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ВСТУП 

 

Лінгвопоетика – це розділ лінгвістики,  «що вивчає естетичні властивості,  

яких набувають мовні одиниці та засоби в художньому тексті» [15:116]. 

Предметом її вивчення є лексичні полісемічні одиниці, що входять до складу 

тропів для вираження естетичної функції та ідейно-художнього задуму автора. 

Як зазначає В. Задорнова, завдання лінгвопоетики полягає в тому, щоб 

«звільнитися від звичних асоціацій та уявлень про слово й побачити слово так, 

як його зумів побачити художник» [22:125]. Особливості функціонування слова 

в художньому тексті, природу поетичної мови вивчали такі науковці, як 

В. Виноградов, Г. Винокур, А. Липгарт, О. Потебня та інші. Лінгвопоетика є 

актуальною і в сучасному мовознавстві. Вона стала об'єктом вивчення у працях 

низки сучасних науковців, зокрема С. Єрмоленко, В. Кононенка, А. Мойсієнка, 

Л. Ставицької. 

Актуальність нашої теми визначається тим, що через вивчення 

поетичної мови певного автора можна простежити зміни в різних структурних 

аспектах мови художнього стилю, зробити узагальнення щодо особливостей 

ментальності народу крізь призму індивідуального світобачення окремого 

автора. Поетичну творчість К. Москальця вивчають Р. Свято, Т. Пастух, 

Н. Пахаренко, але на сьогодні немає комплексного лінгвістичного дослідження 

особливостей ідіостилю автора. 

Мета роботи: з’ясувати семантику та стилістичні функції образу троянди 

в поетичному мовленні Костя Москальця,  проаналізувати засоби його 

вираження. 

Реалізація поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань:   

- дослідити, на яких семантичних рівнях реалізується образ троянди 

в поетичній творчості Костя Москальця; 

- виявити можливі джерела семантичної трансформації та механізми 

переосмислення первинного значення образу в аналізованому поетичному 

мовленні; 
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- з’ясувати особливості мовотворення образу троянди; 

- узагальнити отримані результати в аспекті виявлення  особливостей 

авторського світосприйняття. 

Об’єктом нашого дослідження образної системи поетичного мовлення 

Костя Москальця на матеріалі збірки «Мисливці на снігу» (2011 р.).  

Кость Москалець – сучасний чернігівський поет, член Національної 

спілки письменників України та Асоціації українських письменників, лауреат 

премій журналу «Сучасність» (1994), імені О. Білецького (2000), імені Василя 

Стуса (2004), імені Володимира Свідзінського (2004), імені Михайла 

Коцюбинського (2005), імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» 

(2006), мистецької премії «Глодоський скарб» (2010), імені Юрія Шевельова 

(2014). За внесок у розвиток українського художнього слова Москалець був 

нагороджений Національною премією України імені Тараса Шевченка у 2015 

році. 

Предметом нашого дослідження є семантико-стилістичне вираження 

образу троянди в поетичній збірці К. Москальця «Мисливці на снігу», адже він 

є частотним в аналізованій поезії та визначальним для розуміння філософії 

поета. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було всебічно 

досліджено семантику образу троянди в поетичному мовленні Костя 

Москальця. 

Методи дослідження нашої роботи: описовий, компонентний, 

контекстуальний, статистичний. 

Робота апробована на Х Регіональній студентській науковій конференції 

(ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017 р.). 

Структура роботи визначається її метою та завданнями і складається 

зі вступу, одного теоретичного, одного практичного розділу та списку 

використаних джерел, який включає 47 позицій. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ 

Розділ 1.1. Історія вивчення поетичного мовлення 

 

Учення про поетичне мовлення цікавило науковців ще з античних часів і 

продовжує бути об’єктом вивчення в сучасних наукових працях. Цій темі 

присвячували роботи О. Потебня, В. Калашник, Я. Мукаржовський, 

Б. Гавранек, Г. Винокур та інші.  

Початок вивчення поетичного мовлення припадає на античні часи. Ще 

Аристотель у 335 р. до н. е. у трактаті «Поетика» звертає увагу на це питання. 

Він відрізняє звичайну мову від «піднесеної». Поетична мова, на думку 

Аристотеля, містить діалектизми, епітети, метафори, проте слід обережно 

поєднувати ці види слів, оскільки загальновживані слова створюють стиль 

низький [1]. 

У середньовіччі поетичне мовлення досліджували Жан із Гарландії, 

Марбод, Гервасіф із Мекдеу. Але лише в період Відродження і класицизму 

формується піїтика – наука про поетичне мовлення та поезію [45]. У цей час 

Буало пише відомий трактат «Мистецтво поетичне», у якому наголошує, що 

довершеності у володінні поетичним мовленням може досягти лише той, хто 

був народжений із цим талантом [2].  

У ХІХ столітті поетика постає як окрема наука: «У ХІХ столітті поетикою 

називають «науку, що вивчає поетичну діяльність, її походження, форми і 

значення» (Ф. Брокгауз, І. Ефрон, 1898); ту частину літературознавства, яка 

вивчає конкретні сегменти (композиція, поетичне мовлення, версифікація і 

т.п.)» [4]. 

У 1926 р. був створений Празький лінгвістичний гурток, який став 

центром дослідження лінгвістики на той час. Об’єктом вивчення представників 

цієї школи стала поетична мова як автономна одиниця. Науковці Празької 



6 

 

школи, до якої належав і Б. Гавранек, виділяли такі ознаки поетичної мови: 

поліфункціональність поетичної мови, спрямованість до естетичної чи 

комунікативної функції [38]. 

Цікавим вважаємо дослідження чеського лінгвіста Мукаржовського Я. 

який підкреслює самостійність поетичної мови від літературної, оскільки 

лексика та синтаксис першої «має всі структурні утворення, а в окремих 

випадках і елементи різних епох розвитку певної мови» [38:48]. На думку 

Я. Мукаржовського, «поетична мова має скоріше розглядатися як організоване, 

систематичне порушення мовних норм» [38:50–51]. 

Г. Винокур вважав, що мова є суттю поезії, але поетична мова 

протистоїть розмовній своєю естетичною функцією, яка передбачає подвійний 

смисл слова в поетичному творі. Науковець розглядав поетичну мову із трьох 

точок зору: як стиль мови; як мову, наділену поетичною експресією; мову як 

мистецтво [9]. 

Ознаки поетичної мови досліджував В. Григор’єв. Мовознавець визначив 

«поетичну мову» як «мову із настановою на творчість, а оскільки будь-яка 

творчість підлягає і естетичній оцінці, це мова із настановою на естетично 

вартісну творчість, хоча б наймінімальнішу, обмежену рамками одного тільки 

слова» [38:38].  

Поетична мова ставала об’єктом вивчення багатьох українських 

дослідників. Г. Сюта виділяє три етапи в дослідженні поетичної мови 

українськими науковцями ХХ ст. [40]: 

1) 20-30-ті роки. У цей час увагу дослідників «привертають 

лексико-семантичні процеси у мові української поезії 20–30-х років, 

характерні явища індивідуального словотворення, динамічні процеси 

в синтаксисі, пов’язані з актуалізацією усно-розмовних структур, типові 

наскрізні мотиви, або ключові слова, в індивідуальних стилях, процеси 

символізації слів-понять, набуття ними функцій мовних знаків 

національної культури» [40:500]. Зокрема, науковці «осмислюють 
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сутнісні ознаки мовотворчості Т. Шевченка» [40]. Представники цього 

періоду: М. Сулима, О. Синявський. 

2) 50-60-ті роки. Цей період характеризується «посиленням 

уваги до мовних особливостей індивідуальної художньої творчості, 

образотворчих, тропеїчних засобів досягнення певних стилістичних 

ефектів у поетичній мові» [40]. Представники цього періоду: 

Л. Булаховський, В. Ващенко, П. Плющ. 

Мовознавець Булаховський Л. звернув увагу на важливу функцію 

неологізмів у збагаченні поетичної мови. Неологізми рідко входять 

до активного вжитку, не є обов’язковими в поетичному тексті, але вони 

насичують його художню тканину  новими значеннями, надають образності та 

емоційності виразу [5]. 

3) Від 80-их років до сьогодні. У цей час «починається новий 

період активізації лінгвостилістичних досліджень індивідуальної, зокрема 

й поетичної мовотворчості в аспекті естетики художнього слова, 

концептуалізації художньої мови, експлікації засобом поетичного слова 

мовної картини світу» [40]. Представники цього періоду: С. Єрмоленко, 

В. Калашник, В. Русанівський та інші. 

Так В. Русанівський звертає увагу на такі засоби збагачення поетичної 

мови: неологізми, алітерації, асонанси, уживання в одному рядку близьких 

за звучанням, але різних за значенням слів. Мовознавець акцентує на важливій 

функції слова у поетичній мові, а саме в прагненні «якнайповнішого розкриття 

прихованих у ньому значень» [32]. 

Отже, ще із часів античності людство намагається зрозуміти та осмислити 

всю сутність поняття «поетичне мовлення», встановити його ознаки та 

особливості функціонування, сфери поширення та характерні риси. Це питання 

залишається актуальним і сьогодні.  
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Розділ 1.2. Теорія поетичного мовлення 

 

Оскільки поетична мова була об’єктом вивчення багатьох наукових 

праць, усі мовознавці по-своєму розуміли цей термін. Саме тому мова 

художньої літератури має багато визначень. 

В українській енциклопедії подано декілька визначень аналізованого 

терміна: 1) «мова віршованої поезії, або віршована мова (у протиставленні 

поняттю ―мова прози‖); 2) мова художньої літератури з її визначальною 

естетичною функцією; 3) система мовно-виражальних засобів, орієнтованих 

на досягнення ефекту високого стилю, незвичного для буденного спілкування» 

[43:500]. 

За Г. Винокуром, поетична мова – термін лінгвістики й поетики, який має 

декілька значень:1) синонім до «віршованої мови», мова поезії. Термін 

«поетична мова» міг відноситися до поезії як синоніма високого мистецтва 

слова, а не до поезії взагалі;2) синонім до поетичної (естетичної) функції мови, 

яка знаходить найяскравіше вираження в мові художньої літератури. У цьому 

сенсі поетична мова охоплює і художню прозу; 3) синонім до «поетичної 

мови», тобто як оцінне словосполучення (якісне значення прикметника 

«поетичний» суперечить термінологічній природі поняття «поетична мова», а 

тому не рекомендоване до вживання в науковій мові) [9]. 

Визначаючи особливості поетичної мови, Г. Сюта наголошує, що вона «є 

об’єктом вивчення лінгвопоетики, у межах якої розглядається як самодостатня 

система зі специфічними законами внутрішнього розвитку, тенденціями до 

оновлення та розширення традиційних засобів, усталених формул, словника 

національної поетики, активізацією індивідуально-авторського складника, 

актуалізацією мовно-естетичних знаків національної та світової культури 

тощо» [40]. 

Заслуговує на увагу думка В. Калашника, який  не вважає поетичну мову 

складником мовної картини світу, оскільки «остання лише становить тло 

картини поетичної, формованої не просто засобами мови, а естетичними 



9 

 

знаками. Однак мовна картина світу як ядро культури певною мірою присутня 

й у поетичному тексті» [18:152–153]. На думку мовознавця, «поетична мовна 

картина світу, відбиваючи набуті традиції художнього пізнання дійсності й 

сучасні творчі пошуки в поезії, <…> виразно демонструє естетичний напрямок 

розвитку мови в цілому» [18:152]. 

Як базове ми приймаємо визначення, що подає літературознавчий 

словник-довідник, оскільки в ньому найглибше, на наш погляд, розкрито 

сутність поняття «поетична мова»: «Мова художньої літератури (поетична 

мова) — мовна система, яка функціонує в художній літературі як засіб 

створення естетичної реальності, найповніше виявляє творчі можливості 

кожної національної мови. Мова художньої [літератури] співвідноситься 

з літературною (унормованою і кодифікованою) мовою та художнім 

мовленням, але зв'язок із літературною мовою трактують по-різному, нерідко 

розглядають як один із функціональних стилів, літературної мови, а також 

інтерпретують як мову в її естетичній функції, як матеріал мистецтва 

(при цьому йдеться вже не про окремий стиль, а про особливий модус мови 

взагалі). У поетичну мову входять усі структурні рівні літературної мови та 

(реально чи потенційно) елементи розмовної мови, діалектів. Ця естетично 

організована мовна система виявляє себе в певних стилях (белетристичному, 

поетичному тощо) та в сукупності індивідуальних стилів (ідіостилів) кожного 

з письменників і реалізується в їх художньому мовленні (текстах). 

Інтерпретація літературних текстів на рівні художньої мови, що передбачає 

вихід за межі художнього мовлення, письменницького ідіостилю, сприяє 

розглядові літературного процесу в єдності та наступності його культурно-

історичного розвитку» [22:455–456]. 

Отже, визначення терміна «поетична мова» різні науковці подають 

із різних аспектів. Беручи до уваги погляди декількох мовознавців, ми 

спираємось на визначення, яке подає літературознавчий словник-довідник, 

оскільки в ньому найкраще розкриті головні ознаки поетичної мови. 
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Увагу вчених привертали також ознаки поетичної мови. За О. Потебнею, 

поетична мова має такі ознаки: музикальність звукової форми, тобто темп; 

розмір; співзвуччя; поєднання з мелодією; іносказання; нерухомий образ; 

мінливе значення, визначене лише в кожному окремому випадку. 

Також О. Потебня наголошував на символічності поетичної мови та 

метафоризації мови, завдяки якій відбувається основний ефект поетичності 

[31]. На думку О. Потебні, поетичний твір має зовнішню форму й внутрішню: 

«Єдності членороздільних звуків відповідає зовнішня форма поетичного твору, 

під якою треба розуміти не одну звукову, а й загалом словесну форму, 

повнозначну в своїх складових частинах. Уже зовнішньою формою зумовлені 

спосіб сприймання поетичних творів і відмінність від інших мистецтв» [31:118–

119]. Внутрішня форма полягає у двоплановості слова, яке у своєму значенні 

містить символічність. «Значенню слова відповідає значення поетичних творів, 

яке звичайно називають ідеєю» [31:119]. Отже, поетичну ідею можна пізнати, 

лише проаналізувавши мовну форму твору. Зв’язком між внутрішньою формою 

і зовнішньою слугує образ. 

На тому, що головна ознака поетичної мови не метафоричність, а 

подвійність значення, прихований смисл, наголошував Г. Винокур. Ще однією 

ознакою поетичної мови науковець визначав рефлективність («спрямованість 

на саму себе») [9:30]. 

Г. Сюта виділяє такі особливості поетичної мови: специфічна віршова 

організація; опора на традиційний поетичний словник; тропеїстичність та 

образність; необмеженість лексико-семантичної сполучуваності, скерованої 

на реалізацію потенційно можливих і встановлення нових асоціативних 

зв’язків; використання характерних для емоційно-експресивної мови 

словотвірних моделей» [40]. 

За В. Калашником ознаки поетичної мови такі: «наповнення символами, 

зокрема національними, трансформованими народними образами, авторськими 

актуалізаціями й естетичними оцінками відтворюваних явищ» [18:153]. 
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Науковці наголошують на тому, що важливою ознакою поетичної мови є 

образність. Літературознавчий словник-довідник подає таке значення 

образності: «У лінгвопоетиці – наявність у мовної одиниці слововживань або 

вже сформованого переносного значення з яскравим, «живим» виражально-

зображальним ефектом, побудованим на метафоричних (золоте волосся), рідше 

метонімічних (сивина –про старість) та ін. асоціаціях. У цьому значенні 

вживається також термін «фігуральність». Образність є однією з визначальних 

ознак тропів. Часто під образними словами розуміються тропи в цілому» 

[22:423]. Отже, образність нерозривно пов’язана із тропами, серед яких слід 

виділити епітети, метафори, метонімії, порівняння, уособлення, персоніфікація, 

гіпербола, літота, оксиморон. 

Характерними для поетичної мови є образи та символи. «Образ 

художній – категорія естетики, яка характеризується особливим, властивим 

тільки мистецтву спосіб осмисленні і перетворення дійсності» [21:252]. Образи, 

які були створені певним автором у конкретний історичний момент і збереглися 

протягом великого проміжку часу, укоренилися в менталітеті певного народу 

або людства загалом, є наскрізними.  

Символом є «багатозначний предметний образ, який об’єднує між собою 

різні плани художнього відтворення дійсності на основі їх суттєвої спільності, 

спорідненості; один з поетичних тропів. Символ набуває у текстах, крім своїх 

основних (словникових, предметних) значень, нові (переносні або умовні)» 

[44:582]. 

У нашій роботі використані такі методи дослідження поетичного 

мовлення: 

1) описовий, «елементами якого є прийом спостереження, 

порівняння, класифікації, експерименту, реконструкції, узагальнення 

та інтерпретації» [3:12]; 

2) компонентний, який залучається «для встановлення базових 

значень імені концепту, щоб виокремити семи зі значень цієї лексеми» 

[16:103]; 
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3) контекстуальний, який використовується «для виявлення 

мовних засобів репрезентації концепту» [16:103]; 

4) статистичний, який допомагає «виявити типологічні й 

диференційні ознаки. Одержавши завдяки статистичному методові 

певні дані щодо функціонування мовних одиниць (кількісні вияви, 

скажімо, епітетних лексем) у творах якогось одного письменника і 

зіставивши їх із кількісними показниками таких самих одиниць мови 

у творах іншого письменника, враховуючи сукупність 

екстралінгвальних чинників, матимемо надійні критерії для висновків 

про індивідуальний мовний стиль автора» [3:24]. 

Отже, науковці виділяють різні ознаки поетичної мови, але серед 

основних ознак слід виділити образність, тропеїстичність, наповненість 

символами, специфічна віршова організація та інші. Слід зазначити, що всі 

терміни потребують уточнення, але достатньою мірою апробовані. 

 

РОЗДІЛ 2. 

СЕМАНТИКА ОБРАЗУ ТРОЯНДИ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ 

КОСТЯ МОСКАЛЬЦЯ 

2.1. Традиційні інтерпретації образу троянди в поезії Костя Москальця 

 

Одним із найпоширеніших у поезії всіх країн світу є образ троянди, але 

в різні часи та в різних національностей було своє особливе тлумачення цього 

символу. Сьогодні традиційно ця квітка асоціюється з коханням та красою, але 

в Давній Греції та Римі троянда символізувала траур, нею прикрашали 

надмогильні плити, а бутони цієї квітки символізували нескінченність. 

З Давньої Греції та Риму дійшло до нас ще одне значення образу – 

довершеність. Доказом давнього коріння такої семантики є звичай римських 
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імператорів носити вінки з цієї квітки замість корони. Символом досконалості, 

чистоти була троянда й у християнській традиції, але з’являється і нове 

значення в цього образу: червона троянда та її шипи символізують страждання 

Христа, а біла – Діву Марію [13]. 

У словнику української мови подані такі значення лексеми «троянда»: 

1) «Багаторічна кущова рослина родини розових з великими 

запашними квітками червоного, рожевого, білого або жовтого кольору 

із стеблами, звичайно вкритими колючками. 

2) Квітка цієї рослини. 

//  перев. мн., перен., поет. Рум'янці. 

//  тільки мн., перен. Про благополуччя, щастя, радощі в житті» [36]. 

У ментальності представників усіх націй закріпилося таке семантичне 

наповнення символу троянди: довершеність, чистота, краса, кохання. Саме таке 

значення образу є традиційним для середньовічної літератури XVI-XVIII ст., а 

також у пізнішій поезії представників бароко (Данте), романтизму (У. Блейк, 

Д. Россеті), символізму (С. Малларме, О. Уайльд) [45]. Образ троянди почав 

виходити за межі традиційних уявлень і фольклорних інтерпретацій у творчості 

модерністів. Частотним є уживання образу троянди в поезії таких українських 

митців: М. Рильського (збірка «Троянди й виноград»), Лесі Українки (лист 

«Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами»), В. Підпалого (збірка «Сині 

троянди»), В. Сосюри (збірка «Червоні троянди»). Образ-символ троянди 

частотно представлений у поезії  сучасного українського поета Костя 

Москальця. 

Аналіз поетичної збірки К. Москальця «Мисливці на снігу» показав, що  

авторський образ троянди набуває багатогранних смислових відтінків, але його 

семантичне наповнення є різним: від загальноприйнятих значень до суто 

авторських. 

Подекуди відзначаємо уживання лексеми троянда із традиційною 

семантикою у значенні «квітка»: «Смаглява і ніжна, у розповні літа 

лежиш. / Пелюстка троянди на персах квітучих заснула» [25]. Пелюстка 
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троянди слугує засобом акцентування краси та тендітності жінки, на що 

вказують супровідні лексеми: епітети смаглява, ніжна додають позитивної 

конотації, а також створюють зоровий образ красивої жінки. Словосполучення 

у розповні літа посилює позитивне сприйняття образу, адже лексема літо 

асоціюється з радістю, спокоєм. Цікаво, що вжита лексема не «у розквіті», а 

саме «у розповні», що спільнокореневе з повний. У Словнику української мови 

зазначено, що лексема повний має таке значення: «який досяг найвищого 

розвитку, межі, являє собою найвищий ступінь чого-небудь» [36]. Тобто 

у сполуці у розповні літа маємо вказівку на ступінь вияву ознаки. Епітет 

квітучі також має позитивну семантику, а крім того,відчутний семантичний 

зв'язок між епітетом квітучі та лексемами пелюстка і троянда.  

Образ троянди із семантикою «чистота», традиційний для християнського 

світобачення [35], відзначаємо в контексті: «Створи легкий і чистий, мов 

троянди, / Ажурний, ніби сніг, сонетний сон» [25]. Семантика аналізованого 

образу в наведеному контексті створюється через порівняння чистий, мов 

троянди. Автор пропонує оригінальний і неповторний образ сну, 

використовуючи конотації лексем троянда і сніг, увівши їх до складу 

порівняльних зворотів. Спостерігаємо протиставлення червоної квітки й білого 

снігу, теплого та холодного, літнього та зимного. Антонімічні значення лексем 

поєднуються в одному образі й створюють оригінальну тканину тексту. 

В іншому вірші також спостерігаємо символ із значенням «чистота»: 

«…ім’я троянди – ілюзія, / тоді як сама троянда – / дійсність. / Чистота 

у своїй безіменності…» [25].  

Із християнським світобаченням пов’язане й інше значення символу – 

цнотливість, що спостерігаємо в рядках «і як пояснити, коли навіть 

католики, / охайні троянди целібату — і ті не мають / вірогідного висновку» 

[25]. У метафорі католики – охайні троянди целібату образ квітки має 

значення чистоти та незайманості, на що вказує поєднання лексеми троянда 

з лексемою целібат. Також додатковий відтінок до цього семантичного 

наповнення образу додає епітет охайний, що є синонімом до чистий. 
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Слід сказати, що в поезії К. Москальця постійними є метафори троянди-

служителі церкви: «Панна до вінчання готова. / Гарна десь ти, наречена 

Христова… /  <…> а ти світле волосся розчісуєш, / у дзеркало 

дивлячись. / Висока свіча / і чорна троянда» [25]. Замість лексеми черниця 

вжита сполука наречена Христова, хоча традиційним є словосполучення 

невіста Христова [46:539]. Така заміна лексеми пояснюється тим, що не всі 

сучасні словники української мови визнають слово невіста, а ті, що визнають 

(Словник української мови), подають і сполуку Христова невіста. Тому таку 

заміну пояснюємо осучасненням словосполуки. Термінологічно-правописний 

порадник для богословів та редакторів богословських текстів наголошує 

на тому, що зміна лексеми зумовлює зміну семантичного наповнення цього 

словосполучення: «У терміні невіста унікально поєднані усі ті аспекти: невіста 

— це та, яка очікує одруження, та, яка одружується, і та, якою Жених вже 

тішиться у весільній світлиці. Головний семантичний наголос є на завершеному 

поєднанні. Лексема наречена (як синонім слова заручена) обмежується рівнем 

очікування» [41]. 

У цьому вірші зображуються збори Христової нареченої: «Панна 

до вінчання готова / <…> а ти світле волосся розчісуєш, / у дзеркало 

дивлячись» [25]. Але саме «вінчання» не відбувається, здогадуємось, що 

розв’язка трагічна: «А твій батько меча нагострив, / а твій батько слуг 

напоїв. / Скрадається, підлий, покоями, <…> Збігаються людоньки. / Ладоньки, 

ой, лада» [25]. Тому лексема наречена в аналізованій поезії вжита не випадково, 

а слугує засобом посилення смислового навантаження поезії. Таким чином, 

чорна троянда на столі є не лише засобом порівняння черниці та квітки, а й має 

сакральне значення трагічності, що є традиційним для символу саме чорної 

троянди.  

Подібний образ вимальовано також у контексті: «Троянда чорна, наче та 

черниця» [25]. У цьому випадку акцентується увага на чорному кольорі, 

за допомогою чого створюється зоровий образ зовнішнього вигляду черниці. 

Ужитий порівняльний зворот слугує засобом уособлення – квітка–жінка. 
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Семантику образу троянди посилює, на наш погляд, конотація трагічності, що 

сягає корінням культури Давньої Греції та Риму. 

Для реалізації потрібної семантики образу К. Москалець часто 

використовує протиставлення: «читаєш латину і не можеш ніяк / зрозуміти, чи 

то назви троянд, / а чи імена павуків» [25]. У цьому прикладі за допомогою 

образів троянд і павуків створюється антитеза прекрасне й потворне. Лексема 

троянда представлена у традиційній семантиці: довершеність, досконалість. 

Павук у християнському світобаченні сприймається як символ підступності, 

тобто має відчутно негативне забарвлення [34]. Семантика троянди як чогось 

прекрасного реалізується у протиставленні з потворним. 

Отже, у творчому доробку Костя Москальця образ троянди часто має 

смислове наповнення, яке є традиційним для цього символу: чистота, 

цнотливість, трагічність, довершеність і досконалість. У прямому значенні 

троянда-квітка цей образ вживається дуже рідко.  

Розділ 2.2. Авторські інтерпретації образу троянди в поезії Костя 

Москальця 

 

Кость Москалець часто поєднує традиційне бачення образу троянди й 

власне авторське сприйняття символу, доповнюючи його новими, 

неповторними конотаціями. Тому варто звернути увагу на поезії, у яких 

відчутне авторське світосприйняття. Як ми вже зазначали, поет часто 

використовує прийом уособлення: троянда набуває рис жінки. Показовою щодо 

цього є поезія «Для троянди»: «Ти все життя поруч зі мною, / юна і 

безмовна, / невидима і реальна трояндо; <…> єдина моя трояндо, / спокою 

мій і радосте... / Адже ти була моєю першою коханкою, / довічною моєю 

любов’ю. / <…> вони принесли всі свої книги і картини, / всі свої релігії і 

вчення, створені страхом перед тобою, / кохана» [25]. У цій поезії метафора 

троянда-жінка створюється через прийом звертання до квітки  як до живої 

жінки. Крім того, завершальне звертання «кохана» та слова «ти була моєю 
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першою коханкою, довічною моєю любов’ю» створюють образ жінки, який 

ототожнюється із квіткою.  

У наведених рядках семантику образу визначає метафора троянда-

коханка. Головне значення символу у вірші – кохання, пристрасть, що 

лейтмотивом проходить крізь усі рядки поезії. Таке семантичне наповнення є 

традиційним для аналізованого образу. Але на основне значення 

нашаровуються додаткові, створені однією чи декількома лексемами. 

Наприклад, ліричний герой характеризує троянду-жінку як «юну і безмовну» 

(нагадаємо, що традиційно квітка символізує юність, повноту життя, а також 

таємницю, на що вказує лексема безмовна), «єдина, хто залишається вірною, 

єдина, хто ні на мить не лишає мене» (чистота, невинність, розсудливість – 

можна доповнити цей ряд усталених значень і словом вірність). Але 

відзначаємо також авторську семантичну складову: «спокою мій і радосте». 

Образ троянди традиційно символізує довершеність, небесну досконалість, що 

цілком може розцінюватися як духовний спокій і радість. Семи спокій і радість 

є складовими більш містких за семантичним наповненням лексем 

довершеність, небесна досконалість. Отже, відштовхуючись від цих значень, 

автор акцентував на семантиці образу троянди як символі спокою та радості. 

У цій же поезії семантика образу троянди увиразнюється епітетами 

невидима і реальна. Можна провести паралель зі значенням образу, поданим 

у словнику символів: недосяжність і неможливість (хоча така конотація 

характерна для блакитної троянди) [35]. Як бачимо, для ліричного героя 

троянда-жінка є особливою, єдиною, неповторною. Відтак має місце певна 

ідеалізація, поклоніння коханій (недаремно автор асоціює жінку із трояндою – 

символом довершеності, кохання). Такий ідеальний образ є для ліричного героя 

невидимим, тобто недосяжним у своєму розумінні, у самому своєму ідеалові. 

Можливо, прихований інший смисл, оскільки цей досконалий образ справді є 

невидимим для інших, «сліпих» людей («сліпі і задурманені люди, цей натовп 

безумних і обмежених потвор, ці мерзенні раби позаздрили нашій любові»[25]). 

Ліричний герой сприймає своє кохання як своєрідне «прозріння», у той час 
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коли весь натовп «сліпий», тому троянда-жінка, довершена, досконала, 

залишається невидимою для них.  

Щодо семантики «реальності» образу троянди в аналізованій поезії 

помічаємо, що це значення є абсолютно авторським і характерне для творчості 

К. Москальця. Крім згаданого рядка («невидима і реальна трояндо»), 

трапляються ще багато прикладів уживання образу з цим нетиповим смисловим 

наповненням: «ім’я троянди – ілюзія, тоді як сама троянда – дійсність»; 

«Троянда – дійсність, / воля /  вічно вільна дійсносте» [25]. В останньому 

прикладі автор надає образу троянди оригінальну й неповторну семантику, 

використавши метафору троянда – дійсність, воля. Таким чином, створюється 

неповторне поєднання лексем воля, дійсність із лексемою троянда.  

Постійною в аналізованому поетичному мовленні є метафора троянда–

кохана: «Адже не про тебе говорили вони,/ кохана трояндо,/ світло моє 

найясніше/ найчистіша свободо» [25]. У цьому ж рядку поруч із образом 

троянди вживаються лексеми чистота і світло, які пов’язані із християнським 

світосприйняттям символу й по-особливому передають образ коханої жінки. 

Християнське значення образу троянди як чистоти відзначаємо в рядку: 

«троянда –  / дійсність. / Чистота у своїй безіменності». Спостерігаємо ще 

одне авторське осмислення символу – «безіменність» троянди. Таке семантичне 

наповнення образу є досить частотним: «Троянда не знає того, що вона 

―троянда‖. Вона не має власного імені. / Ім’я троянди не існує; / ім’я 

троянди – ілюзія». Автор пояснює, чому троянда є безіменною: «Як і 

троянда, / ти не можеш мати дійсного імені, / тому що кожне ім’я 

недійсне, / і не має нічого спільного / ні з трояндою, / ні з тобою. / ―Є‖ – це ―є‖ 

троянди; / сказати більше про неї неможливо» [25]. Тобто «безіменність» 

пов’язується також із уже згаданими значеннями образу: «дійсність», 

«реальність»; оскільки «безіменність» – це звільнення від своєрідних кайданів, 

які наклали самі на себе люди (цитата з цього ж вірша: «Люди все на світі 

поназивали іменами / і вважають, що їм належить усе, / але людям і іменам не 

належить нічого» [25]) –то і «свободою».  Варто зазначити, що для поезії 
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К. Москальця характерна філософія «нікомуненалежності» (тобто фізичної і 

духовної свободи кожної істоти),яка реалізується й в образі троянди: 

«…троянда – / дійсність. / Чистота у своїй безіменності; / безіменність, 

неназваність, неозначуваність / – це теж нікомуненалежність. / Не шукай 

собі імена. / Навіщо тобі це робити, / Якщо тим самим займаються 

люди? / Люди все на світі поназивали іменами / і вважають, що їм належить 

усе; / але людям і іменам не належить / нічого» [25]. 

Троянда як символ смерті постає в контексті: «Тому мертва істота 

для них нецікава. / Зів’ялу троянду вони викидають / на смітник» [25]. Автор 

наповнює образ такою семантикою завдяки використанню лексеми зів’яла, 

тобто «мертва». Крім того, посилює звучання теми смерті використана 

метафора мертва істота – зів’яла троянда. Таке бачення образу троянди як 

символу смерті є не суто авторським, воно було характерне для Давньої Греції 

та Риму [35].  

У вірші «Для троянди» також бачимо традиційне асоціювання образу 

троянди з довершеністю: «Уникнути законів отари / і загрози натовпу –

 / можливо. / Для цього треба остаточно / усвідомити власну 

відмінність / від людини, недолюдка і надлюдини. / Я відрізняюся від них так 

само, / як троянда від ворон» [25]. В енциклопедичному словнику символів 

України бачимо таке значення символу ворони: «Ворона – символ провісника 

горя, страждань, смерті, похорону, пророцтва, неуважності, ротозійства, 

роззявкуватості, боязливості, непорядності, нечистої і зловісної пташки, 

породженої чортом; кровопролиття, насилля та війни, емблема дурості та 

глупоти, марнославства і хвалькуватості, завищеного рівня самооцінки, 

роззявкуватості та лінивості; єдинобраччя; покинута та нічна ворона символізує 

темних язичників»[13:150]. Як бачимо, образ ворони має загалом негативне 

емоційне забарвлення. Завдяки протиставленню троянда–ворони увага 

акцентується на такому значенні символу троянди: «щось високе, чисте та 

довершене», тобто з позитивним семантичним наповненням. Варто зауважити, 

що лексема ворони вжита у множині, натомість лексема троянда – в однині. 
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Таким чином реалізується протиставлення індивідуальність–натовп, образ 

троянди набуває ще одного значення. 

У поезії К. Москальця спостерігаємо образ троянди в поєднанні 

з лексемами виноград або вино, що набуває особливої семантики. Троянда й 

виноград є давнім символом, оскільки «люди здавна поклонялися красі, 

витонченості троянди та корисності, плодючості, жертовності винограду» [35]. 

Словник символів подає таке значення: «Троянди й виноград – символ єдності 

двох важливих сторін людського життя; насолоди від краси природи та 

мистецтва і творчої праці на благо людей; духовно багатого життя народу; 

поєднання духовного і сущого, божественного і земного; діянь людського 

розуму і фізичної праці; краси людського життя» [35]. Поєднання образу 

троянди й образу винограду бачимо в такій поезії:«Осінні вечори, дарунок 

виногрон / Зі стародавньої, шляхетної лози, / Дбайливо поналивані у чари 

золоті, / Прикрашені фамільними гербами / Й рубінами конаючих сонéць, —

 / Ми повагом пригублюємо вас, / І тішимось найтоншим ароматом, / Ледь 

схожим на забутий дух троянди. / Очікуємо вторгнення снігів» [25]. 

Зазначимо, що власне лексема вино не вживається, але передається описово 

за допомогою образу винограду. У тканину вірша вплітається образ осені, що 

надає поезії додаткової конотації, а виноград і вино слугують символом самої 

осені. Таким чином створюється особлива семантика образу троянди, що постає 

уособленням літа:«І тішимось найтоншим ароматом, / Ледь схожим 

на забутий дух троянди» [25]. Отже, лексема троянда у цій поезії є символом 

літа. Ця семантика реалізується за допомогою протиставлення осінь–літо, 

виноград–троянда. У рядках: «Ледь схожим на забутий дух 

троянди. / Очікуємо вторгнення снігів» [25] – також визначаємо антитезу 

літо–зима, холод–тепло, червоне–біле. 

Поєднання лексем троянда і сніг бачимо в  такій поезії: «Історія 

троянди та снігів / Була не дуже довгою, одначе, / Зумовила вона і нашу 

вдачу, / І вічну долю страчених богів <…> Якби не ця краса неподоланна / І не 

жага самозаглади плавна, — / Уже б давно здійснився Суд Страшний; / Та 
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Господові хто накаже: «Годі!»? — / І сипле сніг, пречистий, запашний, / І 

вічний хрест буяє на Голготі» [25]. Троянда у цій поезії є символом літа, тоді 

як сніг – символом зими. Поєднуючись, вони створюють  цілісний образ року. 

Сніг також є символом первісної чистоти, очищення від гріха, на що вказують 

епітети пречистий, запашний. 

Образи вина й троянди є важливими також у поезії «Символ троянди»: 

«Дощі, дощі, дощі — із присмаком Еллади, / З архаїкою снів, де скрапує 

вино, / Червоне і п’янке, мов перша кров Троянди» [25]. Тут же вино 

порівнюється із кров’ю, що є традиційним для образу вина [34]. У метафорі 

вино уподібнюється до крові через колористику: «вино, червоне і п’янке, мов 

перша кров Троянди». У цій поезії бачимо уособлення троянди з дівчиною: 

«Божественний Платон в гімнасії порожнім / Сумує крадькома за юністю 

душі / І вгадує себе у діві перехожій, / П'ючи інакшу стать і розкоші чужі / І 

дівич, і кентавр, ти знав багато весен, / Але оця найтонш наслідує 

Її / Розтулені вуста, заледь розпуклі перса, / Печальні сірі очі, подібні 

до твоїх» [25]. Образ дівчини створюється за допомогою деталей: «розтулені 

вуста, заледь розпуклі перса, печальні сірі очі».  

У творчому доробку К. Москальця представлено образ троянди 

з незвичним семантичним наповненням: «Дзвони кличуть до кляси, весна, 

свічок сто <…> Стародруки на кожній сторінці залляті чорнилом, / відьма 

убралася — чисто твоя цьоця Марта… / На партах вирізуєш хрест і 

троянду»[25]. Можливо, троянда в поезії є символом розенкрейцерів – 

таємного товариства, що діяло в XV—XVII століттях. Приводом для такого 

трактування образу є поєднання лексеми троянда і хрест, адже хрест і троянда 

були символами  членів товариства й саме товариство спочатку носило назву 

«Братство Троянди і Хреста». У Словнику символів Трессидера подається таке 

значення троянди: «Троянда стала головною емблемою і символом окультного і 

кабалістичного ордену розенкрейцерів, заснованого в XVII ст., чиєю емблемою 

був хрест з троянд або дерев'яний хрест з трояндою в центрі. Велика кількість 

пелюсток символізувала ступені посвяти, а центр троянди, на думку членів 



22 

 

ордену, символізував точку єдності, серце Ісуса Христа, божественне світло, 

сонце в центрі колеса життя» [34]. Семантику таємничості та давнини створює 

загальне тло поезії: «свічок сто», «стародруки», «відьма». Також на таку 

семантику образу троянди може вказувати те, що дія відбувається 

у навчальному закладі, адже члени товариства були вченими й освіченими 

людьми: «дзвони кличуть до кляси», «на партах вирізуєш хрест і троянду». 

Проте, на наш погляд, недостатньо підстав для того, щоб однозначно визначати 

таку символіку образу троянди в наведеній поезії. Можливо, його семантику 

приховує назва поезії –  «Кохання», відтак образ троянди може слугувати 

традиційним символом кохання: «Дзвони кличуть до кляси, весна, свічок 

сто, / забігаєш, похапливо пишеш: «Єдина…» — / і, як водиться, ім’я <…> 

На партах вирізуєш хрест і троянду» [25]. Якщо прийняти таке значення 

поезії, то образ хреста в аналізованій поезії є символом смерті, відтак троянда й 

хрест у семантичному поєднанні слугують уособленням кохання до смерті. 

На таке семантичне наповнення вказує наступний рядок: «Похапливо пишеш: 

«Єдина…» — / і, як водиться, ім’я»[25]. Отже, ліричний герой – закоханий 

юнак, який пише на парті ім'я своєї «єдиної», а троянда й хрест символізують 

його глибоке кохання. 

Отже, у своїй поезії Кость Москалець часто поєднує традиційне й 

авторське семантичне наповнення образу троянди. Крім того, трапляється суто 

авторське бачення символу: спокій, радість, невидимість, реальність, дійсність, 

безіменність, індивідуальність. 

ВИСНОВКИ 

Оскільки поетична мова була об’єктом вивчення багатьох наукових 

праць, усі мовознавці по-своєму розуміли цей термін. Ми дотримуємось 

визначення, яке подає літературознавчий словник-довідник, оскільки в ньому 

найглибше, на наш погляд, розкрито сутність поняття «поетична мова»: «Мова 

художньої літератури (поетична мова) — мовна система, яка функціонує 
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в художній літературі як засіб створення естетичної реальності, найповніше 

виявляє творчі можливості кожної національної мови» [22:455–456]. 

У нашій роботі ми дали теоретичне обґрунтування основних об’єктів 

дослідження;довели частотність уживання поетичного образу троянди 

в поетичному мовленні Костя Москальця;з’ясували семантику, стилістичну 

функцію образу троянди та проаналізували засоби його вираження;узагальнили 

отримані результати в аспекті особливостей авторського світосприйняття. 

У поетичному доробку К. Москальця образ троянди має велике частотне 

уживання і є визначним для розуміння філософії поета, адже реалізується 

на різних смислових рівнях. Образ троянди має велике коло як традиційних 

інтерпретацій (кохання, пристрасть, чистота, цнотливість, трагічність, 

довершеність, досконалість), так і неповторних індивідуально-авторських 

(зокрема невидимість, реальність, дійсність, спокій, радість). Так, троянда 

в К. Москальця асоціюється з коханням, пристрастю, тому частим є уживання 

метафори троянда–кохана, яка є прекрасною душею і тілом, тому образ квітки 

набуває значень «довершеність» і «досконалість». Також К. Москалець уживає 

образ троянди у значенні «цнотливість». Із цим значенням пов’язана метафора 

троянда–черниця, що є незвичним для традиційного семантичного наповнення 

образу квітки. 

Часто К. Москалець уживає в одній поезії лексеми троянда й сніг,  

об’єднавши антонімічні за своїм значенням слова. Такий прийом дозволяє 

автору надати образу троянди глибшого значення, адже спостерігаємо 

неповторне поєднання червоної троянди та білого снігу, гарячого та холодного, 

літнього та зимнього. Крім того, червоний колір, який символізує енергію, 

страждання, війну, поєднується з білим, який має значення миру, спокою та 

гармонії. Отже, автор насичує образ додатковими конотаціями. Також, увівши 

в один контекст лексеми троянда й сніг, К. Москалець акцентує на такому 

значенні символу троянда як «чистота», оскільки обидва слова мають таку 

семантику. 
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Традиційна метафора троянда-жінка набуває в аналізованому мовленні 

нового звучання (троянда-черниця). Варто зауважити, що у К. Москальця часто 

трапляється метафора троянда-жінка, проте ніколи троянда не зображується 

із шипами. Образ жінки в Костя Москальця пов'язаний з коханням, пристрастю, 

красою, тобто з позитивними емоціями. Взагалі образ троянди в аналізованому 

поетичному мовленні майже позбавлений негативної конотації (лише як символ 

трагічності та смерті, що є характерним для Давньої Греції та Риму). Отже, 

образ цієї квітки у К. Москальця загалом є символом із позитивним 

семантичним наповненням.  

Незвичним є уживання образу троянди у значенні «дійсність», 

«реальність». Значення «невидимість», яке набуває аналізований символ 

у поезії К. Москальця, пов'язаний із значенням «довершеність», оскільки 

ідеальна троянда залишається недосяжною й невидимою для натовпу 

приземлених, «сліпих» людей. Також простежується протиставлення 

індивідуальність–натовп й образ троянди набуває нового значення. 

Відтак можемо говорити, що К. Москалець не тільки використовує 

усталені у світовій культурі тлумачення символу троянди, а й подає власне 

авторське бачення образу, надаючи йому нових конотацій. 
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