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ВСТУП 

Пісня відіграє провідну роль у культурі кожного народу. У 

духовному житті українців пісня посідає особливе місце, вона 

супроводжує людину з колиски і до останнього подиху. Українська мова – 

одна з наймелодійніших мов світу, українці завжди любили і вміли 

співати.  

Сучасна українська пісня – багатогранне явище, яке вражає своєю 

різноманітністю напрямів і технікою виконання. Гурт „Океан Ельзи” 

посідає чільне місце у сучасному музичному просторі. Композиції гурту 

зачаровують своєю милозвучністю, оригінальністю, колоритністю та 

позитивом. Наскрізними темами, які порушує Святослав Вакарчук, є теми 

кохання, надії, духовності. 

Гурт „Океан Ельзи” неодноразово визнавався найкращим 

українським рок-гуртом. Він поєднує справжню слов’янську мелодійність 

із сильною енергетикою рок-музики. Вихід нового альбому гурту завжди 

стає визначною подією у світі музики. 

Пісенний жанр унікальний за масовістю і соціальною значущістю, 

оскільки пісня займає значну частку ефірного часу, має доволі широку 

аудиторію і користується популярністю як на українських теренах, так і за 

кордоном [8, c. 107]. 

Мова пісенних текстів привертала й продовжує привертати увагу 

мовознавців в аспектах виявлення основних семантико-синтаксичних, 

структурних і семантичних та морфолого-синтаксичних властивостей 

лексичних і фразеологічних одиниць.  

Тексти української поезії пісенного жанру (пісенної поезії) – 

важливий складник української поетичної творчості. Пісенний текст 

порівняно з іншим віршованим відзначається характерною ритміко-

інтонаційною будовою, фоностилістичними властивостями, експресією, 

складом лексики та характерною сполучуваністю слів. Структурно-

семантичні риси пісенного тексту спричинили його орієнтацією на 
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доступність фрази слухачеві, на легке, швидке декодування метафоричних 

висловів, на озвученість [9, c. 58]. 

Складність вивчення пісенних текстів полягає в тому, що вони 

являють собою певну складну єдність музикального і вербального 

компонентів. Пісенний текст як тип тексту специфічно відображає в собі 

традиційні текстові характеристики, цей тип тексту також відрізняється 

своєрідністю в порівнянні із текстами „справжньої” поезії [12, c. 83]. 

Актуальність обраної теми визначається потребою дослідження 

текстів сучасної української пісні, мовної особистості автора-виконавця й 

аналізу мовностилістичних особливостей пісенних текстів гурту „Океан 

Ельзи”, адже тексти пісенної поезії практично не введені в обіг 

лінгвостилістичних досліджень, а тому фактично не вписані в контекст 

історії української літературної мови XXI століття. Крім того, сучасна 

українська пісня, зокрема пісенна творчість гурту „Океан Ельзи”, через 

популяризацію, оригінальність текстів пісень та адресацію на масову 

аудиторію має визначальний вплив на розвиток літературної мови. 

Творчість гурту „Океан Ельзи” аналізували мовознавці: О. Клєщова 

[10], М. Осюхіна [1], Р. Балук [25], Ю. Яручик [32] та інші.  

Мета дослідження: проаналізувати символічні образи пісень гурту 

„Океан Ельзи” та встановити їхній зв’язок із українською пісенною 

традицією.  

Мета роботи передбачає виконання таких завдань: 

1) проаналізувати пісенний доробок Святослава Вакарчука; 

2) охарактеризувати символічні образи, наявні у його піснях; 

3) визначити зв’язок символічних образів у пісенних текстах 

Святослава Вакарчука з українськими традиційними образами-символами. 

Об’єктом дослідження є пісні гурту „Океан Ельзи”. 

Предмет дослідження – художні образи пісень гурту „Океан Ельзи”. 
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Матеріалом дослідження послужили пісенні тексти гурту, зібрані в 

7 альбомах: „Dolce Vita”, „Там, де нас нема”, „Земля”, „GLORIA”, 

„Модель”, „Янанебібув”, „Міра”, які налічують понад 80 пісень. 

Методологічну основу дослідження становлять: метод 

контекстуального аналізу та описовий метод. Використано також прийом 

декодування тексту. 

Наукова новизна. У роботі вперше здійснено спробу проаналізувати 

символічні образи пісенних текстів гурту „Океан Ельзи”.  

Теоретичне значення. Досягнуті результати дослідження 

поглиблюють теорію аналізу поетичного тексту, доповнюють українську 

лінгвістику новими інтерпретаціями мовного матеріалу та сприяють 

подальшим науковим дослідженням художньої образності пісенних текстів 

гурту „Океан Ельзи”. 

Практичне значення наукової роботи визначається можливістю 

використання одержаних результатів у викладанні вишівських курсів 

лексики та фразеології, стилістики української мови, лінгвістичного 

аналізу художнього тексту, під час читання спецкурсів із лінгвостилістики. 

Апробація результатів наукової роботи. Результати дослідження 

оприлюднено в доповіді „Пісенна мовотворчість гурту «Океан Ельзи»” на 

Днях науки (Програма ХVІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції імені Віктора Ужченка „Образне слово Луганщини” (26 

травня 2017 року, м. Старобільськ); секція № 2 „Текст. Мова художніх 

творів”). 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Вона складається із вступу, двох розділів із висновками, загальних 

висновків, списку використаної літератури (32 позиції) та двох додатків 

(„Короткий словник символів” та „Тексти пісень гурту «Океан Ельзи»”, 

с. 36 – 54). Обсяг роботи (без додатків) – 35 сторінок, повний обсяг роботи 

(з додатками) – 54 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ГУРТ „ОКЕАН ЕЛЬЗИ” − ЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК 

СУЧАСНОГО ПІСЕННОГО ОБРАЗНОГО СЛОВА 

 

1.1. Мовна особистість Святослава Вакарчука – лідера 

гурту „Океан Ельзи” 

Важливим питанням у лінгвістиці є поняття „мовної особистості”, 

адже мова відіграє важливу роль у житті окремої людини й суспільства 

загалом. Тому вважаємо за доцільне розглянути мовну особистість 

Святослава Івановича Вакарчука – автора і виконавця пісенних текстів 

гурту „Океан Ельзи”. 

У короткому словнику лінгвістичних термінів знаходимо таке 

визначення „мовної особистості” : „поєднання в особі мовця його мовної 

компетенції, прагнення до творчого самовираження, вільного, 

автоматичного здійснення різнобічної мовної діяльності. Мовна 

особистість свідомо ставиться до своєї мовної практики, несе на собі 

відбиток суспільно-соціального, територіального середовища, традицій 

виховання в національній культурі. Творчий підхід і рівень мовної 

компетенції стимулюють мовну особистість до вдосконалення мови, 

розвитку мовного смаку, до постійного відображення в мові світоглядно-

суспільних, національно-культурних джерел і пошуків нових, ефективних 

індивідуально-стильових засобів мовної виразності” [4, с. 93]. 

У науковий обіг поняття мовної особистості було запроваджено В. 

Виноградовим, а розвинув – Ю. Караулов, який структуру мовної 

особистості поділяє на три основні рівні: 

1) вербально-семантичний, що передбачає традиційний опис 

формальних засобів вираження певних значень;  

2) когнітивний, одиницями якого є поняття, ідеї, концепти, які 

складаються у впорядковану, систематизовану картину світу певної мовної 

індивідуальності та відображають ієрархію її цінностей; 
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3) прагматичний, що включає цілі, мотиви, інтереси, настанови та 

інтенціональності [7, с. 4]. 

Мовна особистість існує в культурному просторі, відображеному в 

мові, у формах суспільної свідомості, у стереотипах поведінки, у 

предметах матеріальної культури. Культурні цінності – це система, у якій 

можна виділити універсальні та індивідуальні, домінантні та додаткові 

змісти. Вони знаходять відображення в мові, а саме – у значеннях слів, 

синтаксичних одиниць, фразеологізмах, у пареміях і прецедентних текстах 

[3, с. 262]. 

Мовна особистість Святослава Вакарчука розкривається в текстах 

його пісень із усією повнотою й різноманітністю відтінків українського 

слова.  

„Стиль” – поняття багатозначне, тому його тлумачення є 

невизначеним. У широкому розумінні під стилем розуміють напрям, течію, 

мистецтво певної епохи. У вужчому розумінні цього терміна стиль – це 

певні особливості художньої творчості митців одного часу, однієї 

літературної школи. І зрештою, стиль можна тлумачити як особливості 

творчості одного митця або одного твору мистецтва. 

Стиль письменника – це сукупність особливостей його творчості, 

якими його твори відрізняються від творів інших митців. Сукупність 

зображально-виражальних засобів письменника тоді дає ефект стилю, коли 

закономірно поєднується в художньо мотивовану систему, зумовлену 

індивідуальністю митця [16, с. 641]. 

Стиль є свідченням мистецького таланту автора. Письменники 

завжди приділяють багато уваги своєму стилю, роботі над ним. 

Святослав Іванович Вакарчук – один із найпрогресивніших митців 

України. Тексти його пісень є загальнодоступними, а концерти 

транслюються наживо в Інтернеті. Але головною особливістю творчості 

гурту „Океан Ельзи” є те, що ці пісні відрізняються глибоким змістом, 

розмаїттям тем і багатством художніх образів. Краса українського слова, 
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змістовність кожного рядка й глибока духовність робить гурт „Океан 

Ельзи” неординарним та самобутнім. 

До появи С. Вакарчука гурт грав „потихеньку”, давав концерти по 

палацах культури рідного Львова [22, с. 1]. З появою С. Вакарчука проект 

набув реальних рис групи – стандартної за форматом і незвичайної за 

звучанням. З’явилася й назва, походження і зміст якої дотепер тримається 

під секретом [21, с. 1]. 

На думку дослідника Романа Балука, Святослав Вакарчук, сам цього 

не усвідомлюючи, став прикладом і частково автором концепції творчості, 

що базується на життєвих контрастах, котрі є постійним джерелом 

натхнення для інших. Популярні рядки „Він чекає на неї”, що вже понад 20 

років звучать голосом Олександра Пономарьова, свого часу були 

результатом творчих пошуків саме Святослава Вакарчука. Ще тоді автор 

зазначив у кількох рядках низку основних тез своєї майбутньої творчості.  

„Термін „контраст” походить зі сфери образотворчого мистецтва і 

означає різницю між світлими і темними, а отже – протилежними, 

частинами зображення. Іншими словами, контрастом називають явище, що 

об’єднує різні, переважно протилежні середовища в межах чогось 

спільного. Саме цим словом можемо схарактеризувати життя і творчість 

відомого музиканта, що як мінімум, поєднав у собі теоретичну фізику та 

рок-музику” [25, с. 3]. 

Ірина Статко вважає гурт „Океан Ельзи” яскравим представником 

інтимної лірики. Звісно, дехто може сказати, що в їхніх піснях переважає 

патріотизм та сила „козацького духу”, але це далеко не так. Доказом наших 

слів можуть слугувати такі пісні: „Просто мені”, „Така, як ти”, „Без бою” 

[28, c. 200]. 

Минають роки, але незмінним залишається головне: музика не 

втрачає якості та градусу, головний „океанолог” ‒ куражу та натхнення” 

[26, с. 3]. 



9 

Головним стимулом творчості гурту „Океан Ельзи” є бажання 

вплинути на молодь, яку С. Вакарчук називає „Людьми майбутнього”. На 

початку 2007 року ініціював соціальний проект „Книга творить Людину”, 

який мав привернути увагу суспільства до ситуації у країні.  

Лідер гурту Святослав Вакарчук – людина цілеспрямована, закохана 

в рідну країну. Гаслом його творчості може бути вислів: „З людьми і для 

людей”. Святослав Іванович – автор та виконавець пісенних текстів гурту, 

оскільки сам пише слова і музику для своїх пісень. Його завжди можна 

побачити серед тих, хто підтримує свій народ у скрутні часи [31, c. 254]. 

„Океан Ельзи” – культовий музичний гурт, який відомий своєю 

творчістю не тільки в Україні, а й у далекому зарубіжжі. Творчий шлях 

гурту по-своєму унікальний, а його пісні стали хітами, на яких виросли 

цілі покоління. За оцінкою тижневика „Кореспондент”, С. Вакарчук 

входить до першої сотні найвпливовіших і найвідоміших людей України.  

 

1.2. Образність пісень гурту „Океан Ельзи” 

 

Пісні „Океану Ельзи” відрізняються багатою художньою образністю, 

мелодійністю та емоційністю. Мова пісень поетична та яскрава. Автор 

вдається до широкого використання тропів: порівнянь, епітетів, метафор, 

метонімій, перифраз (різновиди: табу, евфемізми), іронії (сарказму), 

оксиморону (оксюморону), катахези, гіперболи, літоти, алегорії, символу, 

образу-емблеми [29, с. 242]. 

Пісенні тексти гурту насичені яскравими, оригінальними епітетами, 

серед яких збуджені телемости, пронизливий сніг, сильна дівчинка, 

незнайомий світ, наївний мотив, ніжне ім’я, ніжно-зелений світ, вітер 

сильний молодий, дивний сон, які відіграють важливу роль у пісенному 

тексті, оскільки вони сприяють яскравому образному сприйняттю 

предметів та явищ, зображених автором. Так, наприклад, епітет 
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пронизливий сніг сприяє кінестетичному сприйняттю образу, допомагає 

практично відчути те явище, про яке говорить автор. 

Епітет збуджені телемости допомагає передати ступінь почуттів 

ліричного героя. Епітет ніжне ім’я говорить про особливе ставлення героя 

до коханої людини. Деякі епітети є загальновживаними і зрозумілими 

навіть поза контекстом. Так, загальновживаним є епітет сильна дівчинка, 

який означає жінку, що витримала безліч незгод і не зламалася, лишилася 

сильною духом; або епітет дивний сон, який позначає щось химерне й 

незрозуміле. Згадаймо Шевченкові рядки Я бачив дивний сон… 

Скажімо, значення епітетів тиха ніч і теплий дощ можна легко 

визначити навіть без ознайомлення із текстами пісень, адже подані епітети 

є загальновідомими, наприклад: тиха ніч означає ніч без вітру; коли на 

вулиці тихо та спокійно; теплий дощ – літній дощ, краплі якого теплі. А 

ось епітет темна вода можна розуміти двояко: у прямому значенні він 

може означати темну або брудну воду, у переносному значенні – глибочінь 

[10, с. 125]. 

Епітети – найуживаніший троп у піснях „Океану Ельзи”. Треба 

відмітити, що майже всі вони мають позитивне забарвлення, мало епітетів 

із негативною конотацією. Автор вдається до них, аби слухач міг 

яскравіше уявити душевний стан ліричного героя, відчути його почуття, 

зрозуміти його. 

Тексти містять численні порівняння: до  тебе, як до зірок; так 

бавляться, як діти; ніжна, як сон; надію сильну, як любов; кожна, як 

остання ніч; так, ніби хтось назвав її струною та інші. 

Порівняння у текстах творів виконують вагому стилістичну функцію, 

вони допомагають зрозуміти авторський задум шляхом перенесення одних 

ознак явищ чи предметів на інші. Порівняння сильна, як любов створює 

образ нездоланності, чогось вічного та незнищенного [1, с. 18]. 

У текстах пісень знаходимо багато метафор, наприклад, дощ сльози 

пролив, душа не спить, океан людей та інші. Використання метафор та 
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епітетів, ужитих у піснях гурту „Океан Ельзи”, є не менш важливим, ніж 

уживання інших мовних засобів. „Завдяки таким лексичним засобам мова 

в піснях стає більш цікавою й мелодійною, що надає пісням більшої 

художньої образності” [10, с. 126]. 

Окрім того, у текстах пісень зустрічаються й менш поширені тропи, 

такі, як: метонімія – твої губи вчать мене, твоє життя зайде до мене в 

гості знов; оксюморон – квіти палить росою; літота – ніяк не 

відпускають; уособлення – квіти на вікні тихо сплять. Уособлення 

трапляється в піснях досить часто, що свідчить про творчу здатність автора 

оживлювати предмети, вводити їх у дію, таким чином змушувати 

виконувати авторський задум. 

С. Вакарчук також часто використовує прийом подвійного 

заперечення: хіба не знаєш ти, як не живу без тебе я, ніяк не помічають, 

ні, не такі твої сліди. Цим прийомом він демонструє глибокі переживання 

ліричного героя та невідворотність життєвих подій. 

М. Осюхіна зазначає, що одним із цікавих авторських прийомів є 

часті повторення, що бачимо майже в кожному аналізованому тексті. 

Вона наводить такі приклади: Хіба хтось сказав, що буде легко? Хіба 

хтось сказав, що буде легко? Хіба хтось сказав, що буде легко? Та хіба ти 

можеш жити без мети?, Більше не можу без тебе, Більше не можу без 

тебе, Все те, що нас зупиняє, Все те, що змінює нас …; прийом 

повторення є характерним, а здебільшого найуживанішим у творчості С. 

Вакарчука, це є його своєрідною „візитною карткою”, що робить його 

творчість унікальною та впізнаваною [1, с. 20]. 

С. Вакарчук використовує оригінальні символи, як загальновідомі, 

так і авторські. Яскравими прикладами символів є Афіна у пісні „Небо над 

Дніпром”, свічка у пісні „Я так хочу”, жалюзі у пісні „Сьогодні”. 

Використання у текстах пісень синонімів та антонімів (абсолютних і 

контекстуальних) є характерним явищем його авторського стилю. 
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А. Кундельська вказує на те, що ліричний герой пісень перейнятий 

потужними емоціями, які відповідають його настрою. Саме зосередженість 

на емоціях, на її думку, робить пісні Святослава Вакарчука популярними 

серед слухачів, адже вони звернені не до розуму, а до серця [15, с. 1]. 

Натомість, А. Власова зауважує, що частина текстів Вакарчука є 

патріотичними, соціальними і революційним, себто закликають до 

пробудження [2, с. 35]. 

О. Клєщова вказує на те, що поки у нашій непростій країні будуть 

народжуватись і творити такі яскраві, талановиті постаті, справжні Сини 

своєї держави, представники нової епохи, нового світогляду, як Святослав 

Вакарчук, українська пісня, українське слово житиме й надихатиме інші 

народи і нації на подвиги, пробуджуватиме у людині найкращі почуття, 

думки і сподівання [11, с. 118]. 

Отже, образність пісенних текстів гурту „Океан Ельзи” вражає 

багатством і оригінальністю вживаних тропів і мовностилістичних 

художніх засобів, допомагає глибокому сприйняттю змісту пісень і 

створює потужний емоційний вплив на слухачів. 

 

1.3. Висновки за розділом 

 

„Океан Ельзи” – відомий український рок-гурт, який залишається 

популярним й улюбленим для мільйонів протягом двадцяти років. 

Головним стимулом творчості гурту „Океан Ельзи” є бажання вплинути на 

молодь, яку С. Вакарчук називає „Людьми майбутнього”. 

За ці двадцять років трапилося багато подій, неодноразово 

змінювався склад гурту, змінилися й пісні. Проте їхні пісні завжди несуть 

у собі глибокі думки й зачаровують яскравою образністю. 

Проаналізувавши образність пісенних текстів гурту, ми дійшли таких 

висновків: 1) поширеним художнім засобом у піснях гурту є епітети, 

більшість із яких – з позитивною конотацією, у текстах мало негативу; 
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використані епітети влучні та яскраві, вони допомагають точніше уявити 

авторські образи; 2) одним із художніх прийомів є повторення, яке можна 

знайти майже в кожному тексті; 3) у піснях присутні й інші тропи: 

метафора, оксюморон, літота, уособлення та ін.; 4) подвійне заперечення 

нагадує про невідворотність людської долі, автор часто використовує цей 

прийом для підкреслення експресії та значних переживань ліричного 

героя. 

Отже, пісні гурту „Океан Ельзи” наповнені численними образами, 

вміло використаними тропами й мовностилістичними прийомами. 

Образність – це дуже важлива ознака художнього тексту, оскільки вона 

допомагає адресату наблизитися до тих почуттів, які переживає автор, ніби 

відчути на собі безжальний дощ або побачити розпатлане сонце. 

Святослав Вакарчук поряд із загальновживаними використовує незвичайні, 

авторські образи та символи, які надають його пісням унікальності, 

неповторності та своєрідної впізнаваності серед тисяч інших пісень 

сучасних українських виконавців.  
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ У ПІСНЯХ  

ГУРТУ „ОКЕАН ЕЛЬЗИ” 

 

2.1. Символічний характер художньої образності 

 

Образність є специфічним засобом художнього освоєння дійсності, 

унікальною мовою мистецтва. Саме вона дозволяє нам вільно почуватися в 

його просторі, приміряти на себе чужі долі й обставини, переживаючи їх, 

як свої, знаходити в ньому духовні орієнтири та стимули для подальшого 

життя. 

Як зазначає Л. Мацько, слово „образ” має кілька значень: а) образ як 

літературний персонаж; б) образ як особливий спосіб бачення і пізнання 

дійсності та відповідне цьому баченню відображення дійсності, як призма 

нашого погляду на світ; в) образ як засіб художнього зображення 

персонажа, дії, явища, умов та обставин (тропи, художні деталі). 

Словесний образ ‒ це слово чи словосполучення, яке несе не тільки 

предметну, а й образну (художню) інформацію. Відповідно до цього 

образність можна трактувати як властивість слів, словосполучень 

передавати не лише логічну, а й конкретно-чуттєву, емоційно-оцінну 

інформацію [19, с. 185].  

Символ – слово, що має усталені асоціативні зв’язки з відповідним 

поняттям, значення не має чітко окреслених контурів; пов’язаний з 

мовною метафорою [4, с 115]. 

За Я. Зеленською, символ – це багатозначний образ, який поєднує 

між собою різні плани художнього відтворення дійсності на основі їх 

суттєвої спільності, спорідненості. Символ – це завжди образ, а образ може 

стати символом за певних умов. 
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Поняття „символічний образ” – це синтез словесного образу та 

символу, конкретний образ, наповнений смислом, він поєднує в собі 

багатозначність образу і знаковість символу. 

Зародження поняття символу, образу-символу пов’язане з народною 

творчістю. За О. Потебнею, близькість основних якостей, які є у постійних 

тотожних виразах, була і є між назвами символу і предмета, який він 

означає. 

Вчення про символ як категорію пізнання, мислення, мови і 

художньої творчості сягає ще античної філософії та риторики. Давні 

мудреці вважали, що думка зароджується і передається в образах і 

символах. Звідси виникає потреба у фігурах (як складних образах) і в 

образах (як вмістилищах кількох фігур). 

М. Костомаров розглядав символ як поняття художнього мислення, 

зокрема поетичного, акцентував увагу на національно-культурній та 

релігійній основі символів, вважаючи, що саме в символіці виявляється 

сутність національного духу, національна специфіка мови, 

народнопоетичної творчості, літератури [13, с. 103]. 

За твердженням Ф. де Сосюра, символ як такий виходить з образу, 

який, у свою чергу, ґрунтується на порівнянні. Це означає, що символ як 

знак поняття, ідеї „не є цілком довільним, він не „порожній”. У ньому є 

залишок природного зв’язку між позначеним і позначенням”. 

Оскільки мовнi одиницi в художньому тексті виконують подвійну 

функцiю – комунiкативну та естетичну, слово у ньому може реалiзовувати 

не тiльки свої безпосереднi номiнативнi значення, але й художньо-

стилiстичнi, зі всiма притаманними їм емоцiйними, експресивно-

образними компонентами [14, с. 10]. 

Символи сягають корінням у народні поняття про світ. У творчості 

будь-якого письменника є ряд основних символів. Я. Зеленська зауважує, 

що символ завжди до певної міри є атрибутом, розрахованим на 

взаємопорозуміння його таємничої, невиявленої вочевидь суті. „Адже 
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часто він не виступає як власне символ, а вимальовується через призму 

зіставлень, асоціацій. Так, блакитний колір – колір надії, чорний – туги, 

скорботи, червоний – жаги; баран асоціюється з впертістю, віл – із 

працездатністю, вовк – із кровожадністю, заєць – із лякливістю. Гроза 

традиційно асоціюється з „бурею” в душі людини, виступає містким 

символом свободи” [6, с. 11]. 

Митці зазвичай беруть символи із трьох джерел: Біблії, античної 

літератури, міфів та фольклору. 

О. Лосєв поділяє символи на три групи:1) з неорганічної природи 

(вогонь, золото, світло, блиск, морок, вода, повітря); 2) з неорганічної і 

живої природи (троянда, ліс, квітка, джунглі, вишневий сад); 3) з живої, 

але долюдської природи (тварини і птахи) [17, с. 238]. 

У сучасному літературознавстві образ-символ сприймається як 

багатозначний алегоричний образ, заснований на подобі, схожості або 

спільності предметів і явищ життя. „В образі-символі може бути виражена 

система відповідностей між різними сторонами дійсності (світом природи і 

життя людини, суспільством і особистістю, реальним та ірреальним, 

земним і небесним, зовнішнім і внутрішнім)” [16, с. 69]. 

Як слушно зауважує Л. Щеголь, символ тісно пов’язаний за 

походженням і принципами образного перетворення дійсності з іншими 

видами художніх засобів. Але, на відміну, наприклад, від образного 

паралелізму чи порівняння, образ-символ є одночленним. У образі-символі 

тотожність або схожість із іншим предметом чи явищем не очевидна, не 

закріплена словесно чи синтаксично. 

На відміну від метафори, образ-символ багатозначний. Він допускає, 

що у читача можуть виникнути найрізноманітніші асоціації. Крім того, 

значення образу-символу найчастіше не збігається зі значенням слова-

метафори. Розуміння і тлумачення образу-символу завжди ширше за 

порівняння й метафоричні художні засоби. Символічний образ може 

виникнути як результат використання найрізноманітніших образних 
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засобів: метафор, образних паралелізмів, порівнянь. У деяких випадках 

образ-символ створюється без використання будь-яких інших видів 

словесних художніх прийомів [30, с. 389]. 

Правильне тлумачення образів-символів сприяє глибокому й 

правильному прочитанню художнього тексту. Образи-символи завжди 

розширюють змістову перспективу твору, дозволяють читачеві на основі 

авторських „натяків” вибудувати ряд асоціацій, що пов’язує різні явища 

життя. Письменники використовують образи-символи для того, щоб 

підкреслити багатозначність, велику змістову глибину створюваних ними 

образів. 

 

2.2. Класичні образи-символи у піснях гурту „Океан Ельзи” 

 

Пісні „Океану Ельзи” самобутні й пронизливі. Вони насичені 

глибокими почуттями й оригінальними образами. Особливою рисою 

пісень є символізм.  

Яскравий символізм мови є елементом авторського стилю С. 

Вакарчука. Майже в кожній пісні гурту „Океан Ельзи” можна знайти 

символічні образи. Багато з цих образів є загальновідомими, а тому 

зрозумілими навіть без контексту. Їх використовують письменники у своїх 

творах, журналісти у статтях і звичайні люди в щоденних розмовах. 

Наприклад, образ тунелю використовує В. Вулф у романі 

„Плавання”. С. Вакарчук також використав цей символ. Образ тунелю у 

пісні „Небо над Дніпром” символізує вихід, порятунок, шлях вирішення 

проблеми. Образ Афіни символізує допомогу, натхнення і навіть захист, 

адже Афіна була божеством духовної діяльності, мислення й оборони. 

Образ талісману символізує удачу. 

Рейн і Дунай, і велика Волга, 

Їхня лінія довга. 

Темна вода і такі глибокі хвилі, 
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Їх видно за милі, 

Та де б я не був, я бачу тунель. 

Що мені дим, сльози і стіни? 

Ти завжди зі мною! Ти – моя душа, 

Ти – мій талісман, моя Афіна!  

(Пісня „Небо над Дніпром”, альбом „Dolce Vita”). 

Усім відомий вислів спалювати мости означає рішуче порвати з 

чимось, зробити неможливим повернення до чогось. Ми його знаходимо в 

пісні „Онлайн”, він символізує забуття минулого, яке не має більше сенсу. 

Ніч – доміно 

За минулим днем спалює мости, 

Хтось вже давно в ліжку „баю-бай”, 

Хтось, але не ти. 

Як же чекала давно 

І готувалася ти: 

Названі ім’я і ключ, 

Сказане слово „Зайти!” 

(Пісня „Онлайн”, альбом „Dolce Vita”). 

Цікавим є образ свічки в пісні „Я так хочу”. Цей символ дуже 

популярний серед письменників. До образу свічки звертається І. Кочерга у 

п’єсі „Свіччине весілля ”, М. Матіос у новелах, А. Жикол у віршах. У пісні 

Святослава Вакарчука свічка символізує кохання, ліричний герой готовий 

чекати стільки, скільки триватиме його кохання, поки не згаснуть почуття, 

і він вірить, що мила відповість взаємністю: 

Як то можна так хотіти, 

Щоб всю ніч і чекати знак, 

Поки свічка буде горіти, 

Поки мила не скаже „так”. 

(Пісня „Я так хочу”, альбом „Dolce Vita”). 
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У пісні „Поїзд  «Чужа любов»” автор використав образ вокзалу – 

символ, що досить популярний у літературі. Цей образ зустрічаємо у 

творах Н. Білоцерківець, О. Забужко, Ю. Буряка, В. Голобородька та 

інших. Він символізує очікування, певну межу, за якою має початися нове 

життя, але не всі дочекаються свого поїзда, що символізує дорогу до мети, 

путівник до нового життя, звільнення від страждань самотності.  

Це не твоя земля і не твоя любов, 

Це не твої слова і не твоє talk-show. 

Довго стоїш одна на незнайомому вокзалі, 

Але приходить знов поїзд „Чужа любов”. 

(Пісня „Поїзд «Чужа любов» ”, альбом „Там, де нас нема”). 

Ще один поширений символ знаходимо у пісні „Ти забула давно”. 

Тут автор звернувся до образу темної кімнати, яка символізує самотність 

і душевне спустошення. Цей образ зустрічаємо у творах Г. Пагутяк, Є. 

Кононенка та І. Тургенєва. Пуста кімната – немов пуста душа ліричного 

героя, яка лишилася без коханої і гостро відчуває самотність і ностальгію: 

А ти стоїш одна, ти ідеш одна. 

Ти сьогодні не та, ти зовсім не та. 

Кімната темна й пуста. 

Моя кімната та, яку любила ти, 

В якій чекала ти, в якій хотіла ти 

І залишалась зі мною... 

(Пісня „Ти забула давно”, альбом „Там, де нас нема”). 

Ще один популярний образ – це образ стіни. Його використовують 

у своїх творах Л. Андрєєв, Ф. Сологуб і Ж.-П. Сартр. Образ стіни у пісні 

„Стіна” символізує духовну перепону, непорозуміння: 

Де ми з тобою будем, 

Коли закінчиться їхня війна. 

Чи вистачить нам сили 

Зробити так, щоби впала 
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Стіна, стіна, стіна. 

Впала між нами 

Стіна, стіна, стіна. 

(Пісня „Стіна”, альбом „Земля”). 

Протягом століть залишаються популярними образи пір року, 

зокрема, образ літа знаходимо у Г. Ліщенюка, І. Нікітіна, Ф. Тютчева, А. 

Кольцова та багатьох інших поетів. Яскравим художнім образом постає 

літо у пісні „Бодегіта”, воно символізує радість, романтику і юнацькі 

поривання. Хоча літо швидкоплинне, залишає закоханим мало часу, тож 

вірогідно, що й захоплення одне одним таке ж нетривале й легковажне, як 

тепле літо: 

Літо. Летять комети над головою, 

Бачу кожну з них, я в твоїх очах. 

Літо. Воно знайомить мене з тобою, 

Нотами звучить, у моїх думках. 

(Пісня „Бодегіта”, альбом „Земля”). 

Усім зрозумілою, але від цього не менш поетичною є фраза усі ключі 

тобі віддав із пісні „Тінь твого тіла”. Це класичний образ, що 

використовує багато письменників; наприклад, ключі є важливим 

символом у п’єсі А. Чехова „Вишневий сад”. Цей образ неоднозначний, 

може тлумачитися по-різному: залежно від контексту та характеру 

персонажа. Проте найчастіше віддати ключі означає довіритися, відкрити 

душу, дозволити людині зазирнути у власний внутрішній світ: 

Коли побачив я тебе, 

То зупинилася Земля, 

Мабуть, вона хотіла теж 

Те, що і я, 

Коли побачив я тебе, 

Усі ключі тобі віддав. 

Якою можеш бути ти, 
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Я уявляв. 

(Пісня „Тінь твого Тіла”, альбом „ GLORIA”). 

 Один із найромантичніших образів – це образ зорі у пісні 

„Відчуваю”. Цей символ корінням сягає біблійних сюжетів (образ 

провідної зірки, що вказував дорогу волхвам до вертепу, де народився 

Христос). Образ зорі є наскрізним символом у романі О. Гончара  „Твоя 

зоря”, часто використовується в поезії В. Стуса та Я. Шпорти. Цьому 

образу митці надають індивідуально-символічного значення, тому він 

може трактуватися по-різному. В аналізованій пісні зоря виступає 

символом душі ліричного героя. Скільки триватиме кохання ліричного 

героя – стільки сяятиме його зоря на небі: 

На небі 

Залишиться зоря, 

На небі 

Одна моя зоря, 

Так довго про неї будеш ти 

Співати, 

Коли душа не спить, 

Сміятись, 

Коли тебе манить, 

Я знаю, так любиш тільки ти. 

(Пісня „Відчуваю”, альбом „GLORIA”). 

У пісенних текстах С. Вакарчук використовує колороніми, які 

допомагають передати психологічний стан ліричного героя. Функція 

кольору – створення яскравих візуальних образів із сухих абстракцій, що 

робить текст барвистим, соковитим та емоційно насиченим. Так, у пісні 

„Вулиця” присутні блакитний і жовтий кольори. Блакитний колір 

символізує спокій і меланхолійність, це колір „спокійної емоційності”. 

Жовтий має різне значення, символізує мінливість і внутрішню свободу, в 
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аналізованій пісні він має негативний відтінок, це колір розлуки, зради, 

ревнощів і боягузтва. Рядки цієї пісні сповнені тривогою і смутком: 

Вулиця зачала нас 

В домі голубих ночей 

Димом над водою, 

Жовтою рікою, хей! 

В домі голубих ночей 

Вулиця любила нас, 

Поки ви хотіли, 

Поки ви ліпили без нас... 

(Пісня „Вулиця”, альбом „Модель”). 

У пісенній творчості Святослава Вакарчука представлене багате 

розмаїття класичних поетичних символів. Надаючи загальновідомому 

образу індивідуального відтінку, автор зацікавлює слухачів, адже завжди 

цікаво побачити щось знайоме в іншій інтерпретації. 

 

2.3. Авторські образи-символи в піснях Святослава Вакарчука 

 

Пісні С. Вакарчука яскраві й самобутні. Окрім потужного арсеналу 

класичних символів, він створює власні образи-символи, які ніде більше не 

зустрічаються. Ці образи надають пісням своєрідності і приваблюють 

новизною. Вони приємно дивують і надовго запам’ятовуються. 

Досить потужний та яскравий образ Наді у пісні „Надя”, який 

символізує надію людини на краще, на світле майбутнє; надію, яка ніколи 

не щезне, яка житиме в серці ліричного героя завжди, хоч як би не було 

важко, надія залишається і життя стає оптимістичнішим. Очевидно, автор 

використовує жіноче ім’я, ще й зменшено-пестливе, щоб показати 

духовний зв’язок із власною надією, віру у неї, як у найближчу людину, 

яка не покине в тяжкий момент і ніколи не підведе: 

Але вона ніколи не впаде! 
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Але вона завжди вперед іде! 

Бо вона – моя сильна дівчинка 

І вона ніколи нас не підведе! 

Е-е-е-ей, моя Надя! 

(Пісня „Надя”, альбом „Dolce Vita”). 

Не менш цікавим є образ ванни з молоком, що наснилася ліричному 

герою пісні „Rendez-Vous”. За народним повір’ям такий сон віщує успіх і 

позбавлення від тривог. Зрозуміло, що ліричний герой бачить у жінці 

спокій і щастя. 

Все було ніби плани у кіно, 

Ми знали і не знали чим закінчиться воно. 

Я не відвів очей, ти хайку поглядом мені складала. 

А далі ми залишились одні, 

Ти там віддала більше, ніж могла, мені. 

А потім уві сні ти в ванні з молоком мене купала. 

(Пісня „Rendez-Vous”, альбом „Земля”). 

У пісні „Сьогодні” привертає увагу образ жалюзі, який символізує 

внутрішній захист ліричного героя, який не пускає чужих у душу й не 

відкриває її абикому, він не дослухається ні до кого, занурившись у себе. 

Сьогодні хтось сказав, що ти не та. 

Всі люблять так мене жаліти 

І ваше жало не спасе мене! 

І мої жалюзі закриті. 

(Пісня „Сьогодні”, альбом „Модель”). 

Оригінальним є погляд автора на кохання. Так, у пісні „Джульєтта” 

ліричний герой стверджує, що любов уже не та, тобто сьогодні все 

змінилося, кохання – річ непевна й нетривала, воно трапляється людям і 

минає, як щось буденне. По-справжньому кохати, на думку героя, вміє 

лише Джульєтта, до образу якої і звертається герой у пісні: 

Сьогодні усе не так, Джульєтта, 
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Монтеккі й Капулетті давно уже сім’я. 

Я знаю, і така любов буває, 

Але вона минає, бо вічна лиш твоя. 

Напевно б, ти могла, 

Змінити нас могла. 

Моя Джульєтта, он би ти побачила сама, 

Яка на твоєму балконі настала зима. 

Моя Джульєтта, кажуть, що любов уже не та, 

Хіба б ти мовчала, Джульєтта. 

(Пісня „Джульєтта”, альбом „Земля”). 

Створені автором образи-символи привертають увагу і змушують 

замислитися про їхнє значення. Кожен може розтлумачити їх відповідно до 

свого світогляду. Багато авторських образів мають психологічний підтекст, 

наголошуючи на душевному стані ліричного героя. Розуміння 

психологічного стану героя наближує слухача до самого автора, допомагає 

зрозуміти зміст пісні, часто філософський, налаштовує на потрібну 

душевну „хвилю”.  

Усе це дає підстави стверджувати, що Святослав Іванович Вакарчук 

– талановитий митець, пісні якого не тільки дарують естетичну насолоду, а 

й налаштовують на серйозні роздуми про найважливіше. 

 

2.4. Традиційні українські образи-символи у піснях  

гурту „Океан Ельзи” 

 

Поєднання народного та авторського символізму робить пісні гурту 

„Океан Ельзи” особливими й прекрасними. Образи-символи, які 

використовує автор, впливають на читача не тільки асоціативно, а й 

психологічно, створюють відповідний настрій і змушують мислити. 

Безперечно, ці пісні не залишають байдужим жодного, хто їх слухає. 
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Так, в українських народних піснях часто зустрічається образ води, 

яка символізує лихо й печаль. Г. Микитів відзначає, що архетипний образ-

символ води у пісні створює нову парадигму вода – горе, журба:  

Не рад явір хилитися, вода корінь миє! 

Не рад козак журитися, так серденько ниє! [20, с. 149]. 

У пісні С. Вакарчука „Африка” також знаходимо образ-символ води, 

яка означає сум і безвихідь: 

Ти не питай мене, чому наш час такий, 

Коли навколо нас темна лиш вода. 

І не питай мене, чому цей світ такий. 

Напевне, відповідь тобі на це не дам. 

(Пісня „Африка”, альбом „Янанебібув”). 

В українських народних піснях часто використовується образ місяця 

та зірок. О. Ануфрієв зазначає, що в українському фольклорі та його 

традиції переважає місяць як символ чоловіка: 

Як у місяця роги золоті, 

У Іванька русі кучері… 

Там за горою, за кам'яною, 

Світить місяць з ясною зорею. 

Там Семенонько сіно косить, 

Сіно косить, під коня носить [18, с. 8]. 

Образ місяця присутній і у творчості „Океану Ельзи”, наприклад, на 

початку пісні „З тобою”, який нагадує заспів народної пісні: 

Вийшов місяць за вікном, 

Напоїв мене теплом 

З тобою, з тобою! 

Вітер сильний молодий, 

Рок-н-рол завжди живий 

З тобою, з тобою! 

(Пісня „З тобою”, альбом „Dolce Vita”). 
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Визначальним образом у фольклорі є хліб – символ сонця і життя. 

Хліб супроводжує людину протягом усього життя – від народження й до 

смерті – та уособлює два основних значення: символ праці і символ 

життя. У народній пісні „Ой посіяла я хліб” образ хліба виступає 

символом життя, тут присутня паралель: знищили хліб – вбили сина: 

Ой посіяла я хліб 

На своєму полі, 

Прийшли люди лихії ‒ 

Змішали хліб із кров’ю, 

Ой змішали та й убили 

Сина молодого [23, с. 1]. 

У подібному значенні використовує образ хліба С. Вакарчук у пісні 

„Хочу напитись тобою”: стала хлібом означає стала життям: 

Хочу напитись тобою сильно, шалено, 

Ти стала для мене хлібом, водою, 

Хлібом, водою, 

Хочу напитись тобою, 

Бачити, як в небі сонце встає над головою, 

Над головою. 

(Пісня „Хочу напитись тобою”, альбом „Міра”). 

Світлана Єрмоленко слушно зауважує, що образ пташки-дівчини 

виступає в народній пісні у варіантних формах і має найрізноманітніші 

семантичні відтінки. Наприклад, пісні баладного характеру розповідають 

про те, як дівчина перекинулась зозулею і полетіла до батька-матері. Проте 

найчастіше в ліричній пісні підкреслюють не момент перетворення, а 

паралелізм психологічних ситуацій. Початок пісні, як правило, про 

пташку, а вже в другій половині пісенної строфи або в кінці пісні 

розкривається інший внутрішній зміст − передаються глибокі людські 

емоції: 

Ой летіла зозуленька горою крутою, 
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Визбирала пшениченьку, лишила полову. 

Нащо ж мені та полова, як зерна немає? 

Нащо ж мені та родина, як мами немає? [5, с. 1]. 

С. Вакарчук використовує образ пташки як символ дівчини, з якою 

доводиться розлучатися: 

Лети, моя пташко, у своє небо, 

Як не можеш ти без нього, та й лети 

Лети, моя пташко, може й так треба, 

Та все далі, далі, далі я і ти. 

Заспівай для мене так, 

Як то вмієш тільки ти, 

І не бійся за мене, 

Як не як, але свій. 

(Пісня „Пташка”, альбом „Міра”). 

Отже, у піснях „Океану Ельзи” зустрічаємо численні традиційні 

українські символи з фольклору, які свідчать про стійкий зв’язок сучасної 

української пісні з національною пісенною традицією. 

Проаналізувавши пісенні тексти гурту „Океан Ельзи”, ми дійшли 

таких висновків: 1) пісенні тексти насичені численними символічними 

образами, багато з них є оригінальними, створеними автором і 

трапляються лише в текстах його пісень; 2) пісенні тексти містять 

традиційні образи-символи українських народних пісень, що свідчить про 

зв’язок творчості гурту з національною пісенною традицією. 

 

2.5. Висновки за розділом 

 

Пісні гурту „Океан Ельзи” насичені глибокими почуттями й 

оригінальними образами. Особливою рисою пісень є символізм.  
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Символічні образи у піснях гурту різноманітні й самобутні. 

Цікавими є образи Афіни, свічки, тунелю, які знайомі й зрозумілі для 

кожного слухача, але у текстах С. Вакарчука звучать по-новому.  

Надзвичайно цікавий образ Наді, яка символізує надію ліричного 

героя на саме життя. Цей образ дуже оригінальний і не має відповідників.  

Привертає увагу символ ванни з молоком, адже слова про такий сон 

наштовхують на пошук його тлумачення і звернення до народних вірувань. 

Оригінальним є також образ жалюзі, що символізує відсторонення 

від світу, неприйняття чужих ідей і думок. 

Розглянувши символічні образи у пісенних текстах гурту „Океан 

Ельзи”, ми визначили таке: 1) яскраві авторські образи-символи роблять 

пісні гурту неповторними та оригінальними, вони запам’ятовуються 

слухачами, їх цитують; 2) окремі символи у піснях змушують задуматись 

про сенс життя, усвідомити глибокий зміст пісні, наблизитись до почуттів 

автора;  3) поряд із оригінальними авторськими образами-символами С. 

Вакарчук використовує й традиційні українські символи з фольклору, не 

перериваючи національної пісенної традиції: вічні образи хліба як символу 

життя, пташки як символу молодої дівчини, темної води як символу лиха, 

місяця як символу чоловіка та багато інших. 

Поєднання народного та авторського символізму робить пісні гурту 

„Океан Ельзи” особливими й прекрасними. Образи-символи, які 

використовує автор, впливають на читача не тільки асоціативно, а й 

психологічно, створюють відповідний настрій і змушують мислити. 

Безперечно, ці пісні не залишають байдужим жодного, хто їх слухає. 
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ВИСНОВКИ 

 

„Океан Ельзи” – відомий український рок-гурт, який залишається 

популярним і улюбленим для мільйонів протягом двадцяти років. Лідером 

та вокалістом гурту є С. Вакарчук.  

Святослав Іванович Вакарчук – один із найпрогресивніших митців 

України. Його тексти є загальнодоступними, а його концерти 

транслюються наживо в Інтернеті. Але головною особливістю творчості 

гурту „Океан Ельзи” є те, що їхні пісенні тексти відрізняються глибоким 

змістом, розмаїттям тем і багатством художніх образів. Краса українського 

слова, змістовність кожного рядка й глибока духовність робить гурт 

„Океан Ельзи” неординарним та самобутнім. 

Сьогодні молодь зазнає серйозних впливів із боку своїх кумирів, 

наслідує їхню манеру говорити, звички, вимову та стиль життя. Тому 

головним стимулом творчості гурту „Океан Ельзи” є бажання вплинути на 

молодь, яку С. Вакарчук називає „Людьми майбутнього”. Чудово, що 

сучасна молодь має такий приклад для наслідування, як С. Вакарчук. 

Вчення про символ як категорію пізнання, мислення, мови і 

художньої творчості сягає ще античної філософії та риторики. Символи 

сягають корінням у народні поняття про світ. У творчості будь-якого 

письменника є ряд основних символів. Митці зазвичай беруть символи із 

трьох джерел: Біблії, античної літератури, міфів та фольклору. 

Правильне тлумачення образів-символів сприяє глибокому і вірному 

прочитанню художнього тексту. Образи-символи завжди розширюють 

змістову перспективу твору, дозволяють читачеві вибудувати ряд 

асоціацій, що пов'язує різні явища життя. 

Пісні „Океану Ельзи” відрізняються багатою художньою образністю, 

мелодійністю та емоційністю. Мова пісень − поетична та яскрава. Автор 

вдається до використання різних тропів. 
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Отже, образність пісенних текстів гурту „Океан Ельзи” вражає 

багатством і оригінальністю вживаних тропів і мовностилістичних 

художніх засобів, допомагає глибокому сприйманню змісту пісень і 

створює потужний емоційний вплив на слухачів. 

Пісенні тексти гурту „Океан Ельзи” наповнені численними образами, 

вміло використаними тропами й мовностилістичними прийомами. 

Образність – це важлива ознака художнього тексту, оскільки вона 

допомагає адресату наблизитися до тих почуттів, які переживає автор, 

зрозуміти, про що думав автор, уявити візуально описувані картини, 

перенестися подумки до зображуваного місця, ніби відчути на собі 

безжальний дощ або побачити розпатлане сонце. 

Висновки наукової роботи можна звести до таких основних 

положень: 

1. Пісня є важливим елементом духовного життя українців. 

2. „Океан Ельзи” – український рок-гурт, що вирізняється з-поміж 

інших оригінальними пісенними текстами, автором та виконавцем яких є 

Святослав Вакарчук. 

3. Серед найбільш уживаних образних засобів у пісенних текстах 

гурту виділяємо: 

- метафори (Ніч – доміно / За минулим днем спалює мости; Ти змети 

зі стола / Власні сни і сподівання; А лиш візьми собі з полиці молодість);  

- епітети (таємні кімнати, колір чужий, кімната темна, вітер 

молодий, сильна дівчинка, темна вода, глибокі хвилі);  

- порівняння (Так сумую за тобою, / Як за волею в клітці птах; Я 

так хочу до тебе, / Як до матері немовля; Я так хочу до тебе, / Як до неба 

ота земля);  

- частим є використання символів – майже у кожній пісні гурту 

„Океан Ельзи” можна знайти символічні образи. Досить потужний і 

яскравий образ Наді у пісні „Надя”, який символізує надію ліричного 

героя: надію на краще, на світле майбутнє; надію, яка ніколи не щезне, яка 
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житиме в серці ліричного героя завжди. І хоч як би не було важко, надія 

залишатиметься, і від розуміння цього життя ставатиме щасливішим.  

4. Багато символічних образів, які містять пісні гурту „Океан Ельзи”, 

є оригінальними, створеними автором.  

5. Тексти пісень містять і традиційні образи-символи українських 

народних пісень, що свідчить про зв’язок творчості гурту з національною 

пісенною традицією. 

Отже, Святослав Іванович Вакарчук – не тільки чудовий музикант і 

виконавець, але й талановитий поет, його пісні мають високу художню 

цінність, вражають глибоким, часто філософським, змістом і чарівною 

образністю. Він майстерно використовує всю палітру мовних художніх 

засобів для того, щоб створити слухачам потрібний настрій, дати 

можливість відчути атмосферу пісні, поринути думками в уявний світ, 

зрозуміти ліричного героя, пережити вибух почуттів і просто подарувати 

естетичну насолоду від поєднання прекрасної музики і милозвучної 

української мови. 
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ДОДАТОК А 

КОРОТКИЙ СЛОВНИК СИМВОЛІВ 

Вода – символ першоматерії, плодючості; початку й кінця всього 

сущого на Землі; Праматері Світу; інтуїтивної мудрості; у християнстві – 

символ очищення від гріхів (в обряді хрещення); смерті і поховання; житія 

і воскресіння із мертвих; чистоти і здоров’я; чесності й правдивості; 

кохання; сили; дівчини та жінки [Енциклопедичний словник символів 

культури України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. 

– 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2015. – 

912 с. – С. 143]. 

У пісні С. Вакарчука образ-символ води означає сум і безвихідь: 

Ти не питай мене, чому наш час такий, / Коли навколо нас темна 

лиш вода (Альбом „Янанебібув”, пісня „Африка”, І строфа). 

Зоря – символ животворної й родючої природи; дівчини-красуні, 

кохання; доброї душі; нового щасливого життя; світлого духу, оборонця 

людей; вічності; очей Бога [Енциклопедичний словник символів культури 

України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. 

– Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. – С. 

300]. 

У С. Вакарчука зоря виступає символом душі ліричного героя: 

На небі / Залишиться зоря, / На небі / Одна моя зоря (Альбом 

„GLORIA”, пісня „Відчуваю”, V строфа). 

Ключі – символ влади, сили вибору, вхід, свобода дії, знання, 

ініціація [Тресиддер Д. Словарь символов / Д. Тресиддер. – М. : Торг. дом 

Гранд, 2001. – 444 с. – С. 243]. 

У С. Вакарчука віддати ключі означає довіритися, відкрити душу, 

дозволити людині зазирнути у власний внутрішній світ: 

Коли побачив я тебе, / Усі ключі тобі віддав (Альбом „GLORIA”, 

пісня „Тінь твого тіла”, ІІ строфа). 

Місяць – символ циклічного ритму часу; вічності; постійне 
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оновлення; духовного аспекту світла в пітьмі; козака; батька 

[Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. 

В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-

Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. – С. 506]. 

Образ місяця у С. Вакарчука символізує душевне світло й радість: 

Вийшов місяць за вікном, / Напоїв мене теплом / З тобою, з тобою! 

(Альбом „Dolce Vita”, пісня „З тобою”, І строфа). 

Птах – символ людської душі, блискавки, вітру, вихору, грому, 

світла [Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. 

В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-

Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2015. – 912 с. – С. 669]. 

С. Вакарчук використовує образ пташки як символ дівчини, з якою 

доводиться розлучатися: 

Лети, моя пташко, у своє небо, / Як не можеш ти без нього, та й 

лети (Альбом „Міра”, пісня „Пташка”, ІІ строфа). 

Свічка – це багатовимірний символ, близький багатьом народам 

світу. Зокрема, один із найважливіших знаків християнської традиції, 

„емблема Христа, Церкви, Благодаті, віри” [Тресиддер Д. Словарь 

символов / Д. Тресиддер – М. : Торг. дом Гранд, 2001. – 444 с. – С. 324]. 

У пісні С. Вакарчука свічка символізує кохання, ліричний герой 

готовий чекати стільки, скільки триватиме його кохання, поки не згаснуть 

почуття, і він вірить, що мила відповість взаємністю: 

Як то можна так хотіти, / Щоб всю ніч і чекати знак, / Поки свічка 

буде горіти, / Поки мила не скаже „так” (Альбом „Dolce Vita”, пісня „Я 

так хочу”, V строфа). 

Стіна – символ роз’єднаності [Тресиддер Д. Словарь символов / 

Д. Тресиддер. – М. : Торг. дом Гранд, 2001. – 444 с. – С. 294]. 

Образ стіни у пісні С. Вакарчука символізує духовну перепону, 

непорозуміння: 

Чи вистачить нам сили / Зробити так, щоби впала / Стіна, стіна, 
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стіна (Альбом „Земля”, пісня „Стіна”, І строфа). 

Тунель – символ притулку, укриття, народження й відродження, 

початку й середини життя, центр світобудови [Тресиддер Д. Словарь 

символов / Д. Тресиддер. – М. : Торг. дом Гранд, 2001. – 444 с. – С. 355]. 

Образ тунелю у С. Вакарчука символізує вихід, порятунок, шлях 

вирішення проблеми: 

Та де б я не був, я бачу тунель (Альбом „Dolce Vita”, пісня „Небо над 

Дніпром”, ІІІ строфа). 

Хліб – символ добробуту, гостинності; символ культурних, 

первісних здобутків; людського життя; святості; радості, щастя; здоров’я 

та багатства [Енциклопедичний словник символів культури України / за 

заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-

Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. – С. 831]. 

С. Вакарчук використовує образ хліба як символ життя: 

Хочу напитись тобою сильно, шалено, / Ти стала для мене хлібом, 

водою (Альбом „Міра”, пісня „Хочу напитись тобою”, ІІ строфа). 
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ДОДАТОК Б 

ТЕКСТИ ПІСЕНЬ ГУРТУ „ОКЕАН ЕЛЬЗИ” 

 

Альбом „Dolce Vita” 

Онлайн 

Ніч – доміно 

За минулим днем спалює мости, 

Хтось вже давно в ліжку „баю-бай”, 

Хтось, але не ти. 

Як же чекала давно 

І готувалася ти: 

Названі ім’я і ключ, 

Сказане слово „Зайти!” 

Бо в онлайн всі твої я, 

І в онлайн твоя сім’я! 

І в онлайн, бейбі, в онлайн 

Твоє лібідо! 

Ти вже десь там і уже летять, 

Множаться мости. 

Хто ж тоді тут за столом заснув? 

Хтось, але не ти. 

Як завойовуєш ніч 

І пробиваєшся ти – 

Стільки знайомих облич 

Й кожен захоче зайти. 

Як завойовуєш ніч 

І пробиваєшся ти – 

Стільки знайомих облич 

Й кожен захоче зайти. 

І в онлайн, бейбі, в онлайн 
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Твоє лібідо! 

І в онлайн, бейбі, в онлайн 

Твоє лібідо... 

Небо над Дніпром 

Рейн і Дунай, і велика Волга, 

Їхня лінія довга. 

Темна вода і такі глибокі хвилі, 

Їх видно за милі, 

Та де б я не був, я бачу тунель. 

Що мені дим, сльози і стіни? 

Ти завжди зі мною! Ти – моя душа, 

Ти – мій талісман, моя Афіна! 

Небо над Дніпром – 

Хто без тебе я? 

Небо над Дніпром, 

Кличе кров моя! 

Рейн і Дунай, і велика Волга, 

Знаю їх я так довго. 

Скільки дітей додають їм сили, 

Скільки тайни носили, 

Але я буду знати тайну твою, 

Воду твою пити єдину! 

Ти завжди зі мною! Ти – сила моя! 

Ти – мій талісман, моя Афіна! 

Надя 

Надія загуляла у клубі 27, 

Помада в тон і свій телефон 

Всім дала, ну, майже всім. 

Надія хоче пити без піни і до дна, 

Усі зійшли знайомі давно, 
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Вона тепер одна. 

Але вона ніколи не впаде! 

Але вона завжди вперед іде! 

Бо вона – моя сильна дівчинка 

І вона ніколи нас не підведе! 

Е-е-е-ей, моя Надя! 

Надія заслужила, 

Налийте їй чуть-чуть, 

Вона одна так довго водила 

Нас всіх у світлу путь. 

Нехай собі гуляє, 

Нехай сьогодні п’є 

Скажу я вам: 

Як весело жити, коли Надія є! 

Я так хочу 

Я так млію за тобою, 

Як ніколи ніхто не млів, 

Так ся дивлю за тобою, 

Що й не мушу казати слів. 

Так сумую за тобою, 

Як за волею в клітці птах, 

І чекаю, і не знаю, 

Чи ж то правда в твоїх очах. 

Я так хочу до тебе, 

Як до матері немовля. 

Я так хочу до тебе, 

Як до неба ота земля. 

Всі на світі бажання, 

Все, що маю, віддав би я, 

Лиш би кожного ранку 
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Називати твоє ім’я. 

Я так хочу до тебе... 

Як то можна так хотіти, 

Щоб всю ніч і чекати знак, 

Поки свічка буде горіти, 

Поки мила не скаже "так". 

Я так млію за тобою, 

Як ніколи ніхто не млів, 

Так ся дивлю за тобою, 

Що й не мушу казати слів. 

З тобою 

Вийшов місяць за вікном, 

Напоїв мене теплом 

З тобою, з тобою! 

Вітер сильний молодий, 

Рок-н-рол завжди живий 

З тобою, з тобою! 

З тобою, з тобою 

Навіть і зима стає весною! 

Як звучить моя душа?.. 

Так ніби хтось назвав її струною! 

З тобою! 

Екзотичні острови 

Не виходять з голови 

З тобою, з тобою! 

Кожна, як остання ніч, 

Кожне слово – слави клич 

З тобою, з тобою! 

І не важливо, 

Як там було до нас, 
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І не цікаво, 

Як там буде після нас! 

І не важливо, 

Як там було до нас, 

І не цікаво, 

Як там буде після нас! 

З тобою! 

Як звучить моя душа?.. 

Так ніби хтось назвав її струною! 

З тобою! 

Як звучить моя душа?.. 

Так ніби Бог зробив її струною! 

З тобою! 

Альбом „Там, де нас нема” 

Поїзд „Чужа любов” 

В ніч, коли виходиш ти, 

Полювати на кохання, 

Пам’ятай, що воно 

Може статися востаннє. 

На столі на кухні сіль 

Змішана з твоїм бажанням – 

Ти змети зі стола 

Власні сни і сподівання. 

В місті вже давно нема 

Тих, хто плаче на світанку. 

Зупинись! Не шукай – 

Не побачиш їх. 

Це не твоя земля і не твоя любов, 

Це не твої слова і не твоє talk-show. 

Довго стоїш одна на незнайомому вокзалі, 
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Але приходить знов поїзд „Чужа любов”. 

Ти тікаєш день за днем, 

Ти благаєш: „Все віддайте!” 

Так болить голова 

Від побитого асфальту. 

Неспокійно за вікном, 

Але все чуже для тебе. 

Ти сидиш за столом, 

Дивишся на їхнє небо. 

Місто дихає для всіх, 

Та тебе не помічає. 

Ти одна – ти не з тих, 

Хто живе, як всі. 

Ти забула давно 

Я не хочу назад, я не хочу вниз, 

Не хочу більше відчувати своїх сліз, 

Коли немає тебе. 

П’ятий день, п’яту ніч я не знаю, в чім річ: 

Я лякаюсь думок і лякаюсь облич, 

А пам’ять їх все несе. 

Я вже давно відчув, що не хочеш ти 

Поділитися собою, лиш твої листи 

Не залишили мене... 

У місті знову дощ, в місті знову дощ 

Заливає, як завжди, він одіяла площ. 

Я знов чекаю тебе, 

А ти забула давно! 

А ти стоїш одна, ти ідеш одна. 

Ти сьогодні не та, ти зовсім не та. 

Кімната темна й пуста. 



45 

Моя кімната та, яку любила ти, 

В якій чекала ти, в якій хотіла ти 

І залишалась зі мною... 

А вмісті знову дощ, в місті знову дощ 

Заливає, як завжди, він одіяла площ. 

Я знов чекаю тебе, 

А ти забула давно! 

Альбом „Земля” 

Стіна 

Де ми з тобою будем, 

Коли закінчиться їхня війна. 

Чи вистачить нам сили 

Зробити так, щоби впала 

Стіна, стіна, стіна. 

Впала між нами 

Стіна, стіна, стіна. 

Ким ми з тобою будем, 

Коли налиють і скажуть: „До дна!” 

Чи стане нам бажання 

Зробити так, щоби впала 

Стіна, стіна, стіна. 

Впала між нами 

Стіна, стіна, стіна. 

І ми з тобою будем удвох 

В останньому кадрі кіна. 

І вистачить нам сили 

Зробити так, щоби впала 

Стіна, стіна, стіна. 

Впала між нами 

Стіна, стіна, стіна. 
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Бодегіта 

Літо. Летять комети над головою, 

Бачу кожну з них, я в твоїх очах. 

Літо. Воно знайомить мене з тобою, 

Нотами звучить, у моїх думках. 

В голові у мене літо, 

Я зайшов у Бодегіту. 

Я замовив там мохіто 

І як раптом тут і ти. 

Швидко стали плани явними, 

А рухи мої плавними. 

І було тепло там, де ми, 

Так близько до мети. 

Два мохіто і між нами буде літо, 

Два мохіто, навколо Бодегіта. 

Два мохіто – між нами буде... 

Непохитні наші бачення 

На мову й телебачення. 

Хіба то має значення, 

Коли уже ніяке. 

Ми не хочем зупинятися, 

Ми будем обійматися. 

Очима напиватися, 

Ловити кожен знак. 

Літо. Скажи нам, літо, чому так мало 

Залишаєш нам, залишаєш нас... 

Rendez-Vous 

Який навколо видався туман, 

Так ніби небо бачить мій самообман. 

І не бере вино, і кава моя не така як треба. 
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А я лечу і думаю про нас, 

Ті декілька годин, які були лиш раз. 

І поділили світ відтоді на з тобою і без тебе. 

На тому ранде-ранде-ранде-ранде-рандеву 

Змінила моє життя ти з ніг і на голову. 

Ранде-ранде-ранде-ранде-рандеву, 

Відтоді літаю я в уяві і наяву. 

Живу тобою, тобою я живу. 

Все було ніби плани у кіно, 

Ми знали і не знали чим закінчиться воно. 

Я не відвів очей, ти хайку поглядом мені складала. 

А далі ми залишились одні, 

Ти там віддала більше ніж могла мені. 

А потім уві сні ти в ванні з молоком мене купала. 

На тому ранде-ранде-ранде-ранде-рандеву 

Змінила моє життя ти з ніг і на голову. 

Ранде-ранде-ранде-ранде-рандеву, 

Відтоді літаю я в уяві і наяву. 

Лише тобою, відтоді я 

Живу тобою, відтоді я 

Лише тобою, 

Тобою я живу. 

Живу тобою... 

Джульєтта 

Джульєтта, якби ти тільки знала, 

Як невимовно мало залишилось у нас 

Поетів, ти б, мабуть, не мовчала, 

Якби ти тільки знала, який навколо час. 
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Я знаю б ти могла, 

Змінити нас могла. 

Моя Джульєтта, он би ти побачила сама, 

Яка на твоєму балконі настала зима. 

Моя Джульєтта, кажуть, що любов уже не та, 

Хіба б ти сьогодні мовчала, Джульєтта. 

Побути я мріяв би коло тебе, 

Побути і відчути, як рятувала ти. 

Ромео, від цілої планети, 

А часом і від себе, так хочеться втекти. 

Я знаю б ти могла, 

Змінити нас могла. 

Моя Джульєтта, якби ти побачила сама, 

Яка на твоєму балконі настала зима. 

Моя Джульєтта, кажуть, що любов уже не та, 

Хіба б ти мовчала, Джульєтта... Джульєтта. 

Сьогодні усе не так, Джульєтта, 

Монтеккі й Капулетті давно уже сім’я. 

Я знаю і так любов буває, 

Але вона минає, бо вічна лиш твоя. 

Напевно б ти могла, 

Змінити нас могла. 

Моя Джульєтта, он би ти побачила сама, 

Яка на твоєму балконі настала зима. 

Моя Джульєтта, кажуть, що любов уже не та, 

Хіба б ти мовчала, Джульєтта. 

Джульєтта! 

Ага, ага, Джульєтта! 
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Альбом „GLORIA” 

Тінь твого тіла 

Коли побачив я тебе, 

То зупинилася Земля, 

Мабуть, вона хотіла теж 

Те, що і я. 

Коли побачив я тебе, 

Усі ключі тобі віддав. 

Якою можеш бути ти, 

Я уявляв. 

Тінь твого тіла. 

Тінь твого тіла. 

Тінь твого тіла. 

Все буде так, 

Все буде так, 

Як ти хотіла. 

І я не знаю слова „ні”, 

І я не чую слова „час”. 

Вау, ми залишились одні 

Все буде джаз, 

Все буде джаз, 

А далі буду, далі буду 

З тобою я, з тобою я 

З тобою, бо зупинятися вже пізно 

Знаєш ти, я не залізний 

І коло вікна. 

Відчуваю 

Твій голос 

Знайде мене завжди. 

Твій голос, 
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Невидимі сліди. 

Я знаю, так хочеш тільки ти. 

Я бачу 

Такий чудовий світ. 

Я бачу, 

Як тане вишні цвіт. 

Я знаю, так можеш тільки ти. 

Я відчуваю тебе 

Такою, такою, такою. 

Я називаю тебе 

Весною, весною, весною. 

Кожну хвилину життя 

З тобою, з тобою, з тобою. 

Я називаю тебе 

Весною, бо ти і є саме життя. 

На небі 

Залишиться зоря. 

На небі 

Одна моя зоря. 

Так довго про неї будеш ти 

Співати, 

Коли душа не спить. 

Сміятись, 

Коли тебе манить. 

Я знаю, так любиш тільки ти. 

Я відчуваю тебе, відчуваю тебе, 

Відчуваю тебе, 

Відчуваю тебе, відчуваю тебе, 

Відчуваю тебе, 

Відчуваю тебе, відчуваю тебе, 
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Відчуваю тебе, 

Відчуваю тебе, відчуваю тебе, 

Відчуваю тебе. 

Я відчуваю тебе 

Такою, такою, такою. 

Кожну хвилину життя 

З тобою, з тобою, з тобою. 

Я відчуваю тебе. 

Альбом „Модель” 

Сьогодні 

Сьогодні показали новий фільм – 

У ньому хочеться лишитися. 

А я вдихаю на балконі дим – 

Ніяк не можу ним напитись... 

Сьогодні я купив нове пальто – 

У ньому можу я втопитися. 

Як холодно, коли тебе нема... 

Я так боюсь, коли тебе нема... 

Я знаю, там написала ти всі мої пісні. 

Я знаю, там засинала ти під чужі CD. 

Я знаю, там загубила ти і знайшла нове... 

Візьми собі написане – нехай собі живе! 

Сьогодні хтось сказав, що ти не та. 

Всі люблять так мене жаліти 

І ваше жало не спасе мене! 

І мої жалюзі закриті. 

Сьогодні я знайшов тебе в вікні – 

Ти плавала навколо тіні. 

Я так боюсь, коли тебе нема... 

Я так боюсь, коли тебе нема... 



52 

Вулиця (Може, все не так) 

Вулиця зачала нас 

В домі голубих ночей 

Димом над водою, 

Жовтою рікою, хей! 

В домі голубих ночей 

Вулиця любила нас, 

Поки ви хотіли, 

Поки ви ліпили без нас... 

Десь там, де живе світло дискотек, 

Може, бібліотек, може, вільних ідей! 

Десь там, де живе світло дискотек, 

Може, бібліотек, божевільних ідей, 

Може, все не так. 

А коли настане день, 

Вулиця забуде нас. 

Ми таки посміли, 

Ми таки змогли без вас! 

Вулиця ховала вас 

В домі голубих ночей 

Димом над водою, 

Жовтою рікою, хе-е-ей! 

Альбом „Янанебібув” 

Африка 

Ти не питай мене, чому наш час такий, 

Коли навколо нас темна лиш вода. 

І не питай мене, чому цей світ такий. 

Напевне, відповідь тобі на це не дам. 

І не питай мене, чому мої пісні 

Тобі нагадують те, чого нема, 
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А лиш візьми собі з полиці молодість, 

Зітри пилюку там, сядь і заспівай. 

Навколо нас живуть герої тих казок, 

Які в дитинстві ти всі перечитав. 

У них і запитай, чому наш час такий 

І чи було усе п’ять століть назад. 

І скажуть нам вони, що загубилася 

У багатьох віках відповідь проста. 

Бути нам тоді не судилося, 

Бо у нас життя, лиш одне життя. 

Альбом „Міра” 

Хочу напитись тобою 

Якби я міг прочитати, що думаєш ти 

Саме в цю мить, саме сьогодні. 

Якби я міг у таємних кімнатах знайти 

Серце-вогонь, душу-безодню. 

Хочу напитись тобою сильно, шалено. 

Ти стала для мене хлібом-водою, хлібом-водою. 

Хочу напитись тобою, 

Бачити, як в небі сонце встає над головою, над головою. 

Долю не зміниш, хіба вона змінить тебе, 

Якби не так, вічне бажання. 

Тільки закінчиться казка − почнеться життя. 

Я посміхнусь і не в останнє 

Тільки з тобою... 

Пташка 

Не співай для мене так, 

Я не зможу відійти 

І не зможу приспати 

Всіх думок своїх. 
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Не співай для мене так, 

Як то можеш тільки ти, 

Твоя безмежна, 

Але не для всіх. 

Лети, моя пташко, у своє небо, 

Як не можеш ти без нього, та й лети. 

Лети, моя пташко, може й так треба, 

Та все далі, далі, далі я і ти. 

Заспівай для мене так, 

Як то вмієш тільки ти, 

І не бійся за мене, 

Як не як, але свій. 

Тільки квіти на вікні 

Залишаються мені, 

Тихо сплять на світанні, 

От лиш колір чужий. 

 


