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ВСТУП 

 

Творча постать Володимира Івасюка постає в свідомості шанувальників 

української пісні в першу чергу завдяки неперевершеним мелодіям, у яких по-

новому розкрилися можливості української пісні. Адже саме з піснею 

асоціюється вже протягом кількох століть культурного розкріпачення 

українства як національної спільноти. Більшість першопрохідців української 

літератури підкреслювали свою спадкоємність народній традиції пісенної 

творчості. Досить згадати поетів-романтиків, котрі поряд зі збиранням і 

публікацією автентичних текстів народних пісень вдавалися до власних 

поетичних стилізацій, запозичуючи мотиви і поетику фольклорних взірців. Ця 

романтична традиція залишалася в українській літературі тривалою і 

неперервною протягом ХІХ-ХХ століть, багато в чому переливаючись нині в 

одну з течій української масової культури. 

Творчість композитора базувалася на дослідженні української народної 

пісні, фольклору. Завдяки наполегливій роботі та співпраці з талановитими 

виконавцями такими як В. Зінкевич, С. Ротару, Н. Яремчук, Л. Відаш, В. Івасюк 

став творцем пісень, що здобули широку популярність і любов слухачів, адже 

втілювали у собі елементи народного та духовного життя українців. Однак не 

менш цікавими є написані ним вірші, котрі стали поряд з музикою невідʼємною 

складовою знакових для української культури естрадних пісень, котрі давно 

вже набули статусу народних. 

Життю і творчості Володимира Івасюка присвячено досить багато 

публікацій, однак вони торкаються переважно біографії та найтрагічнішого і 

досі незʼясованого епізоду його життя – ранньої смерті, огорнутої численними 

таємницями. Більшість з них представлені в періодичних виданнях. Маємо 

також кілька книг, присвячених митцю. Зокрема це монографія 

О. М. Василишина «Володимир Івасюк: сила серця і таланту» та його ж книга 

спогадів та есе «Володимир Івасюк. Життя – як пісня», дослідження І. Лепші 

«Життя і смерть Володимира Івасюка», документальна повість Т. Унгурян 

«Монолог перед обличчям брата», фотоальбом Л. Криси «Вернись із 
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спогадів…», спогади П. М. Нечаєва «Наш камертон – Володимир Івасюк», 

публіцистична розвідка І. Філіпенко «Володимир Івасюк: перлини духовності 

України» тощо. Однак спеціальні дослідження поетичної творчості митця 

відсутні. 

Творча спадщина В. Івасюка з плином часу не втратила своєї мистецької 

привабливості. Залишаючись, до певної міри, terrainkognita і,  якщо не брати до 

уваги суто біографічні розвідки, вимагає до себе пильної уваги сучасних 

дослідників. Особливо цікавим є синкретичний характер поезій Володимира 

Івасюка, глибоко закорінений в народнопоетичну традицію. Поєднання 

словесного, музичного та візуального начал витворює особливий світ поетики 

його творчого доробку, пояснює його популярність. Саме тому дане 

дослідження є необхідним і цілком актуальним. 

Об’єктом дослідження став масив поетичної творчості вірші 

Володимира Івасюка.  

Предметом дослідження ми обрали особливості художнього світу 

лірики В. Івасюка. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити специфічні риси 

авторського стилю пісенної лірики митця в контексті доби шістдесятництва. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати джерела формування неповторного індивідуального стилю 

пісенної лірики Володимира Івасюка.   

2. Розкрити національну специфіку авторського символічного образотворення. 

3. Висвітлити особливості тропіки доробку поета. 

4. Виділити і охарактеризувати елементи колористики в поезіях В. Івасюка. 

У роботі використано структурно-системний, історико-генетичний та 

почасти біографічний методи дослідження.  

Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці з 

питань поетики В. Даниленка, І. Дзюби, І. Качуровського, Л. Тарнашинської та 

історії українського шістдесятництва В. Агеєвої, І. Бурлакова, Т. Гундорової, 

О. Забужко, Н. Зборовської, М. Наєнка, С. Павличко, Л. Таран. 
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Наукова новизна дослідження полягає у спробі окреслення художньої 

самобутності творчості Володимира Івасюка в контексті українського 

шістдесятництва.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його текст і 

висновки можуть бути використані у вивченні історії української літератури 

другої половини ХХ століття, у спецкурсах і спецсемінарах із питань поетичної 

творчості доби шістдесятництва. 
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РОЗДІЛ І. ДЖЕРЕЛА ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА 

 

Поява Володимира Івасюка в українському культурному просторі 

наприкінці 60-х років ХХ століття стала закономірним наслідком культурних 

трансформацій, яких зазнало українське суспільство в 60-х роках ХХ століття. 

Після жорстоких років сталінських репресій і зведення української 

літератури та літератур інших народів СРСР в статус вторинних по відношенню 

до домінуючої імперської радянської російськомовної культури, про що 

свідчить наявність самого терміну «літератури народів СРСР», до яких 

російська культура не зараховувалася, роки хрущовської відлиги відкрили 

нехай досить примарну, але перспективу для зміни існуючого стану речей. 

Не випадково саме у Львові, котрий менш тривалий час перебував під 

тиском репресивної радянської дійсності досить швидко почала відроджуватися 

українська поетична традиція, започаткована ще «Руською трійцею». 

Зачинателі української літератури в Галичині, укладаючи свою «Русалку 

Дністрову» добре усвідомлювали величезне значення, котре мала для 

формування української територіальної спільноти в модерну націю народна 

пісня. Тому надзвичайно важливим аспектом творення національної літератури 

вважали залучення народнопоетичної складової, а частина творів, котрі 

увійшли до альманаху стали авторськими стилізаціями народних пісень. 

Протягом ХІХ століття в українській літературі активно продовжувалася 

традиція «онароднення» авторських текстів. Досить пригадати авторські пісні 

українських поетів, імена яких забуті: «Місяць на небі», «Чорнії брови, карії 

очі», або відомі, але самі твори віднесені суспільною думкою до числа 

народних: «Дивлюсь я на небо» М. Петренка, «Гуде вітер вельми в полі» 

В. Забіли, «Вечірня пісня» В. Самійленка, «Ніч яка місячна» М. Старицького, 

«Повій вітре в Україну» С. Руданського, «Стоїть гора високая» Л. Глібова, «Ой 

ти дівчино, з горіха зерня» І. Франка.  

Надзвичайно цікавим у цьому плані є творчий доробок Володимира 

Івасюка як автора текстів пісень «Червона рута», «Водограй» та багатьох 

інших, котрі також «фольклоризувалися», стали народними. Йому ж належить 
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великий внесок у розвиток пісенної культури «міста Лева» та української 

культури загалом як українському композитору, поету, Герою України 

(посмертно), основоположнику української естрадної музики. Тож цікаво 

зрозуміти, які джерела його таланту, що сприяло становленню творчості 

Івасюка-поета. 

Ситуацію, що склалася в українському просторі популярної культури на 

момент появи феномену Івасюка досить яскраво окреслює Любомир Криса: 

«Що тоді звучало – Марічки, чічки. Гарні пісні. Але не тої висоти, ніби народні, 

плинні, а тут реформована музика, під молодь, де ритм, звучання, поезія. Тоді 

слухач дуже високо цінив поезію у музиці. То тепер пишуть бозна-що. 

Критиканство було страшне, його намагались зім’яти, але не було за що. 

Поезія – відшліфована, музика також. Всі імениті потискали плечима і 

пробували принизити його значимість на той час і не могли осягнути, що це 

вибух нової енергії, нового радикалізму, зовсім інакша музика, інший стиль, 

новий підхід» [30, с.217]. 

Першу і найважливішу, як на нашу думку, складову цього творчого 

вибуху слід шукати в самій епосі молодіжного бунту, коли перше народжене 

поствоєнне покоління вирішило сказати своє слово в історії. Можна погодитися 

з Л. Тарнашинською, яка спостерегла головну прикмету шістдесятництва, у 

якому «зійшлися воєдино всі названі вище спонуки, та все ж внутрішньо-

первинною спонукою була таки внутрішня – екзистенційно-егоцентрична, яка, 

покликавши до життя право людини зробити свій власний вибір, виштовхнула 

назовні – через індивідуалізацію як вирізнення одиничного, індивідуального 

«я» із загального уніфікованого «ми», як становлення творчої індивідуальності, 

неповторного творчого голосу – потужну енергію художнього творення, аби 

дати можливість зреалізуватися непересічним особистостям. А вже всі інші – 

суспільні, естетичні, культурологічні – потреби часу щасливо «спрацювали» на 

цю одвічну потребу людської особистості до адекватного самовираження» [45, 

с. 113]. 
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Рух цей розпочинався як світова хвиля, що не оминула колоніально 

упослідженої і вихолощеної сталінським терором української культури. Досить 

пригадати, що молодіжний рух розпочався саме з пісенної творчості і такого 

феномену світової музичної культури як «Бітлз». В українських реаліях як 

завжди першими виступили письменники, яких пізніше назвали 

«шістдесятниками». Ця група найповніше себе творчо виявила на початку та в 

середині 1960-х років (звідси й назва). У період лібералізації культурного життя 

багато творчих діячів знову почали відроджувати культурне життя українців, 

розширюючи межі своєї культурної й наукової діяльності. Цим вони 

намагалися пробудити громадську активність. У політиці 1960 – 1970-х років 

ХХ століття «шістдесятники» являли собою внутрішню моральну опозицію до 

радянського тоталітарного державного режиму. Вони сповідували оригінальну 

тематику, нові думки відмінні від офіційних. Вони були першими, хто на 

противагу радянському моральному кодексу, сповідували індивідуалізм, культ 

свободи самовираження, скептицизм, космополітичність культурних смаків [8]. 

Під впливом гуманістичної західної культури відбулася певна переоцінка 

цінностей: це покоління вважало природним своє право на розкутість, щирість 

почуттів, звернення передусім до внутрішнього світу людини, прагнуло 

відновити чисту естетику, культивувало красу, палко бажало новизни й 

подолання занедбаності своєї культури. У результаті творчість і громадська 

діяльність шістдесятників стали справжнім проривом у сформованій монолітній 

системі заідеологізованої культури. У роки «відлиги» почало формуватися 

покоління людей, яке ставило під сумнів офіційно декларовані цінності. Нова 

морально-психологічна атмосфера в суспільстві дещо оздоровила політичний 

клімат, розширила можливості для творчої, наукової, культурницької 

діяльності. Особливо активно відреагувала на тогочасні суспільно-політичні 

процеси інтелігенція, в системі цінностей якої поступово почали окреслюватися 

нові орієнтири. Покоління інтелігенції, яке пройнялося вірою в оновлення 

суспільства, торжество свободи і демократії, названо «шістдесятниками», 

оскільки вершина його творчості припала на початок 60-х років. Цей термін 
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саме тоді увійшов до вжитку. Це покоління, маючи високий освітній рівень, 

художній смак і непересічний талант, а передусім – громадянське сумління, 

щиро прагнуло до нового, прогресивного, не скованого догмами «соцреалізму». 

Своєю творчою діяльністю шістдесятники здійснили прорив у системі 

офіційної радянської культури, розпочали нове українське національне 

відродження. Першими серед провідних постатей нової плеяди були поети, 

оскільки поезія зачіпає глибинні струни людських почуттів, є наймобільнішим 

жанром. Це В. Симоненко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, літературні 

критики І. Дзюба, Є. Сверстюк, І. Світличний, художники П. Заливаха, 

А. Горська, кінематографісти Ю. Іллєнко, Л. Осика, журналіст В. Чорновіл та 

ін. Характеризуючи шістдесятництво, один із його представників Валентин 

Мороз зазначав: «То було молоде покоління, яке пішло в університети, яке 

могло вже подумати про щось інше, а не тільки про елементарні умови 

існування...» [33, с. 48]. Започатковане насамперед поетами, шістдесятництво 

невдовзі набуло масштабу універсального соціокультурного феномену: 

літературно-мистецького, філософсько-ідеологічного, наукового, суспільно-

політичного. У 60-х pp. відбувся перегляд морально-етичних цінностей у житті 

та літературі, загострилося питання правди та історичної пам’яті.  

Серед світоглядних засад шістдесятників слід виділити:  

 лібералізм (культ свободи в усіх її виявах: свободи особистості, 

нації, свободи духу);  

 гуманізм та антропоцентризм (культ людської особистості – центру 

Всесвіту);  

 духовний демократизм (культ простої, звичайної людини-

трудівника);  

 духовний аристократизм (культ видатної творчої особистості);  

 моралізм та етичний максималізм (культ моральності як 

абсолютного мірила людських вчинків);  

 космізм (усвідомлення «планетарної причетності» людини як 

частинки Всесвіту до космічних процесів);  
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 активний патріотизм (любов до Батьківщини й рідного народу) і 

національна самосвідомість, сакральне сприйняття рідної мови та історичної 

пам’яті як оберегів нації;  

 культурництво (відстоювання справжньої, високомайстерної 

культуротворчості) [37, с.116].  

Шістдесятники мали значний вплив на українську культуру. Українські 

митці-шістдесятники своїми творами і активною громадською діяльністю 

намагалися відроджувати національну свідомість, боролися за збереження 

української мови та культури, сприяли демократизації суспільно-політичного 

життя в республіці. Усвідомлення українською творчою молоддю злочинної 

суті комуністичної системи сприяло її звільненню з-під впливу ідеологічних 

догм «соціалістичного реалізму», підвищувало статус загальнолюдських 

цінностей та ідеалів.  

Звісно, не лише суспільне життя формувало творче бачення митця. У 

своїх спогадах «Монолог перед памʼяттю сина» батько В. Івасюка Михайло 

Григорович розповідає історію створення чи не найвідомішої його пісні 

«Червона Рута»: «Пісня «Червона рута» має свою історію. У листопаді 1967 

року товариш подарував мені на день народження монументальну працю 

В. Гнатюка «Коломийки» видання 1906 року. Володя стежив за творами, що 

з’являлися в нашій родинній бібліотеці, перечитував їх. 

Саме в цій книжці він і натрапив на рядки: 

Назбирала троєзілля, червону рутоньку 

Та схотіла зчарувати мене, сиротоньку. 

Для вісімнадцятирічного музики, закоханого в рідний фольклор, 

чутливого до всього нового, образ червоної рути був хвилюючою знахідкою, 

справжнім одкровенням. Та квітка не давала йому спокою майже три роки. 

Мандрував селами, особливо гірськими, шукаючи ключ до розуміння 

таємничого поняття, в якому відчув живлющий подих поезії. На Косівщині 

знайшов новий варіант коломийки про червону руту, а на Путильщині, в 

http://ivasyuk.org.ua/songs.php?lang=uk&id=chervona_ruta
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Розтоках, записав легенду про загадкове чар-зілля, яке постає в народних 

переказах символом вічного і чистого кохання» [22]. 

Таким чином можемо переконатися, що багатством поетичних образів 

творчість Івасюка-поета багато в чому завдячує одвічному джерелу, до якого 

зверталося українське письменство – фольклору. До речі, батько тут скромно 

замовчує, що він як сільський вчитель і великий аматор народного слова збирав 

фольклор по буковинських селах, що знову-таки не могло не вплинути на сина. 

Щира залюбленість в музику супроводжувалася дивовижним чуттям слова, 

котрі разом і створили феномен творчості Володимира Івасюка як поета і 

композитора, котрому вдалося зламати тенденцію «марічок-чічок» і вивести 

українську популярну пісню на обшири всесоюзні. На якусь мить було зламано 

неписане правило, що в першому ешелоні радянської естради, котра на початку 

70-х почала набувати все більшої популярності, особливо серед молоді, мають 

бути лише російськомовні виконавці. Запорукою тому стала творча 

самовідданість В. Івасюка. На цьому наголошує С. Ротару: «Композитор любив 

свою роботу до самозабуття. Та любов відчутна в його піснях, романсах, 

баладах. Увесь його доробок, залишений нам у спадок, був не короткочасним 

спалахом, а великою творчістю, що відбувалася в болісних роздумах, 

довготривалих пошуках і сумнівах» [20, с. 4]. 

Отже, становлення творчого феномену Володимира Івасюка як поета 

повʼязане з добою тектонічних зрушень у суспільній свідомості українського 

суспільства, що отримало назву «шістдесятництво». До чинників, що зумовили 

естетичну природу творчості поета і музиканта належить потужне фольклорне 

начало, а також естетичні новаторські впливи неоромантичної та 

неонародницької української традиції, відродженням якої позначилася нова 

хвиля національного відродження 60-х років ХХ століття. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ТВОРЧОСТІ 

ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА 

 

1.2. Образна структура поезій 

 

Володимир Івасюк не випадково став знаковою постаттю свого 

покоління. Звісно, трагічна загибель музиканта і поета сприяла його 

піднесенню як новомученика в національному пантеоні борців з імперією. 

Однак найважливішим у процесі онароднення його пісень в цілому і їхньої 

літературної складової зокрема став притаманний їм синкретизм слова, ритму і 

образу, властивий народному мистецтву. 

Такий підхід був властивий українському модернізму початку ХХ 

століття з його направленістю універсалізм художньої свідомості й глобалізм 

поетичного мислення, поєднаний з питомо національним способом художнього 

відображення картини світу. Одним із факторів, що забезпечував успішність 

художньої комунікації, когнітивну гармонію у сприйнятті нових образів, 

прототипове прочитання поетичного тексту стало відродження міфопоетичного 

способу мислення. Ця обставина стала визначальною для шаленої популярності 

пісень Володимира Івасюка, в тому числі тих, де він виступав не лише автором 

музики, але й текстів.  

Автор безпосередньо апелює до глибинних структур національної памʼяті 

українців, котрим радянський режим активно (і, слід визнати, почасти 

небезуспішно!) намагався навʼязати українцям ідентичність представників 

єдиного «совєтского народа». Водночас він переносить в царину популярної 

пісні нову, актуальну в сучасному суспільстві систему символів, хвилю якої 

підняли митці-шістдесятники. Таким чином питомо українське стає не лише 

етнографічно-музейним експонатом, здобутком минулого, але й частиною 

сучасного мистецтва. Не випадково найпопулярніші пісні Володимира Івасюка 

«Червона рута» та «Водограй» набувають статусу народних. Відбувається це 



13 
 

завдяки активному використанню автором системи народних символічних 

кодів, асоціацій.  

Символ – одна з могутніх підвалин національної культури. 

Загальновизнано: справжнє мистецтво – символічне. Не випадково В. Даль 

вважав символ «точним, кристалізованим засобом вираження, близьким до 

поняття «внутрішнє життя» людини, народу» [28, с.32]. Їх використання стало 

запорукою успіху творчості Володимира Івасюка. 

Серед образів-символів, котрі використовує поет можна виділити кілька 

груп: 

1) астральні образи; 

2) образи стихій; 

3) образи людей.  

Шляхом добору цих образів-символів автор майстерно і філігранно 

змальовує усе те, що він хотів сказати. Але, ґрунтовного дослідження образів-

символів у поезії В. Івасюка в сучасній літературознавчій науці немає, що й 

визначає актуальність досліджуваної проблеми.  

У пісенних текстах автор звертався до образів-символів, за допомогою 

яких презентував власну авторську інтерпретацію національних символів. 

Поезія В. Івасюка була зосереджена на певному колі символів, що походили з 

різних систем: народної поезії, містичних, культурно-міфологічних джерел 

тощо. У творчості поета важливе місце займають символи, які набули значення 

архетипних – це символи сонця, місяця, вечора, води, річки, дороги, гір. 

Архетипи, перетворюючись на символи, виступають єднанням людини з 

усезагальним. Вони є своєрідними образами, що знаходяться на позасвідомій 

сходинці пізнання й замість чітких понять насичені яскравим емоційним 

змістом, які не мисляться, а споглядаються [ 36, С.12 ]. Шляхом використання 

певних поетичних засобів, В. Івасюк зображує образи, що мають міфологічно-

філософське навантаження, через призму власного мислення.  

Враховуючи вищенаведену класифікацію образів, що зустрічаються у 

творах поета-пісняра, спробуємо згрупувати їх. 
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А) Астральні образи 

Нами встановлено, що астральні образи досить поширені у творчості 

поета-пісняра. Сюди ми відносимо образи Сонця, Місяця, зір.  

У художній картині світу Володимира Івасюка слова Сонце, Місяць, зорі 

(зірка) вживаються не лише з метою зображення небесних орієнтирів, що 

пов’язані з архетипним сприйняттям небесних світил, а й наявні індивідуально-

авторські асоціації, зумовлені особливостями світосприйняття автора. 

Поет використовує для них досить неочікувані образи, доповнюючи їх 

прикметниковими епітетами, що свідчить про потенційні семантичні 

перспективи означених слів, які передають експресивно-емоційний стан автора. 

Чільне місце в поезії В. Івасюка займає образ Сонця. Сонце – символ 

Вищої космічної сили; центру буття та інтуїтивного знання; осяяння; слави; 

величі [11, с. 776]. 

У віршах В. Івасюка Сонце – це образ, що має своє, авторське 

наповнення. Для поета сонце – це абсолютне щастя, тепло, спокій, добро і 

невичерпне світло.  

Наприклад, у вірші «Мила моя» автор порівнює свою кохану із сонцем: 

«Мила моя, люба моя, / Сонця ясен цвіт. / Я несу в очах до тебе / Весь 

блакитний світ». Це означає, що вона для нього є тим щастям, радістю, для 

якої він готовий на звершення. 

Оскільки сонце символізує невичерпне добро, радість та гостинність, 

автор наділяє цієї риси людей. Через використання художніх тропів образ сонця 

набуває дещо нових рис у вірші «Ласкаво просимо», де автор порівняв сонце з 

добром, радістю: «Приїздіть, просимо ласкаво, гея-гей! / Друзі з Києва, з 

Полтави, гея-гей! / Край зелений, його люди – / Всі чекають з сонцем в грудях / 

На гостей!».  

Різновидом образу сонця є образ сонця-рути, як світлої, омріяної квітки, 

що хоче знайти кожен, хто бажає щастя. Тому можна говорити про те, що образ 

сонця прирівнюється до омріяного, бажаного спокійного щастя: «Може, десь у 

лісах / Ти чар-зілля шукала, / Сонце-руту знайшла / І мене 
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зчарувала?»(«Червона рута»). Хоча, в даному випадку не можна однозначно 

твердити про образ добра, бо це може бути найпростіше порівняння (як відомо, 

квіти рути жовтого кольору). 

Взагалі, Сонце для письменника було життєдайною силою, символічним 

утіленням божественного: «Я – мандрівний музика, друзі, / Славлю кохання, 

сонце, весну. / І чи я в щасті, і чи я в тузі, / З струн моїх лине спів вдалину» 

(«Мандрівний музика»). 

Місяць – розповсюджений образ в українській культурі, тому його й не 

міг оминути В. Івасюк, що надихався буковинським фольклором. 

Місяць – циклічного ритму часу; вічності; постійне оновлення; духовного 

аспекту світла в пітьмі [11, с. 507]. Іноді втілення цього образу в поетичних 

творах В. Івасюка розкривається через образи вечора та ночі: «Вийди, моя мила, 

/ Все нічка накрила, / Тільки місяць і зорі / В блакитному морі / Чекають на 

тебе, / Чекаю і я» («Аве, Марія»). 

Досить цікавим є паралельне зображення людських почуттів на фоні 

природи. У вірші «Там за горою, за кремʼяною» дівчина чекає леґіня, а в той 

час місяць «обіймає» калину: «А синя річка лише хлюпоче, / Ввібравши зорі в 

свої очі. / І місяць пригорнув калину - / Любов не зна повік зупину». Можемо 

зробити висновок, що події відбуваються під покровом ночі. Ніч і місяць 

виступають охоронцями та свідками чужих таємниць, опікунами закоханих. 

Місячне сяйво автор прирівнює до срібла в рядках: «Як ішла я опівночі / 

Понад тихою водою, / Зачерпнула в руки срібло / Те, що місяць там залишив, / 

І зробила з нього перстень...» («Два перстені»). Порівнюючи місячне сяйво зі 

сріблом, автор ніби натякає на те, що це досить цінний дарунок для закоханих. 

Образ зір теж досить часто використаний автором у його творах. Зоря - 

символ животворної й родючої природи; дівчини-красуні, кохання; доброї 

душі; нового щасливого життя; світлого духу, оборонця людей; вічності; очей 

Бога [9, с. 113]. 

У віршах В. Івасюка зорі – це символ мрій, щастя, цінного дарунку. 

Наприклад, у вірші «Мила моя» читаємо «Перейду я бистрі ріки, / І піднімуся 
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за хмари / В твоє царство, де смереки / Із зірками в'ють хорали». В поданому 

уривку автор надає урочистості миті зустрічі з коханою. Це досягається 

поєднанням слів «зорі» і «хорали» за допомогою тропів. Подібний образ 

знаходимо у вірші «Каштани»: «Там органи ночі вже співать почали, / Там 

дзвенять над нами зоряні хорали». 

Досить часто в усній народній творчості знаходимо трактування образу 

зорі, як заповітної мрії, для здійснення якої людина докладає максимум зусиль. 

У вірші «Фантазія травневих ночей» знаходимо образ зір з даним значенням: 

«Мабуть, в житті призначено / Шукати всім зорю ясну / Й нести її в очах і 

снах / В свою завітну далину». 

Робимо висновок, що автор прагнув до світлого, до добра, до творчої 

рівноваги. Розкриваючи образ зорі як мрії автор використовує епітет ясна, 

підкреслюючи її найкращі починання. 

Зоря – центральний образ поезії «У двадцять літ». Ліричний герой довіряє 

зорі усі свої бажання, мрії та таємниці. Оскільки зоря це символ молодості, 

життєвої сили, автор при зображенні цього образу, вказує, що у двадцять років 

молода людина готова до звершень, подвигів. Вона переповнена невичерпною 

життєвою силою та творчим ентузіазмом: «Я ж чую у грудях і спалах святий, / 

Й бентежний неспокій, / Чому б не дістати зорю золоту / В мої двадцять 

років?». Далі автор звертається до зорі як до співрозмовниці: «Не смійся, о зоре, 

із прагнень моїх / Сміятись не вчасно, / Зніму тебе з неба і буде тоді / Так 

радісно, так ясно». 

Знаходимо також образ зорі, що символізує цінний дарунок для коханої. 

Він уособлює в собі найкращі думки та пориви молодої закоханої душі: 

«Подивись, як сіру скелю / Б'є вода іскриста, / Ти зроби мені з тих крапель 

/Зоряне намисто» («Водограй»). 

Б) Образи стихій 

Ще одним типом образів є образи стихій. Вони включать в себе такі 

образи, як вода, земля, вогонь. Сюди ми відносимо і образ гір, як 

трансформований образ землі. 
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Чи не найпоширенішим у творчості В. Івасюка є образ води. Вода – 

символ першоматерії, плодючості; початку і кінця всього сущого на Землі; 

інтуїтивної мудрості; чистоти і здоров’я; чесності й правдивості; кохання[11,  

с. 143]. 

Вода фігурує в творах автора в різних її проявах. Слід наголосити, що 

образи річки та води в поезіях В. Івасюка часто перебувають у нерозривному 

зв’язку, тому й розглядатимемо їх у поєднанні. У проаналізованих творах 

знаходимо осмислення цих образів як постійне джерело руху, безкінечної 

енергії: «Нехай холодний осінній вітер підхопить ці квіти / І понесе до тебе. / 

Але ні, краще нехай їх бере швидка холодна вода» («Залишені квіти (Жовтий 

лист»).  

Як символ нескінченного потоку, руху та перепони між коханими, річка 

фігурує у пісенному тексті «Там за горою, за крем’яною»: «А швидка річка 

шумить, хлюпоче, / Шалений біг спинить не хоче. / І дивиться дівчина в воду 

— / Мабуть, боїться коханий броду». Подібний образ знаходимо в тексті 

«Водограй»: «Тече вода, тече бистра, / А куди - не знає, / Поміж гори, в світ 

широкий/ Тече, не вертає. / Ми зустрінемось з тобою / Біля водограю / І 

попросим його щиро - / Хай він нам заграє».  

Вода є символом чистоти, непорочної краси. Знаходимо інтерпретацію 

цього образу в пісні «Червона рута»: «Бо твоя врода - / То є чистая вода, / То є 

бистрая вода / З синіх гір».  

У творах В. Івасюка знаходимо також інше значення цього образу. Як 

було зазначено вище, досить часто образ річки – це образ перепони між 

закоханими. Іноді він символізує шлях до коханої, власне саме кохання, що 

долає всі труднощі. 

Образ вогню теж знаходимо у творах Володимира Івасюка. В українській 

культурі вогонь структуровано на три рівні: небесний вогонь – початок і 

керування; людський вогонь – своєрідний єднальний міст між найвищими 

(космічними) ідеями та їхньою реалізацією в земному плані [9, с.98]. 



18 
 

Як зазначає О. Потапенко, вогонь – символ духовної енергії; 

перетворення і переродження руйнівної і водночас народжуючої сили [42, / 

с.55-56].  

У творах Володимира Івасюка зустрічаємо образ вогню, що символізує 

життєву енергію, оновлення та початок, кохання та невичерпну енергію. Часто 

образ вогню переплітається з образом світла, тому й розглядати їх слід разом. 

У вірші «Кленовий вогонь» образ вогню є втіленням кохання, яке 

ліричний герой просить у своєї коханої зберегти, не згасити байдужістю: «Не 

згаси вогонь / Холодом долонь!». 

Вогонь як втілення світла та краси допомагає автору зобразити цвіт 

каштанів, який з настанням вечора погас: «Вітер ніжно гладить їх голівки білі, 

/ Вечір тихо гасить їхні очі милі. / Давай, друже, підемо у нічну годину / І 

свічки запалимо – хай горять до днини» («Каштани»). 

Ще одним цікавим образом-символом у поезії В. Івасюка є образ дороги. 

Для поезії автора характерним є те, що символ дороги у поезії найчастіше 

стосується шляху ліричного героя до його коханої. Наприклад: «Пролягла 

дорога від твоїх воріт / До моїх воріт, як струна. / То чому ж згубився твій 

самотній слід - / Знаєш ти одна, ти одна…», Як зійдуть сніги із гір потоками, / 

Ой глибокими, навесні. / Забринить дорога та неспокоєм / Вдалині мені, 

вдалині...» («Пісня буде поміж нас»). 

Дорога виступає символом рідного краю. Де б не був автор, його завжди 

супроводжувала любов до малої батьківщини: «Привіт дорогам в ріднім краю / 

Й небу, що кличе нас в зореліт, / Шелесту лісу, шепоту моря, / Людям і птахам 

– щирий привіт» («Мандрівний музика»). З даного уривку робимо висновок, що 

автор безмежно любить природу, цінує свій рідний край, який на завжди у його 

серці. 

Різновидом образу дорога є шлях. Шлях – символ складного, нелегкого 

життя; розлуки з домівкою; поведінки тощо. У міфологічних та релігійних 

моделях світу шлях – це образ зв’язку між двома точками простору [11, с. 886]. 
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Досить часто шлях символізує життєву долю, майбутнє, правильний 

життєвий вибір: «Тобі, мій ангел, вдячний я за все, / І хоч життя у вир мене 

несе / До тебе я звертаюсь у думках, / Вкажи мені правдивий шлях» («Ангел»); 

«А перед нами цвіту біле море, / А ми, як кораблі або лелеки… / І нам спішити 

треба в даль прозору, / У світлий шлях далекий» («Елегія для Галі»). 

Гора – символ внутрішньої висоти людського духу; найвищої точки; 

Центру, через який проходить вісь Землі; богів землі та підземного царства; 

священного місця, де жили боги, відбувалися жертовні обряди; образ світу; 

модель Всесвіту; варіант у трансформації світового дерева[11, с. 190]. 

У творчості В. Івасюка гори символізують рідний край, оскільки є 

невід’ємною частиною тієї місцевості: «Я піду в далекі гори / У вечірнюю 

годину / І попрошу вітра зворів, / Щоб не спав, не спав до днини» («Мила моя»); 

«Тече вода, тече бистра, / А куди - не знає, / Поміж гори, в світ широкий / 

Тече, не вертає» («Водограй»);  

Автор називає гори синіми не випадково, адже для нього цей колір 

символізує абсолют. У поєднанні з символом гір ця кольороназва спонукає до 

висновку, що для ліричного героя, тобто самого автора, рідний край – це 

абсолютна точка відліку, точка відпочинку та спокою, місце сили. У вірші 

«Ласкаво просимо» читаємо: «Гей-гей, за сині гори, / Гей-гей, понад простори / 

Лети у світ широкий, / До друзів, пісне голосна!». 

В) Образи людей 

Центральним людським образом поезій Володимира Івасюка є образ 

коханої. Вона – бажана, омріяна, рідна. Це багатогранний образ, що 

зображений за допомогою різних художніх засобів. Цей образ притаманний 

більшості поезій автора. Звернемо увагу на деякі з них. 

Наприклад, у вірші «Аве, Марія» ліричний герой чекає свою кохану під 

покровом ночі: «Вийди, моя мила, / Все нічка накрила, / Тільки місяць і зорі / В 

блакитному морі / Чекають на тебе, / Чекаю і я». 

Вірш «Два перстені» (варіант для чоловічого співу) - це паралельне 

зображення природніх явищ та людських почуттів. У цій поезії образ коханої 
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розкривається через образ перстенів (вінків), які кохана сплела для свого 

коханого: «Два перстені - то твій усміх, / А твій усміх - моя згуба».  

Дещо подібний образ коханої зустрічаємо в поезії «Там за горою, за 

крем’яною». Ліричний герой йде на зустріч до коханої, але сили природи ніби 

перешкоджають цьому: «Там за горою, за крем'яною / Стоїть калина над 

рікою, / А біля неї дівчина жде - / Чомусь коханий не йде, не йде»,  

та кохана не зважаючи на стрімкий потік гірської річки чекає на довгоочікувну 

зустріч: «А швидка річка шумить, хлюпоче, / Шалений біг спинить не хоче. / І 

дивиться дівчина в воду - / Мабуть, боїться коханий броду». 

У легендарній «Червоній руті» образ коханої – це ідеал кохання для 

ліричного героя. Він просить кохану не шукати квітку рути, бо і так любить 

свою обраницю: «Червону руту / Не шукай вечорами, - / Ти у мене єдина, / 

Тільки ти, повір». Далі автор вказує на ту рису, що притаманна його коханій: 

«Бо твоя врода - / То є чистая вода, / То є бистрая вода / З синіх гір». Образ 

коханої – чистий, непорочний, світлий. Це утілення жіночності, безкінечної 

любові. 

Цікавими є образи коханої в пісенних текстах «Зустріч у дорозі» та 

«Капелюх». Ліричні герої закохуються в дівчат з першого погляду, почуття їхні 

чисті та щирі. У вірші «Капелюх» ситуація видається комічною. Якщо спочатку 

вітер скинув капелюх і «Дівчина із хати / Вздріла і метнулась, -/ Дала капелюха 

/ Й весело всміхнулась», то вдруге герой сам його кинув, щоб побачити дівчину: 

«Йду сьогодні знову - / Вітру вже немає, / Свого капелюха / Сам туди кидаю». І 

от настає момент, коли те, чого хотів ліричний герой, не відбулося – дівчина не 

вийшла: «Вітру вже немає - / В серці завірюха, / Дівчини не видно - / Йду за 

капелюхом, / Йду усім курям на сміх / Сам за капелюхом». 

У вірші «Зустріч у дорозі» випадкова зустріч у автобусі закарбовується в 

пам’яті ліричного героя: «І мчить автобус без дівчини, / А моє серце не 

мовчить. / Я чую подих її плинних / щасливих мрій у мене на душі». Образ 

дівчини запав у серце герою, він не може її забути. 
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Окремої уваги заслуговує вірш «Мила моя («Я піду в далекі гори»)», що є 

посланням коханій, задля якої ліричний герой готовий до звершень. Він 

готовий принести коханій найцінніші подарунки, щоб вона була щаслива: 

«Мила моя, люба моя, / Квіте ясен цвіт, / Я несу в очах до тебе / Весь 

блакитний світ. / Я несу в устах цілунки, / Радісні пісні, / А в руках несу я ласку 

/ Й квіти весняні». 

Отже, можемо зробити висновок що образна система художнього світу 

Володимира Івасюка досить багатогранна. Шляхом використання різних 

образів автор досягає високого рівня поетичного мовлення та образного 

зображення навколишньої дійсності. Його система образів глибоко закорінена в 

національну традицію і, водночас, не архаїчна, осучаснена. Вона вписана в 

контекст українського шістдесятництва з його спробою нової хвилі 

національного відродження та подолання імперської настанови на вторинність і 

фольклорність питомо українського в культурі. 
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2.2. Специфіка використання тропів в поезіях В. Івасюка 

 

Досліджуючи творчість того чи іншого автора цікаво звернути увагу на ті 

художні тропи, які характерні для його творчості. Взагалі, тропи дають змогу 

коротко і яскраво схарактеризувати особливість того, про що йдеться. 

Найчастіше застосовуються в художніх творах як один із важливих засобів 

індивідуалізації і типізації, творення художніх образів. Головна властивість 

тропів – яскраво характеризувати одне явище через інше на основі їх подібності 

чи суміжності [41, с.320-321]. 

У проаналізованих поезіях Володимира Івасюка знаходимо різні художні 

засоби, зокрема епітети, порівняння, метафори, асонанс, метонімія, градація.  

Порівняння є найпоширенішим тропом у поезії Володимира Івасюка. Для 

неї найхарактернішими є два типи порівнянь: прості двочленні та приховані. 

Прості двочленні порівняння є найпоширенішою групою порівнянь у творчості 

автора. Розглянемо деякі з них. 

Для поезії Володимира Івасюка характерними є 2 типи порівнянь: прості 

двочленні та приховані.  

А) Прості двочленні порівняння 

Прості двочленні порівняння є найпоширенішою групою порівнянь у 

творчості автора. Розглянемо деякі з них. 

Надаючи величезного значення коханню, автор порівнює таке почуття з 

польотом птахів, ніби наголошуючи на тому, що любов окриляє: «Долею стань, 

мила, / Піснею стань, мила, / І хай вітряна осінь / З димовими косами / В танку 

нас кружляє, / Як двоє птахів» («Аве, Марія»). 

Для того, щоб надати певного змістового та емоційного навантаження на 

читача або слухача пісняр порівнює швидкий політ пелюсток вишневого цвіту з 

швидкоплинністю життя: «І лови дивні пелюстки руками, – / Вони ж летять від 

нас, не зупиняються, / Мов роки за роками» («Елегія для Галі»). 

Описуючи трагізм розлуки, автор стверджує, що кохання ліричного героя 

може впасти лише до ніг його коханої. Для підсилення емоційного 



23 
 

навантаження В. Івасюк порівнює вірне кохання з осіннім листом, що 

зірвавшись з дерева падає до ніг коханої :«Моє кохання, як цей лист, / Може 

упасти тільки до твоїх ніг…» («Залишені квіти (Жовтий лист)»). 

Слід сказати, що порівняння, які використовує автор досить 

індивідуальні, авторські. Наприклад, вказуючи на швидкоплинність часу, автор 

свідомо уникає слова «швидко» або його синонімів, замінюючи його досить 

цікавим порівнянням: «Як стріла до видноколу, час у даль летить, / Сипле 

осінь вже додолу барви верховіть. / І сьогодні, як колись, ти дав мені кленове 

листя, / У руках приніс, як пломінь, про далеку осінь спомин, 

спомин…»(«Кленовий вогонь»). 

Подібне порівняння знаходимо у вірші («Наче зграї птиць» :«Наче зграї 

птиць, роки ідуть – / Я спішу за ними в дальню путь». У ньому автор порівнює 

швидкоминучість років зі зграєю птиць. 

Пісенний текст «Кленовий вогонь» насичений сумом, тугою, що настала 

після розлуки. Ліричний герой вказує, що з настанням весни його любов 

воскресне: «Запалає сніг – і весна, як любов моя, воскресне…». 

Як відомо, автор безмежно любив свою сестру. У вірші, який Володимир 

присвятив їй, використано найніжніші образи. Підсилюючи змістове 

навантаження твору ніжнопісенними образами, автор порівнює зоряне сяйво з 

шовком: «Зорі вкрили сяйвом, наче шовком, / Золоту твою постіль» 

(«Колискова для Оксаночки»). 

Порівнюючи звучання дзвіночків з польотом птаха, автор надає йому 

художнього означення: «Дінь-дінь-дінь! – летить, мов птах, / Й дзвонить 

ніжно у серцях!»(«Лісові дзвіночки»). 

Цікаве порівняння використовує автор  у тексті «Мандрівний музика»: 

«Всі вони, наче ягоди з грона, / Линуть весільно на мій нотний стан». 

Виникають труднощі у розшифруванні цього порівняння. Можемо вказати на 

кілька значень: 1) однакові, подібні, як на підбір; 2) добірні. 
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Досить поширене в пісенних текстах порівняння різних прямих предметів 

зі струною. В. Івасюк теж звернувся до нього: «Пролягла дорога від твоїх воріт 

/ До моїх воріт, як струна» («Пісня буде поміж нас»). 

Оспівуючи життєву силу, що притаманна молодій людині, яку 

переповнюють почуття, автор порівнює з молодим колоском: «Бо твій голос, бо 

твій голос – щедра повінь, / Я мов колос, зелен колос, нею повен» («Пісня буде 

поміж нас»). 

В українській культурі досить поширений образ солов’я. Його пісня 

ніжна, весела, гармонійна, солодка, щира. Тому і не дивно, що автор порівнює 

своє кохання з піснею цього птаха: «Нас жде недея чарівна щомить, / Вона 

зішле на серце нам блакить, / І ти побачиш, що любов моя – / Мов пісня 

солов’я» («Чарівна недея»). 

У першоваріанті «Червоної рути» автор порівнює свою кохану з птахом, 

вказуючи на її опоетизовану здатність говорити з вітром: «Ти чар-зілля шукала, 

/ Що з вітрами, як птах, / Ти колись розмовляла». 

Б) Приховані порівняння 

Усі, хто бачив ранкову росу, можуть порівняти її сяйво на сонці зі 

сріблом. В. Івасюк зробив це у вірші «Елегія для Галі»: «Як сріблом блиснуть 

сивії роси, / Пройдем з тобою нашими стежками…». 

Для опоетизування образу вечора, автор використовує порівняння, 

підкреслюючи ключову особливість настання вечора. Робимо висновок, що 

вечір настає поволі, плавно: «Автобус їде трасою нічною, / І вечір зоряний 

рікою / У вікно тече» («Зустріч у дорозі»). 

У вірші «Колискова для Оксаночки» читаємо: «Хай твоя весна і в житті, 

і в снах / Продзвенить струмочком». Мається на увазі – дзвінко, весело. 

Подібний образ знаходимо у вірші «Наче зграї птиць». Автор порівнює життя з 

гірським струмком, що зливається з морем. Як знаємо, гірські струмки 

бурхливі, стрімкі, чисті, тому робимо висновок, що життя теж стрімке, чисте: 

«Хочу я повік струмком гірським / Злитись з морем пломінким». 
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У творі «Пісня буде поміж нас» автор порівнює голос коханої, що 

наповнює його душу, з щедрою весняною повінню: «Бо твій голос, бо твій 

голос – щедра повінь, / Я мов колос, зелен колос, нею повен». 

Отже, можна зробити висновок, що порівняння в поезії автора є досить 

поширеним художнім засобом. Серед них ми можемо побачити досить 

оригінальні зразки порівнянь, які притаманні лише поезіям В. Івасюка. 

На змістовому рівні у межах художнього світу Володимира Івасюка 

функціонують різноманітні образи та символи до складу яких входять епітети. 

Для їхньої систематизації ми використовуємо класифікацію А. Ткаченка [46, 

с.249]. Оскільки ця класифікація видається нам досить вичерпною, вважаємо, 

що доцільно навести по кілька прикладів на кожен тип (по можливості). 

 Зображальні епітети: «вітряна осінь», «дивний сон», «вода 

іскриста», «злоті крони»… 

 Оцінні епітети: «щастя пісенне», «красна пісня»,«доля жадана», 

«танок жвавий»… 

 Постійні епітети: «вечорові зорі», «сині гори», «синя річка», 

«вільний вітер» … 

 Звичайні епітети: «блакитне море», «проліски ранні», «осіння ніч», 

«радісний сміх», «сіра скеля»… 

 Метафоричні епітети: «бентежний неспокій», «спалах святий», 

«діброви зелені», «бистрая вода», «червона рута»… 

 Метонімічні епітети: «зелений дім», «килим квітчастий», 

«крилами вишневими», «час золотий»… 

 Гіперболічні епітети: «чисте поле»… 

 Іронічних епітетів у творах автора нами не виявлено. 

Досить поширеними в поезіях В. Івасюка є також метафори. Вони творять 

живу тканину авторських образів, надають їм оригінальності і неповторності. 

Ми виходимо з класифікації Л. Скорини [41, с.324-325], яка пропонує 

виділення наступних типів метафор, що побудовані на: 

1. заміщенні живого живим; 



26 
 

2. заміщенні неживого неживим; 

3. заміщенні неживого живим (уособлення, прозопопея, персоніфікація); 

4. заміщенні живого неживим [41, с.324-325]. 

Наведемо по кілька зразків виявлених метафор: 

1. заміщення живого живим –  нами не виявлено. 

2. заміщення неживого неживим – «Бо твій голос, бо твій голос – щедра 

повінь, / Я мов колос, зелен колос, нею повен»; «Не ховай очей блакитний 

промінь, / Заспівай мені в останній раз»; «Весна змахнула крилами 

вишневими, / І нас обдало снігом-пелюстками»… 

3. заміщенні неживого живим (уособлення, прозопопея, персоніфікація) – 

«Тільки місяць і зорі / В блакитному морі / Чекають на тебе, / Чекаю і я»; 

«Струни дає тобі кожна весна»; «Тече вода, тече бистра, / А куди – не знає»; 

«Знову осінь нам приносить / В злотих кронах неба просинь»; «Нехай 

холодний осінній вітер підхопить ці квіти / І понесе до тебе» … Слід зазначити, 

що це найчисленніша група метафор у віршах автора. 

4. заміщенні живого неживим – «Хочу я повік струмком гірським / 

Злитись з морем пломінким»… 

Поезія Володимира Івасюка досить багата на художні засоби. Подекуди 

зустрічаємо  

 градацію: «Щоб в лабіринті мрій себе знайти, / Не впасти, не 

злякатись, не втекти, / Не зрадити й досягти мети» (Ангел»);  

 рефрен: «Йду сьогодні знову - / Вітру вже немає, / Свого капелюха / 

Сам туди кидаю. / Свого капелюха / Сам туди кидаю» («Капелюх»); 

 метонімію: «Вітер ніжно гладить їх голівки білі, / Вечір тихо 

гасить їхні очі милі» («Каштани»). (Голівки білі – крони дерев у цвіту) 

 асонанс: «Ой водо-водограй, грай для нас грай… / Танок свій 

жвавий ти не зупиняй» («Водограй»). 

Серед поетичних фігур для віршів Володимира Івасюка найбільш 

характерні повтори і протиставлення. Наприклад у вірші «Водограй» наявні 

водночас і повтор, і протиставлення із функцією ствердження: «Тече вода, тече 
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бистра, а куди – не знає..., тече – не вертає» («Водограй»). Повтори автором 

використаються надзвичайно активно і в інших текстах, дозволяючи 

вибудовувати їх пісенну ритміку. 

Отже, використання такого розмаїття засобів поетичного мовлення 

свідчить про високу художню майстерність автора, про його глибоко 

індивідуалізований світогляд та світосприйняття.  
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2.3. Кольористика творів Володимира Івасюка 

 

На колористичному рівні у творчості В. Івасюка особливо яскраво 

виявляється властивий їй синкретизм. Поєднання максимально відкритих, 

незмішаних кольорів (червоного, зеленого, синього, жовтого), яке можна 

спостерігати у карпатських вишиваних сорочках, загалом народному строї, 

ліжниках та інших предметах народного ужиткового мистецтва, широко 

використовується поетом в його візуальній картині світу. Тому цікаво 

простежити кольористику творів пісняра, визначити символіку кольорів, 

використаних у поезіях. 

У ході дослідження над пісенними творами автора встановлено, що 

кольорова гама поезій Володимира Івасюка сформована дев’ятьма кольорами, 

серед яких: синій, блакитний, зелений, жовтий, білий, золотий, срібний, сірий, 

червоний. Жодного разу в творах В. Івасюка не представлений чорний колір, та 

й взагалі, використані кольори не несуть у собі яскраво вираженої негативної 

конотації. Нами встановлено, що найчастіше автор звертається до синього 

кольору. Щоб визначити з якою конотацією автор змальовує той чи інший 

предмет потрібно звернутися до символіки кольорів в українській культурі. 

Слід також наголосити, що синій колір для поета-пісняра – це колір абсолюту.  

Синій – колір, що в українському народному світосприйманні зливається 

з символікою – блакитної (див. нижче) барви; у народних піснях синя барва 

подається на противагу зеленій, що символізує радість, веселощі, означає 

журбу [12, с.538-539]. 

Блакитний – колір, що в українському народному сприйманні набув 

символіки справедливості, доброї слави, доброго походження [12, с.41]. 

Синій та блакитний – це кольори неба й води. В. Івасюк використовує 

синій колір у складі епітетів або ж як самостійні субстантивовані одиниці. 

Знаходимо вживання їх у різних контекстах. Як зазначалося вище – це кольори 

абсолюту, безкінечності. Підтвердження цьому знаходимо в уривках: «Я 

переверну й обшукаю весь блакитний світ» («Зустріч у дорозі»); «В 
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блакитний світ... Небо ллє свою блакить» («Лісові дзвіночки»). В поданих 

уривках автор ніби підкреслює, що світ «безкінечний», чим і пояснюється 

вживання блакитної барви. 

Синя гама в поетичному доробку Володимира Івасюка набуває 

особливого значення в розкритті образу гір: «Гей, гей, за сині гори, / Гей-гей, 

понад простори / Лети у світ широкий» («Ласкаво просимо»); «Я вітання везу 

від донецьких степів, / Синім горам везу» («На швидких поїздах»); «... світла 

юність / Серед карпатських синіх гір» («Моя пісня»); «Ходім, кохана, в сині 

гори, / Де вітер вільний, тихі зорі / Й недея сяє з вишини…», «Нас жде недея 

чарівна щомить, / Вона зішле на серце нам блакить…» («Чарівна недея»); «Бо 

твоя врода - / То є чистая вода, / То є бистрая вода / З синіх гір» («Червона 

рута»). Оскільки образ гір досить поширений у творчості автора, оскільки 

символізує рідний край, вічні поривання автора до прекрасного. У поєднанні з 

синьою барвою – це образ безкінечних звершень, творчих злетів, коханого 

рідного краю, що став центральним образом усього творчого шляху поета-

пісняра. 

Блакитний як колір очей – символ непорочності, вічного кохання, коханої 

людини: «Не ховай очей блакитний промінь» («Пісня буде поміж нас»). У 

інших уривках ліричний герой готовий дорогій людині подарувати все задля 

спокою, безкінечного щастя, або ж бажає цього: «… І приніс до ранку квіти, / 

Що так люблять очі сині», «… Я несу в очах до тебе / Весь блакитний світ» 

(«Мила моя»); «Під крилом блакитної любові» («Колискова для Оксаночки»); 

Автор сам прагнув до абсолюту, творчої довершеності та духовного 

ідеалу. Це автор зобразив через використання блакитної барви: «Груди 

відкриті, / Очі в блакиті, / Звуків у серці – цілий океан...» («Мандрівний 

музика»). 

Синя та блакитна барви набувають особливого значення, розкриваючи 

образи моря та річки, надаючи їм спокою, або ж навпаки стрімкості: «Хочеться, 

аби морська блакить / Проливалась в серце кожну мить / І щоб був щасливий 

кожен день...» («Наче зграї птиць»); «Тільки місяць і зорі в блакитному морі» 
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(«Аве Марія»); «А синя річка лише хлюпоче,/ ввібравши зорі в свої очі» («Там 

за горою, за крем’яною»). 

У поезії «Кораблі, кораблі» автор розкриваючи образ своєї коханої 

звертається до синього кольору, що символізує чистий, непорочний образ 

коханої: «На морськім узбережжі, гулкім, сія твоя постать/ – Синій профіль...».  

У змалюванні осіннього пейзажу В. Івасюк не оминув синьої барви, 

вказуючи на те, що осіннє небо чисте, тим самим завершує довершену картину: 

«Знову осінь нам приносить в злотих кронах неба просинь» («Два перстені»). 

Нами виявлено, що другим за частотою вживання в поезії В. Івасюка є 

зелений колір, що в українському народному світосприйманні набув символіки 

надії, бо здавна пов’язується з весною і зеленими нивами, що мають дати 

врожай; водночас символізує молодість; надія й молодість пов’язуються з 

радощами, веселістю[12, с.242]. 

У поезіях В. Івасюка ця барва має теж досить цікаве значення. 

Розкриваючи образ рідного краю автор вдається і до використання зеленого 

кольору. Наприклад, «В нас зелені буки/ звели до сонця руки», «Край зелений, 

його люди – Всі чекають з сонцем в грудях...» («Ласкаво просимо»);  

«… Бачу я тебе в снах / У дібровах зелених …» («Червона рута»). Робимо 

висновок, що з використанням цієї  барви, образ краю набуває втілення надії, 

радощів та молодості, яку змальовано теж з використанням даної фарби. На 

підтвердження цієї думки наводимо уривок з російськомовної поезії автора: 

 «Когда в 16 лет / Пройду по улицам зеленым, / Улыбки след / Оставлю в лицах 

незнакомых…» («А мне шестнадцать лет»). 

Зелений колір в поезіях В. Івасюка – колір оновлення, молодості та 

життєдайної та нескінченної молодечої сили: «Жовтий лист спаде і виросте 

зелений»; «Я мов колос, зелен-колос нею повен» («Пісня буде поміж нас»); «... 

її (зірку) понесу/ У дім свій зелений/ Хай щедро осяє всі думи мої/ І щастя 

пісенне» («Фантазія травневих ночей»); «Недея кличе нас в зелений дім – / 

Ходім, ходім, ходім, ходім» («Чарівна недея»). 
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Жовтий – колір, що в українському народному сприйманні асоціюється з 

небесним денним і нічним світилами, з багатим урожаєм хлібного лану; набув 

величальної символіки; у піснях жовтий колір – символ журби, розлуки, 

безрідності; жовта барва символізує й старість як колір осені [12, с.225]. 

Жовтий колір не так широко представлений у творчості автора як 

попередні, але заслуговує на особливу увагу. Наприклад, читаємо: «Моє 

кохання, як той жовтий лист, / Він може впасти тільки до твоїх ніг» 

(«Залишені квіти (Жовтий лист)»). Як було зазначено вище, жовтий колір 

символізує розлуку. Читаючи вірш розуміємо, що між ліричним героєм та його 

коханою саме панує розлука. Він готовий покинути кохану, та думки про неї не 

дозволяють це зробити. Для передачі такого настрою автор використовує жовті, 

осінні барви, що налаштовує читачів на відповідну настроєву атмосферу. 

Слід зазначити, що автор передає осінній, меланхолійний настрій, яким 

насичено всю пісню «Кленовий вогонь», без використання слів «жовтий», 

«багряний» тощо. У третьому куплеті автор лише вказує, що «від листя 

золотого запалає сніг». З цього ми можемо зробити висновок, що поет 

майстерно використовуючи мовні засоби передає кольоронастроєвість без 

прямого вживання назви даного кольору. 

Жовті барви, що символізують розлуку, знаходимо в тексті ще однієї 

пісні. Тут автор прямо каже, що: «Не розквітне поміж нас жовтий квіт 

розлуки», «Жовтий лист спаде і виросте зелений, / А ти в пісні будеш завжди 

біля мене» («Пісня буде поміж нас»). 

Поодиночно в поезіях Володимира Івасюка зустрічаємо білий та рожевий 

кольори: «Троянди білі і рожеві, / І мрії про красу й любов» («Моя пісня»); 

«Білі кораблі… в золотистій імлі» («Кораблі, кораблі»); «Як відцвітуть білі 

вишні в саду / І перетворяться в спогад…» («Елегія для Галі»). Такий підхід до 

використання кольору корелюється з народнопісенним, оскільки народному 

українському сприйманні набув символу чистоти; краси; моральної чистоти, 

святості; сонячного світла, земного життя [12, с.38]. 
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Особливої уваги заслуговують золотий та срібний кольори, що можуть 

позначати кольорову ознаку предмета, а можуть вказувати на ознаку предмета 

за матеріалом. У деяких випадках це ускладнює процес семантизації даних 

прикметників. Словник української мови в 11-ти томах подає такі значення 

прикметників золотий та срібний: 

Золотий, а, е.1. Прикм. до золото // Який має в собі золото як складову 

частину; // Зробл. із золота або покритий, оздоблений золотом чи позолотою; // 

Повʼязаний із видобуванням золота; 2. у знач. ім. золотий, того, чол., заст.; 

3. Витканий, шитий шовковими нитками з тонкою позолотою; 4. Який своїм 

кольором нагадує золото; 5. перен. Дуже цінний, вартий поваги (про людину, її 

характер і т. ін.); 6. перен. Який дає людям радість, щастя; прекрасний, 

щасливий; 7. перен. Дорогий, любий (у пестл. звертанні до кого-небудь) [43,  

Т. 3, с. 680]. 

Срібний –1.Прикм. до срібло // Якиймає в собі срібло як складову 

частину// Зробл. Із срібла або покритий, оздоблений сріблом// Пов’язаний з 

видобуванням і обробкою срібла.  

2.Кольором і блиском схожий на срібло (у 1 знач.) // Сивий, із сивиною. 

3. перен. Мелодійно-дзвінкий, чистий (про звук, голос, сміх і т. ін.).  

4. перен. Якийдаєрадість, створює відчуття чогось приємного, світлого. 

5. перен. Дорогий, любий (уживається перев. у пестл. звертанні до  

кого-, чого-небудь) [43, Т.9, с.621]. 

Обидва кольори теж нечасто вживаються у поезіях Івасюка. Як зазначає 

Мирослав Трофимчук, срібний асоціюється із чистотою, чистим звуком, 

ніжним звуком [47]. 

У проаналізованих поезіях знаходимо підтвердження цієї думки: 

«срібний мій дзвіночку», «золоту твою постіль» («Колискова для Оксаночки»); 

«Срібнії лелеки» («Каштани»); «Знову осінь нам приносить в злотих кронах 

неба просинь», «Опівночі... Зачерпнула в руки срібло те, що місяць там 

залишив» («Два перстені»). 
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Знаходимо й інше використання даної фарби, що допомагає краще 

розкрити образ ранкової роси: «Як сріблом блиснуть сивії роси, / Пройдем з 

тобою нашими стежками…» («Елегія для Галі»). З даного уривку зрозуміло, що 

події відбуватимуться вранці, коли роса під сонячним промінням нагадуватиме 

срібло. 

Як би парадоксально це не звучало, та червоний колір в поезії В. Івасюка 

фігурує тільки один раз, хоч в українській культурі цей колір досить 

поширений. Автор ж використовує його в контексті адаптації легенди про 

чарівну квітку руту, жовті квіти якої раз на кілька років стають червоними: 

«Червону руту / Не шукай вечорами…» («Червона рута»). 

Сірий колір знаходимо в поезії «Водограй» (жіноча партія) «Подивись, як 

сіру скелю б’є вода іскриста». В пісні «Елегія для Галі» автор вживає 

прикметник «сиві» як синонім до прикметника «сірі»: «Як сріблом блиснуть 

сивії роси, / Пройдем з тобою нашими стежками». 

Отже, проаналізувавши колористику творів В. Івасюка, можна зробити 

висновок, що палітра слова автора різноманітна. Найпоширенішим кольором в 

творчості автора є синій (блакитний). Різноманітними художніми засобами 

автор утілює кольороназви в контекст своїх творів, що сприяють кращому 

образному розумінню та сприйманню його поезій. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аксіоматичним визнано той факт, що творчу долю митця визначає епоха, 

в якій йому випало жити і творити. Таким часом для Володимира Івасюка стали 

переломні роки в українській історії ХХ століття, позначені терміном 

«шістдесятництво». Ця епоха позначена злетом і розквітом національної 

літератури, і мистецтва в цілому після страшного сталінського періоду, що 

обернувся для українства непоправними втратами в царині національної 

культури. Водночас не можна відривати шістдесятництво від світового, зокрема 

європейського контексту.  

Володимир Івасюк завдяки своїй різнобічній обдарованості став 

співтворцем особливого нового естетичного простору, з одного боку, глибоко 

зануреного в національну культурну традицію, з іншого – спрямованого на 

інноваційний прорив у нові культурно-естетичні та світоглядно-філософські 

сфери. 

Попри невелику кількість поетичних текстів В. Івасюка, його творчість 

відзначається багатоплановістю тематики, щирістю ліричних образів та 

художніх засобів для їх творення. У творчості поета важливе місце займають 

символи, які набули значення архетипних – це символи сонця, місяця, вечора, 

води, річки, дороги, гір. Архетипи, перетворюючись на символи, виступають 

єднанням людини з усезагальним. Шляхом використання певних поетичних 

засобів, В. Івасюк творить образи, що мають міфологічно-філософське 

навантаження, через призму власного мислення. 

Визначальними рисами поезії В. Івасюка є тонкий ліризм, широта 

людських почуттів. Поетична образна мова його текстів насичена 

народнопісенними епітетами, емоційно наснаженими, щирими, місткими за 

змістом. Влучні порівняння, авторські епітети, яскраві метафори – ключ до 

розуміння внутрішнього світу ліричного героя, його переживань: закоханості, 

страждання, надії тощо. Завдяки багатій палітрі художніх засобів відбувається 

органічне вживлення в пісенне полотно широкої гами почуттів. 
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Своєрідний фоном для змалювання почуттів для закоханих часто слугує 

природа, стани якої допомагають підсилювати вплив на читача завдяки 

поетичному паралелізму. У поезіях В. Івасюка відчувається безпосередність і 

гострота світосприймання, вміння художньо відтворювати тони, мелодії, барви 

життя й природи, щедрість людських переживань. 

Синкретичний характер лірики Володимира Івасюка виявився в 

активному використанні ним музичних та візуальних образів на рівні символіки 

та колористики. Такий авторський підхід до творення поетичних образів став 

запорукою широкої популярності пісень Володимира Івасюка та їхнього 

своєрідного «онароднення», неофольклоризації.  

Виразно виявляється взаємодія між авторською поезією та фольклорним 

матеріалом через майстерну реалізацію митцем народнопісенної традиції. 
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Додаток А 

Кольоропис Володимира Івасюка 

Синій «Гей, гей, за сині гори,/ Гей-гей, 

понад простори/ Лети у світ 

широкий» («Ласкаво просимо»);  

«Я вітання везу від донецьких степів,/ 

Синім горам везу» («На швидких 

поїздах») «... світла юність/ Серед 

карпатських синіх гір» («Моя пісня»);  

«Ходім, кохана, в сині гори, / Де 

вітер вільний, тихі зорі / Й недея сяє з 

вишини…», «Нас жде недея чарівна 

щомить, / Вона зішле на серце нам 

блакить…» («Чарівна недея»);  

«Бо твоя врода - / То є чистая вода, / 

То є бистрая вода / З синіх гір» 

(«Червона рута») 

Блакитний  «Я переверну й обшукаю весь 

блакитний світ» («Зустріч у дорозі») 

«В блакитний світ... Небо ллє свою 

блакить» («Лісові дзвіночки»); 

«Не ховай очей блакитний промінь» 

(«Пісня буде поміж нас» «… І приніс 

до ранку квіти, / Що так люблять очі 

сині», «… Я несу в очах до тебе / 

Весь блакитний світ» («Мила моя»);  

«Під крилом блакитної любові» 

(«Колискова для Оксаночки») «Груди 

відкриті,/ Очі в блакиті,/ Звуків у 

серці  - цілий океан...» («Мандрівний 

музика»);  

«Хочеться, аби морська блакить/ 

Проливалась в серце кожну мить/ І 

щоб був щасливий кожен день...» 

(«Наче зграї птиць»);  

«Тільки місяць і зорі в блакитному 

морі» («Аве Марія») 

Зелений «В нас зелені буки/ звели до сонця 

руки», «Край зелений, його люди – 

Всі чекають з сонцем в грудях...» 

(«Ласкаво просимо»);  

«… Бачу я тебе в снах / У дібровах 

зелених …» («Червона рута»); 

«Жовтий лист спаде і виросте 

зелений»; «Я мов колос, зелен-колос 
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нею повен» («Пісня буде поміж 

нас»); «... її (зірку) понесу/ У дім свій 

зелений/ Хай щедро осяє всі думи 

мої/ І щастя пісенне» («Фантазія 

травневих ночей»);  

«Недея кличе нас в зелений дім - / 

Ходім, ходім, ходім, ходім» 

(«Чарівна недея») 

Жовтий «Моє кохання, як той жовтий лист, / 

Він може впасти тільки до твоїх ніг» 

(«Залишені квіти (Жовтий лист); 

«Не розквітне поміж нас жовтий 

квіт розлуки», «Жовтий лист спаде і 

виросте зелений,/ А ти в пісні будеш 

завжди біля мене» («Пісня буде 

поміж нас») 

Білий «Троянди білі і рожеві, / І мрії про 

красу й любов» («Моя пісня»)  

«Білі кораблі… в золотистій імлі» 

(«Кораблі, кораблі»);  

«Як відцвітуть білі вишні в саду / І 

перетворяться в спогад…» («Елегія 

для Галі») 

Срібний «Як сріблом блиснуть сивії роси, / 

Пройдем з тобою нашими 

стежками…» («Елегія для Галі»); 

«Срібнії лелеки» («Каштани»); 

«Опівночі... Зачерпнула в руки срібло 

те, що місяць там залишив» («Два 

перстені») 

Золотий «Знову осінь нам приносить в злотих 

кронах неба просинь» («Два 

перстені»); 

 «золоту твою постіль» («Колискова 

для Оксаночки») 

Червоний «Червону руту не шукай вечорами…» 

(«Червона рута») 

 

 


