… Певне тому, що немає сили / Прямо  

в очі глянути мені… (Зустріч). 
100 В душу очі глянули сумні… (Синій конверт). 
101 Штрикаю небо очима гострими… (Самотність). 
102 А часто хочеться закрити очі кляті… (Я). 
103 Та в тебе холодні очі — / Зневага у них і сміх… (Я б також…). 
104 І щастя читав у них… (Я б також). 
105 Тож було і солодко й незвично / У твоїх очах читать грозу… (Дотліває 

холод мій…). 



Т. К о с м е д а 
_____________________________________________________________________ 
212 

ми бризками…; Тож було і солодко й незвично / У твоїх очах чи-
тать грозу… (Дотліває холод мій…). 

При цьому можна звести брови — Лиш на хвилинку звела бро-
ву… — Осінній вечір…, брови бувають вигнуті різками, ніби 
тінь від каганця… (Чи про славу, чи не славу…), вони інтимізу-
вально милі — Ти не можеш мене покарати / Блискавками з-під 
милих брів… (Ти не можеш…), однак погляд при цьому може бу-
ти надто швидкий і гострий (очі — блискавки), його увиразню-
ють вії — Під віями, як абажурами, / Блищить очей твоїх овал… 
(Абажури), яскравими є наведені індивідуально-авторські порів-
няння, як і порівняння очей з ягодами — …мов достиглі ягоди, 
горіли… (Я був бездумний, млявий, мов амеба…) чи весною — І си-
ні очі, ніби дні весняні… (Танок) та оказіональні метафори, що 
характеризують блиск і особливий чуттєвий погляд очей опу-
щених прихований екстаз… (О ці міста!). 

Для опису погляду вдало використано спонукальну усічену 
форму дієслова блищати — блись, що повторюється двічі і уви-
разнює дію, моделює процес руху: Із-під вій на мене — блись 
та блись… (У вагоні). Поет звертає увагу на те, що видно крізь 
очі — Бо крізь очі видно порожнечу… (У вагоні).  

Описуючи очі, В. Симоненко створює оказіональні епітети, 
напр., бистроокий (порівн. контекст: Бистрооких красунь і кра-
сенів… (Невже?...). 

У деяких об’єктів довкілля очей може бути багато: так автор 
вказує на важливість зору, необхідність охоплювати поглядом 
усе довкола: Стільки в тебе очей, / Стільки рук і мозо- 
лів, / Скільки крапель в Дніпрі / І у небі зірок… (Стільки в тебе 
очей…). 

Значущими для опису кінесики є вербалізація рухів чи жес-
тів, міміки обличчя, постави тіла та ходи. Поет засвідчує, власне, 
що для образу людини вважливо усвідомлювати й трактувати  
її рухи, адже в сильної людини й рухи такі самі дужі: Але в кож-
ному русі — сила… (Матері).  

Жести людини можуть оцінюватися й негативно, особливо 
коли вони штучні, нещирі: І твої манірні жести і кокетство 
навісне / Не дратують, не дивують — тільки радують мене… (Я не 
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знаю…), однак якщо це рухи коханої жінки, то навіть вони не 
дратують ліричного героя: таке омовлення ситуації також ви-
разно інтимізує його поетичний текст. 

Соціальну оцінку набуває в поетичному тексті В. Симонен-
ка й колір шкіри, порівн.: Загорай, бо по-панськи білий… (Вдома). 
Інтимізувальним є спонукання поета загоряти, щоб не належа-
ти до класу багатіїв, що негативно оцінювався в тогочасному 
суспільстві. Ознака кольору шкіри може номінувати свого на про-
тивагу чужому. 

Імпліцитно зауважуючи, що сучасна йому людина втрати- 
ла віру в Бога, письменник репрезентує це через опис релігій-
ного жесту, що вже не властивий українцям, утратив свою са-
кральність, про що письменник жалкує: Іду, не хрестячись,  
в дорогу — / Я віру прадіда забув… (Іду, не хрестячись…). 

Його турбують рухи головою та відповідні пози чи жести, 
що вказують на емоційний стан людини, порівн.: Чому похилив 
ти, голову свою? (Невідісланий лист); Замріяно схилилась до сто-
ла… (Леся Українка); Не хилися в тузі… (Невідісланий лист); Голову 
бадьоріш! (Голову бадьоріш…), факт заперечення висловленого: 
Головою похитну: / — Будеш сватать не одну (Дівочі жарти). 
Омовлено й інтимізовану зменшено-пестливі форми іменника 
голова у поєднанні з інтимізованою стверджувальною часткою 
так, порівн.: Голівку мило схиливши так… (Осінній вечір…). 

Поклін — це рух, що засвідчує повагу, шану і любов, ціка-
вим є вказівка на його відсутність як заперечення поваги, напр.: 
Я тобі галантно не вклонюся… (Я тобі галантно не вклонюся…). 

Досить багато зусиль поет приділяє опису губ чи рота. Він 
використовує синонімічне багатство української мови і в межах 
одного речення зіштовхує синонімічні лексеми вуста і губи, 
створюючи цікавий образ, напр.: Твої вуста його не знали губ… 
(За іншим ти у віршах сумувала…). 

У тексті В. Симоненка є прямі вказівки на відповідну міміку, 
рухи: А поруч хтось, облизуючи губи… (Я йшов один…), деталі 
процесу споживання їжі: Обмивши губи в нарзані чи каві, / До-
жовуючи свіжий бутерброд, / Ви стаєте великі й величаві… (Приру-
ченим патріотам). 
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Губи поет репрезентує як вогкі106, вологі107, пухлі, примхливі, 
грішні, неціловані108. Поет уважає, що жіночі вуста окремо заслу-
говують на любов, як і деякі інші деталі обличчя: Як люблю 
твої губи і брови, / І поставу, і вроду твою… (Тиша і грім). Однак 
вони можуть викликати й негативні відчуття: Губи тремтять 
потворно… (Ворон). Надають тексту відповідної експресії інди-
відуально-авторські порівняння, що стосуються губів: вони ніби 
стиглі вишні… — І палають, ніби стиглі вишні, / Владно підко-
ряючи собі, / Губи неціловані і грішні… (Я тобі галантно не вкло-
нюся). Омовлено колір губів, одночасно може бути репрезенто-
вана мотивація, чому губи мають саме такий колір, що базу-
ється на спостереженнях за ходом комунікації: вони сині (від 
люті)109, рожеві (вжито і росіянізм розові110). Для актуалізації від-
повідної прагматики у вірш уплетено розмовний фразеологізм 
прикусити губу, порівн.: І прикушувала пухлу націловану губу… 
(Ти стояла під стендом, зіпершись на руку…), можна й закусити 
зойки на губі… (Межа).  

Лексема рот використовується нечасто, зокрема зі вказівкою 
на старість: Хіба в нестримній жалобі і злобі / Беззубий рот про-
шмака в пустоту… (Так все пройде…). 

Натурфілософія письменника інтимізується в образі, що від-
творює любов українця до землі: Залицяється колос до губ… 
(Косар). 

Зауважимо, що поет використовує усе багатство граматич-
них форм української мови, актуалізуючи варіантні форми 
закінчень, напр.: губ і губів, подаючи їх у тексті поруч. 

Для омовлення чола також використано його синонім лоб, 
однак перевага надається стилістично маркованій лексемі чоло. 
Це поняття також інтимізоване (поєднано із займенниками мій 
і твій), пов’язане з конотованою в українській лінгвокультурі 
лексемою думка, про що йшлося раніше, стосується як людини 
________________ 

106 Рожеві губи, вогкі і примхливі… (О ці міста!). 
107 Вологих вуст незаймане тепло… (Я йшов один…). 
108 Губи неціловані і грішні… (Я тобі галантно не вклонюся). 
109 Губи їхні від люті сині / Злоба щелепи їм звела… (Конвалії). 
110 І воркують ніжно і грайливо / До дівочих розових губів… (Дві голубки). 
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— І знов моє нахмурене чоло…(Я йшов один…); Точить пиха 
твоє чоло… (Дупло), яке може вкриватися зморшками і борозна-
ми — І зморшки морщите на ситому чолі… (Прирученим пат-
ріотам); Борознами вкрилося чоло… (Старість), так і уособле-
ного неживого об’єкта, зокрема України: Коли думки на лобі  
у тебе нема… (В букварях ти наряджена…). 

У тексті В. Симоненка є приклади, що привертають увагу 
читача до виразу обличчя. Знову використано синонімічні лек-
семи, що, однак, по-різному марковані, — обличчя, лице, пика 
(поет це виразно демонструє): Обличчя матерів налякані, три-
вожні… (47-й рік); А лице в напруженім огні… (Зустріч); Прий-
дешнє осяває наші лиця… (Ми думаєм про вас…); Він гримів одер-
жимо і люто, / І кривилося гнівом лице рябе… (Я); Ви скорчите 
кислу пику! (Мій родовід). 

Характеризується форма обличчя, його колір за допомогою 
національно маркованих порівнянь, напр.: І обличчя кругле, мов 
книш… (Дупло), І стояв він, як мак, рум’яний… (Пучок суниць). 

Колір обличчя, безперечно вказує на здоров’я — Вже лице 
пожовкло, як солома… (Старість). Про здоров’я свідчить ру-
м’янець, що передається через відповідну тропіку — На щоках 
танцює вогонь… (Піч), щоки розпашілі… (Ти стояла під стендом, 
зіпершись на руку…), старість вербалізують зморшки: Сновига-
ють по зморшках думи… (Піч). 

У поета омовлені й індивідуальні ознаки обличчя, що не 
часто властиві людині, однак такі ознаки можуть викликати 
особливу любов, як про це пише В. Симоненко: І милі ямочки 
здавалися мені безоднею, / З якої я вже ніколи не виберусь. / І я розу-
мів, що ти — сеньйора, / А я, навпаки, Васал… (Ти стояла під стен-
дом, зіпершись на руку…). 

Практично не омовлюється така деталь обличчя, як ніс.  
Є лише кілька прикладів, коли йдеться про дитину: І сонце не на-
дивиться згори / На їх носи, рум’яні і кирпаті… (Маленькі сонця). 
До свого сина поет звертається так: Кирпатий барометре мій!, де, 
власне, імплікується ніс як важлива деталь опису обличчя. 

Екстравертивним характером сприйняття поетом довкілля 
пояснюється й та увага, яку надає поет опису ходи, відповідної 
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манери рухатися. Особливо він прискіпливо описує ходу жінок, 
використовуючи для цього характерні метафори, конструкції 
контрасту, зокрема прийом паралелізму, напр.: Граціозно і плас-
тично проплива твій силует… (Чи про славу, чи не славу…); 
Чому вона не ходить, а літає, / Чому як прийде — наче про-
пливе?... (Танок). 

Однак хода може викликати й недовіру, насторогу, негатив-
ну оцінку: Ну, чому ти проходиш боком… (Дупло); Украв, виха-
ючи задом, Головешку “свого” вогню… (Головешка). 

Описано темп поступу, його інтенсивність: Біля мосту сти-
шую ходу… (Дотліває холод мій…); Дріботіли маленькі бо- 
ти / Об розчулений тротуар… (Закохана); І так довго стогнали по 
бруку / Перестуки її підборів… (Одурена); Уже і так / Ледь ноги 
волочу…(Хлипання голоду); І твої легенькі кроки… / Я завжди 
безпомилково серед інших пізнаю… (Я не знаю…), а також танцю-
вальний характер: Фокстрот у судорогах / Вистукували ноги… 
(Голодна симфонія); Заходились вибивати тропака ногами…  
(Погрози ночі); Гей, притупніть / Та пристукніть / Посильніш!... 
(Гей, удар, музико…); танцювальні конфузи: Я тобі, чужа Бабет-
то, / Наступив на ногу?... (Фокстрот). 

До речі, Іван Лендєл зауважив, що Василь Симоненко вмів ду-
же точно передавати виразні портретні деталі: за ними людину 
можна було легко впізнати. Він наголосив, що 

 
Василь на початку 60-х написав вірш про Микиту Хрущова.  

[…] Зримо уявляється портрет цієї людини. І про бородавки там є,  

і про кукурудзу. Вірш якимсь дивом був надрукований. А потім 

Симоненка викликали в Москву до Хрущова. На жаль, Василь не 

сподобався Хрущову, і це мало трагічні наслідки111.  
 

Зазначена цитата свідчить, що В. Симоненка вважають май-
стром портретної деталі, хоч у поетичному дискурсі портретну 
деталь не так легко  відтворити. 

Зовнішній вигляд людини, її фізіогноміка вимагає верба-
лізації типу й вимірів тіла людини, опису її одягу, стилю, зачі-
сок і под., що також має місце в поезії митця. Він зауважує ті-
________________ 

111 Див.: Інтерв’ю І. Лендєла, [в:] Електронний ресурс..., зaзнач. джерело. 
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лесні вади — наявність зайвої ваги, вульгарності чи, навпаки, 
недостатність ваги: Неначе їх стьобає радіола / Під непомірно ожи-
рілий зад… (Вулична сцена), Тільки чомусь неначе схуд… (Вдома). 

Зосереджуючи увагу на недостатній масі тіла людини, він 
роздумує й про причини цього явища, що здійснює через образ-
ні порівняння, та ще й до того ідеологізовані, напр.: Худі, немов 
колгоспні трудодні… (47-й рік). 

Манера одягатися, характерний одяг повідомляють про со-
ціальний стан людини, напр.: по-босяцьки натягши картуз… 
(Міська русалка), її естетичний смак — В строкатім одязі, неначе 
на балу… (Я йшов один) та ін.  

Зрозуміло, що бідна людина ходить у простій свитині або 
теплому ватянику (деталь одягу ув’язнених — Теплий ватяник 
зав’язала / На застужений свій поперек… (Піч)), що може викли-
кати негативні відчуття в багатих людей, про що пише В. Симо-
ненко, можливо, натякаючи й на факти своєї біографії, оскільки 
він тривалий час одягався дуже просто, бідно — …зі мною  
у простій свитині / У “між люди” соромно піти… (Зустріч). Однак 
згодом його одяг став більш вишуканим: Я тепер у новому 
костюмі… (Зустріч).  

Нечасто використовує В. Симоненко назви одягу (його фраг-
ментів), що мають національну маркованість: Ти одягла вінок, 
немов корону… (Компаньйонка). 

Спосіб вербалізації деталей одягу також може засвідчувати 
соціальний стан людини, адже саме жебрак знімає шапку перед 
багатими і мусить її тримати на колінах — … шапку дід поста-
вив на коліна… (Жебрак). 

Назва взуття може ставати основою гумористичного обра-
зу, що базується на актуалізації його функції: галоші, як відомо, 
натягають на якесь інше взуття, що змотивувало метафору, 
порівн.: Поможіть же, черевики, ще загадку розгадать — / Як на-
вчитися галоші нам на серце узувать? / Щоб, як повінь в душу 
рине свіжим полум’ям / П’янким, — / Замочить лише галоші, сер-
це ж винести сухим? (Черевики, Черевики…). 

Щодо омовлення зачіски, манери розчісуватися і под., то 
тут письменник незмінно використовує національно значущі 
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ознаки: найчастіше опоетизовують дівочі (жіночі) коси, що су-
проводжується виразними епітетами (розкішні, пишні), напр.:  
Я ж губами у розкішних косах / Позбираю зоряні вогні… (Нарече-
ній), Не упадуть на груди пишні коси… (Упала ніч), Коси її роз-
віяні… (Сонце ясними бризками…), Я не знаю, хто ти, що ти, чи 
люблю тебе, чи ні, / Тільки гладить білі коси часто хочеться ме-
ні… (Я не знаю…). Омовлюється ознака наявності чи відсутності 
кучерів, напр.: Ти сидиш навпроти, кучерява… (У вагоні); Не біда, 
мала Бабетто, / Що не кучерява… (Фокстрот).  

Чоловічим національно маркованим типом зачіски в укра-
їнців є чуб: Якби, мовляв, був білий чуб у нього / Та щоб до чуба очі 
голубі… (Вже два десятки стукнуло хлопчині…); …розвівати чу-
ба… (Буду тебе ждати там, де вишня біла…), Круг багаття не тан-
цюють дико, / Не беруться в бійці за чуба… (Варвари), Затиснув-
ши у жменю чуба… (Я йшов один…). 

Атрибутом чоловічої мужності і краси є вуса: Холодні очі  
в нього і русявий вус… (За іншим ти у віршах сумувала); І вже під 
носом натяк на вус… (Вже два десятки стукнуло хлопчині…). Без-
вусий оцінюється менш позитивно, його вважають недосвідче-
ним: Бравада випускна безвусих юнаків… (Мені здавалась…). 

Жіноче волосся належить до чинника жіночої краси, до яко-
го в чоловіків виникає особливий потяг, любов. Поет створює 
своєрідні метафори, епітети, напр.: У волоссі б твоєму вмер… 
(Закохана); Я люблю… волосся твоє сумне… (Тиша і грім); Припа-
ду я шалено й грубо / До безумства твоїх волось… (Говорю я з то-
бою мовчки…), У скількох у волоссі мліли, / У скількох іще будете 
мліть?... (Суперники), То не скрипка кликала — волосся, / Що то-
бі спадало на чоло… (Дотліває холод мій…). Поет практично не 
вербалізує кольору волосся, робить це дуже рідко, напр.: Спа-
лахне твоє біле волосся… (Розвели нас дороги похмурі). 

Простежуємо моделювання оказіональної форми множини 
від іменника волосся (волось). В. Симоненко актуалізує потенціал 
граматичної парадигми іменників. 

Не часто письменник привертає увагу свого читача до прок-
семіки (відстань між мовцям, дистанція, вплив території, вплив 
орієнтацій, просторове розміщення співбесідників), хоч інколи 
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вербалізація цих параметрів допомагає увиразнити образ, акцен-
тувати увагу на інтимізації: порівн.: А в клубі стану в темному 
кутку… (Танок); Вмощусь на коліна до нього… (З дитинства) та ін.  

Яскравим прикладом вербалізації графеміки є намагання 
створити поетичний образ на основі опису почерку, що рідко 
моделюється в поетичних текстах, порів.: Навіть почерк виразно 
говорить / Про твої приховані думки… (Фіалки). 

Тактильно-кінестезичні ознаки, тобто такесика, акцентує 
увагу на потискуванні рук, поцілунках, дотиках, поплескуванні 
і под. 

Жест потискування рук, без сумніву, омовлює низку стосун-
ків, що виникають між людьми, оскільки потиски можуть бути 
різні, зокрема: байдужі — Він байдуже потис їй руку / І не чув  
її милих докорів… (Одурена), дружні — Дай на дружбу руку… 
(Голову бадьоріш…), теплі, навіть гарячі — Все віддав би, що жить 
осталось, / За гарячий дотик руки (Тиша і грім), ніжні (Торкнули 
ніжно руки невидимі… — Я йшов один…), вони можуть означати 
підтримку — Підкреслено вільно взяла за руку… (Ти стояла під 
стендом, підпершись на руку…); Стискають руки у мовчанні… 
(Друзі). Чоловічі руки здатні затискати шаблю, і про це також 
говорить поет: І я затискаю руку, / Мов щабля у тій руці…  
(З дитинства). 

Трепетно описані стосунки закоханих, що виражаються че-
рез відповідні дотики, до речі, омовлюється глибока інтимність 
подібних дотиків: Я і в думці обняти тебе не посмію, / А не те, 
щоб рукою торкнутися смів… (Я і в думці…), застереження, 
щоб ніхто інший не міг торкнутися коханої — Ніжна й добра, 
щедра і шалена, / Іншому в обійми упадеш… (Ніби краплі жов-
ті…); жаль — І не торкнуться руки теплих пліч… (Упала ніч); 
Ніхто мене до серця не пригорне… (Упала ніч…). Є конкретна вка-
зівка на те, що інтимні дотики сприяють виробленню довіри, 
налагодженню стосунків, порівн.: Я досхочу напився милої отру-
ти, / Я натомився від гарячих слів. / О, скільки довелося пригор-
нути / Довірливих і каверзних голів… (Я досхочу напився…). 

Жест пригорнутися чолом чи пригорнутися до грудей свідчить 
про наявність ніжних і глибоких інтимних почуттів, що май-
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стерно й образно описано в таких контекстах: В грудях набубня-
віла тривога / Світла, ніби ранок запашний, — / Ти ще не хилила ні 
до кого / Лобик свій упертий і смішний… / Ти ще не торкалася 
губами / Вічних і прозорих таємниць… (В грудях набубнявіла 
тривога…); Спади мені дощем на груди… (Суперники).  

Поет описує насолоду від дотику рук коханої: Впасти в руки 
твої, Світлано, / І померти від лоскоту їх? (Ти байдужа, як мертве 
місто), приємні відчуття виникають від спогадів п’янкого тепла 
дівочої руки… (Я юності не знав…). Зазвичай закохані руки кла-
дуть на плечі: І я кладу тобі на плечі руки… (Моя вина); І ти мені 
на плечі клала руки, / І обпікала дотиком гарячим… (Мені здава-
лось…). Однак бувають і неприємні ситуації, пов’язані з дотика-
ми: Я б не викручував твої тендітні руки… (Коли б я тобі бажав). 

Найближчі дотики все ж від рук коханої: Де ж ті одні-єдині 
руки, / Що в час досади і розлуки / Мене сховають в свій овал? / Не-
має їх! Лиш вітер грюка… (Нудний карнавал). 

Дуже часто В. Симоненко омовлює такий інтимний дотик, 
як поцілунок, що зазвичай приносить насолоду: І цілуватися  
в провулку до безтями… (Малюсі). 

Різними можуть бути і поцілунки: поет моделює їх навіть  
з іронією, напр.: Щоб цілуватися, як в цьому документі / Велика 
партія заклика… (Сучасна лірика). Це й поцілунки від рідних, 
друзів, коханої, напр.: Тітка мене ув очі / Цілувала й шептала 
слова… (Тітка Варка), Цілувавсь я, грішний, із Тамарою… (Яром та 
долиною…). Можна проектувати поцілунки і на неживі об’єкти, 
надсилати їх до інтимізованих понять, напр.: Ось тоді поцілуйся 
з надіями… (Ми брехні завжди легше вірим). 

Поцілунок залежить від характеристик губів, напр.: Мене 
вустами поцілуй сухими, / Тендітними і свіжими, як рима… 
(Наречена). 

Омовлюється надія, що саме поцілунок робить людину добрі-
шою: Я поцілую очі твої злі… (Заграє смерть іржавою трубою), він 
може ставати і знаком зради: І ти під одиноким ліхтарем / Розма-
шисто другого цілувала… (Я йшов один…). 

Поцілунки отримують епітети, що вказують на різні якості, 
напр., смакові: І заспівала про смачні цілунки… (Ти йшла з села до-
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рогою гнилою…), вони можуть бути скеровані на різні частини 
тіла людини: вуста, чоло, руки, щоки і т. д., напр.: Буде мене ті-
шить, лагідна і люба, / Цілувать у щоки… (Буду тебе ждати там, 
де вишня біла).  

Описується інтенсивність поцілунків: Ходять заціловані до 
болю, / З криком божевільним на устах… (Лаються, і плачуть…); 
можна моделювати ситуацію поцілунків, час (переважно ніч)  
і відповідне місце, романтичний простір (напр., узбережжя 
озер): Цілувалися при зорях ночами / На крутих узбережжях озер… 
(Головешка). 

Запам’ятовуються перші і останні поцілунки, цілуються при 
зустрічах і за умови прощання, напр.: І хтось в останнє поцілує 
милу… (Можливо, знову загримлять гармати).  

Ольфакторні ознаки не характерні для поетичного дис-
курсу В. Симоненка, однак усе ж він згадує про неприємні, по-
рівн.: І різав носа неприємний дух… (Мені здавалось…) і приємні 
запахи — Запахи полів… (Але з-за гаю…), письменник відчуває 
запах коханої — …сни / Про світлі ранки і дівочі вії, / Про пахощі 
далекої весни… (Так все пройде), він омовлює запах волосся коха-
ної: І пахнуть ранки косами твоїми… (Наречена); Світ твоїми, 
моя люба, / Кучерями пахне!... (Ой майнули білі коні…). 

Отже, можна стверджувати, що одним з параметрів визна-
чення ступеня інтимізації художнього тексту, вочевидь, є спе-
цифіка омовлення невербаліки. 

 
 * 

 
Останнiм часом інтерес лінгвістiв викликають мовнi про-

цеси в художніх текстах, які відображають скерованість його 
iнтенцiї, його можливість впливати на адресата, адже основна 
мета письменника — якомога глибше занурити читача в ху-
дожній дискурс, використовуючи ефект дружньої бесіди, при-
ятельської розмови, діалогу, монологу-сповіді, жарту і под., що 
досягається викладом змiсту у формі невимушеної, довірливої 
бесіди автора з читачем, у ході якої співрозмовник перейма-
ється подіями художньої оповіді. 
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Безперечно, омовлення категорії інтимізації сприяє зближен-
ню автора з читачем, за допомогою цього прийому моделюється 
ефект відвертої розмови, який досягається системою стилістич-
них засобів — одиниць усіх мовних рівнів (фонетичного, лекси-
ко-семантичного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного 
та стилістичного), що сприяють реалізації текстової прагматики. 

Для поезії В. Симоненка характерні такі форма викладу, як 
оповідь від першої особи, наявність значної кількості особових, 
присвійних та означальних займенників, своєрідна система звер-
тань, стилістично марковане використання категорії стану, 
прикметникових і дієслівних (інфінітив, наказовий та умовний 
способи і под.) форм, вставних слів, модальних форм, системи 
службових слів та вигуку і деякі ін. Письменник моделює рито-
ричні питання, окличні речення, створює дискурсивні маркери 
омовлення іронії, гумору, емоційності, активно використову-
ються розмовні і фамільярні конструкції, подаються авторські 
коментарі, що виражають його ставлення до висловленого без-
посередньо, моделюються значущі повтори, вживається емо-
ційно забарвлена лексика. Активно використана фольклорна 
орнаменталіка, моделюються фольклорні жанри, омовлюються 
концепти національної лінгвокультури. 

Письменник звертається до читача на “ти”, довіряючи йому 
найсокровенніше, найінтимніше — свої почуття, думки, спога-
ди, переживання, біль і радість. Уся розповідь поета віддзерка-
лює його спогади, почуття та моменти особистого життя, пов’я-
зані з його родиною: матір’ю, дідом, дружиною, сином, а також 
його друзями, сучасниками і попередниками, насамперед відо-
мими письменниками.  

Ця інтимність робить поезію В. Симоненка дуже особистою 
для кожного читача. Його поетичний текст насичений актуаль-
ними для представників української спільноти спогадами, мо-
делюються характерні картини української буденності 60-их 
років ХХ ст.  

В. Симоненко реалізує фольклорну традицію та традицію, 
вироблену класиками української літератури щодо моделюван-
ня національних засобів вербалізації категорії інтимізації. 
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Василь Симоненко робить все, щоб його читач став спів-
учасником його поетичної оповіді. Він щирий з читачами, ре-
презентує діалоги зі своєю Совістю, своїм Альтер Еґо, іронізує 
над собою, спонукає читача мислити, співчувати, знати нюанси 
української мови, відчувати її багатство і своєрідність. Зауважи-
мо, що поет практично не використовує незрозумілих слів, на-
самперед запозичених. 

Вочевидь, весь поетичний дискурс Василя Симоненка — це 
відкрита дружня розмова поета з читачем. Внутрішній монолог 
до якого часом вдається автор у віршах-сповідях, зокрема пое-
тичних листах, присвятах і посвятах, свідчить про психологіч-
ний характер його поезії: Василь Симоненко ставить собі запи-
тання, аналізує своє Еґо, свої вчинки, ділиться подробицями 
особистого життя, автобіографічними даними. Мовлення авто-
ра наближається до живого, за допомогою прогнозованої інто-
нації, чому сприяє система пунктуаційних знаків, що породжує 
відповідні прагматичні смисли. До таких знаків належать знаки 
запитання, знаки оклику, подвійні знаки, зокрема знак питан-
ня й оклику в одній позиції, три крапки, лапки.  

Однак складається враження, що письменник прагне, поспі-
шає висловитися, що він відчуває гостру потребу розповісти 
про свої почуття, відчуття, враження, надії, сподівання, триво-
ги, біль. Поет постійно тримає читача в напрузі, висновкує, ро-
бить прогнози на майбутнє. Він стимулює свого читача до роз-
думів, пошуку істини. 

Отже, мовні засоби інтимізації моделюють ефективну кому-
нікацію автора з читачем, дають змогу реалізовувати авторські 
думки, роблять читача співучасником подій, репрезентованих 
у тексті, створюють доброзичливу, відверту атмосферу. 
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удожній дискурс (текст), мова художньої літератури, ідіолект 

та ідіостиль окремого письменника чи низки письменників, 

які репрезентують відповідні напрями чи об’єднання в літера-

турознавстві, — це важливі константні об’єкти породження  

й реалізації креативних та пізнавальних можливостей людини, 

що потребують систематичного та безперервного вивчення. 
Яскравою постаттю української літератури, яка щонайвираз-

ніше репрезентувала шістдесятництво, феноменальним явищем 
української реальності вважаємо Василя Симоненка. 

Особистість В. Симоненка, напевно, не знайшла ще всебічної 
оцінки. У літературно-критичних статтях він постає як людина 
надзвичайно емоційна, щира, правдива, особистість зі своїми 
чітко окресленими принципами і переконаннями, безапеляцій-
ністю, наявністю гострого чуття справедливості та глибокою 
духовністю. Це поет-бунтар, поет-лірик, поет-патріот.  

Сьогодні його однозначно зараховуємо до вишуканих елі-
тарних мовних особистостей української лінгвокультури. Він  
і нині продовжує впливати на свого читача, прививаючи йому 
найкращі національні почуття, репрезентуючи зразки україн-
ського мовлення, вражаючи своїми думками, душевними по-
ривами, сміливістю, мужністю і прогностичністю.  

У цій монографії доводимо, що Василь Симоненко — один 
з найбільш інтимних поетів української лінгвокультури: він пе-
редає читачеві тепло свого серця, щиро співчуває йому, розуміє 
його, переконує, веде за собою.  

Герої Василя Симоненка — люди, які оточують нас, живуть 
серед нас, сприймають світ, відчувають його, як ми. Він близь-
кий і зрозумілий кожному, хто його читає. У творах письмен-
ника відображена ментальність українця, його вдача, найкращі 
риси українського національного характеру. 

Х 
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Нагадаємо, що вчені виділяють в українському національ-
ному характері високий емоціоналізм та проникливий сенти-
менталізм, артистизм, чутливість та ліризм, що виявляється пе-
редусім в естетизмі українського народного життя, обрядовості; 
проявом емоційності вважають український гумор; характер-
ними для українця є й індивідуалізм та прагнення до свободи, 
тобто високий ступінь волелюбності, внутрішній психологіч-
ний динамізм, прагнення до вдосконалення душі. Сентимен-
талізм — це та ментальна риса характеру українців, що межує  
з кордоцентризмом. А В. Симоненко усією своєю творчістю 
якнайяскравіше доводить, що чуттєвість, здатність до співпере-
живання — всепроникні риси українців. Саме тому його тексти 
такі інтимізовані. 

Для його творів, як і для творів інших шістдесятників, ха-
рактерний потяг до ствердження тяглості української культур-
ної традиції, що започаткована в українському фольклорі, дав-
ній українській літературі і гідно продовжена у творах україн-
ських класиків. В. Симоненко став послідовним спадкоємцем 
цих традицій — традиції української культури, що також поля-
гає у вираженні глибокої інтимності. 

В умовах тоталітарного насильства над особистістю поет на-
полегливо відстоював право людини на свободу, власний вибір. 
Індивідуалізм поета має на меті не особисте щастя, а щастя 
України, усієї української нації. Він тісно з нею поєднаний. 

Світогляд В. Симоненка, як і світогляд шістдесятників за-
галом, лежить в основі формування й розвитку відповідних 
естетичних засад — це заперечення соцреалізму актуалізацією 
власної творчої манери; естетична незалежність, відстоювання 
свободи митця; єдність традицій (національних і світових) та 
новаторства, що виявляється по-різному, а у Василя Симоненка 
дуже своєрідно — у манері мовлення; індивідуалізація (поси-
лення особистісного начала); інтелектуалізм, психологізм, елі-
тарність; як конкретно-реалістичне, так і умовно-асоціативне, 
метафоричне образне мислення. 

Кожний визначний національний поет передусім є носієм 
національної культури, яка вимагає його конкретних комента-
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рів, його внеску в її розвиток, що й постійно робив В. Симо-
ненко. При цьому поет був носієм таких культурних цінностей, 
які, безперечно, виокремили його серед інших.  

Нагадаємо, що саме в мові закріплюється суспільно-історич-
ний досвід — як загальнолюдський, так і національний. Умови 
життя людей, матеріальний світ, що їх оточує, визначає їхню 
свідомість і поведінку, а все це відображається в мові, креатив-
них текстах. Справжній митець сприймає та описує світ саме 
крізь форми рідної мови, що детермінує структури людського 
мислення та поведінки. Це блискуче вдавалося В. Симоненку. 

Поетичні тексти В. Симоненка це не лише відображення зов-
нішнього і внутрішнього світу, довкілля, а й духовне його пе-
ретворення, відображення суто індивідуальних способів бачен-
ня світу відповідно до певної логіки його розуміння поетом.  

Духовне багатство народу зберігається в художніх текстах, 
мовний простір яких відображає внутрішній світ автора і за-
ломлений у його свідомості світ зовнішній. Поетична картина 
світу окремого письменника — це суб’єктивний образ об’єктив-
ного світу, який осягнути й запропонував нам В. Симоненко. 

Отже, культура вербалізується в мові, що містить інформа-
цію не лише про національну самосвідомість, репрезентує не 
лише “національний дух”, але й особливості концептуалізації 
світу, що здійснює кожний справжній митець.  

Як відомо, поетичне мовленнєве мислення — це зафіксова-
на в тексті інтелектуальна діяльність поета, пов’язана з його 
здатністю створювати образи, яким притаманна певна естети-
ка, індивідуальна семантика, прагматика. Ці образи виклика-
ють уявлення завдяки використанню можливостей семантичної 
структури слова, прагматичного потенціалу мови. 

Поетичне мовленнєве мислення пов’язане з емоційним сприй-
няттям, яке відчуває художник слова, сприймаючи довкілля. 
Маючи особливе бачення, свіжий погляд, поет здатний поміти-
ти таке, що виходить за межі вже побаченого раніше, таке, яке 
звичайні люди не помічають. У сфері підсвідомого інтуїтивно 
відбувається відбір та обробка інформації, з якої поступово 
поет відбирає те, що мотивує, породжує його думки, які своє-
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рідно втілюються в процесі комунікації в індивідуальне мов-
лення, художній дискурс. Поет відчуває не лише свої думки, які 
базуються на особливостях його мовлення як представника 
конкретної нації, конкретної мови, конкретної ментальності, 
але й думки своїх співвітчизників. Унаслідок актуалізації автор-
ського поетичного мислення думки, емоції та відчуття посту-
пово вербалізуються й з’являються особливі слова, які пов’язані 
з образами-уявленнями, що виражається певними граматич-
ними формами і конструкціями, загальною тональністю тексту. 
Одним з найбільших прагнень поета є прагнення оптимально 
втілити свій задум у тексті. З цим пов’язані авторські пошуки 
потрібного слова. Над цим В. Симоненко наполегливо працю-
вав упродовж усієї своєї короткої лінгвокративної діяльності. 

Для глибшого розуміння витоків світоглядної і психологіч-
ної концепції поета логічно звернутися до фактів його біогра-
фії, його висловів, щоденникових записів, листів, загалом його 
еґо-текстів, тобто до того, що він пережив, про що мріяв, до то-
го, як він бачив і сприймав дійсність, що частково й здійснюва-
лося в цій праці. 

Крім того, авторки цієї монографії спробували довести, що 
психотип В. Симоненка тяжіє до психотипу амбіверта, оскільки 
в його поетичному мовленні, ідіостилі знаходимо характерні 
особливості мовлення, що притаманні як інтроверту (тяжіння 
до внутрішніх роздумів, оспівування самотності, діалог пись-
менницького Ego з його ж Alter Ego, прагнення до сповіді, авто-
біографічність художніх текстів, схильність писати щоденник, 
використання великої кількості займенникових форм, вставних 
слів, що вказують на сумнів, невпевненість та ін.), так й екстро-
верту (докладний опис довкілля через виокремлення деталей, 
дрібниць, показ чіткої картини, уживання для точності опису 
кількісних числівників, насиченість тексту докладним описом 
невербаліки та ін.) одночасно. 

Нагадаємо, що В. Симоненко, як і Т. Шевченко та І. Франко, 
пишався тим, що він селянин, мужик, саме тому основою його 
свідомості, зокрема й мовної, стала натурфілософія, а людину 
він розглядає насамперед як частку природи. Тип світовідчуття, 
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який відкривався В. Симоненку в періоди його дитинства та 
юності, з часом набув національно-історичної сутності. Але поет 
пізнав і специфіку міського життя, оскільки навчався в Києві,  
а згодом працював журналістом у місті і осмислив специфіку 
праці мешканців міста. Образи української природи, села і міста 
послідовно відбилися в тексті поета, віддзеркалилися в тради-
ційній та індивідуально-авторській орнаменталіці, словотвор-
чості. До найулюбленіших прийомів моделювання образності, 
як показує проаналізований матеріал, належить система тропів 
і фігур, що ґрунтуються на контрасті. Симоненко — майстер 
моделювання оксюморону, що, вочевидь, можна пояснити супе-
речностями довкілля, яке доводилося описувати митцю. 

Оригінальність образного мислення поета не викликає сум-
нівів у фахівців і шанувальників його таланту. Глобальні ха-
рактерні риси ідіостилю В. Симоненка як поета української 
культури — це, по-перше, синкретизм реалізму й романтизму, 
ліро-епічний характер поезії, а по-друге, єдність національного 
змісту і національної форми, що зумовлено передусім такими 
ознаками його мовлення, як народність, схильність до фольк-
лорної образності, а також тим, що, як наголошувалося, поет  
є гідним продовжувачем кращих традицій класиків української 
літератури та творцем свого неповторного стилю, де відобрази-
лась пристрасна закоханість у життя, краса рідного краю, на-
родна героїка. 

 

Тетяна Космеда  
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Fenomen kreatywności Wasyla Symonenki:  
aspekt literaturoznawczy i lingwistyczny 

 

 
   Streszczenie   

 
 
 
  

ilologia XXI wieku odzwierciedla nowe wizje naukowych poszukiwań 

językowo-literackich i nowych odkryć dotyczących znanych ukraińskich 

działaczy kultury. Jednym z nich jest Wasyl Symonenko — utalentowany pisarz, 

elitarna, wyrafinowana osobowość językowa, poeta o subtelnym wyczuciu 

ukraińskiego języka oraz kultury ukraińskiej, co znakomicie odzwierciedlił  

w swoim dorobku twórczym, aktualizując odpowiednie strategie i taktyki ko-

munikacyjne swojego narodu. Twórca reprezentuje specyfikę świadomości języ-

kowej Ukraińców, językowe osobliwości ich narodowego charakteru, a w re-

zultacie ukazuje ciągłość tradycji literackiej i kulturowej. 

Monografia przedstawia problematykę współczesnego paradygmatu wie-

dzy literaturoznawczej i lingwistycznej, porusza aktualne zagadnienia teorii  

i historii literatury ukraińskiej, lingwistyki tekstu, lingwopersonologii. Celem 

pracy jest zbadanie kreatywności Wasyla Symonenki na tle działalności ukra-

ińskiej generacji pisarzy lat 60. XX w., z uwzględnieniem wieloaspektowej oraz 

różnogatunkowej jego twórczości, intencji, zasad światopoglądowych, języka, 

wierności tradycji, zdolności reprezentowania światopoglądu, postrzegania  

i rozumienia rzeczywistości Ukraińców połowy i drugiej połowy XX wie- 

ku — okresu „odwilży”. Zadaniem monografii jest ponadto wyznaczenie cech 

charakterystycznych idiostylu pisarza, wyodrębnienie głównych tendencji  

w jego twórczości. 

Niniejsza monografia stanowi także kolejną próbę wyznaczenia fenomenu 

ukraińskiej generacji twórców lat 60. XX wieku przez pryzmat działalności 

Wasyla Symonenki, którego słusznie uważa się za jednego z głównych liderów 

duchowych powyższego zjawiska kulturowego. Książka pozwala głębiej zro-

zumieć manierę twórczą pisarza, postrzeganie przezeń realiów radzieckich,  

w szczególności ich wady. 

Pośród wybitnych postaci generacji lat 60. XX w. na Ukrainie Wasyl Symo-

nenko — „najjaśniejsza kometa ukraińskiej poezji drugiej połowy XX wieku” 

zasługuje na szczególną uwagę badaczy. 

F 
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Już sama nazwa monografii świadczy o tym, że autorki uznały za ko-

nieczne dowiedzenie unikatowości Wasyla Symonenki jako „wybrańca, prze-

mawiającego głosem narodu”. Ich zamiarem było ukazanie fenomenu krea-

tywności poety przez pryzmat badań literaturoznawczych i lingwistycznych. 

Monografia składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliogra- 

fii oraz indeksu osobowego. Książkę wieńczą streszczenia w języku polskim 

i angielskim.                        

Książka skonstruowana jest w taki sposób, by każdy kolejny rozdział uka-

zał nowy aspekt twórczości pisarza na tle generacji lat 60. XX wieku oraz 

historii literatury ukraińskiej. W rezultacie uzyskano wyczerpujący i gruntow-

ny ogląd, zorientowany zarówno na zagadnienia literaturoznawcze, jak i języ-

koznawcze, na przedstawienie językowej osobowości pisarza — nie w sposób 

statyczny, lecz dynamiczny, z akcentem na konkretne kwestie, podlegające naj-

większej ewolucji. 

Autorką wstępu i zakończenia jest prof. Tetiana Kosmeda, która trafnie 

scharakteryzowała całość pracy wraz z jej rezultatami i pespektywami badaw-

czymi. 

Rozdział pierwszy (Шістдесятництво — елітарне явище культурного бут-

тя України) autorki napisały wspólnie, definiując pokolenie twórców lat 60. 

XX wieku jako elitarne zjawisko życia kulturalnego na Ukrainie. Anna Horniat-

ko-Szumiłowicz skoncentrowała swą uwagę na kwestii dotyczącej „generacji 

lat 60. XX w. i jej twórców w świetle badań i dokumentów”, natomiast 

Тetiana Kosmeda zbadała zagadnienie „światopoglądowych oraz estetycznych 

zasad świadomości językowej oraz językowo-stylistycznych poszukiwań po-

kolenia lat 60. XX w.”  

Powyższy rozdział wprowadza czytelnika w specyficzną atmosferę II Od-

rodzenia na Ukrainie XX w., w świat, w którym żył i tworzył Wasyl Symo-

nenko.  

Autorką drugiego rozdziału Літературознавчі аспекти дослідження твор-

чості Василя Симоненка jest Anna Horniatko-Szumiłowicz, która swą uwagę 

skoncentrowała na charakterystyce wieloaspektowości liryki miłosnej Symo-

nenki (Багатоликість любовної лірики Василя Симоненка в контексті поетич-

ного дискурсу інших шістдесятників), a także ukazaniu głównych motywów 

toposu starości obecnych w utworach Wasyla Symonenki (Мотиви старості  

в поетичній спадщині завжди молодого Василя Симоненка). Pod uwagę wzięte 

zostały również nowele pisarza (Василь Симоненко — майстер новели). Roz-

dział wieńczą rozważania na temat drogi Wasyla Symonenki, którą przebył  

w ślad za Tarasem Szewczenką, tzn. wpływu Kobziarza na młodego ukraiń-
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skiego poetę. Zwrócono również uwagę na rozwój tradycji Szewczenkowskiej 

w twórczości poety generacji lat 60. XX w. (Василь Симоненко і Тарас Шевченко: 

перетин творчих шляхів). Potwierdza to podobieństwo między poetą pokole-

nia lat 60. XX w. a poetą romantykiem XIX w., w szczególności konsekwentny 

wpływ Szewczenki na  moralno-etyczny, narodowy i światopoglądy kościec 

Symonenki. 

Rozdział trzeci pt. Василь Симоненко — „інтимний поет”: ідіостильові за-

соби моделювання категорії інтимізації, pióra Tetiany Kosmedy, o logicznej 

strukturze składa się z pięciu podrozdziałów, w których kolejno zwięźle scha-

rakteryzowano: teoretyczne założenia kategorii intymizacji we współczesnej 

lingwistyce (Інтерпретація категорії інтимізації в сучасній науці), naśladowa-

nie i rozwój ukraińskiej tradycji odnośnie do werbalizacji kategorii intymizacji 

(drugi podrozdział Наслідування та розвиток української традиції щодо верба-

лізації категорії інтимізації), specyfikę „ujęzykowienia” faktów autobiogra-

ficznych w dyskursie poetyckim Symonenki; językowo-stylistyczne cechy typu 

psychologicznego poety (trzeci podrozdział Своєрідність омовлення автобіогра-

фічних фактів у поетичному дискурсі В. Симоненка; мовностилістичні ознаки 

психотипу поета), specyfikę modelowania intymizacji w gatunkach listu poe-

tyckiego, przesłania oraz dedykacji, jak również za pomocą epigrafów (czwarty 

podrozdział Своєрідність моделювання інтимізації в жанрах поетичного листа, 

послання і присвяти. Роль епіграфа для увиразнення інтимізації). Wieńczy roz-

dział charakterystyka intymizacji, realizowanej za pomocą komunikacji niewer-

balnej. Dowiedziono słuszności tezy o postrzeganiu Symonenki jako jednego  

z najbardziej intymnych poetów epoki odwilży (piąty podrozdział Енергетика 

інтимізації, омовлена невербалікою). 

Bibliografia zawiera pokaźny zbiór materiałów nt. Wasyla Symonenki, 

łącznie z pracami krytycznoliterackimi, wspomnieniami, spuścizną epistolarną 

zarówno samego pisarza, jak też współczesnych mu osób, dziennikiem pisarza 

oraz literaturą pamiętnikarską przyjaciół i współtowarzyszy Symonenki.   

Indeks osobowy pozwala na łatwiejszą orientację w analizowanym ma-

teriale, znacznie ułatwia i przyspiesza wyszukiwanie potrzebnych danych. 

Książka ukierunkowana jest na teoretyczne opracowanie zagadnień współ-

czesnego ukraińskiego literaturoznawstwa oraz ukraińskiej lingwopersono-

logii. Jednocześnie praca pogłębi rozumienie stylistyki językowej Wasyla Sy-

monenki, uwypukli właściwe jedynie jemu instrumentarium budowy świata 

językowo-obrazowego, nasyconego różnorodnymi skojarzeniami, tworami, które 

maksymalnie zbliżają słowo poetyckie mistrza do unikatowego żywiołu ludo-

wo-językowego i jednocześnie wyróżniają go w kontekście ogólnym z powodu 
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właściwych tylko temu utalentowanemu lirykowi obrazowo-metaforycznych 

komponentów poetyki.    

Monografia zachęca do zagłębienia się w zadziwiający świat poety lat 60. 

XX wieku z perspektywy współczesnego literaturoznawstwa i badań lingwi-

stycznych. Wasyl Symonenko był niepowtarzalny jako człowiek i unikatowy 

jako artysta. Jego życie było heroiczne, a słowo posiadało dziejotwórczą moc. 

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu filologów — badaczy, 

nauczycieli, studentów, a także ludzi zainteresowanych kulturą Ukrainy. 

 

Przekład z języka ukraińskiego: 

Prof. Anna Horniatko-Szumiłowicz 



 

 

Phenomenon of Vasyl Symonenko’s Creativity:  
Literature Studies and Linguistic Aspects 

 

 
   Summary  

 
 
 
  

hilogy of the 21st century represents the new linguistic and literary researches 

and a new vision of the famous Ukrainian representatives. Vasyl Symonenko 

belongs to them — a talented writer, an elite language personality, a poet, who 

had the feeling for the specificity of Ukrainian speech, Ukrainian culture and 

succeeded in reflecting this specificity in his creative work. Vasyl Symonenko 

actualized the certain communicative strategies and tactics of the Ukrainians 

representing the specificity of a language consciousness of the Ukrainians, their 

language peculiarities to express a national character, illustrating the duration 

of a literary tradition and culture in general 

In the monograph the problem of a modern literary studies and a linguistic 

paradigm has been represented; the topical items of the theory and history  

of Ukrainian literature, linguistics of text, linguo-personology have been analyzed. 

The purpose of the monograph is to investigate the creativity of Vasyl Symo-

nenko on the background of the activity of the Ukrainian writers of the 60-ies, 

taking into account a multi-aspect and poly-genre creative work of Vasyl Symo-

nenko, his intentions, his outlook grounds, his language creativity, his devotion 

to traditions, his ability to represent the vision, the feeling and understanding 

of the world by the Ukrainians during the period of the middle of the 20th and 

the second part of the 20th century — the so called “thaw” period; the purpose 

of the monograph is also to make clear the peculiarities of the writer’s idio-style, 

to single out the main tendencies of his creative work.   

This monograph is one more attempt to describe the phenomenon of the 

Ukrainian writers of the 60-ies focusing on Vasyl Symonenko’s activity, who  

is considered to be one of the spiritual leaders of the above mentioned cultural 

phenomenon. The monograph will help have a deeper understanding of the 

writer’s creative manner, outlook grounds, the interpretation of the Soviet 

reality, its drawbacks in particular. Among the famous personalities of the  

60-ies Vasyl Symonenko is considered to be “the comet of the Ukrainian poetry 

P 
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of the second part of the 20st century” and his works deserve a certain attention 

of the researchers.                

The very name of the monograph states the fact that the authors consider 

the necessity to prove the uniqueness of Vasyl Symonenko, firstly, “the destiny 

of the nation spoke his words”, secondly, to illustrate the phenomenon  

of creativity of the poet through the prism of literature and linguistic studies.  

The monograph consists of the Preface, three Chapters, the List of Literature, 

Index of Surnames. Summaries in Polish and English are also included into the 

monograph. The structure of the monograph is the following: each chapter 

reveals a new aspect of the investigation of V. Symonenko’s creative work on 

the background of the period of the 60-ies and the history of Ukrainian 

literature. As a result, there is a basic and integral description that focuses on 

the literary and linguistic aspects, the description of a language personality  

of the writer — not in statics but dynamics taking into account the evolution.  

T. Kosmeda is the author of the Preface. Professor Т. Кosmeda illustrated 

the projection of the investigation, analysed the results and singled out the 

perspestives of the investigation.    

Chapter 1 (The writers of the 60-ies — an elite phenomenon in the cultural life  

of Ukraine) is written by two authors, singling out the writers of the 60-ies as an 

elite phenomenon in the cultural life of Ukraine. А. Horniatko-Shumylovych 

focused the attention on the problem The period of the 60-ies and the writers of the 

60-ies: documents and investigation, Т. Коsmeda characterized the problem Outlook 

and esthetic fundamentals of a language consciousness, language and style searches  

of the Ukrainian writers of the 60-ies. In the above mentioned chapter the reader  

is indulged into a specific atmosphere of the second Ukrainian Renaissance 

during which V. Symonenko lived and created his works.  

Anna Horniatko-Shumylovych is the author of Chapter 2 Literature Studies 

Aspects of the Investigation of V. Symonenko’s Works. Anna Horniatko-Shumy-

lovych focused her attention on the description of a poly-aspect love lyrics  

of V.  Symonenko (Multi-aspect of Love Lyrics of V. Symonenko in the Context  

of a Poetic Discourse of the Writers of the 60-ies); the author enumerated new 

motives of the representation of the phenomenon “old age” that functions in 

V. Symonenko’s works (Motives of the phenomenon “old age” in a poetic inheritance 

of always young V. Symonenko). The novels of V. Symonenko are also analyzed 

(paragraph Vasyl Symonenko — the master of a novel writing). The chapter ends  

in the description of the fact that V. Symonenko is in track of T. Shevchenko,  

in particular the influence of T. Shevchenko on V. Symonenko who reveals  

the traditions of T. Shevchenko (Vasyl Symonenko and Taras Shevchenko: intersection 
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of creative ways), this fact proves the similarity of V. Symonenko to the poet  

of the 19th century T. Shevchenko, the influence of T. Shevchenko on a moral, 

ethic, national outlook of V. Symonenko.  

Chapter 3 Vasyl Symonenko – an “intimate poet”: idio-style means of modelling 

of the category of intimization is written by T. Kosmeda. The chapter is logically 

structured and it consists of five paragraphs in which the theoretical fundamentals 

of the category of intimization in modern linguistics are described. (Іnterpretation 

of the category of intimization in modern science), the second paragraph focuses  

on the development of Ukrainian tradition concerning the verbalization of the 

category of intimization and the specificity of verbalization of autobiographic 

facts in a poetic discourse The development of Ukrainian tradition concerning  

the verbalization of the category of intimization); linguistic, stylistic features  

of a psycho type of the poet (the third paragraph — Perculiarities of verbalization  

of autobiographic facts in a poetic discourse of V. Symonenko; linguistic and stylistic 

characteristics of a psycho type of the poet), the potential of intimization modelling 

in the genre of a poetic letter, the missive, the inscription, and also by means  

of epigraphs (paragraph four — Perculiarities of intimization modelling in the genre 

of a poetic letter, the missive, the inscription. Role of epigraph in singling out the 

category of intimization). Chapter 3 ends in the description of the energetics  

of intimization which is verbalized by the non-verbal means. It has been proved 

that V. Symonenko is considered to be one of the most outstanding intimate 

poet of the “thaw period” (the fifth paragraph — Energetics of intimization verbalized 

by non-verbal means).   

The List of Literature includes the articles written about V. Symonenko, 

taking into account the literary critics, the recollections, the epistolary inheritance 

of the very writer and his contemporaries, the diary of the writer and the 

memoir literature of his colleagues and companions.  

The Alphabetic Index of Surnames gives an opportunity to have a clear 

notion of the analyzed material and facilitates the search of the necessary data. 

The monograph is projected on the theoretic intelligence of the contemporary 

Ukrainian literature studies and linguo-personology. This monograph deepens 

the understanding of a language stylistics of Vasyl Symonenko, highlights the 

so called instruments of creating the language image of the world peculiar to 

V. Symonenko, his language image of the world is full of different associations, 

transformations which make closer V. Symonenko’s words to folk language 

and single out his works in a general context due to the image, metaphoric 

means of poetry peculiar to this talented lyric poet.  
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The monograph stimulates the reader to deepen into the world of the poet 

of the 60-ies from the point of view of modern literature and linguistic studies. 

Vasyl Symonenko is unique as a person as well as a master. His life is filled with 

dignity, his poetic word is filled with destiny and these factors are interesting for 

modern and future generations.  

The monograph is written for philologists — scientists, teachers, students 

and people who are interested in Ukrainian culture.  

 

The translator — dr Vira Slipetska, PhD  

(Germanic languages — English) 

 
 

 




