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АНОТАЦІЯ 

Никифорук Т. М. Поетика віршованих творів Сидора Воробкевича 

(генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.01.06 ,,Теорія літератури”. – 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 

2018. 

У дисертації вперше в українському літературознавстві з’ясовано 

особливості розвитку поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі 

визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, 

версифікація) у діахронічному аспекті. Для цього проаналізовано наукову 

літературу,  пов’язану з дослідженням елементів поетики віршованих творів 

С. Воробкевича. Вивчено  погляди автора щодо форми поетичного тексту. 

Визначено роль сторонніх впливів на поезію С. Воробкевича в аспекті 

поетики.  

Матеріалом дослідження слугували віршовані твори С. Воробкевича, 

уміщені в найповнішому на сьогодні тритомному виданні О. Маковея. 

Використано друковані і недруковані твори, що вирізняються специфічними 

жанровими, металогічними, синтаксичними, фонічними і версифікаційними 

ознаками. 

Методи дослідження зумовлені метою та завданням роботи, об’єктом 

дослідження і мають комплексний характер. Для висвітлення художніх 

засобів С. Воробкевича, й інтерпретації його творів використано 

герменевтичний метод і метод повільного прочитання (метод рецептивної 

поетики). Для аналізу аспектів віршування застосовано формальний метод, 

який базується на використанні статистики, кількісної обробки матеріалу. На 

особливу увагу заслуговує використаний у працях В. Півторака, О. Романиці 

та Р. Пазюка принцип ,,частотного коефіцієнту” (ЧК) – відношення 
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поетичного елемента до кількості рядків. Такий підхід дає змогу зробити 

об’єктиві висновки щодо різних складників поетики письменника.  

Для виявлення впливу інших авторів на поетику буковинця 

використано порівняльний і порівняльно-історичний методи. Встановити 

залежність поглядів С. Воробкевича на поетику від життєвої основи 

допомагає біографічний метод.  

Вивчення публікацій, дотичних до теми дослідження, показало, що 

найціннішими з них є матеріали О. Маковея, В. Лесина та О. Романця, 

П. Никоненка, М. Бондаря, П. Никоненка та М. Юрійчука. Зі складників 

поетики С. Воробкевича порівняно краще розглянуто генерику та 

версифікацію. Однак навіть вони не вивчені достатньо повно. Це 

актуалізувало появу комплексного, діахронічного, опертого на об’єктивні 

кількісні показники, дослідження поетики віршованих творів буковинця. 

Запропоновано таку періодизацію поетичної творчості С. Воробкевича: 

1863 – 1867 рр.; 1868 – 1875 рр.; 1876 – 1903 рр. (в останньому періоді 

виділяємо два підперіоди: 1876 – 1891 та 1892 – 1903 рр.). 

Важливими були міркування С. Воробкевича про форму літературного 

твору. Найповніше письменник висловився щодо двох складників зовнішньої 

форми: мови та версифікації. Специфіка окремих віршознавчих суджень 

поета (розгляд фольклорних та книжних силабічних форм за правилами 

,,стопної” силабо-тонічної версифікації) призводило до надмірної хореїзації 

його власних силабічних поезій.  

Багато додають до розуміння Воробкевичевої поезії його міркування 

щодо генерики. 

Вивчення віршованих творів С. Воробкевича в аспекті зіставлення їх із 

національним фольклором та поезією його попередників і сучасників у рідній 

та іншомовній літературах та врахування кількісної (виражені одним 

складником поетики, кількома, багатьма) та хронологічної (постійні, 

епізодичні: на початку, в середині, у кінці творчого шляху) ієрархії впливів 

показало, що він на різних етапах творчості зазнавав впливу обох чинників.  
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Найбільше вплинув на поетику С. Воробкевича національний 

фольклор: саме на основі постійного засвоєння всіх складників поетики 

фольклору базувалася художня система поезії буковинця.  

Другим, за часовою протяжністю та силою впливу на поетику 

С. Воробкевича, потужним чинником була поезія Т. Шевченка. Меншим, хоч 

різноманітним, був вплив інших українських (І. Котляревський, 

М. Шашкевич, М. Устиянович, Я. Головацький, П. Куліш, А. Метлинський, 

Ю. Федькович, О. Кониський) та зарубіжних (Т. Падура, Й.-В. Ґете, Г. Гайне, 

В. Александрі, М. Емінеску, І. Геліаде-Редулеску, Я. Векереску) поетів.  

Для отримання конкретних результатів проведено порівняльний аналіз 

елементів поетики щодо виділених періодів творчості.  

83 % віршованих творів С. Воробкевича належать до лірики, 17 % – до 

ліро-епосу. Поет найчастіше вдавався до автопсихологічної лірики. 

Відсоткове співвідношення творів цього сегменту є таким: І період – 70 %; 

ІІ – 50 %; ІІІ – 73 %. Показник рольової лірики виглядає так: І – 30, ІІ – 50, 

ІІІ – 27. Медитативність і сугестивність дають такі результати І – 65-35 %; 

ІІ – 42-68 %, ІІІ – 54-46 % відповідно.  

При розгляді емоційної тональності у віршованих творах зафіксовано 

всі її види: ліризм, драматизм, епічність. Відсоткові співвідношення 

впродовж усіх періодів є такими: І період: 74 – 75 – 93; ІІ: 20 – 20 – 5; ІІІ: 6 – 

5 – 3.  

Упродовж трьох періодів засвідчено тенденцію до зменшення мінорної 

тональності (І – 66 %, ІІ – 55 %, ІІІ – 29 %), натомість зростає мажорна (І – 

34 %, ІІ – 45 %, ІІІ – 71 %).  

С. Воробкевич постійно працював в експресивних, вокативних та 

репрезентативних жанрах. Жанрова палітра поетичних творів С. Воробкевича 

доволі багата. Фіксуємо такі: літературна пісня та її різновиди: веснянка, 

романс; вірш-прокляття, вірш-звернення, послання, вірш-присвята, вірш-

заклик, ідилія; серед ліро-епічних вирізняємо поему, баладу, вірш-новелу 

тощо. Переважають твори жанрів експресії (думки і пісні).  
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В аспекті тематичного спрямування творів поета домінує інтимна 

лірика. Впродовж періодів зменшується частка використання культурних, 

пейзажних і соціальних мотивів. 

Улюбленими тропами С. Воробкевича були епітети, порівняння і 

метафори з широким арсеналом їхніх різновидів. Постежено еволюцію 

збільшення цих засобів. ЧК епітетів: І період – 0,3; ІІ – 0,05; ІІІ – 4,7. ЧК 

порівнянь: І-ІІ період – 0,04; ІІІ – 8,9. ЧК метафор: І-ІІ – 0,04; ІІІ – 11,7. 

Спорадично С. Воробкевич використовував метонімію, синекдоху, 

евфемізми, гіперболу, мейозис та інші тропи.  

Важливу роль в увиразненні поетичної мови митця відіграють 

синтаксичні засоби. Складниками поетичного синтаксису є повтори, серед 

яких домінують анафори. Найчастіше її використання припадає на третій 

період творчості поета (ЧК – 0,04). Оскільки цей період є найпліднішим, 

наведемо динаміку ще кількох фігур: рефрен (І період – 0.002, ІІ – 0.001, ІІІ – 

0.002), підхоплення (І період – 0,002, ІІ – 0,008, ІІІ – 0,008), кондублікація 

(І період – 0,005, ІІ – 0,005, ІІІ – 0,01). Добір стилістичних фігур у 

С. Воробкевича доволі багатий. У віршах буковинця зафіксовано риторичні 

запитання, інверсію, антитезу, енжамбеман, еліпс, образний паралелізм, 

анадиплосис, асиндетон, полісиндетон, плеоназм, анастрофу, лайкасапрен, 

поліптоту, імпрекацію, клімакс, симплоку та ін.  

С. Воробкевич майстерно послуговувався засобами фоніки. Свідченням 

цього є його увага до внутрішніх рим, звуконаслідувань. Спостережено часте 

використання асонансів та алітерацій, а також їхніх поєднань. Внутрішні 

рими зафіксовано у відсотковому співвідношенні щодо кількості творів: І 

період – 43 % творів, ІІ – 41 %, ІІІ – 46 %. Характеристика фонічних засобів 

показує послідовний розвиток поетичної майстерності митця: від простих 

звукових відображень на першопочатках до поступового наростання 

вправності у володінні звуковим багатством мови. Коефіцієнт прозорості 

мови витримано у межах середньоукраїнського, але засвідчене періодичне 
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накопичення приголосних, що, ймовірно, спричинене впливом німецької 

мови.  

У творах С. Воробкевича наявні силабічні 59 % (І період – 90 % усіх 

творів, ІІ – 56 %, ІІІ – 31 %), силабо-тонічні твори 37 % (І період – 8 %, ІІ – 

41 %, ІІІ – 63 %) та поліметричні конструкції 4 % (І період – 3 %, ІІ – 1 твір, 

ІІІ – 10 %). Простежено розвиток поетової версифікації від силабічних до 

силабо-тонічних форм.  

Усі поетові вірші строфічні. Переважають монострофічні форми: 90 % 

(І період – 93 %, ІІ – 90 %, ІІІ – 89 %). Строфічні вірші представлені такими 

строфами: дистих, катрен, п’ятивірш, шестивірш, семивірш, восьмивірш, 

дев’ятивірш, 11-вірш, 12-вірш. Простежено тенденцію до поступового 

зменшення частки катренних строф. Натомість зростає кількість 

восьмивіршів. Це явище пояснюється схильністю С. Воробкевича до 

творення пісенних текстів.  

Різнострофічні конструкції (10 %) С. Воробкевича найширше 

представлено в ліриці останнього періоду (11 %), у другому і першому 

періодах їх кількість становить 10 % і 7 % відповідно.  

Поет використовує переважно точну риму (85,6 %). Відсоток 

приблизних рим складає 10,4. Неточних рим – 17,6 %. Поетова рима 

переважно однограматична 74,6 %, з переважанням дієслівних – 40,7 %. 

Отримані результати є важливим матеріалом для увиразнення наших 

знань щодо поетики віршованих творів С. Воробкевича, вони є матеріалом 

для зіставлення з аналогічним матеріалом щодо художності поетичних творів 

Ю. Федьковича.  

На підставі виявлення спільних ознак, з урахуванням даних щодо 

інших українських поетів краю цього періоду можна одержати загальну 

картину поетики вітчизняних віршованих творів на Буковині в другій 

половині ХІХ століття. 
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SUMMARY 

Nykyforuk T. Poetics of poetry works by Sydir Vorobkevych (generic, meta-

language, poetic syntax, phonics, versification). – Qualifying scientific work on the 

rights of manuscript. 

Thesis for the degree of the candidate of philological sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 10.01.06 ,,Theory of literature”. – Chernivtsi National 

University named after Yuriy Fedkovych, Chernivtsi, 2018. 

The peculiarities of the development of poetics of poetry of S. Vorobkevych 

on the basis of certain its elements (generic, metaology, poetic syntax, phonics, 

versification) in the diachronic aspect were determined for the first time in 

Ukrainian literary studies in the given thesis. For this purpose, the scientific 

literature related to the study of elements of poetics of poetry works by 

S. Vorobkevych has been analyzed. The author’s approach on the form of poetic 

text is studied. The role of extraneous influences on poetry of S. Vorobkevych in 

the aspect of poetics is determined. 

The material of the study was the poetry of S. Vorobkevych, placed in the 

most complete modern three-volume edition of O. Makovey. Published and 

unpublished works, allocated by specific genre, metalogical, syntactical, 

background, versification features are only examined. 

Research methods are predetermined by the purpose and tasks of the work, 

the object of research and are complex. The hermeneutic method and the method 

of slow reading (the method of receptive poetics) were practiced, aimed to reveal 

S. Vorobkevych artistic means, interpret his works. Formal method based on the 

use of statistics, quantitative processing of the material, aimed to analyze the 

aspects of versification, has been applied. 

Particular attention should be paid to the ,,frequency coefficient” principle 

(FC), which is the ratio of the poetic element to the number of lines and was 

practiced in the works of V. Pivtorak, O. Romanytsya and R. Pazyuk. This 

approach made it possible to obtain objective conclusions regarding the various 

components of poetry of the writer. 
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Comparative and comparative historical methods are used to reveal the 

influence of other authors on the poetics of Bukovynian writer. Biographical 

method makes it possible to find out the dependence of S. Vorobkevych’s views on 

poetics on the life basis. 

The study of publications related to the topic of the study showed that the 

most valuable of them are the materials of O. Makovey, V. Lesyn and 

O. Romanets, P. Nykonenko, M. Bondar, P. Nykonenko and M. Yuriychuk.The 

generic and versification as the components of S. Vorobkevych poetics are 

considered as relatively better revealed. However, even they have not been studied 

very thoroughly. This fact made relevant the emergence of a complex, diachronic 

investigation of poetics of poetry works of Bukovynian artist, based on objective 

quantitive indicators. The following periodization of S. Vorobkevych’s poetic 

creativity was proposed: 1863 – 1867; 1868 – 1875; 1876 – 1903 (we distinguish 

two subperiods within the last period: 1876 – 1891 and 1892 – 1903). 

S. Vorobkevych’s arguments about the form of the literary work were 

important. The writer determined two components of the external form: languages 

and versions clearer than other ones. The specifics of certain poetry’s poetic 

judgments (the examination of folkloric and book syllabic forms under the rules of 

,,stop” silabottonic versification) led to excessive choreatization of his own 

silabagic poetry. 

Vorobkevych’s poetry meaning can be additionally interpreted through his 

own arguments about generics. 

The study of S. Vorobkevych’s poetic works in the aspect of their 

comparison with national folklore and the poetry of his predecessors and 

contemporaries in native and foreign literature and taking into consideration the 

quantitative (expressed by one component of poetics, several, many) and 

chronological (constant, occasional: in the beginning, in the middle, at the end of 

the creative path) hierarchy of influences revealed that he was influenced by both 

factors at various stages of creativity. 
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National folklore influenced on S. Vorobkevych’s poetics decisively: the 

artistic system of poetry of Bykovynian writer was based on the constant 

assimilation of all the components of the poetics of folklore. 

T. Shevchenko’s poetry was the second long lasting and powerful factor that 

influenced on S. Vorobkevych poetics. The second, according to the length of time 

and influence of S. Vorobkevich’s poetics, was a powerful factor in the poetry of 

T. Shevchenko. The influence of other Ukrainian (I. Kotlyarevsky, 

M. Shashkevych, M. Ustijanovych, Y. Golovatsky, P. Kulish, A. Metlynsky, 

Y. Fedkovych, O. Konysky) and foreign (T. Padura, Y.V. Goethe, G. Heine, 

V. Alexandri, M. Eminescu, I. Geliade-Redulescu, J. Vekerescu) poets was less 

evident, though different. 

Comparative analysis of elements of poetics regarding the selected periods 

of creativity has been conducted, aimed to reveal concreate results. 83 % of 

S. Vorobkevych poetry works belong to lyric poetry, 17 % – to lyrics and epic. The 

poet often reffered to autopsychological lyrics. The percentage of works of this 

segment is the following: I period – 70 %; ІІ – 50 %; III – 73 %. The indicator of 

role lyrics is the following: І – 30, ІІ – 50, ІІІ – 27. Meditativity and suggestibility 

give the following results I – 65-35 %; ІІ – 42-68 %, ІІІ – 54-46 % respectively. 

All types of the emotional tone have been revealed in poetic works while its 

investigation: lyricism, drama, epic. Percentage ratios for all periods are as 

follows: I period: 74 – 75 – 93; ІІ: 20 – 20 – 5; III: 6 – 5 – 3. 

Tendency towards a decrease in the minority tone has been revealed during 

the three periods (I – 66 %, II – 55 %, and III – 29 %), while the major tone is 

growing (I – 34 %, ІІ – 45 %, III – 71 %). 

S. Vorobkevych constantly worked in expressive, vocative and 

representative genres. The genre’s diversity of S. Vorobkevych poetry works is 

quite rich. We discovered the following: literary song and its varieties: freckles, 

romances; poem-curse, poem-appeal, message, poem-dedication, poem-call, idyll; 

we reveal a poem, a ballad, a verse novel etc. among lyre-epic works. Poems of 

genres of expression (thoughts and songs) prevail. 
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Intimate lyrics dominates in the aspect of the thematic direction of the poet’s 

works. The share of cultural, landscape and social motives is reduced during 

periods of time. 

Epithets, comparisons and metaphors with a wide range of their varieties 

were Vorobkevych’s favourite tracks. The evolution of the increase of these means 

is covered. Epithets FC: I period – 0,3; ІІ – 0,05; III – 4.7. Comparisons FC: I – II 

periods – 0,04; ІІІ – 8.9. Metaphors FC: I – ІІ – 0,04; III – 11,7. S. Vorobkevych 

didn’t use metonymy, synecdocheus, euphemism, hyperbola, meiosis and other 

tracks very often. 

Syntactic means play an important role in understanding of the poetic 

language of the artist. Repetitions, among which the anaphores dominate are the 

ingredients of poetic syntax. Mostly, its use falls on the third period of creativity of 

the poet (FC – 0,04). Since this period is the most rich in creativity achievements, 

we will show the dynamics of several more figures: the refrain (I period – 0.002, 

ІІ – 0.001, ІІІ – 0.002), the take-up (І period – 0.002, ІІ – 0.008, ІІІ – 0.008), 

condilk (І period – 0,005 , ІІ – 0,005, ІІІ – 0,01). The selection of stylistic figures 

in S. Vorobkevyh works is quite rich. In rhymed poetry, Rhetorical questions, 

inversion, antithesis, enzhambeman, ellipsis, figurative parallelism, anadiplosis, 

asiadeton, polysindecton, pleonamism, anastrophe, likasaprene, polyptot, 

imprecation, climax, symposium etc. were practiced by Bykovynian poet. 

S. Vorobkevyh used the means of phonics masterfully. It becomes obvious 

because of his attention to the internal rhymes, the isotopes. Frequent use of 

assonances and allitations, as well as their combinations is observed. The internal 

rhymes are fixed in the percentage ratio of the number of works: the first period – 

43 % of the works, the second – 41 %, the third – 46 %. The characteristic of 

background instruments shows the consistent development of the poetic skill of the 

artist: from simple sound representations at first to the gradual increase of skill in 

the possession of sound richness of speech. The coefficient of transparency of the 

language is maintained within the limits of the average Ukrainian but certified 



 14 
 

periodic accumulation of consonants, which is probably caused by the influence of 

the German language. 

There are syllabic (I period – 90 % of all works, II – 56 %, III – 31 %), 

silabo-tonic works (I period – 8 %, II – 41 %, III – 63 %) and polymetric designs 

(I period – 3 %, II – 1 work, III – 10 %) in S. Vorobkevych works. The 

development of poetry versification from syllabic to syllabic-tonic forms is traced. 

All poems are strophic. Monostrophic forms prevail (I period – 93 %, ІІ – 

90 %, ІІІ – 89 %). Strophic verses are represented by the following stanzas: 

dystych, katren, 5 verses, 6 verses, 7 verses, 8 verses, 9 verses, 11 verses, 12 

verses. A tendency towards a gradual reduction of the proportion of katren stanzas 

is traced. Instead, the number of 8 verses is increasing. This phenomenon is due to 

S. Vorobkevyh tendency to create lyrics. 

Vorobkevych’s versatile designs are most widely represented in the lyric of 

the last period (11 %), in the second and first periods their number is 10 % and 7 % 

respectively. 

The poet uses predominantly accurate rhyme (85,6 %). The percentage of 

approximate rhymes is 10,4 %. Inaccurate rhymes – 17,6 %. The poetry rhyme is 

predominantly monotone grammatical 74,6 %, with the prevalence of verbose – 

40,7 %. 

The results obtained are an important material for expressing our knowledge 

of the poetics of S. Vorobkevych's poetic works; they are the material for 

comparison with the similar material on the artistic nature of Y. Fedkovych’s 

poetic works. 

On the basis of revealing common features, taking into account the data of 

other Ukrainian poets of the region of this period it becomes possible to get a 

general picture of the poetics of domestic poetry works in Bukovyna in the second 

half of the nineteenth century. 

Key words: S. Vorobkevych, poetry, poetics, genesis, generics, tracks, 

phonics, poetic syntax, versification, metrics, rhythm, strophic, rhyme.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ЧК – частотний коефіцієнт; 

Я – ямб; 

Д – дактиль; 

Амф – амфібрахій; 

Ан – анапест; 

Дк – дольник; 

ПК – поліметрична конструкція; 

a, b, c … – чоловічі (окситонні) римовані віршові закінчення; 

А, В, С … – жіночі (парокситонні) римовані віршові закінчення; 

a’, b’, c’ … – дактилічні (пропарокситонні) римовані віршові закінчення; 

Х, х, х’ – неримовані віршові закінчення з чоловічими, жіночими, 

дактилічними клаузулами; 

п/сх – позасхемний наголос. 



ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сидір (Ісидор, Ізидор) 

Воробкевич (Данило Млака, Демко Маковійчук, Семен Хрін, Волох, Іван 

Іванів з-під Кіцманя, Сирота з Буковини, Морозенко, Исидор В., И. В., Д. М.) 

(1836 – 1903) – поет, прозаїк, драматург, фольклорист, видавець, композитор, 

якого І. Франко в передмові до першої та єдиної прижиттєвої збірки назвав 

одним із ,,перших жайворонків нової весни нашого народного відродження” 

[183, c. 1]. Педагог, громадсько-культурний діяч, як і його старший 

літературний побратим – Юрій Федькович, він, за словами П. Никоненка і 

М. Юрійчука, ,,зробив надзвичайно багато, заклавши підвалини української 

національної культури на Буковині, духовного відродження українців краю” 

[141, с. 42].  

Життєво-творчий шлях, багатогранний талант буковинця привертали 

увагу науковців. Віршовану спадщину С. Воробкевича вивчали В. Гнатюк, 

М. Івасюк, Л. Ковалець, Н. Козачук, О. Кульбабська, Л. Кучурян, М. Ласло-

Куцюк, В. Лесин, М. Лозинський, О. Маковей, Б. Мельничук, П. Никоненко, 

О. Огоновський, Ф. Погребенник, О. Попович, С. Протасова, О. Романець, 

Є. Семака, В. Сімович, С. Смаль-Стоцький, І. Франко, Н. Шатілова, 

М. Юрійчук та ін.  

Досі добре досліджена біографія митця, тематика його поезії, частково 

розглянуто окремі питання форми поетичних творів, однак комплексного 

дослідження поетики віршованих творів С. Воробкевича немає. 

Недостатнє вивчення віршованих творів С. Воробкевича в аспекті 

поетики зумовлює актуальність теми дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація розкриває один із напрямів наукової теми кафедри української 

літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича ,,Актуальні питання української літератури кінця ХІХ–

ХХ століть і літературний та фольклорний процес на Буковині” (номер 

державної реєстрації 0116U003681).  
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Тему дисертації затвердила Вчена рада Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (протокол № 9 від 25 жовтня 

2012 року). 

Мета дослідження – з’ясувати специфіку поетики віршованих творів 

С. Воробкевича на основі визначених її елементів (генерика, металогія, 

поетичний синтаксис, звукопис, версифікація) у діахронічному зрізі.  

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– проаналізувати наукову літературу, пов’язану з дослідженням 

елементів поетики віршованих творів С. Воробкевича; 

– вивчити погляди автора щодо форми поетичного тексту; 

– визначити роль сторонніх впливів на поезію С. Воробкевича в аспекті 

поетики; 

– дослідити жанрові особливості поетичного доробку С. Воробкевича, а 

також функціонування в його віршованих творах металогічних засобів, 

стилістичних фігур, елементів фоніки та версифікації; 

– з’ясувати, як змінювався поетичний почерк митця впродовж його 

життя. 

Об’єкт дослідження – віршовані твори С. Воробкевича. 

Предметом дослідження є поетика віршованих творів С. Воробкевича, 

її розвиток в аспектах генерики, тропової структури, поетичного синтаксису, 

фоніки та версифікації (метрика, ритміка, строфіка і римування). 

Матеріалом дослідження слугують віршовані твори С. Воробкевича, 

уміщені в найповнішому на сьогодні тритомному виданні О. Маковея. 

Використовуємо друковані і недруковані твори, що вирізняються 

специфічними жанровими, металогічними, синтаксичними, фонічними, 

версифікаційними ознаками. 

Робота має кілька аспектів новизни: 

– уперше в українському літературознавстві здійснено комплексне 

дослідження поетики віршованих творів С. Воробкевича; їх проаналізовано в 

аспекті генерики, металогії, поетичного синтаксису, фоніки, версифікації.  
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– проведено діахронічний аналіз художніх творів буковинця, 

запропоновано періодизацію його творчості; 

– використано методологію дослідження, зокрема метод статистичних 

підрахунків, що надає висновкам про поетику С. Воробкевича об’єктивного 

характеру; 

– доповнено відомості про вплив на поетику С. Воробкевича творів 

Т. Шевченка, П. Куліша, Т. Падури; подано новий матеріал щодо впливу на 

поета О. Кониського, Й.-В. Ґете, Г. Гайне, багатьох румунських авторів.  

Теоретико-методологічною основою дослідження стали наукові праці 

українських (М. Бондаря, Б. Бунчука, О. Волковинського, Р. Гром’яка, 

В. Домбровського, І. Качуровського, Ю. Клим’юка, Г. Клочека, 

В. Ковалевського, Н. Костенко, М. Коцюбинської, З. Лановик, М. Лановик, 

Б. Мельничука, М. Моклиці, О. Потебні, В. Сімовича, С. Смаль-Стоцького, 

А. Ткаченка, І. Франка, Н. Чамати, О. Червінської, Б. Якубського та ін.) та 

зарубіжних літературознавців (Р. Барта, М. Бахтіна, Дж. Бейлі, 

О. Веселовського, М. Гаспарова, У. Еко, В. Жирмунського, 

Б. Томашевського, В. Холшевникова, Р. Якобсона, Л. Якубинського та ін.). 

Методи дослідження зумовлені метою та завданням роботи, об’єктом 

дослідження і мають комплексний характер. Для висвітлення художніх 

засобів С. Воробкевича, й інтерпретації його творів використано 

герменевтичний метод і метод повільного прочитання (метод рецептивної 

поетики). Для аналізу аспектів віршування застосовано формальний метод, 

який базується на використанні статистики, кількісної обробки матеріалу. 

Цим методом послуговувалися у своїх кандидатських дисертаціях 

О. Кудряшова (,,Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, 

ритміка, строфіка, фоніка)” (2007), В. Півторак (,,Поетика віршованих творів 

Юрія Федьковича”) (2009), О. Романиця (,,Поетика віршованих творів Осипа 

Маковея”) (2013), Р. Пазюк (,,Поетика віршованих творів Богдана 

Лепкого”) (2015). На особливу увагу заслуговує використаний у працях 

В. Півторака, О. Романиці та Р. Пазюка принцип ,,частотного коефіцієнту” 
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(ЧК) – відношення поетичного елемента до кількості рядків. Цей спосіб 

запропонував ще Б. Ярхо в праці про російську частушку (1925). Такий 

підхід дає змогу зробити об’єктивні висновки щодо різних складників 

поетики письменника.  

Для виявлення впливу інших авторів на поетику буковинця 

використано порівняльний і порівняльно-історичний методи. Виявити 

залежність поглядів С. Воробкевича на поетику від життєвої основи 

допомагає біографічний метод.  

Теоретичне значення дисертації. Основні положення та висновки 

наукової роботи увиразнюють уявлення про особливості поетики віршованих 

творів С. Воробкевича і стануть доброю основою для подальших досліджень 

у цьому ракурсі.  

Практичне значення результатів роботи. Різноманітний 

статистичний матеріал, теоретичні узагальнення і висновки дисертації можна 

використати для викладання курсів та спецкурсів з історії української 

літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Отримані дані можуть 

бути застосовані для розробки нових спецкурсів, що пов’язані із 

літературним процесом на західноукраїнських землях чи творчістю 

С. Воробкевича зокрема, а також – спецкурсів з теорії літератури для 

студентів ВНЗ, у підготовці дисертаційних, магістерських і дипломних робіт. 

Особистий внесок дисертанта. Усебічний аналіз елементів поетики 

віршованих творів Сидора Воробкевича виконано дисертантом самостійно. 

Усі публікації, за винятком двох, одноосібні. Внесок дисертанта у статті, 

написані у співавторстві з проф. Бунчуком Б. І., становить близько 90 %. 

Апробація основних положень дисертації. Основні положення та 

результати дослідження було виголошено у формі доповідей на сімох 

наукових конференціях: ,,Актуальні проблеми сучасного віршознавства” 

(Чернівці, 2011); ,,Перший крок у науку” (Луганськ, 2012); ,,Іван Франко та 

регіональне різноманіття національної літератури” (Чернівці, 2015); 

,,Актуальні питання сучасних гуманітарних наук”, присвячена 80-річчю 
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професора Богдана Мельничука (Чернівці, 2017); ,,Михайло Івасюк – 

письменник, учений, педагог, громадянин (до 100-річчя від дня народження)” 

(Чернівці, 2017); ,,99-та підсумкова наукова конференція професорсько-

викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України 

,,Буковинський державний медичний університет” (Чернівці, 2018); 

,,Perspectives of Science and Education” (Нью-Йорк, США, 2018). 

За темою дослідження опубліковано 15 праць (з них – десять 

опубліковано у фахових виданнях України, дві – у закордонних збірниках 

(Австрія, Польща). 

Дисертацію обговорено на засіданні кафедри української літератури 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(протокол № 19 від 27 червня 2018 року). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів із підрозділами, висновків, списку використаних джерел, що 

містить 200 позицій, і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

277 сторінок, з них 210 сторінок – основного тексту, обсяг додатків – 

49 сторінок. 

 



РОЗДІЛ 1 

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПОЕТИЧНОГО САМОВИРАЖЕННЯ 

СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА 

 

1.1. Літературознавча рецепція поетики віршованих творів С. Воробкевича 

і періодизація поетичної творчості письменника 

Питання про літературознавче потрактування творчості С. Воробкевича 

розглянув Б. Мельничук. У статті ,,Літературознавче і художнє осмислення 

постаті С. Воробкевича” (2012) відомий учений запропонував поділ 

літературно-критичних матеріалів про письменника на чотири періоди: ,,По-

перше, ті, що з’явилися за його життя (80-ті роки ХІХ – початок 

ХХ століття); по-друге, оприлюднені в перші кілька десятиліть по смерті 

письменника, по-третє, надруковані в 40-ві – першій половині 80-х років 

минулого століття, і, по-четверте, що прийшли і приходять до читача, 

починаючи від кінця 80-х років і до наших днів” [120, c. 139]. Скористаємося 

із запропонованої класифікації і стисло (детальніше основні положення 

суджень літературознавців проаналізуємо у відповідних частинах нашої 

роботи) розглянемо міркування критиків і вчених щодо поетики віршованих 

творів С. Воробкевича в межах визначених періодів. 

Деякі судження щодо зовнішньої форми його поезії фіксуємо в 

,,ювілейній споминці” С. Смаль-Стоцького: ,,Ізидор Воробкевич” (1887), 

присвяченій 25-літтю творчої діяльності письменника. Автор ,,ювілейної 

споминки” подав чимало біографічних даних, що прояснюють питання щодо 

того, яким чином С. Воробкевич став на письменницьку дорогу та які 

чинники впливали на його мистецьке становлення. С. Смаль-Стоцький 

висловив захоплення кількістю написаного ювіляром: ,,Письменник Данило 

Млака … за 25 років написав стільки віршів, оповідань, драматичних п’єс, 

мелодрам, опереток, квартетів та ін., що мусимо дивуватися плодовитості 

його фантазії, його пильності й витривалості” [172, с. 194]. На перше місце у 

віршованій творчості митця як щодо значення, так і щодо жанрів, учений 



 23 

ставить ,,пісні-думи”. С. Смаль-Стоцький також особливо підкреслює зв’язок 

поезії С. Воробкевича з фольклором: ,,Його руське народне слово, котре лиш 

деколи – не знати, чи для дотепу, чи на глум народній мові – 

перелицьовували деякі на ,,язичіє”, залишилося живим і народним донині…” 

[172, c. 194]. Важливою є вимога автора статті щодо оцінки творчості поета: 

,,Не буду тут перераховувати всі твори Із. Воробкевича зокрема, ані їх 

детально розбирати. Скажу лише, що хоча б і справедливий був суд про них, 

що в них є деякі хиби, все-таки вони мають величезне значення – і цього їм 

ніхто не відмінить – як могутній чинник, що руську народну ідею підтримав, 

розвивав, розширював, а самосвідомість народну повів уперед” [172, c. 194]. 

Про який ,,хоча б і справедливий суд” щодо творів С. Воробкевича говорив 

дослідник? Очевидно, С. Смаль-Стоцький мав на увазі публічну критику 

І. Франка, яка виявилася у формі надрукованого в ,,Зорі” 1883 року 

іронічного сонета ,,Данилові Млаці” та нищівної фрази в статті ,,Українська 

альманахова література”, що була надрукована в польському журналі 

,,Prawda” (1887). У статті, говорячи про альманах ,,Руська хата”, І. Франко 

зауважував: ,,Найбільше місця займають тут твори двох буковинських поетів: 

дві довгі і позбавлені будь-якої вартості поеми Данила Млаки з доби воєн 

Хмельницького, цікава з багатьох поглядів драма Федьковича ,,Довбуш” 

[184, т. 27, с. 96]. 

Повертаючись до ,,ювілейної сильветки”, зазначимо, що С. Смаль-

Стоцький першим щодо оцінки творів С. Воробкевича застосував не 

мистецький / художній критерій, а суспільно-історичний. Очевидно, 

дослідник зробив це з огляду на обраний жанр виступу, подібність суспільно-

політичних поглядів та особисте знайомство з автором. 

Основні положення ,,ювілейної споминки” С. Смаль-Стоцького 

використав і суттєво доповнив О. Огоновський, окреслюючи творчу постать 

С. Воробкевича у своїй ,,Історії літератури руської” (1889). Розгляд 

поетичних творів поета вчений розпочав з лірики, визначивши, що до кращих 

його ліричних творів належать ,,думки” і ,,пісні” (,,Гуцул-сиротина”, ,,На 
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чужині”, ,,Згадка старини”, ,,Сумні веснянки” та ін.). На думку критика, ,,в 

цих віршах автор висловлює бажання кращої долі або й згадує про теперішні 

злидні народні” [144, с. 335]. Важливим видається його твердження щодо 

окремих слідів переспіву Шевченкових думок. Дражливою виявилася теза 

О. Огоновського про те, що ,,вище стоїть Млака в нашій літературі як поет 

епічний” [144, с. 337]. Найціннішим для нашої національної письменності 

критик вважає балади поета (,,Кифір і Гануся”, ,,Мертвецька нічна гульня”). 

Серед більших творів-поем, які ,,приносять честь імені Данила Млаки”, 

О. Огоновський як кращу виділив ,,Гостинець з Боснії”: ,,У цій поемі автор 

правильно відобразив вдачу люду буковинського і зблиснув поетичним 

талантом в описі ідилічних та зворушливих подій в житті людському” [144, 

с. 338]. Критик констатував, що в поемі ,,краса окремих образів є справді 

великою”, хоч указав на відсутність у ній однієї дії. Історичну поему ,,Нечай” 

О. Огоновський не вважає самостійним твором (,,вона базується на думі 

простонародній”), однак стверджує, що ,,все-таки переспів цієї думи є 

подекуди досить вдалим” [144, с. 338]. Самостійнішою і кращою автор 

,,Історії літератури руської” називає ,,коротку думу ,,Мурашка”. Як твори 

слабкі, О. Огоновський кваліфікує історичну поему ,,Тиміш Хмельницький”, 

,,Клеопатра”, фрагменти з поем ,,Нерон”, ,,Цар Іван Грозний”. Загальний 

висновок критика такий: ,,Сила поетичної вдачі цього письменника особливо 

виявляється в образах, взятих з природи і теперішнього народного побуту, а 

не в змалюванні давньої давнини; тому-то казка ,,Старий Павло” має вищу 

літературну стійкість, ніж задумані поеми ,,Клеопатра”, ,,Нерон”, ,,Іван 

Грозний”. Науково невмотивованою видається остання теза цитованих 

,,висновків”: ,,Хоч поетичний талант Млаки постає найсильніше в баладах і 

коротких думах, все ж заслуга цього автора із-за написання історичних поем 

є немала, оскільки він у цих творах зобразив всі найважливіші події з 

української історії” [144, с. 339]. Водночас заслуговує на увагу така порада 

критика: ,,Взагалі всякі поетичні твори Данила Млаки були б ще кращі, коли 
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б він уважав більше на форму писання і на пегазі своїм не їхав зашвидко” 

[144, с. 343].  

З інших позицій щодо ієрархії пріоритетного та неосновного розглядав 

віршовану творчість С. Воробкевича І. Франко. Наче вибачаючись за 

попередні дошкульні судження про поезію буковинця, він уклав і видав 

1901 року збірку С. Воробкевича ,,Над Прутом” з власною передмовою. У 

надзвичайно лаконічній, але майстерно написаній передмові, автор кілька 

разів не втримується від об’єктивних і водночас суб’єктивно-критичних 

констатацій (лише у 60-х–70-х роках сяяло ім’я Данила Млаки, лише тоді 

талант Млаки ставлено поруч Федьковича і поставлено великі надії особливо 

на його епопеї; буковинський поет служить загальнолюдським ідеалам у 

своїй скромній сфері). У невеличкому тексті поет і критик встигає тричі 

вступити в полеміку: а) з собою колишнім (,,Прочитавши цю книжечку, 

оцінять і полюблять поета й ті, що досі привикли з маловаженням дивитися 

на старші генерації” [184, т. 33, с. 114]), б) зі С. Смаль-Стоцьким (,, Все те 

прикмети, що запевнюють кращим поезіям Данила Млаки почесне місце в 

нашім письменстві, навіть коли залишати набоці його історичне становище 

як одного з перших жайворонків нової весни нашого народного 

відродження” [184, т. 33, с. 114]), в) з О. Огоновським (,,Ті епопеї, власне, 

зашкодили славі письменника”) [184, т. 33, с. 114]. На думку І. Франка, 

найсильніше у творчості буковинського автора – дрібні ,,ліричні пісеньки”, у 

,,яких він виявляється вповні паном своєї сили” [184, т. 33, с. 114]. Основні 

ознаки кращих ліричних творів – ,,щирість чуття, близькість до народу і його 

життя (про це писав також О. Огоновський. – Т. Н.), простота вислову”. 

Згідно з цими твердженнями І. Франко добирає вірші буковинця і групує їх 

таким чином: на початку йде лірика: 8 віршів та 27 пісень без назви (,,без 

ім’я”) та 40 думок. Друга – епічна група – під назвою ,,Баляди і оповідання” 

(пригадаймо: перша збірка І. Франка мала назву ,,Баляди і роскази”) умістила 

20 творів. Третя група – ,,Чом красна Буковина” – складається з 8-ми віршів, і 

представляє громадянську лірику поета. Дещо сумнівним виглядає 
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виокремлення третьої групи: якщо перші дві сформовані за родовою та 

жанровою ознаками, то третя визначена за тематикою. Логічніше, на нашу 

думку, було б помістити її у першу групу третьою підгрупою. 

З відгуком-рецензією щодо виданої Воробкевичевої збірки виступив 

того ж року в ,,Буковині” О. Маковей. У рецензії виділено три основні тези, 

дотичні до теми нашого дослідження: 1) аналізуючи вірш автора збірки ,,Над 

Прутом”, треба враховувати єдність словесного і музичного ритмів; 2) більша 

частина віршів збірки написана ,,на лад народних пісень”; 3) у поезіях 

С. Воробкевича відчутний вплив Т. Шевченка і П. Куліша. 

Зосередимося на першій тезі. Поділяючи думку І. Франка, О. Маковей 

стверджує, що Данило Млака передовсім лірик, а не епік, він – поет-музика, 

що ,,так як то ще давно було у старинних народів або й у нашого, складав 

дійсну пісню не тільки словами, але й тонами, – складав сам і слова, і 

мелодію” [115]. Народний співець, за переконанням автора рецензії, не був 

змушений ,,педантично” дбати про форму поезії: ,,він піснею прибрав не раз і 

не дуже дібрані слова”. Критик робить такий висновок щодо буковинського 

автора: ,,При осуді його ліричних поезій мусимо пам’ятати, що він, пишучи 

їх, рівночасно міг мати на думці мелодію їх і сею мелодією бажав 

надолужити нерівности поетичної форми, які можна знайти в його поезіях” 

[115] [підкреслення наше. – Т. Н.]. Тезу про невідокремленість співу від 

слова як характерну ознаку народної писемності обстоювала низка тодішніх 

дослідників фольклору, наприклад, П. Бажанський у праці „Русько-народна 

поетична і музикальна ритміка” (1891). У цьому аспекті цікавішим є 

спостереження С. Смаль-Стоцького. У ,,Руській граматиці” (1893), виданій у 

співавторстві з Ф. Гартнером у додатку ,,Віршування” він запропонував 

пояснювати ритмічну природу не лише фольклорних, а й авторських 

українських віршів, ураховуючи музичний ритм. Навіть приклади ,,ямбічного 

метрума” і так званого ,,гекзаметра” С. Смаль-Стоцький увиразнює 

музичними тактовими схемами [171, с. 170]. Такий підхід, звичайно ж, був 

обмеженим, адже, за словами відомої дослідниці національної версифікації 
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Г. Сидоренко, ,,Слово і наспів у їх єдності – тільки одна із сфер дії 

закономірностей розвитку народнопоетичної творчості. Для того, щоб 

простежити взаємозв’язки її з іншими, суміжними видами мистецтва – 

музикою і літературою – неминуче умовне відокремлення слова і наспіву й 

окреме їх вивчення” [167, с. 32]. ,,Синкретичний” підхід до вивчення пісенної 

творчості скритикував уже учень С. Смаль-Стоцького – В. Сімович. Він у 

своїй ,,Граматиці української мови” (1919), зауваживши, що ,,віршований 

ритм не все годиться з музичним”, зробив такий висновок: ,,Нам із музичного 

боку віршів розбирати не можна” [168, с. 496]. 

Другу та третю тези рецензії О. Маковея розглянемо у другому розділі 

нашої роботи.  

Рецензію на Франкове видання творів С. Воробкевича надрукував 

1901 року в ,,Ділі” М. Лозинський. На початку статті він погоджується з 

І. Франком щодо недостатнього художнього рівня поетових віршів (,,… яка б 

там не була літературна вартість його творів…”) та слабкості його епопей, 

але й закидає упорядникові зарахування ліричних творів ,,Заграй ти, цигане 

старий…” і ,,Плакучий ліс” до епічних. 

М. Лозинський погоджується з О. Огоновським щодо Шевченкового 

впливу на С. Воробкевича і додає ще ім’я Ю. Федьковича (детальніше ці 

важливі тези критика розглянемо в другому підрозділі другого розділу).  

Більшість суджень критика мають цілком самостійний характер. Він 

відзначає в поета добру народну мову і дзвінкість віршової форми, але вказує 

на певну тематичну монотонність його любовних віршів: ,,Темою тих п’єс є 

звичайно нещаслива любов. Або хлопець покинув дівчину, або дівчина 

хлопця, або лихі люде їх розлучили і вони всихають з туги, котра хіба 

смертю кінчиться. Такий підклад мають майже всі п’єси циклу ,,Над 

Прутом” [106]. На жаль, критик недобачив, що помічена ним ,,томляча трохи 

монотонність” походить у поета від орієнтації на любовну лірику Г. Гайне. 

Не помітив М. Лозинський Гайневого впливу і у вірші ,,Тепер аж догадалась 

ти…”, який критик наводить як приклад ,,неабиякої літературної стійкості”
1
. 
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Критик переконаний, що поезія ,,Панська пімста” написана ,,тяжким 

метром”. Версифікаційний аналіз цієї поезії подаємо в п’ятому розділі нашої 

роботи. 

Нарешті М. Лозинський зауважує, що поетів вірш ,,Плакучий ліс” 

(1892) ,,своїм змістом нагадує нам ,,Битву” О. Кобилянської” і таким чином 

спонукає до вивчення віршованої творчості С. Воробкевича щодо її впливу 

на інших українських авторів того часу. 

Другий період літературознавчого осмислення поетики віршованих 

творів С. Воробкевича розпочинається з некрологів. Повідомленням про 

смерть письменника властива різна тональність. Якщо анонімний некролог 

,,О. Сидір Воробкевич”, поданий у ,,Руслані” (Ч. 204, 23 вересня), а потім 

передрукований ,,Буковиною” (28 вересня (11 жовтня) 1903 року) ще 

відповідав ознакам цього сумного жанру (,,незвичайний талант”, 

,,найвидатніший трудівник на літературній ниві”, виділено його епіку, 

піднесено лірику, відзначено зв’язок його поезії з народною піснею), то в 

інших публікаціях з’являється виразний критичний струмінь. Особливо 

характерний він для публікації В. Гнатюка ,,Ізидор Воробкевич (некролог)”, 

уміщений у XXIV томі ,,Літературно-наукового вісника”. Відзначивши, що 

С. Воробкевич найбільшу славу здобув як поет, критик, услід за І. Франком, 

підносить його лірику, визначаючи, як ,,кращі дрібні твори”, такі: ,,Гуцул-

сиротина”, ,,Сумні веснянки”, ,,Фата моргана”, ,,На чужині”, ,,Дзвіночок 

долом чути”, ,,Дика рожа у розкошах”, ,,Як ми вірно ся любили”, ,,Клонить 

вітер всі тополі”, ,,Снується паутина”, ,,Згадка старини”. Однак після 

визначення кращих віршів, постає критичне судження: ,,З них видно, що у 

Воробкевича справді був поетичний талант, який за відповідних обставин міг 

виробитися далеко краще, та для того треба було жити в більшому місті, 

стикатися з високоосвіченими людьми, стежити за літературними творами і 

напрямами інших народів і т. і. Того всього не було у нього в Чернівцях, тож 

і не дивиця, що він не знісся у своїм леті понад звичайний обрій пересічного, 

середнього поета” [47, с. 46–47]. 
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Щодо епосу поета, то В. Гнатюк назвав кращими між історичними 

поемами ,,Мурашку” та ,,Нечая”, а між баладами – ,,Кифора і Ганусю” та 

,,Мертвецьку нічну гульню”. Загалом же, як й І. Франко, критик скептично 

оцінював епос буковинця. Про поеми С. Воробкевича В. Гнатюк відгукувався 

так: ,,Вони були холодні, важкі і через те нині цілком забуті” [47, c. 47]. 

Автор некролога високо оцінював мову віршованих творів як „не світлу, хоч 

народну”. Важливим видається його зауваження щодо ,,язичеського” 

характеру мови поетових творів, які були видруковані в москвофільських 

виданнях: ,,Цікаво було б знати, чи він для тих видань писав спеціально 

,,язичієм”, чи його звичайну мову переробляли на ,,язичіє” в редакціях. Може 

хто з дотичних редакторів схоче сю справу вияснити” [47, с. 48]. 

До розряду критичних зараховуємо і зауваження щодо численних 

запозичень у віршах буковинського автора з фольклору та творчості інших 

поетів.  

Наведемо ще два висловлювання автора некролога. В. Гнатюк вказує 

на такий недолік поезії С. Вобкевича: ,,Головне, що тут можна йому 

закинути, се невідчування писаного, непережиття його, а звичайна механічна 

майстерність (більшою часткою): він не писав кров’ю серця …” [47, c. 50]. 

Не можемо тут повністю погодитися з критиком: більша частка віршованих 

творів С. Воробкевича відзначається якраз щирістю авторського почуття, 

співчутливим ставленням до зображуваного. 

Занадто категоричним видається твердження В. Гнатюка щодо 

версифікаційного аспекту поетових віршів: ,,Взагалі спосіб віршування 

Воробкевича досить примітивний, старомодний; вірші тяжкі, хропаві; форма 

їх не дуже різнорідна, ті ж самі рими повторюються раз-у-раз” [47, c. 50]. 

Гострі критичні закиди засвідчено в матеріалі ,,Сидір Воробкевич 

(некролог)” В. Мировця, який надрукувала ,,Киевская старина” (1903, № 11, 

т. 83). Автор публікації цитує висловлювання про поезію С. Воробкевича, 

О. Огоновського, І. Франка, В. Гнатюка, окремі фрагменти некролога 

нагадують переказ публікації останнього. Як і його попередники, 
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В. Мировець хвалить лірику поета, критикує його епіку, особливо поеми: 

,,Холодні, не витончені, важкі – вони більше говорили розумові, аніж серцю, 

і скоро були зовсім забуті” [121, c. 90]. Загальний висновок щодо поезії 

автора збірки ,,Над Прутом” такий: із того, що залишилося ,,після покійного 

Воробкевича, ми знаходимо небагато дійсно цінних творів” [121, c. 90]. 

Питання про естетичну вартість віршованої творчості буковинця 

В. Мировець, як і частина його попередників, переводить в ідеологічну 

площину: ,,Таємниця незвичайного впливу Воробкевича і симпатій до нього 

широких кіл суспільства, пояснюється, звичайно, не достоїнствами його 

літературних творів, але тим, що він разом із Федьковичем був одним із 

перших провісників національної самосвідомості серед буковинців” [121, 

c. 91]. 

У цей період кілька публікацій, присвячених С. Воробкевичу, здійснив 

Є. Семака [165]. В одній із них – ,,Сидір Воробкевич”, – надрукованій 

1 липня 1909 року в ,,Буковині”, він ставить завдання стисло розглянути 

творчість славного буковинця, виходячи з представлень О. Огоновського, 

С. Смаль-Стоцького, В. Масляка, а також на основі ,,власного спостереження 

і осуду” [165, c. 3]. Критик повторює тезу О. Огоновського про те, що 

,,Воробкевич значний як поет епічний” і ,,найціннішим здобутком для нашої 

літератури є його дрібні твори епічні, як н. пр. ,,Кифір і Гануся”, 

,,Мертвецька нічна гульня”. Вже знайомим видається й таке твердження 

Є. Семаки: ,,Однак і задля написання історичних поем … має він немалу 

заслугу, позаяк в сих творах зобразив всі важніші події з української історії”. 

Прагнення подати власне спостереження теж призводить автора публікації до 

невиправданого перебільшення: ,,Воробкевич умів приступно і цікаво 

промовити до свого народу в життєвих його справах і щодо форми його вірші 

не стоять нижче подібних праць Івана Франка. Вони є й тепер добрим віршем 

для наших простонародних писателів” [165, c. 2]. 

Найважливішими працями цього періоду про С. Воробкевича вважаємо 

дослідження О. Маковея. Питання поетики віршованих творів письменника 
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він заторкує в публікаціях ,,Літературна спадщина по Ізидорі Воробкевичу” 

(1908). ,,Ізидор Воробкевич” та ,,Загальні замітки про поезії Ізидора 

Воробкевича” (обидві – 1909). 

У першій із них, уміщеній у № 103 ,,Буковини”, зацікавлюють дві 

позиції дослідника. Перша – про виправлення творів письменника. 

О. Маковей стверджує: ,,Він мало коли що поправляв або переробляв. 

Вдалося що відразу – то добре; не вдалося – то так лишив. З тої причини 

через цілий його вік, почавши від Дідицького, що друкував 1863 р. перші 

його поезії, аж до Франка, що з рукописа Із. В-а видав 1901 р. збірку ,,Над 

Прутом”… редактори поправляли то більше, то менше поезії Із. В-а, на що 

він часто сердився, а часто і сам просив о се” [114, с. 1]. 

Друга думка О. Маковея стосувалося певних версифікаційних 

особливостей Воробкевичевих віршів: „Поезія його була не раз зовсім до 

речі, але в однім і другім місці граматика, ритми і рими кричали о пімсту до 

неба – годі було їх не поправити. Траплялося се особливо в перших роках 

діяльності поета … ” [114, c. 1]. 

У матеріалі ,,Ізидор Воробкевич”, що відкриває І том ,,Творів Ізидора 

Воробкевича” відзначимо близьке до Франкового спостереження щодо змісту 

і форми ліричних творів поета: ,,Вірні спостереження народного горя і щастя, 

велика любов до нашої бувальщини, до України і Буковини, бажання кращої 

долі народові та десь колись і суб’єктивна лірика або весела видумка – отже 

зміст його поезій, а простота виразу і щирість – се їх прикмети” [112, c. 7]. 

Критик хвалить дрібні поезії автора, сперечається з О. Огоновським та 

солідаризується з І. Франком щодо епосу буковинця, а також вказує на 

залежність козацьких ,,дум” від історичних поем великих попередників. 

Наведемо ці міркування О. Маковея повністю: ,,Коротші поезії (з них багато 

відомих через музику самого ж Воробкевича), звичайно, краще, ніж довші 

поеми, н. пр. цілий ряд ,,дум” з козацької історії, де він на лад Шевченка і 

Куліша оспівував бувальщину, мало маючи джерел до того” [112, с. 7]. 
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,,Загальні замітки про поезії Ізидора Воробкевича”, що завершують 

перший том ,,Творів Ізидора Воробкевича”, дослідник подав уже після 

ретельного опрацювання всіх віршованих творів поета. Врахувавши досвід 

І. Франка щодо видання збірки „Над Прутом”, О. Маковей у І томі поділяє, 

як І. Франко, поезії письменника на лірику (,,Думки і пісні”) та епос (,,Балади 

і оповідання”). В обох групах поезії розміщені за роками написання, що 

сприяє розумінню творчої еволюції С. Воробкевича.  

У ,,Загальних замітках…” О. Маковей виділяє два напрямки творчості 

поета: а) романтично-історичний; б) етнографічний. 

До сегменту романтично-історичних творів О. Маковей зараховував 

Воробкевичеві ,,думи” з козацької історії (звернемо увагу на те, що критик 

бере це слово в ,,лапки”, маючи, очевидно, на увазі, що це – власне поетове 

визначення) і показав, використовуючи епістолярій поета, джерела цих 

,,дум” – оповідання М. Чайковського, ,,Geschichte der Ukraine” Енгеля, твори 

Гоппе, Бантиш-Каменського, П. Куліша, Т. Шевченка від 1867 року, 

Д. Мордовця, М. Костомарова та ін. На думку О. Маковея, після переїзду до 

Чернівців ,,інтерес Воробкевича до козацьких тем ослаб, хоч він і пізніше не 

раз вертався до них (пор. поему про Тимоша Хмельницького, драму про 

Сагайдачного, повість і драму про Мазепу); натомість зацікавила його в 

70-х роках з нагоди російсько-турецької війни історія балканських народів, 

візантійська і новітня (турецька, сербська, албанська, чорногорська), і він 

радо обробляв теми із сеї історії то віршем, то прозою” [113, c. 403]. 

Важливим видається і таке зауваження О. Маковея: поет, попри історичні 

теми, переповідав віршем також буковинські народні перекази. 

О. Маковей, услід за І. Франком, полемізує з тезою О. Огоновського, за 

якою С. Воробкевич ,,вище стоїть в нашій літературі яко поет епічний” і 

стверджує, що він передовсім лірик-співець. Наведемо присуд критика 

Воробкевичевим козацьким ,,думам”: ,,Тепер вони для нас мало інтересні, а з 

артистичного боку і зовсім не заслуговують на те, щоб їх пам’ятати, винявши 
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декотрі, написані з більшим розмахом, чуттям та знанням справи” [113, 

c. 404]. 

Етнографічний напрям у творчості С. Воробкевича, на думку 

О. Маковея, найпомітніший у його ліриці. Основним джерелом лірики поета 

критик вважає народну пісню. Він переконаний, що після 1869 року 

переважна частина Воробкевичевої лірики – ,,це вже пісні з музикою” [113, 

c. 406]. Він пропонує таку класифікацію поетових пісень: ,,І тут є ціла в’язка 

козацьких і патріотичних пісень, друга в’язка любовних, третя – пісень до 

чарки, а четверта – комічних” [113, c. 406]. ,,Воробкевич, – продовжував 

критик, – уважав себе, скорше, музиком, як поетом; тому й не диво, що всякі 

тексти до пісень він зміняв, переробляв на різні лади… Звідки виходила 

деяка монотонність у помислах, напр., любовних пісень, монотонність, 

очевидно, у словах…” [113, c. 406]. О. Маковей продовжує критику форми 

віршованих творів поета: ,,Форма його поезій не завсіди нас вдовольняє; на 

наголоси українці певно не згодяться, хоч вони народні, уживані на Буковині; 

рими часто не всюди добірні…” [113, c. 407]. Наприкінці свого розгляду 

поезії буковинця О. Маковей відзначає в нього чималу кількість дидактичних 

віршів, пояснюючи, що вони є наслідком ,,його заходів для освіти шкільної 

молоді”, та невелику частку особистої лірики. Зазначимо, що основні 

положення ,,Загальних заміток про поезії Ізидора Воробкевича” О. Маковея – 

це найкраще з того, що було написане про поетику віршованих творів 

письменника в цей період.  

До розглянутих уже джерел додамо також деякі тези з публікацій 

В. Сімовича та О. Крицевого про поезію С. Воробкевича, які суперечать 

висновкам О. Маковея щодо форми поетових віршів. В. Сімович у статті 

,,Сидір Воробкевич (з нагоди століття народин)” (1936) захоплено 

констатував: ,,Вірш Воробкевича легкий, пливе рівно, але ж склад його 

наскрізь народний, будова вірша – невибаглива” [169, с. 684]. Десятиліттям 

пізніше О. Крицевий у статті ,,Жайворонок культурної весни”, уміщеній у 

,,Радянській Буковині” (1946, № 91), підносив поетичну техніку поета: ,,Він 
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майстер ліричного вірша і епічної поеми, самостійний в шуканні поетичних 

форм і тонів. Співучість, мелодійність і поетична схвильованість говорять 

про тонке відчуття ним законів віршування” [83]. Зазначимо, що ідеологічні 

,,кліше”, які використовували всі радянські дослідники творчості поета, до 

уваги не беремо. 

Початок третього періоду літературознавчої рецепції поетики 

віршованих творів С. Воробкевича пов’язаний з ім’ям Ф. Погребенника. 

1956 року в газеті ,,Радянська Буковина” за 6 травня він надрукував добре 

скомпоновану і науково виважену статтю ,,Талановитий буковинський 

письменник”, присвячену 120-річчю від дня народження С. Воробкевича. У 

статті фіксуємо принаймні три важливі положення, дотичні до теми нашого 

дослідження. По-перше, уточнюючи вже відоме судження про вплив 

фольклору на поезію буковинця, дослідник стверджує: ,,В стилі народних 

пісень написано більше половини його поезій”. Як бачимо, простежуються 

початки кількісного підходу до вивчення Воробкевичевої поетики. По-друге, 

Ф. Погребенник висловив думку про близькість поезій С. Воробкевича 

жовнірського циклу до народних рекрутських пісень і назвав фольклорні 

художні засоби, які використав поет. По-третє, у творах С. Воробкевича, 

присвячених показу боротьби слов’янських народів проти турецьких 

загарбників (про них писав О. Маковей. – Т. Н.), він помітив продовження 

традиції Ю. Федьковича.  

1964 року В. Лесин та О. Романець у серії ,,Бібліотека поета” видали 

книгу ,,Сидір Воробкевич. Вибрані поезії”. Віршовані твори письменника 

автори скомпонували за Франковим виданням: лірика, епос, громадянські 

твори, додавши ще дві групи: ,,Жартівливі вірші” та ,,Пісні з драматичних 

творів”, що суттєво розширювало спектр читацького розуміння поезії 

буковинця. Структурування ліричних творів В. Лесин та О. Романець 

здійснили теж за зразком збірки ,,Над Прутом” (ліричні вірші, пісні, думки), 

щоправда, кількісно побільшивши першу та третю частини. Зменшилась 

кількість творів у частині ,,Балади і оповідання”. Загальна ж кількість творів 
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більша, ніж у Франковому виданні, на 37 поезій. Надзвичайно ґрунтовною, 

науково виваженою та багатою на цікаві та нові спостереження є передмова 

до віршів – ,,Сидір Воробкевич – поет”. Щодо вивчення поетики 

С. Воробкевича важливою тезою цієї передмови вважаємо таку думку 

авторів: ,,Воробкевич був добре обізнаний з творчістю українських 

письменників, – але не завжди міг належно оцінити їх, легко піддавався 

впливові одного або кількох різних за своїм стилем авторів” [97, c. 15]. 

В. Лесин та О. Романець показали вплив на його поезію українського 

фольклору (описали використані поетом численні народнопісенні художні 

засоби), епітетів І. Котляревського, Т. Шевченка, Ю. Федьковича, 

С. Руданського. Докладніше цей матеріал розглядаємо в другому розділі 

праці.  

Другою важливою тезою дослідників вважаємо акцент на 

оригінальності поетичного голосу Воробкевича: ,,Він вдало поєднує 

народнопісенні розміри (особливо коломийкові) з літературною силабо-

тонікою, часто вдається до невластивих фольклору енжамбеманів 

(перенесення рядків) тощо. Він багато зробив для урізноманітнення 

строфічної будови віршів, далеко відійшовши від коломийкового двовірша 

або пісенного катрена. Добре сприймаються створені ним неологізми – 

гордо  росла (смерека), ключолеті  (журавлі) тощо”. Отже, В. Лесин та 

О. Романець не лише констатують явища, наявні в поезії С. Воробкевича, а 

фактично ставлять перед майбутнім дослідником віршованої творчості 

буковинця завдання детально розглянути поетичний матеріал в аспекті 

лексики та версифікації.  

Нарешті, услід за М. Лозинським, який першим помітив зв’язок 

Воробкевичевого вірша ,,Плакучий ліс” з нарисом О. Кобилянської ,,Битва”, 

В. Лесин та О. Романець спонукають до вивчення впливу поезії 

С. Воробкевича на творчість інших поетів. 

Важливим досягненням щодо вивчення поетики віршованих творів 

С. Воробкевича став другий розділ автореферата кандидатської дисертації 
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П. Никоненка ,,С. І. Воробкевич. Життя, творчість та місце в літературному 

процесі другої половини ХІХ ст.”, захищеної в Чернівцях 1975 року. Другий 

розділ дисертації – ,,Із народних джерел” – присвячений ідейно-художньому 

аналізу поетичних творів С. Воробкевича, які автор диференціює на ліричні 

та ліро-епічні.  

П. Никоненко обрав жанрово-тематичний принцип класифікації і 

характеристики поетової лірики. Він виділив такі основні тематичні групи 

віршів С. Воробкевича: громадянська, пейзажна, інтимна, вірші на теми з 

народного побуту, сатиричні та гумористичні вірші та пісні.  

За переконанням автора, ,,поетична творчість Воробкевича багатьма 

гранями дотична до фольклору – його мотивів, жанрів і поетики” [140, c. 11], 

тому зіставляє її зі зразками народнопісенної творчості та творами інших 

поетів, насамперед Ю. Федьковича, оскільки ,,в його ліриці знаходимо 

чимало співзвучного з віршованими творами Воробкевича” [140, с. 11]. 

П. Никоненко розглядає зразки поезій кожної з виокремлених груп, особливо 

виділяючи пейзажну лірику (,,Вечір над Прутом”, ,,Ліс дрімає”, ,,Вже зайшло 

за гори сонце”, ,,Вечірня пісня”). Автор дисертації стверджує, що 

,,Наприклад, у поетичній мініатюрі ,,Ліс дрімає” Воробкевич за допомогою 

алітерації, зміни ритмічного ладу вірша вдало відтворив змінну в часі 

,,озвучену” картину вечірнього пейзажу, насичену виразними слуховими 

образами” [140, c. 14]. 

Ліро-епічні твори поета П. Никоненко умовно поділяє на три групи: 

історичні поеми, твори про соціальне буття трудового народу, поеми та 

балади на сімейно-побутові теми. На думку дослідника, лише поеми 

,,Мурашка”, ,,Нечай” та ,,Тиміш Хмельницький” відповідають вимогам 

жанру історичної поеми; інші – недовершені в художньому аспекті. 

Ціннішими вчений вважає твори з ознаками другої групи (,,Гостинець з 

Боснії”, ,,Гуцульська доля”, ,,Убога Марійка”, ,,Скам’яніла багачка”). Твори 

третьої групи, за П. Никоненком, відіграли певну роль у розвитку баладного 

жанру в українській літературі [140, c. 15–16]. На жаль, в авторефераті автор 
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не міг повніше подати зразки аналізу віршованих творів поета в художньому 

аспекті, відклавши це до 2003 року (вихід спільної з М. Юрійчуком 

монографії ,,Сидір Воробкевич: Життя і творчість”).  

До третього періоду вивчення творчості С. Воробкевича належить і 

стаття В. Шабліовського ,,Фольклорні джерела україномовної і 

румуномовної творчості С. Воробкевича” (1984). На жаль, праця 

характеризується значним рівнем компілятивності: автор здебільшого 

переповідає основні положення досліджень О. Маковея, В. Лесина і 

О. Романця, лише додаючи до тих даних інший фольклорний матеріал. 

Цікавою видається та частина праці, у якій В. Шабліовський зіставляє тексти 

народних дум та пісень з деякими творами поета.  

Багатство літературознавчого матеріалу характерне для праць, що 

належать до четвертого етапу вивчення творчості С. Воробкевича.  

Чимало додають до розуміння поетики С. Воробкевича окремі 

спостереження, уміщені в монографії М. Бондаря ,,Поезія пошевченківської 

епохи. Система жанрів” (1986). По-перше, автор виявляє багатожанровий 

характер поезії буковинця. В аспекті медитативно-описової лірики М. Бондар 

називає вірш-портрет (,,Стара ненька”), вірш-пейзаж (,,Вечірня пісня”). 

Серед медитативно-зображувальних віршів поета окреслено такі жанри, як 

філософська медитація (,,На сім краснім божім світі”, ,,Буря лютувала”), 

вірш-роздум (,,Знаю добре, чом увечір”, ,,Знаю я, чому щебечеш”), 

медитацію-веснянку (,,Сегодня похорони / веселі-голосні”), елегію 

(,,Дзвіночок долом чути”, ,,Молодосте-відрадосте”, ,,Журавлики-

ключолети!”, ,,Моє бажання”), вірш-заклик (,,Руська піснь”). 

У річищі медитативно-повіствувальної лірики автор монографії 

виокремлює в поезії С. Воробкевича думку (,,Зажурився, засмутився”, 

,,Гуцул-сиротина”) та вірш-новелу (,,Ненька-вдовиця”, ,,Черемош лікар”).  

Ліро-епічні жанри в С. Воробкевича представлені баладою 

(,,Мертвецька нічна гульня”, ,,Перстень”, ,,Жовняр”) та легендою 

(,,Скаменілий багач”, ,,Скаменіла багачка”). До поем М. Бондар зараховує 
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твори ,,Мурашка”, ,,Кифор і Гануся”, ,,Скалозуб”, ,,Гуцульська доля”, 

,,Гостинець з Боснії”.  

По-друге, автор монографії проводить цікаві паралелі між окремими 

творами С. Воробкевича та інших українських та зарубіжних авторів 

(Т. Шевченка, П. Куліша, Ю. Федьковича, О. Кониського). Цей аспект 

монографії відбито в другому розділі.  

1986 року М. Івасюк видав книгу ,,Сидір Воробкевич. Твори”, яку 

супроводив вступною статтею ,,Жайворонок рідного краю”. Серед цікавих 

суджень ученого виокремлюємо тезу про елегійний характер особистої 

лірики поета [60, c. 16] та критику історичних поем С. Воробкевича, які 

,,розтягнуті, багатослівні, їх сюжети недостатньо розроблені, позбавлені 

динаміки” [60, c. 17]. 

Роком пізніше П. Никоненко та М. Юрійчук видали вибрані твори 

С. Воробкевича. У передмові ,,Жайворонкова пісня з Буковини” подано 

важливі спостереження щодо форми та генези поетових творів. Наприклад: 

,,Нерідко традиційні теми та образи ним трактуються по-своєму, із 

застосуванням прийомів суто літературного вірша – своєрідної строфічної 

будови, ритміки, фігур поетичного синтаксису (,,Заходить сонце”, ,,Як ми 

вірно ся любили”, ,,Чом, дівчино, не співаєш?”, ,,Як з Марійкою своєю”, 

,,Здорова будь, дівчино”)” [30, c. 11]. Цікавим є й зауваження щодо поем 

буковинця: ,,Одним із кращих зразків цього жанру є поема ,,Гостинець з 

Боснії” (1879), яку можна поставити поряд з антивоєнними творами 

Ю. Федьковича, зокрема, з поемою ,,Новобранчик” [30, c. 13]. 

М. Юрійчук у матеріалі ,,Сидір Воробкевич”, уміщеному в хрестоматії 

„Письменники Буковини другої половини ХІХ – першої половини 

ХХ століття” (2001), відзначив широту тематики, жанрове багатство та 

глибоку спорідненість поезії С. Воробкевича з фольклорними джерелами та 

проілюстрував ці положення назвами творів. 

Найбільше і найкраще про особливості зовнішньої форми віршованих 

творів С. Воробкевича та генези їх поетики сказано в другому розділі 
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монографії П. Никоненка та М. Юрійчука ,,Сидір Воробкевич: Життя і 

творчість” (2003). Як і в авторефераті кандидатської дисертації, 

Воробкевичів поетичний матеріал поділено за тематично-жанровим 

принципом, однак майже сорок сторінок тексту, присвяченого поезії 

буковинця, наповнені багатьма цікавими спостереженнями, дотичними до 

теми нашого дослідження. Їх можна об’єднати в дві групи.  

До першої групи зараховуємо ті спостереження, які відображають 

зв’язок форми творів С. Воробкевича з національним фольклором та 

структурними елементами літературного віршування. Такими є зауваження 

щодо форми використання казкового мотиву у вірші ,,Живуча вода” [141, 

c. 51], застосування пісенного паралелізму в поезії ,,Виріс в лісі дуб 

хороший”, фольклорних тропів у творі ,,Рекрути” [141, c. 57], 

народнопісенних образів-символів у вірші ,,Сумно в гаю зозуля кувала…” 

[141, c. 59], фольклорної антитези в поезії ,,Обжинки” [141, c. 62] та багатьох 

інших. Дослідники звернули також увагу на ,,певну одноманітність словесно-

образних засобів С. Воробкевича-поета, зокрема тропів. Народнопісенні 

епітети, порівняння, метафори, персоніфікації, символи тощо збагачували 

художню палітру поета, але від частого повторення в різних творах багато з 

них втрачали свою свіжість, а оригінальних, цікавих новотворів, які 

дорівнювали б традиційним, з’являлося порівняно мало” [141, c. 73]. 

Надзвичайно цікаві спостереження П. Никоненка та М. Юрійчука щодо 

елементів форми віршів С. Воробкевича, відмінних від фольклорних. Вони 

засвідчені в поезіях ,,Рекрут” [141, c. 58], ,,Сумно в гаю зозуля кувала” [141, 

c. 60], ,,Чом, дівчино, не співаєш?” [141, c. 61], ,,Марно вік мій упливає” [141, 

c. 61], ,,Сонце заходить” [141, c. 65], поемі ,,Гостинець з Боснії” [141, c. 80] та 

ін. 

Окрасою поетикальних спостережень дослідників є описання 

структури вірша ,,Ліс дрімає”, у якому ,,за допомогою алітерації передана 

картина вечірнього пейзажу з виразними звуковими образами: на фоні 

легкого шелесту вітру в лісових верховіттях, який передається повторенням 
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звуків с, х, ч, ш, чується вівчарський  дзвіночок (алітерація з, дз), флояри 

(алітерація л), постріл (повтор співзвучних сполучень гр, тр). В останніх 

рядках, як і на початку вірша, відчуття тиші підсилюються алітерацією с 

[141, c. 66-67]. До другої групи спостережень належать ті, у яких 

П. Никоненко та М. Юрійчук говорять про вплив інших авторів на поезію 

С. Воробкевича. Цікавими є зауваження щодо орієнтації поета на 

Т. Шевченка [141, c. 74–75, 76], Ю. Федьковича [141, c. 79] та ін.  

Після виходу розглянутого видання П. Никоненко надрукував у 

2011 році книгу ,,Буковинський Жайвір. Сторінки життєпису Сидора 

Воробкевича” з використанням багатьох архівних документів, листів і 

художніх творів письменника, спогадів та відгуків про нього. 2016 року 

вийшло друге видання цієї книги, з доповненнями і змінами. Однак нового 

матеріалу шодо поетики віршованих творів С. Воробкевича у них не 

з’явилося.  

2011 року мовознавчу дисертацію ,,Ідіостиль Сидора Воробкевича” 

захистила Н. Шатілова. 2016 року вона ж, разом з О. Кульбабською, видала 

однойменну монографію. Основні положення її дослідження розглянемо в 

другому розділі роботи.  

Дослідникові поетики віршованих творів буковинця цікавою видається 

стаття Н. Козачук ,,Художня своєрідність ,,Комедії без автора” Сидора 

Воробкевича” (2012). У ній авторка аналізує досі не друковану п’єсу 

С. Воробкевича і відзначає, що автор уводить до свого твору фрагмент із 

п’єси вигаданого драматурга, причому уривок цей написано віршами. 

Н. Козачук стверджує: ,,Сам фрагмент нагадує поетичні твори романтика – 

Воробкевича не лише символічними образами (згаслої зірниці, свіжої 

могили, голубки), але і стихією, обставинами (розбитого човна, бурхливого 

моря, темряви), що прагнуть розлучити закоханих…” [76, c. 192–193]. 

Поділяємо думку дослідниці щодо Воробкевичевого авторства 

віршованого фрагмента. Н. Козачук наводить 25 віршованих рядків, 
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написаних рідкісним у С. Воробкевича п’ятистоповим ямбом. Наведений 

фрагмент багато додає до розуміння версифікації поета.  

До четвертого періоду вивчення творчості С. Воробкевича належить 

низка публікацій, пов’язаних із вивченням версифікаційного аспекту його 

поезії. Передусім це статті С. Протасової [156-159]. Матеріали щодо 

версифікації С. Воробкевича наявні в низці публікацій О. Любімової [103–

111]. Детальніше про ці праці скажемо в наступних розділах роботи. 

Отже, дослідник поетичних творів С. Воробкевича має на що опертися. 

Серед публікацій, дотичних до теми дослідження, найціннішими видаються 

матеріали О. Маковея (,,Загальні замітки про поезії Ізидора Воробкевича”), 

В. Лесина та О. Романця (,,Сидір Воробкевич – поет”), М. Бондаря (,,Поезія 

пошевченківської епохи. Система жанрів”), П. Никоненка та М. Юрійчука 

(,,Сидір Воробкевич: Життя і творчість”, 2003). Зі складників Воробкевичевої 

поетики порівняно краще розглянуті генерика, а особливо версифікація, 

однак жоден складник поетики буковинця не вивчений достатньо повно. 

Навіть версифікація розглянута за десятиліттями (зручніше для 

віршознавства), а не за періодами творчості письменника (що зручно для 

розуміння еволюції його поетики). Тому постає завдання комплексного, 

діахронічного (за періодами творчості), опертого на об’єктивні кількісні 

показники, дослідження поетики С. Воробкевича.  

Стисло окреслимо проблему періодизації поетичної творчості 

буковинця. Попередні дослідники творчості С. Воробкевича її не 

запропонували. Деякі з них (О. Маковей, П. Никоненко і М. Юрійчук) 

обмежилися розглядом певних етапів життєво-творчого шляху поета.  

О. Маковей у передмові до першого тому видання творів 

С. Воробкевича у трьох томах щодо першого періоду творчості поета 

зазначає: ,,Скінчивши богословіє, Ізидор Воробкевич був від 1861 року 

священиком у Давиденах”, де був чотири роки, і в Руській Молдавици в 

горах поміж гуцулами до 30.ХІ.1867 р. За той період він читав і писав дуже 

багато” [112, c. 3]. П. Никоненко та М. Юрійчук, які, на нашу думку, 
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найближче з дослідників підійшли до періодизації творчості С. Воробкевича, 

так описують початковий її етап у селах Південної Буковини та Руській 

Молдавиці: ,,Важливою перевагою нового становища Воробкевича порівняно 

з роками навчання в Чернівцях було те, що він міг вільно займатися 

улюбленою справою – збирати народні пісні, писати твори рідною мовою, 

нікого не остерігаючись і не боячись накликати на себе біду. То був період 

високої творчої активності його як поета, коли він написав свої кращі ліричні 

пісні” [141, c. 16]. 

І. Франко, який також спричинився до розгляду еволюції творчого 

таланту С. Воробкевича, виділив як найкращий період 60-х – 70-х років 

ХІХ століття, ,,коли талант Млаки ставлено поруч Федьковича і покладено 

великі надії особливо на його епопеї” [184, т. 33, c. 144]. 

О. Маковей, однак, указував, що кінець 1867 року (переїзд до 

Чернівців) був від’ємно переломним для митця: ,,Натомість житє в 

Чернівцях, де товариство ,,Руська Бесіда” (1869 – 1884) в ненародних руках 

було вороже українській літературі, разом з домашніми злиднями і недугами 

в родині і великою працею в школах, дуже прибивало єго духа” [112, c. 4]. 

З О. Маковеєм погоджувалися також П. Никоненко і М. Юрійчук: ,,У 

літературній творчості письменника з переїздом до Чернівців закінчився 

надзвичайно плідний і динамічний період… Значного прогресу досяг 

С. Воробкевич як поет – лірик і прозаїк. Аж після переїзду до Чернівців він 

на кілька років майже зовсім припинив літературну творчість, що, звичайно, 

негативно позначилося на подальшому зростанні його письменницького 

таланту” [141, c. 21]. 

П. Никоненко і М. Юрійчук відзначали пізнішу поетичну активізацію 

С. Воробкевича: ,,Пожвавлення літературної діяльності у 70-х рр. ХІХ ст. 

мало важливе значення в контексті загального літературного процесу на 

Буковині в той час…” [141, c. 27]. У якому році закінчився період поетичної 

депресії і почалося нове творче піднесення? З ліричних віршів 1873 року 

О. Маковей відібрав для першого тому поетових творів лише один (,,Одним 
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доля на сорочку…”), з 1874 – теж один (,,Монастирська рожа”). З 1875 року – 

жодного. З 1876 – вже шість. Отже, завершальним у низці складних для 

творчості чернівецьких 70-х років був 1875-ий. Цікаво, що саме в цьому році 

в житті С. Воробкевича сталася значна подія: письменник переходить 

працювати з Чернівецької духовної семінарії до Чернівецького університету.  

Спираючись на спостереження О. Маковея, П. Никоненка і 

М. Юрійчука і враховуючи біографічні моменти в житті С. Воробкевича, що 

мали відчутний вплив на його творчість, виокремлюємо такі періоди його 

поетичної творчості: 

1. Ранній (1863 – 1867). Для цього періоду, що тривав від першої 

публікації в ,,Галичанині” до переїзду в Чернівці, властива велика 

творча активність письменника. 

2. Другий період (1868 – 1875). На цьому етапі автор написав незначну 

кількість віршів. 

3. Третій період (1876 – 1903). Цей відрізок позначений значною 

кількістю віршованих творів. Знайомство С. Воробкевича з 

Ю. Федьковичем, критика і настанови І. Франка активізують поетичну 

діяльність С. Воробкевича, однак пізніше вона зменшується, тому цей 

період поділяємо на два підперіоди: 1876 – 1891 рр. та 1842 – 1903 рр. 

За виділеними періодами й розглянемо віршовані твори письменника.  

 

1.2. Сидір Воробкевич про поетику 

Погляди С. Воробкевича на поетику сформувалися на основі знань, 

одержаних у чернівецькій гімназії, внаслідок безпосереднього й 

епістолярного спілкування з особистостями, причетними до міркувань про 

літературу (в цьому аспекті важко переоцінити, скажімо, роль 

Д. Танячкевича чи особливо братів Барвінських), і постійного читання 

художніх чи літературознавчих текстів. Хронологічно міркування 

С. Воробкевича щодо поетики могли зазнавати певних змін, як, наприклад, 

несприймання ним тенденційної поезії. Джерелами вивчення суджень 
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С. Воробкевича про поетику є його епістолярій, спеціальні праці ,,Наша 

народна пісня” (1865), ,,Музика” (1889) і творчість поета.  

Замість терміну ,,поетика” письменник використовував слово ,,стиль”, 

розуміючи загалом цю категорію як сукупність художніх засобів, що 

відрізняють творчість письменника від інших авторів. У листі до 

Д. Танячкевича 1865 року він стверджує: ,,Як кожна пташка інакший голос 

має, так і ті люди, котрих серце більше почуває, ніж в інших, і за що їх люди 

поетами називають. Світ западеться, а горобець все горобцем буде, 

защебетати як соловейко ніколи не навчиться. Співав Шевченко по-своєму, 

Пушкін – по-своєму, і кожен з тих славних поетів, кожен співав тим голосом, 

якого з Божої руки дістав; і я, колібрі поміж орлами, мій голос маю і ним так 

співаю, як серце каже” [118, c. 40]. 

У тому ж листі поет застерігає від запозичення стилю: ,,Кожен по-

своєму співає, а хто занадто ритму, рими і думки інших поетів тримається і з 

мовою лишень у шахи грається, того дух слабий, не оригінальний; … не має 

власної самобутності” [118, с. 41]. Ту саму образну систему щодо окреслення 

стилю С. Воробкевич застосовує в листі до О. Барвінського в січні 1867 року: 

,,І горобець лише чіркає, далеко йому до співу соловейка – а Бог і його 

чіркання приймає і тим тішиться – бо більшає свідчення його великоліпоти!” 

[118, c. 86]. Нарешті, у листі до О. Барвінського 6 липня 1867 року 

С. Воробкевич констатує: ,,Стиль характеризує автора і кожен свій стиль 

має” [118, c. 154]. Зазначимо, що з початку квітня 1867 року письменник 

засвоїв вимогу одного зі своїх учителів-критиків О. Барвінського: (лист до 

С. Воробкевича 3 квітня 1867 року): ,,Кожен народ має свій спосіб вислову 

про щось, як і кожна людина зокрема має свій спосіб висловлення, що 

називаємо стилем. За стилем відразу впізнаю автора, якщо я його кілька 

шматків читав. Треба, отже, старатися, щоб за стилем твору я не лише автора, 

але й народ, якому цей твір належить, упізнав хоча б і в перекладі” [118, 

c. 120]. 
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С. Воробкевич поділяв літературу на поезію, прозу і драматургію. 

Щодо драматургії, то письменник зізнавався, що знання про цей найважчий 

літературний рід він черпав із текстів відомих майстрів та з праць відомих 

дослідників драматургії. У листі до братів Барвінських, написаному 

14 грудня 1866 року, зазначає, що читав ,,і Шіллера, і Шекспіра…” [118, 

c. 70], а в листі до О. Барвінського, написаному в скорботну суботу 1867 р., 

стверджує: ,,Працю Шлегеля я колись читав, але головні положення вже 

забув, треба цю працю придбати…” [118, c. 133]. 

Поезію С. Воробкевич поділяв на народну (фольклорну) та літературну. 

Він добре розумів структуру художнього твору, яка складається зі змісту та 

форми. Відразу зауважимо, що численні листи С. Воробкевича заповнені 

описом змісту власних і чужих літературних творів. 

У структурі змістової організації літературного твору письменник 

виділяв тему та ідею. С. Воробкевич образно визначав тематику своєї поезії: 

,,Дух поета не має кордонів, він до серця свого все пригортає, що гарне і 

любе; він співає про гуцулів і козаків, про Дніпро і Черемош, чи сяде метелик 

на цю чи на ту квіточку, йому однаково, аби лише чудовим нектаром 

поживився” [118, c. 42]. Поет виокремив дві основні теми власної віршованої 

творчості. Перша – це тема Буковини в різноманітних варіантах. Її він 

прив’язував до лірики, або, за його ж висловом, ,,суб’єктивної поезії” [118, 

c. 25]. За вірші на цю тему його хвалили і Д. Танячкевич, і брати Барвінські. 

Д. Танячкевич, наприклад, у листі до С. Воробкевича 12 (25) лютого 

1865 року напучував адресата: ,,У присланих твоїх думах почав ти, співаче, 

серце гуцула малювати… Прямуй далі тією дорогою: сутність наших 

гуцулів – вона така дивна, така поетична…” [118, c. 16]. 

Друга тема, яку розробляв поет, – тема історичного минулого України, 

яку він пов’язував з епосом і такими жанрами, як: балада, віршоване 

оповідання і поема. Поетові ,,наставники” (Д. Танячкевич, брати Барвінські) 

відговорювали його від цієї тематики, указуючи на ,,слабкість” його 

історичних творів. С. Воробкевич з самого початку був переконаний у 
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важливості історичної теми. У листі до Д. Танячкевича, написаному 

1865 року, він зауважує: ,,Що за користь від тієї перлини, коли вона на дні 

моря дрімає? Що за користь з того золота, коли воно у твердому камені 

спить? Що за користь з нашого багатого історичного матеріалу, коли його 

рідко хто знає? Надвір з ними і розсіяти їх Божим світом широко і далеко!” 

[118, c. 37]. Поет твердо запевняє своїх опонентів: ,,Швидше на віки занімію 

або лише для самого себе співати буду, але думи історичної до смерті не 

зречуся” [118, c. 36]. З часом поетові критики погодилися з його тематичним 

уподобанням. Олександр Барвінський у листі до С. Воробкевича 16 лютого 

1867 року зазначає: ,,Не знаю ще й досі, чи послали тобі брати-станіславівці 

І том ,,Записок” Куліша. Є там багато історичних тем для поезії, а особливо 

дуже обширно списана з народних уст пречудова тема про Палія та Мазепу. 

Єсть то в усій козацькій історії найкраща тема для народної поеми. Другою 

такою є ,,Нечай” (поема С. Воробкевича. – Т. Н.)” [118, c. 89]. Осип 

Барвінський піднісся до вищого рівня похвали. У листі 31 травня (12 червня) 

1867 року до С. Воробкевича він стверджував: ,,Загалом бо я тебе дуже 

поважаю і високо ставлю як щодо твоєї власної особистості, так і щодо 

вибору тем, які собі обрав для опрацювання; вони у тебе такі гарні, такі 

поважні, такі піднесені, що не в кожного письменника, не лише нашої , але і 

чужих літератур, можна знайти. Щодо цього я тебе так високо ставлю, ціную 

і поважаю, як і Шевченка і Квітку” [118, c. 144]. 

Своє розуміння ідеї літературного твору С. Воробкевич подав у листі 

до Д. Танячкевича 1865 року. Поет писав: ,,Кожна пісня повинна добру душу, 

гадку-думку мати, де нею не глянути душевним оком, там аби слава 

блискувала, як ті смарагди, рубіни і лихо їх ще знає; пісня до нічого – 

мертва… Думка є перлина, зерно, плід, а мова – скалка, шкаралупина” [118, 

c. 35]. Таке визначення ідеї літературного твору близьке до міркувань 

Олександра Барвінського: ,,Будь-який поетичний твір (хоч би й найменший) 

повинен мати в собі ідею і поет обирає собі ідею до того, як укладає свій 

твір” [118, c. 58]. Про важливість ідеї в літературному творі свідчить таке 
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зізнання С. Воробкевича (лист до Олександра Барвінського, писаний у 

скорботну суботу 1867 року): ,,Тут таки недотримав я склади так, як просодія 

вимагає, але не могло воно бути інакше, щоб ідею не затерти; ти рідкі 

властиві мені блуди можеш зарахувати до Licentia poetica” [118, c. 131]. 

Цікавими видаються міркування С. Воробкевича щодо форми 

літературного твору. Вони тісно пов’язані з питанням її ,,виправлення”, 

,,вигладження”, ,,шліфування”. Таку вимогу висували критики – видавці 

віршованих творів поета: Б. Дідицький, Д. Танячкевич, брати Барвінські, 

пізніше – І. Франко, О. Маковей та ін. Наприклад, Олександр Барвінський 

радив поетові давати ,,скоро написаний” поетичний текст для читання іншим 

і після чужих виправлень вигладжувати твір іще самостійно. У листі до 

С. Воробкевича 1 листопада 1866 року він зауважує: ,,Шевченко, поки що 

давав до друку, посилав спершу до Куліша і Костомарова, щоб вони йому 

виказали блуди. Потім він сам то поправляв і аж тоді давав до друку”. 

Основна вимога критика така: ,,Тому б то було щирою нашою нарадою, щоб 

ви після написання якогось поетичного шматка, ще добре перечитали і, як то 

кажуть, виправили і вигладили” [118, c. 60]. В іншому листі (13 (26) лютого 

1867 року) критик говорить про це досить вимогливо: ,,Я поправляю твої 

поезії і дещо вибиреться до ,,Правди”, й дещо відішлю до ,,Голосу”. Твої 

поезії потребують виправлень з мовного погляду. Часто в метриці, а іноді і 

зміни форми. ˂…˃. Не посилай же свої твори відразу, а пришли до нас: ми 

поправимо і відішлемо…. ” [118, c. 100–101]. Подібні зауваження робив і 

Осип Барвінський: ,,Справді, у тебе форма, у яку вбираєш ці теми, не є 

завжди викінчена або вдосконалена, вилагоджена…” [118, c. 144]. Шкодуючи 

авторське честолюбство, критик м’яко пояснював: ,,Я бажаю, щоб ти 

кожного дня все вище і вище підносився, щоб ти виробив собі сталу 

досконалу форму, чисто народну. І хоч ти тепер підносишся і собі форму 

виробляєш, одначе трапляється у тебе блуд якийсь, похибка, і, якби я ту 

похибку перед тобою затаїв, так тоді ти б подумав, що там нема похибки, що 

то вже добре і робив би ту саму похибку вдруге в іншому творі” [118, c. 144]. 
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С. Воробкевич прислухався до критичних порад. У січневому (1867 року) 

листі до Олександра Барвінського він, щодо висловлених критичних 

зауважень до поеми ,,Черниця”, описує два етапи засвоєння критики. 

Перший: ,,Твої зауваження так мене спершу переполошили, що не мав 

відваги, щоб їх поправити, бо по них всю мою поему можна було лише у 

вогонь кинути”. Другий: ,,…Перечитавши твої зауваження вдруге і втретє, 

щось мене до діла-роботи почало штовхати, так, що не міг тому 

внутрішньому бажанню опиратися” [118, c. 85]. Поет виправив текст: ,,Чи я 

мою поему своїм виправленням поправив чи попсував, то не моє діло, а 

критики, а ти, як знавець нашої поезії, просодій всіх, правил, що сюди 

належать, з мого рукопису про те переконаєшся”. С. Воробкевич зізнається: 

,,На кожному фрагменті тримався я твого навчання, і лише те залишилося в 

оригіналі, що, на мою гадку, не суперечило ніякому правилу поезії, просодії, 

психології, часу і т. п.” [118, c. 85–86]. Загальний висновок, який робить поет, 

такий: ,,Твої щодо поеми ,,Черниця” зроблені зауваження – правдиві та 

глибокі, з них відчитав я твого духа, з них зрозумів я, що ти критик 

глибокий…” [118, c. 85]. Визнаючи необхідність критики, поет йде далі: 

пропонує власні критичні послуги. У листі до тернополян (1 квітня 1867 

року) він зауважує: ,,Може хтось із вас є поетом, дуже б радий був, щось його 

прочитати, де треба – поправити і до друку передати” [118, c. 105]. 

Щоправда, інколи критичні виправлення викликали роздратування автора. У 

листі до Олександра Барвінського 1 квітня 1867 року поет доволі 

категорично вимагає: ,,Перестань, мій любий друже, мої поезії так дуже 

поправляти … бачу я, що мої сили замалі, щоб усім вимогам нашої 

літератури відповідати … а чужим пір’ям не хочу ніколи величатися” [118, 

c. 104]. Показовим є його несприймання виправлень Б. Дідицького щодо 

поем ,,Павлюк” і ,,Підкова”, які поет вислав для друку. 16 (28) вересня 

1867 р. С. Воробкевич відіслав до Б. Дідицького гнівного листа, в якому не 

погоджувався з ,,вигладженим” варіантом тексту поеми і навіть вимагав 

знищення тексту. Занепокоєний цим Б. Дідицький у листі до С. Воробкевича 
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20 вересня 1867 року пояснив, що здійснив ,,огладжування” поем ,,щодо 

форми” для покращення, попросив пробачення за ,,переробку дум” і 

запевнив, що ,,більше того робити” не буде [118, c. 189]. 

Як відомо, форма літературного твору поділяється на внутрішню і 

зовнішню. С. Воробкевич висловлював міркування щодо двох складників 

зовнішньої форми – мови та версифікації. На мову літературного твору 

звертали увагу поета учителі-критики (особливо – брати Барвінські). 

Олександр Барвінський так пояснював поетові різницю між усною і мовою 

літературного твору: ,,Щоб виділити героїв поеми, які живуть нашим 

надземним життям, щоб вони постали перед нами як ідеали, поема 

використовує для характеристики їх слова поетичні, незвичайні, говорить 

про них не усною мовою, а також вимагає від своїх героїв говорити такими ж 

словами і мовою поетичною, незвичайною” [118, c. 60]. Брати Барвінські 

наставляли поета на читання творів провідних українських письменників 

задля вивчення літературної мови. С. Воробкевич з самого початку визнавав 

недостатнє ознайомлення з українською літературною мовою. Уже в листі до 

редакції ,,Ниви” 1865 року він зауважує: ,,Мої правопис і граматику 

вибачте – бо не вивчав рідну мову з книжки” [118, c. 13]. Детальніше 

С. Воробкевич говорить щодо мови в листі до Д. Танячкевича 1865 року: 

,,Текст Богослов’я в нас подається румунською мовою, а я перебуваю, орле, 

вже чотири роки в румунській парафії. З цих причин легко зрозуміти, чому 

мені бракує доброго висловлювання. Далі зізнатися мушу: руської граматики, 

правопису не навчався і пишу тільки як серце диктує” [118, c. 34]. Поет 

повідомляє про те, що робить задля покращення знання мови: ,,Збираю 

невтомно незнайомі мені слова, вирази і конструкції. Бог дасть – і робота 

завершиться, а граматика Г. Осадци, може, з часом всі недобрі нарости як 

напильником обчистить… Іншим гріхом моїм є мій правопис. … Найважче 

мені зрозуміти де потрібно букви е, и, ы, і писати” [118, c. 34]. Нарікання на 

низький рівень знання літературної мови фіксуємо у багатьох листах 

письменника. С. Воробкевич з гіркотою констатував: ,,Моя недостатня мова 
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мої крила надломила” [118, c. 130]. Або: ,,Я давно вже зрозумів, що з 

причини того слабкого знання нашої мови ніколи не досягну ні до Марка 

Вовчка, ні Куліша, ні Квітки” [118, c. 154]. З часом письменник покращив 

своє знання мови, проте, бажаного рівня не досягнув.  

Найбільше теоретичних міркувань С. Воробкевича стосуються 

версифікаційного аспекту віршованого твору. 

Віршознавчі погляди С. Воробкевича базувалися на засвоєній у 

німецькій гімназії стопній теорії версифікації, розробленої щодо 

квантитативної (побудованої на чергуванні довгих і коротких складів) 

давньогрецької поезії та своєрідно трансформованої (замість довгих – 

наголошені склади, замість коротких – ненаголошені) німецької та 

англійської силабо-тоніки і порадах ,,критиків-учителів”. Таке звужене 

розуміння природи українського вірша (вітчизняна віршована форма 

охоплює і силабіку, і силабо-тоніку, і тоніку та верлібр) дещо суперечило 

витлумаченню структури власної поезії, особливо тієї частини, яка 

зорієнтована на народнопісенні форми та їх літературні відповідники. 

Орієнтація на стопну теорію поетичного твору призводила до того, що 

С. Воробкевич розглядав фольклорні та книжні силабічні структури за 

правилами силабо-тонічної версифікації. Це було не його особистим 

недоліком, а відображенням тодішнього стану вітчизняного віршознавства. 

Г. Сидоренко в монографії ,,Українське віршування. Від найдавніших часів 

до Шевченка” (1972) констатувала: ,,У 1863 році С. Счастний видав у Львові 

записані ним же з народних уст коломийки та шумки і додав до них 

,,Переднє слово”, у якому серед інших особливостей коломийки назвав 

паралелізм образів і ритмічну стопну будову (7-стопність) з трохеїчною 

тенденцією, що часто переривається ямбом. Отже, С. Счастний ладен був 

підхопити до обчислення ритму народної пісні, а саме – коломийки, з 

метричною схемою, вже широко застосованою тоді до літературних віршів” 

[167, c. 17]. Так розглядали будову вірша і критики поета. Наприклад, Осип 

Барвінський у листі до С. Воробкевича 2/1 (лют.) 1867 року зазначав: ,,У 
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Шевченка при описуванні або оповіданні поважному найчастіше вживаний 

такий розмір: 

U‒U|U‒U|U‒U|U‒U 

U‒U|U‒U|U‒U|U‒
2
 

Ритмічна схема, яку наводить О. Барвінський, виказує катрени 

чотиристопового цезурованого амфібрахія з чергуванням жіночих (у 

непарних версах) та чоловічих (у парних) закінчень рядків. 

Насправді Шевченкові строфи силабо-тонічні лише наполовину
3
. 

Половина рядків має схему 12-складовика: 6+6 або 11-складовика 6+5. Отже, 

строфам властива силабічна будова. Це – силабічний Шевченків 

12-11-складовик.  

У листі до С. Воробкевича 6 липня 1867 року Осип Барвінський 

пояснює авторові, чому редакція ,,Правди” змінила його риму кучерявий – 

білявий на кучерявий-рум’яний
4
. Зміну в римуванні критик пояснює 

турботою про розмір
5
. Осип Барвінський зауважує, що в І строфі рукопису 

наявна похибка щодо розміру в останньому рядку. Критик пояснює: ,,Треба 

було поправити той розмір: як змогли, так і поправили…” [118, c. 159]. Отже, 

за ідеальною, а не реальною схемою критика розмір строфи: Х4,3,4,3. 

Простежуємо явне намагання ,,силабо-тонізувати” 14-складовик зі схемою 

8,6,8,6. Впадає у вічі й те, що в подальших, загалом правильних міркуваннях, 

Осип Барвінський ототожнює поняття ,,ритм” і ,,рим” (рима): ,,Поезія нашого 

народу не ґрунтується на ритмах. Історичні думи не суть ритмовані, чи ж то 

не поезія? Ритм занесений у нашу поезію пізніше із Заходу. Шевченко і 

майже пісня народна або зовсім не римує, або пише – і то дуже часто – лише 

2 і 4 вірш, та й то не втримується тої німецької науки ритму і часто відступає 

від неї і то дуже, а від ,,метрум” (розміру) народна поезія ніколи не 

відступає” [118, c. 159–160]. 

Навіть О. Маковей на початку ХХ століття розглядав силабічні твори 

крізь призму силабо-тоніки. У ,,Загальних замітках про поезії Ізидора 

Воробкевича” (1909) він серед можливих джерел впливу на поета назвав 
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,,Досвітки” П. Куліша, ,,звідки Воробкевич взяв і строфу, якої часто уживав: 

трохеї 3+3, 4+3” [113, c. 403–404]. Ці міркування критика базуються на 

зізнанні С. Воробкевича, щодо запозичення силабічної форми 6,6,8,6 у 

Куліша, поданому в поетовому листі до Д. Танячкевича 1865 року [118, c. 37–

38]. 

С. Воробкевич використовував терміни ,,метрум” (віршовий розмір) 

,,степні” (стопи), ,,ритм”, ,,строфа”, ,,вірш” (рядок, верс), ,,рим” (рима) та ін., 

виділяв цезуру в схемах рядків. Його віршознавчі погляди можна звести до 

трьох аспектів: 1) пошук власної віршованої форми; 2) обстоювання і 

характеристика своєї форми; 3) судження про віршовану форму інших 

авторів. 

Міркування С. Воробкевича, пов’язані з пошуком форми для власної 

поезії, фіксуємо в листах письменника до своїх критиків. У листі до 

Д. Танячкевича 1865 року він зазначає щодо ліричних творів: ,,Лишень тебе 

прошу мені в наступному листі по-братньому написати, якого ритму 

триматися, а який зовсім залишити” [118, c. 40]. Найбільше ж він сумнівався 

щодо форми драматичних творів. У тому ж листі до Д. Танячкевича 

С. Воробкевич закликає адресата: ,,Пришли мені, орлику, ритм, в якому я б 

щось драматичне писав…” [118, c. 43]. У листі до Олександра Барвінського 

1 (13) квітня 1867 року поет акцентує: ,,Найважливішу річ в цьому листі міг 

забути: ,,Я тебе прошу мені написати, якого ритму я в моїх драматичних 

творах мушу дотримуватися” [118, c. 112]. У листі до Осипа Барвінського, 

писаному у скорботний четвер 1867 року, спонукає адресата: ,,Прошу мені 

розмір позначити (таки стопами), які в драматичних творах поет міг би 

використати. Чи не можна, окрім Шекспірової, якусь іншу, народнішу, як 

норму, поставити? ” [118, c. 129].  

У листі до Олександра Барвінського, писаного у скорботну суботу 

1867 року, поет просив: ,,Про розмір моїх драм і про мистецтво драматичного 

писання (поезії) напиши мені” [118, c. 133].  
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Згадка про В. Шекспіра вимагає певного пояснення. Критики 

здебільшого орієнтували С. Воробкевича на фольклорні (силабічні) форми. 

Щоправда, в окремих випадках брати Барвінські наштовхували поета на 

,,чужу” силабо-тоніку. Такою була орієнтація на твори О. Кониського. У 

їхньому листуванні з’явився навіть термін ,,метрум Кониського”. ,,Метрум” 

(розмір) Кониського – це чотиристоповий ямб, який був характерний для 

поетового вірша ,,Моє бажання”. Наприклад, Осип Барвінський у листі до 

С. Воробкевича приписував: ,,Лист твій з поезіями, метрумом Кониського 

писаними, Олекса дістав” [118, c. 148]. Цей же автор у листі, написаному по 

Великодні 1867 року, радить С. Воробкевичу, по-перше, ,,триматися 

Шекспірової драматургії”, по-друге, ,,використовувати той розмір, що 

Костомаров у ,,Переяславській ночі” використовував” [118, c. 134]. Отже, 

критик пропонує поетові в драматичних творах вдаватися до п’ятистопового 

ямба.  

Обрану форму – фольклорну, силабічну – С. Воробкевич декларує в 

листі до Д. Танячкевича 1865 року. До шести своїх віршованих творів він 

наводить відповідники з силабічних народних пісень. Відзначимо, що поет не 

обмежувався фольклорною силабікою, а з успіхом використовував також 

силабо-тонічні форми.  

Аспект відстоювання власної форми та її характеристики пов’язаний із 

звинуваченнями критиків щодо поетових версифікаційних помилок. 

Д. Танячкевич у листі до С. Воробкевича 1865 року вказав, що той у своїх 

поезіях суперечить іноді народному ритмові [118, c. 30]. Версифікаційні 

помилки закидали поетові також брати Барвінські. Здебільшого поет 

погоджувався з подібними зауваженнями. Наприклад, у листі до 

Д. Танячкевича 1865 року С. Воробкевич визнавав, що значною його вадою є 

неправильне наголошування слів: ,,У нас багато слів фальшиво вимовляють, 

іноді на те не зважаю…” [118, c. 39]. Поет намагався покращити віршовану 

форму своїх творів. У листі до О. Барвінського 1 (13) квітня 1867 року він 

зауважував: ,,Мої мовні і до форми дотичні блуди визнаю і знаю (ту біду 
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лише могила виправить…) рідше помиляюся щодо метрики … стопи 

‒U|U‒|‒UU|  мені такі природні, що міг би цілий вечір ними говорити, а якщо 

десь їх часто недотримав, то вони не впадуть дуже в очі, такі блуди можна і в 

найславніших поетів знайти” [118, c. 111]. 

Найбільше віршознавчих міркувань поета фіксуємо у його листі 

1865 року до Д. Танячкевича. С. Воробкевич заперечує тезу критика про 

невідповідність своїх творів народним ритмам. Поет зізнається, що 

найчастіше вдається до коломийкового розміру, і подає його ритмічну схему: 

‒U|‒U|‒U|‒U 

‒U|‒U|‒U 

Щодо кількості складів – у першому рядку – 8, у другому – 6 – схема 

правильна. Однак звернемо увагу на те, що вона всуціль хореїзована. 

Справжня схема коломийки – 8,6,8,6, де 8=4+4, рідше – 5+3 або 3+5. Така 

хореїзована коломийка стає силабо-тонічною формою Х4,3,4.3. Поет не 

подає іншої, давнішої форми коломийки: (8+6)2, яку сам незрідка 

використовував. С. Воробкевич не приховує захоплення цим ритмом: 

,,Використаний Шевченком, Кулішем та іншими, він мені такий легкий, що 

можу ним день і ніч писати і не втомлююся…” [118, c. 37].  

Утім, автор розуміє, що коли використовує ,,лише один ритм, то його 

твори стають монотонні і нежиттєві”, адже ,,вся природа складається з вічних 

змін…” [118, c. 37]. Поет подає опис інших застосованих ним форм
6
.  

С. Воробкевич дискутував із критиками і щодо ,,виправлення” рими в 

його віршах. У листі до О. Барвінського 6 липня 1867 року він не 

погоджується з редакційною зміною його рими ,,кучерявий” – ,,білявий” на 

,,кучерявий” – ,,рум’яний”: ,,У довших поезіях то не шкодить, але у поезійці з 

трьох строф, гей, якось дуже в очі впадає” [118, c. 156]. 

В інших контекстах С. Воробкевич, описуючи свій новий твір, подавав 

характеристику його віршованої форми. Наприклад, у листі до братів 

Барвінських 13 (25) липня 1867 року він зазначав: ,,Друга моя драма ,,Козак-

бандуриста” також такими віршами ‒UU|‒U|‒UU|‒U написана” [118, c. 165]. 
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Тут С. Воробкевич знову ,,силабо-тонізує” власну форму. Правильну 

характеристику віршовій будові дав О. Маковей: ,,Вірш поеми-драми білий, 

колядковий” [29, c. 404]. 

Для розуміння віршознавчих поглядів поета мають значення його 

судження про віршовану форму інших авторів. Зокрема, у листі 

С. Воробкевича до Осипа Барвінського, написаному в скорботний четвер 

1867 року, зазначено: ,,До Шляхтинець послав я твоєму братові 4 нові поезії з 

розміром Кониського. Гарний розмір, але й тяжкий, треба, щоб його 

виробити, попрацювати і ще раз попрацювати” [118, c. 130]. А в листі, 

написаному в скорботну суботу 1867 року, С. Воробкевич зізнається: ,,Думки 

(твори. – Т. Н.) Кониського, більше той прекрасний розмір, мене дуже 

втішили, і я не міг внутрішньому натиску і напору опиратися і написав дещо 

тим розміром. Той розмір гарний, чародійний, але при своїй красі не такий 

легкий як часті ‒U|‒U|‒UU і т. д.” [118, c. 131]. Отже, С. Воробкевич 

захоплюється силабо-тонічним розміром – Я4. 

У тому ж листі С. Воробкевич відгукується на публікацію в 

,,Народному голосі”: ,,Поема ,,Шабля” гарна, шкода, що розмір не 

дотриманий…” [118, c. 132].  

У листі до братів Барвінських 13 (25) липня 1867 року С. Воробкевич 

знайомить приятелів-критиків із творчістю С. Мартиновича, пароха у 

Юрківцях. Він наводить його довільний переклад з Г. Гайне, виконаний 

14-складовиком (8+6) 2 та студентську поезію, форма якого навіває уявлення 

про той же 14-складовик (8+6)2, але ускладнений фіксованими внутрішніми 

римами в кожному рядку. Така структура дуже нагадує леонінський вірш
7
. 

С. Воробкевич відзначає, що в цій поезії ,,розмір не скрізь добрий”, маючи, 

очевидно, на увазі велику кількість ,,несилабо-тонічних рядків”. 

Дуже помилявся поет щодо визначення форми відомої поеми 

А. Могильницького: ,,Прекрасна поема ,,Скит Манявський”… таким ритмом 

написана: 

‒UU|‒UU|U‒ 
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‒UU|‒|‒U [118, c. 39]. 

Основна частина поеми має ритм силабічного 11-складовика 5+6
8
. 

Звичайно ж, цей розмір жодного стосунку до українських фольклорних форм 

не має, оскільки запозичений із польської книжної поезії. Можливо, саме 

тому Осип Барвінський у листі до С. Воробкевича 2/1 (лют.) 1867 року 

переконував: „Пишете у Вашому листі, що ,,Скит Манявський” гарно 

написаний, а я кажу, що ,,Скит…” як у мові, так і щодо мистецтва 

поетичного зовсім не належить до тих добрих; його б причислити між ті 

книжки, що й Гушалевичів, Дідицьких etc” [118, c. 76]. І далі: 

,,Компонування твору, розмір рядків і, навіть, окремі поетичні образи і 

порівняння суть зовсім у дусі латинсько-польськім. Щодо рядків, то не 

дотримувався він в них ніяких ритмів, а вдавався лише до рими: через те 

потерпіла наша мова дуже багато щодо своєї милозвучності і сили слова…” 

[118, c. 76]. 

Важливими видаються міркування С. Воробкевича щодо генерики. 

Епістолярій поета засвідчує, що він поділяв літературні твори на поезію, 

прозу та драму. Поезію, зокрема, диференціював на епічну, ліричну та 

драматичну. У листі до Олександра Барвінського 1 квітня 1867 року він 

стверджує: ,,Ваш часопис нам лише викохує нашу лірику, епіку і здорову, 

зрілу прозу…” [118, c. 103]. Тут, на жаль, С. Воробкевич не згадує про поезію 

драматичну, як і про драматичне мистецтво загалом – очевидно, таких 

матеріалів у ,,Правді” на той час не було. В аспекті лірики поет найчастіше 

використовував терміни ,,поезія”, ,,пісня”, ,,думка”. Щодо терміна ,,поезія”, 

як жанрового, наведемо цитату з листа С. Воробкевича до Д. Танячкевича 

1865 року: ,,Посилаю тобі кілька поезійочок; всі ще скомпоновані до твоєї 

науки… ” [118, c. 42]. Пісню – віршований твір, що його характеризує 

єдність ритму словесного й музичного і який призначений для співу, 

С. Воробкевич диференціював на народну й авторську. Поет неодноразово 

зізнавався, що добре засвоїв ,,характер нашої народної пісні” [118, c. 35], 

саме цьому жанру він присвятив свою працю ,,Наша народна пісня”. Про це 
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дослідження С. Воробкевич пише до Д. Танячкевича 1865 року: ,,Написав 

прозовий твір про нашу народну пісню … Більше з музично-історичного 

погляду…” [118, c. 42]. О. Маковей наголошував на зв’язку цієї праці з 

переписаною С. Воробкевичем німецькою мовою статті І. Вагилевича про 

народні пісні з ,,Русалки Дністрової” [113, c. 405]. 

У цій праці, проспівавши хвалу українському фольклорові, 

С. Воробкевич пропонує свою класифікацію народних пісень. Спочатку він 

виокремлює чотири їх види, потім – п’ять і насамкінець подає шестирівневий 

поділ: 1) думи історичні; 2) думки материнські, сирітські, дівочі, молодецькі, 

вояцькі; 3) пісні любовні; 4) пісні, дотичні до свят; 5) пісні обрядові, дотичні 

до господарства, корчемні; 6) пісні до танцю. 

Далі письменник подає огляд кожної групи, виділяючи в окремих із 

них підгрупи (наприклад, у піснях, дотичних до свят, називає колядки, 

щедрівки, гагілки; у піснях, дотичних до господарства, означує пісні 

обжинкові, пісні дівочі, які виконують, ,,коли коноплю збирають”, пісні 

парубоцькі, які співають ,,при роботі”, та ілюструє кожен вид прикладами).  

Наприкінці письменник здійснює оптимістичний прогноз щодо 

подальшого розвитку української народної пісні. 

Відзначимо, що першим і останнім реченням статті є Шевченків 

двовірш ,,Наша пісня, наша дума // Не вмре, не загине…”. 

До статті С. Воробкевич додав характеристику народних пісень у 

ракурсі музичного оформлення, відзначив, що їхня більша частина 

складається з восьми тактів, рідше постають шістнадцятитактові мелодії та 

наголосив на природності модуляції [31]. 

Термін ,,думка” С. Воробкевич використовував у двох значеннях. 

Перше значення: думка – це українська народна лірична пісня, якій, за 

висловом сучасних дослідників, ,,властиві увага до явищ природи, сердечних 

переживань” [100, c. 308]. У листі до редактора ,,Ниви” 1865 року поет 

запитував: ,,Можу і я Вам дещо музичного присилати? Пісні, думки, etc” 

[118, c. 13]. Термін ,,думка” С. Воробкевич витлумачував і як власне 
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музичний, і як літературний. У листі поета до редакції ,,Ниви” 1 (13) березня 

1865 року він зазначає: ,,З моїх власних композицій посилаю Вам дві думки 

без слів і одну коломийку – всі квіти з рідної ниви”. ˂…˃ Наша думка 

музична і наша коломийка і всі наші народні співи… всі на одному конечі 

роблені…” [118, c. 19]. А в листі до Д. Танячкевича 1865 року як відповідник 

до свого вірша ,,Святий вечір” (,,Стогнуть ліси і дуброви”) поет називає 

думку ,,Пливе чайка по Дунаю, дай ми, Боже, що гадаю” [118, c. 41]. Думку 

як пісенний літературний жанр, поет міг диференціювати і далі, наприклад, 

використовуючи словосполучення ,,народна історична думка” [118, c. 36]. 

Щодо другого значення терміна ,,думка”, то С. Воробкевич розумів його як 

ліричний авторський вірш.  

Зразки думки поет бачив у творчості Т. Шевченка (,,Тече вода в синє 

море”, ”Вітре буйний, вітре буйний!” та ін.), М. Шашкевича (,,Думка”), 

Ю. Федьковича (цикл ,,Думки”), А. Метлинського (збірка ,,Думки і пісні та 

ще дещо”). 

Термін ,,дума” С. Воробкевич найчастіше використовував у двох 

значеннях: музичному і літературному. Щодо музичного розуміння терміна, 

то в праці ,,Музика” він писав: ,,Найважливіше місце серед народних пісень 

належить думі та думці. Дума – епічна чоловіча пісня, спрямованість та 

інтонація якої дуже нагадують шотландську народну баладу” [30, c. 327]. У 

літературному значенні думу поет розумів як епічний віршований твір з 

історично-героїчним змістом. О. Маковей у ,,Загальних замітках про поезії 

Ізидора Воробкевича” вказував: ,,Від 1864 р. Із. Воробкевич з особливою 

охотою оспівував різні події з козацької історії. ˂…˃ Ці свої співи назвав він 

,,думами” і, коли вже написав їх немало, то 4 вересня 1866 р. сказав про них: 

,,Ці думки написав я більше-менше на історичній основі та усних переказах” 

[113, c. 401]. До цього додамо, що у С. Воробкевича було й ширше розуміння 

думи – як віршованого твору про давно минуле. У листі до редакції ,,Ниви” 

1 (13) березня 1865 року він писав: ,,Хоч може дума сьогодні написалася, але 

вона належить до минулих століть…” [118, c. 18]. Використовував поет і 
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похідні від ,,думи” словосполучення: ,,думи-пісні”, ,,пісні-думи”. 

С. Воробкевич погоджувався також з Д. Танячкевичем і використовував його 

вираз ,,історичні думи” для характеристики власних творів [118, c. 36]. 

Як ліро-епічний твір більшого обсягу розумів поет термін ,,поема”. Цей 

термін він використовував як визначення жанру власних та чужих творів. 

Поемами С. Воробкевич називав свої твори ,,Буковина” [118, c. 18], 

,,Черниця” [118, c. 69–85], ,,Дві могили” [118, с. 172] та ін. Поемами визначає 

жанр творів А. Могильницького ,,Скит Манявський” [118, c. 39] та 

Д. Мордовцева ,,Козаки і море” [118, c. 105]. Віршованими драмами називає 

поет свої пісні ,,Петро і Настуся” і ,,Козак-бандурист” [118, c. 165]. 

Свідченням небайдужості С. Воробкевича до термінології є використання 

ним жанрових означень щодо прозових творів: ,,Шкіц”, ,,оповідання”, 

,,історичне оповідання” [118, c. 103], ,,повісточка” [118, c. 90], ,,повість” [118, 

c. 129, 157] та ін. 

Уважність С. Воробкевича щодо жанрового визначення можемо 

простежити і за назвами його віршованих творів. Тут можна виділити 

принаймні три групи щодо співвідношення назви твору і жанру.  

1. Жанрове визначення твору подає у його назві: ,,Пісня”, ,,Думка”, 

,,Думки”, ,,Чумацька пісня”, ,,Пісня буковинська”, ,,Вечірня пісня”, 

,,Пісенька в часи жнив”, ,,Співанка руській Буковині”, ,,Песнь в осени”, 

,,Пісня черновецьких паничів з року 1800”, ,,Пісня черновецьких панночок з 

року 1800”, ,,Жовнярська пісня”, ,,Руська пісня”, ,,Пісня при чарці”, ,,Осіння 

пісня”, ,,Пісня руська”. 

2. Називає твір за визначеним різновидом: ,,Веснянка”, ,,Сумні 

веснянки”, ,,Наша веснянка”, ,,Серенада”, ,,Ідилія”, ,,Буковинська ідилія”. 

3. Подає визначення жанру після назви твору: ,,Мурашка. Дума”, 

,,Гетьман Наливайко. Історична дума”, ,,Вечір над Прутом. Ідилія”, ,,Нечай. 

Поема історична”, ,,Драгоманка. Балада”, ,,Озеро царя. Балада”, ,,Гостинець з 

Боснії. Поема”, ,,На степах. Фантазія”. 
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Жанрові визначення поет вплітав у тканину власних віршованих творів, 

наприклад, у вірші ,,Якби я зі срібла скрипку мав…”
9
 

Такими були погляди С. Воробкевича щодо окремих складників 

змістової організації та зовнішньої форми літературно-художнього твору. 

Згідно з ними формувалася і розвивалася поетика його власних творів.  

 

Висновки до розділу 1 

Теоретичні проблеми поетичного самовираження С. Воробкевича 

розглянуто в аспектах історіографії питання та міркувань самого автора про 

поетику віршованого твору.  

У сегменті вивчення літературознавчої рецепції поетики віршованих 

творів С. Воробкевича ми скористалися класифікацією праць про поезію 

автора збірки ,,Над Прутом”, запропоновану Б. Мельничуком (чотири 

періоди вивчення творів поета).  

Щодо періоду 80-х років ХІХ – початку ХХ століття розглянуто 

міркування С. Смаль-Стоцького, О. Огоновського, І. Франка, О. Маковея 

(рецензія на збірку ,,Над Прутом”), М. Лозинського. 

Здійснено аналіз літературно-критичних матеріалів, оприлюднених у 

перші кілька десятиліть по смерті письменника (другий період). Це праці 

В. Гнатюка, В. Мировця, Є. Семаки, О. Маковея (,,Літературна спадщина по 

Ізидорі Воробкевичу”, ,,Ізидор Воробкевич”, ,,Загальні замітки про поезії 

Ізидора Воробкевича”), В. Сімовича та О. Крицевого.  

Третій період (40-і – перша половина 80-х років минулого століття) 

представлений дослідженнями Ф. Погребенника, В. Лесина та О. Романця. 

П. Никоненка (другий розділ автореферату кандидатської дисертації 

„С. І. Воробкевич. Життя, творчість та місце в літературному процесі другої 

половини ХІХ ст.”), В. Шабліовського.  

До четвертого періоду (від кінця 80-х років ХХ ст. і до наших днів) 

вналежнюємо праці М. Боднаря, М. Івасюка, П. Никоненка та М. Юрійчука, 

О. Любімової, С. Протасової.  
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З-поміж наукових праць виокремлено матеріали О. Маковея (,,Загальні 

замітки про поезії Ізидора Воробкевича”), В. Лесина та О. Романця („Сидір 

Воробкевич – поет”), М. Бондаря (,,Поезія пошевченківської епохи. Система 

жанрів”), П. Никоненка та М. Юрійчука (,,Сидір Воробкевич: Життя і 

творчість”, 2003).  

Відзначено, що серед складників поетики С. Воробкевича порівняно 

краще вивчені генерика та версифікація, однак жоден із них не досліджений 

достатньо повно, тому актуальним залишається завдання комплексного 

діахронічного вивчення поетики віршованих творів буковинця.  

Запропоновано періодизацію поетичної творчості С. Воробкевича. 

Вона складається з трьох часових відрізків: 1863 – 1867 рр.; 1868 – 1875 рр.; 

1876 – 1903 рр. Третій період поділяємо на два підперіоди: 1876 – 1891 рр. та 

1892 – 1903 рр. 

Реалізація поставленого завдання пов’язана також із вивченням 

поглядів самого письменника на поетику. Вони не завжди могли бути 

правильними, деякі судження хронологічно зазнавали певних змін, але їхня 

цінність щодо розуміння поетики творів безсумнівна. 

Письменник здебільшого використовував термін ,,стиль”, 

витлумачуючи цю категорію як сукупність художніх засобів, що вирізняють 

творчість одного автора від іншого.  

С. Воробкевич поділяв літературу на поезію, прозу та драматургію. 

Поезію диференціював на народну (фольклорну) та літературну. 

Літературний твір він розумів як структуру, що складається зі змісту та 

форми. У сегменті змісту С. Воробкевич виділяв тему й ідею. У власній 

творчості письменник виокремлював дві теми: мотив Буковини в 

різноманітних варіантах і тему історичного минулого України. Ідею 

літературного твору поет образно визначив як ,,перлину”, ,,зерно”, ,,плід”.  

Цікавими є міркування С. Воробкевича щодо форми літературного 

твору, які в нього були тісно пов’язані з питанням про її ,,виправлення”, 
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,,вигладження”, ,,шліфування”. Найповніше письменник висловився щодо 

двох складників зовнішньої форми – мови та версифікації.  

Поет з самого початку зізнавався в недостатньому знанні української 

літературної мови, а відтак – у необхідності мовного шліфування власних 

творів. Водночас упродовж творчого життя він дієво намагався покращити 

знання мови (виписування окремих слів, виразів, конструкцій, вивчення 

тогочасних граматик).  

Віршознавчі погляди С. Воробкевича базувалися на ,,стопній” теорії 

версифікації, яку викладали в німецьких гімназіях краю і якою здебільшого 

користувалися тодішні вітчизняні віршознавці. Орієнтація на ,,стопну” 

теорію призводила до звуженого розуміння природи українського вірша: 

С. Воробкевич розглядав фольклорні та книжні силабічні структури за 

правилами силабо-тонічної версифікації. Практичним наслідком цього 

ставала поява багатьох хореїзованих рядків у його текстах, спрямованих на 

народнопісенну силабіку.  

Письменник використовував терміни ,,метрум” (віршований розмір), 

,,стопи”, ,,ритм”, ,,строфи”, ,,вірш”, ,,рим”, виділяв цезуру в схемах рядків. 

Віршознавчі погляди поета згруповано за такими аспектами: пошук власної 

віршованої форми (особливо, щодо драматичних творів); обстоювання і 

характеристика своєї форми (виокремлено лист поета 1865 р. до 

Д. Танячкевича, у якому він заперечує тезу критика щодо невідповідності 

своїх творів народним ритмам); судження про віршовану форму інших 

авторів (про „метрум” О. Кониського, про структуру вірша С. Мартиновича, 

помилкова характеристика форми відомої поеми А. Могильницького ,,Скит 

Манявський”). 

Важливими видаються також міркування С. Воробкевича щодо 

генерики. В сегменті лірики поет найчастіше використовував терміни 

,,поезія” (як жанрове поняття), ,,пісня”, ,,думка”, ,,дума”, ,,поема”. На 

особливу увагу заслуговує класифікація народних пісень, подану ним у статті 

,,Наша народна пісня”. Показано, що свідченням уважності С. Воробкевича 
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до жанрового визначеня є назви його віршованих творів (виділено три групи 

поетових творів щодо співвідношення твору і жанру). 



РОЗДІЛ 2 

ҐЕНЕЗА ПОЕТИКИ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ  

СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА 

1903 року у виданні ,,Літературно-науковий вісник” член редакційного 

комітету В. Гнатюк помістив некролог з приводу смерті Сидора 

Воробкевича. Автор публікації, яка, на думку Б. Мельничука, ,,нагадує не 

стільки прощальне жалібне слово, скільки літературно-критичну статтю, 

місцями вельми гостру” [120, c. 140], висловив такі міркування щодо 

віршованих творів буковинця: ,,Багато віршів творив він під впливом або 

народних пісень, або інших поетів, і від того впливу полишилися навіть сліди 

в тих його творах. Але дуже рідко вони дорівнюють першотворам. Докладно 

це питання можна розібрати лише в окремій статті, тут вистачить лише 

зазначення” [47, c. 48]. Цікавим видається й уточнення: ,,Зрозуміло, що поет, 

пишучи свої вірші, не парафразував чужих, не повторював, не наслідував 

змісту, але окремі слова і розмір вказують прямо на цей вплив…” [47, с. 49]. 

При цьому автор некролога послався на О. Огоновського, який у своїй 

,,Історії літератури руської” (1889) помітив у С. Воробкевича ,,сліди 

вправного переспіву думок Шевченкових”, водночас зауваживши, що вони 

залишаються оригінальними творами [144, с. 50].  

До питання про витоки поетики віршованих творів С. Воробкевича, крім 

О. Огоновського та В. Гнатюка, принагідно зверталися С. Смаль-

Стоцький (1887), О. Маковей (1901, 1909), М. Лозинський (1901), 

Ф. Погребенник (1956), В. Лесин та О. Романець (1964), О. Романець (1966), 

П. Никоненко (1975), М. Ласло-Куцюк (1979), В. Шабліовський (1984), 

М. Бондар (1986), М. Івасюк (1986), П. Никоненко та М. Юрійчук (2003), 

Н. Шатілова (2011), Л. Кучурян (2012). Систематизуємо наукові здобутки 

вчених, додавши нові спостереження та врахувавши кількісну (виражені 

одним складником поетики, кількома, багатьма) та хронологічну (постійні, 

епізодичні: на початку, в середині, у кінці творчого шляху) ієрархію впливів. 



2.1. Вплив фольклору та поезії Т. Шевченка на поетику віршованих 

творів Сидора Воробкевича 

Найсильнішим чинником щодо формування поетики віршованих творів 

С. Воробкевича, який діяв упродовж усієї творчості поета і виявлявся у 

багатьох (якщо не у всіх) сегментах творів, був національний фольклор. На 

це вказували всі дослідники віршованої творчості поета, найяскравіше – 

О. Маковей, В. Лесин та О. Романець, П. Никоненко та М. Юрійчук, 

Н. Шатілова. Відразу зазначимо, що поет зазнавав фольклорного впливу як 

безпосередньо, так і через посередництво інших авторів (і попередників, і 

сучасників), які у своїй творчості орієнтувалися на фольклор. Цю, другу 

форму впливу, розглянемо в персоналіях. Зосередимося на першому варіанті. 

Сам поет неодноразово зізнавався в любові до фольклору. В одному з 

листів 1865 року до Д. Танячкевича він стверджував: ,,Я збирав і записував 

народні думи-пісні через близько 15 років, не знав я ні мук, ні трудів, лазив у 

низьку хату, під бідну солом’яну стріху, частував сліпого лірвака, і тони в 

музику складав і в книжки збирав” [118, с. 35]. 

У листі до цього ж адресата С. Воробкевич розпочинає опис власної 

,,невеликої” бібліотеки з таких видань: ,,Збірники пісень М. Максимовича, 

Жеготи Паулі, Вацлава з Олеська, Коціпінського і другі менші збірнички 

пісень і пословиць народних…” [118, c. 35]. Вивчення народних пісень 

уможливило появу поетової праці ,,Наша народна пісня” (1865). За словами 

В. Шабліовського, ,,в ній у дусі романтизму він дає оцінку народній 

пісенності, визначаючи її як джерело вивчення історії, і робить спробу 

систематизувати пісенний матеріал. Кожну групу автор докладно 

характеризує як з боку змісту, так і поетичної структури, а у висновках 

підкреслює, що при вивченні народних пісень необхідно враховувати два 

аспекти: поетичний текст пісні та її музичний склад, якими необхідно 

керуватися при групуванні народних пісень” [190, c. 63]. 
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Своє літературне кредо – ,,характер нашої народної пісні так серцю 

присвоїв, що лише в сім такі співати знає, і швидше заніміє, чим без нього 

залишиться” [118, c. 35] – С. Воробкевич проніс через усе творче життя. 

О. Маковей поділив віршовані твори С. Воробкевича на дві великі 

групи: думки і пісні та балади і оповідання, визначивши таким чином лірику 

(думки і пісні), ліро-епос (балади) та епос (віршовані оповідання). Дослідник 

був переконаний, що найважливішим джерелом ліричних поезій 

Воробкевича були народні пісні [113, с. 404]. О. Маковей диференціює 

лірику поета за тематикою: ,,Любов у різних виявах, козак, чумак, 

рекрутчина, молодість, природа, попри те – поетичні плачі за тим, що минуло 

і не вернеться з нашої історії, – ось мотиви його першої лірики…”. Дослідник 

уточнює, що мотиви лірики С. Воробкевича – ,,ті самі, що і в народних 

піснях” [113, c. 405].  

Подібними були судження В. Лесина та О. Романця. Учені поділяли 

вірші С. Воробкевича на три групи: епічні вірші, ліричні поезії, пісні. Щодо 

епічних творів, на думку дослідників, мають цінність ті (балади і віршовані 

оповідання), у яких автор використав народні перекази та легенди, отже, 

твори з фольклорною основою (,,Скаменіла багачка”, балада ,,Панська 

пімста”, романтичні балади ,,Русалка Черемша”, ,,Вівчарева полонина” [97, 

c. 23]. 

В. Лесин та О. Романець стверджували, що основою багатьох ліричних 

віршів і пісень поета стала народна пісня. Причому вчені, услід за 

О. Маковеєм [113, c. 401], зауважували, що перші спроби поета були 

звичайними наслідуваннями народних пісень, але і пізніші – поетикою і 

засобами віршування, дзвінкою, щиро народною мовою, мотивами, образами 

та стилістикою – близькі до народних пісень [97, c. 24–25]. Зв’язок із 

народною творчістю В. Лесин і О. Романець побачили в поетових віршах на 

тему кохання (,,Дівчина чорноброва, ой знай, чим ти мені…”, ,,У тій Руській 

Молдовиці”, ,,Марійка із Розтік”), у поезіях на тему рекрутчини (,,Петро ся 

вернув”), у пейзажній та громадянській ліриці, у жартівливих віршах і піснях. 



 67 
 

Науковці стверджували, що співомовка ,,Сива ненька говорила…” <…> 

нагадує дуже популярну закарпатську українську народну пісню ,,Тече вода 

каламутна”, а відгук такої ж пісні ,,На потічку-м прала” відчутний у вірші 

,,Якби-м знала, що мя возьме” [97, c. 32]. 

Ці ж дослідники виділяють співзвучні з фольклорними жанри пісні, 

ліричного вірша, балади, вірша-оповідання, співомовки.  

П. Никоненко та М. Юрійчук уважають, що твори ,,Дочка мельника”, 

,,Черемош-лікар”, ,,Кифір і Ганнуся” та інші, створені за мотивами і на зразок 

народних балад [116, с. 81]. На ,,народну мову” творів С. Воробкевича 

звертав увагу О. Маковей [141, с. 13]. Детально лексику поета дослідила 

Н. Шатілова в праці ,,Ідіостиль Сидора Воробкевича” (2011). Вона з’ясувала, 

що ,,лексикон творів письменника закономірно має виразне говіркове 

забарвлення, містить чимало запозичень зі слів територіальних мов, що було 

типовим для західноукраїнського варіанта літературної мови цього періоду. 

Діалектна лексика паралельно з літературною є важливим складником 

індифікаційно-комунікативного простору художніх текстів автора і водночас 

однією з домінантних рис його індивідуально-авторської манери письма” 

[191, c. 15]. Н. Шатілова показала спорідненість поетичного слова 

С. Воробкевича загалом з усною народною творчістю в аспекті тропіки та 

синтаксису. Дослідниця стверджує, що вплив фольклорної традиції на мову 

С. Воробкевича унаочнюють, по-перше, синтаксичні фольклоризми: 

традиційні епітетні словосполучення фольклорного походження, насичені 

асоціативним змістом, що набувають символічного звучання: рідна 

матусенька, мила сестричка, червона калина, хрещатий барвінок, 

зелена рута;  по-друге, прикладкові асоціативні словосполучення, 

почерпнуті із фольклорної мови чи створені за їх зразком: гуцул-сиротина, 

ворожка-чарівниця, горе-трута;  по-третє, семантико-синтаксичні 

паралелізми як форма вираження символічних фольклорних творів, які 

ілюструють тенденцію народнопісенної мови до протиставлення понять та 

образів: виріс в лісі дуб хороший, рівний, кучерявий, а у неньки 
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хлопець гарний, рум’яний, білявий;  по-четверте, синтаксичні 

конструкції з багаторазовими повторами, що не лише інтенсифікують ознаку, 

а забезпечують ритміко-інтонаційний малюнок фрази, близький до 

фольклорного: Третій раз весна природу цвітом убирала, третій раз 

листок зів’ялий як спадав, видала…;  по-п’яте, традиційні порівняльні 

конструкції, які, створюючи портретні характеристики, увиразнюють 

синтаксичну організацію текстів письменника, надаючи яскравого 

народнопісенного колориту: В неї личко, як малина, а губонька, як 

калина. Н. Шатілова зауважує, що твори С. Воробкевича містять 

народнопоетичні порівняння дівчини з рослинним світом (калина, рожа, 

мак, цвіт, тополя, малина, смерічка, терен) , твариною (ясочка, 

вивірка), птахом (голубка, пава, ластівка),  небесними світилами (зірка, 

місяць); хлопця з деревом (явір, смерека, дуб),  закоханої пари з птахами 

(голуби, горлиці)  [191, с. 14]. 

Цим узагальненням дослідниці передували подібні міркування 

літературознавців, які теж розглядали поетичні твори С. Воробкевича в 

аспекті тропіки та синтаксису.  

П. Филипович у статті ,,Шляхи Франкової поезії” (1927) дав таку 

характеристику творчості Данила Млаки: ,,У своїй ліриці він не виходить за 

межі переспівів народної пісні з її нескладним паралелізмом життя людини й 

природи, з її стереотипними образами: ,,Явір похилився – хлопець 

зажурився”[185, c. 66]. 

Ф. Погребенник у статті ,,Талановитий буковинський письменник” 

обмежився лише зауваженням, що поет „широко використовує порівняння, 

епітети, заспіви, властиві народній ліриці” [152], В. Лесин та О. Романець 

розгорнули це твердження: ,,Поет часто використовує народнопісенні сталі 

епітети й інші образні засоби – вітер буйнесенький, горлиця сивенька, 

князь-місяць, чорний ворон, кінь вороний,чорна хмара, люта буря  

тощо. Безпосередньо з народної пісні запозичені деталі портретної 

характеристики дівчини чи хлопця – ,,очі, мов зірниці” або ,,наче терен 
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оченята”; ,,мов два луки бровенята”. За зразком народної пісні побудовані й 

стверджувальні та заперечні паралелізми: для прикладу можна назвати ,,При 

потоці явір” (до речі, це пряме наслідування загальновідомої народної пісні 

,,Стоїть явір над водою”) або ,,У тій Руській Молдавиці” (в останньому вірші 

враження від заперечних паралелізмів дещо послаблюється ускладненою 

інверсією). Є у віршах Воробкевича і властиве для народних пісень 

звернення до сил природи (вітру буйнесенького, гори високої, ріки 

бистрої, криниці глибокої) , і характерна народнопісенна ретардація, 

потрійність повторів та багато інших фольклорних засобів” [97, c. 25]. До 

наведених прикладів додав й інші В. Шабліовський [190, c. 63, 64]. 

П. Никоненко та М. Юрійчук у виданні 2003 року, розглядаючи поезію 

,,Сумно в гаю зозуля кувала”, зауважували: ,,Насичений народнопісенними 

символами (зозуля – уособлення смутку і туги, кінь – вірний товариш, ворон 

– вісник нещастя, сон – смерть), метафоричними образами та епітетами 

(,,зозуля до мамки слізно промовляла”, ,,коник ірже та й думає”, ,,степ тоскно 

гомонить та плаче”, ,,бліде личко росиця вмиває”, ,,зелен-муравонька”, ,,ясні 

очі”, ,,кров червона”, ,,бліде личко”, ,,шабля остра”) цей твір з притаманною 

народним пісням емоційністю передає трагізм ситуації …”[141, c. 59–60].  

З народнопісенною основою частину творів С. Воробкевича зближує 

переплетіння словесного і музичного ритму як основна ознака пісні. 

С. Смаль-Стоцький у ,,ювілейнім викладі” ,,Ізидор Воробкевич” (1887) 

зауважив, що той уже з 1858 року почав складати власні вірші та укладати їх 

під ноти [172, c. 194]. О. Маковей у ,,Загальних замітках про поезії Ізидора 

Воробкевича” (1909) уточнив – з 1859 року [113, c. 401]. На гадку 

О. Маковея, С. Воробкевич на початку творчості наслідував зміст народної 

пісні: ,,Дедалі він і сам починає складати пісні-мелодії і сам до сих пісень 

добирає слова, або навпаки… Переважна більшість з його лірики з 

1869 року – це вже справжні пісні з музикою” [113, c. 405-406]. О. Маковей у 

першому томі творів С. Воробкевича виділив 71 поетичний твір, до якого сам 

автор подав музику. Укладач уважав, що багато поетових віршів ,,показують, 
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що це ніщо інше, тільки тексти до пісень, може й не покладених на ноти” 

[113, c. 406]. Загальний висновок автора ,,Загальних заміток…” такий: ,,Хоч 

доводиться нам судити Воробкевичеві думки і пісні без уваги на музику, 

проте мусимо сказати, що він і в них показує значний поетичний талант і 

багато щирого чуття” [113, c. 407]. 

Близькість до фольклору виказує також віршована будова поетичних 

творів С. Воробкевича. Із масиву форм українського народного віршування, 

помічених у збірниках народних пісень, починаючи з німецькомовного 

видання козацьких пісень (Ляйпціг, 1846) і у власних записах, поет творчо 

запозичив лише частину. Вона і становить основний сегмент його 

версифікації. До листа до Д. Танячкевича (1865) С. Воробкевич додає низку 

власних віршів, а в самому листі й перелік фольклорних відповідників щодо 

ритму текстів поезій [118, c. 41-42]. За даними С. Протасової, поет у 60-х – 

70-х роках використав такі народнопісенні форми: 6-складовик, 7-складовик, 

8-складовик, 12-складовик, 13-складовик (8+5), 14-складовик у двох 

варіантах: (8+6)2 і 8,6,8,6. Переважає форма 14-складовика з варіантом 

8,6,8,6 [156]. О. Маковей у рецензії на збірку ,,Над Прутом” стверджував: 

„Більша частина збірки поезій Воробкевича – се ліричні поезії, складені на 

лад народних пісень…” [115]. У поета переважають строфічні (а отже, 

пісенні будови), здебільшого з катренними або двовіршевими строфами, у 

яких домінує неповне римування з жіночими римами та парне з жіночими 

римами, що знову ж таки є ознаками народнопісенності. О. Любімова у 

статтях, присвячених віршуванню західноукраїнських авторів 80-х – 90-х 

років окреслює народнопісенний ,,спектр” віршованих творів 

С. Воробкевича: 6-складовик, 8-складовик, 10-складовик (5+5), 12-складовик, 

13-складовик зі схемою 8,5,8,5, 14-складовик 8,6,8,6 (саме в автора збірки 

„Над Прутом” зафіксовано найбільший відсоток творів із цим ритмом – 42,4) 

[106]. Дослідниця підкреслює пісенний характер різноскладових віршів [99, 

c. 60] та силабічних поліметричних форм поета [103, c. 61]. 



 71 
 

Щодо письменників, які мали вплив на С. Воробкевича, то дослідники 

його творчості називали різні імена, не завжди розмежовуючи авторів, твори 

яких читав поет, з тими, які справді вплинули на нього, не здійснюючи 

належних ілюструвань та аргументації. Загалом же на основі припущень 

літературознавців, представлено низку імен попередників та сучасників 

Воробкевича, які могли впливати на нього: І. Котляревський, Т. Падура, 

М. Шашкевич, М. Устиянович, Я. Головацький, Т. Шевченко, П. Куліш, 

А. Метлинський, Ю. Федькович, М. Емінеску, В. Александрі. Додамо до них 

ще й О. Кониського, Й.-В. Ґете, Г. Гайне, а також І. Гліаде-Редулеску та 

Я. Векереску.  

Примітно, що серед перелічених імен відсутні буковинські літератори-

попередники, за винятком Ю. Федьковича. У вітчизняному 

літературознавстві наявні два погляди щодо української літератури на 

Буковині передфедьковичевого і передворобкевичевого періоду. Згідно з 

першим, опертим на відоме Франкове судження щодо окремих впливів 

,,самоділкового мистецтва”, які ,,в ХІХ в. були ще менше популярні, ніж 

уперед і не мали ніякого впливу на суспільність” [184, т. 32, c. 228], нічого 

вартісного, що б заслуговувало на увагу дослідників, у цей час не з’явилося. 

Такий погляд був характерний для літературознавців радянського періоду, 

які були змушені описувати літературу лише в аспекті панівної офіційної 

ідеології.  

Другий погляд на ,,кириличну” літературу на Буковині середини 

ХІХ століття з’являється в період державності України і полягає в тому, що 

будь-яке національне літературне явище заслуговує на літературознавче 

осмислення. Безперечно, має рацію Л. Ковалець, яка у статті ,,В епоху 

Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської… До проблеми актуалізації 

спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині” (2016) 

закликає всебічно розглянути буковинське літературне життя ХІХ століття, 

виокремлюючи імена Гаврила Продана, Василя Продана, Василя Ферлеєвича, 

Ізидора Мартиновича, Євсевія Андрійчука, Михайла Коморошана [73, c. 65]. 
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Маємо вже першопочатки такого вивчення: у статтях І. Грималовського та 

П. Івончака про мовостиль В. Ферлеєвича та про версифікацію поетів 

Буковини 40-х – 50-х років [48; 61]. 

Немає сумніву в тому, що С. Воробкевич знав своїх літературних 

попередників. О. Попович – автор монографії ,,Осип Маковей – критик та 

історик літератури” (2001) – цілком переконливо зауважував: ,,Мабуть не 

перебільшував О. Маковей, коли підкреслював, що С. Воробкевич, живучи у 

віддалених гірських селах, краще знав про літературні новини та громадсько-

культурний рух на Україні, ,,ніж усі тодішні буковинці, винявши хіба кількох 

у Чернівцях та Федьковича у Путилі” [153, с. 7]. Невипадково, наприклад, в 

архіві письменника зберігається колективна збірка ,,Вірші на смерть Василя 

Продана”, видана в Чернівцях 1880 року [160, c. 94]. Однак, якщо порівняти 

віршовану спадщину буковинців-попередників із творами С. Воробкевича, то 

відзначимо доволі віддалений зв’язок, наприклад, між В. Ферлеєвичем, який 

видав свої ,,Пісні з нотами” (1845–1846), і С. Воробкевичем, який додавав 

ноти до власних текстів, чи од В. Продана з хвалебним щодо австрійського 

цісаря твором автора збірки ,,Над Прутом” ,,16 сентября 1880 г.”
10

. 

,,Віддаленість” від поетичних систем попередників можна пояснити тим, що 

їхні твори, за словами Л. Ковалець, перебували ,,у руслі барокової традиції” 

[73, с. 65], а художня свідомість С. Воробкевича була зорієнтована на 

романтизм, народнопісенність.  

Серед письменників, які помітно вплинули на Воробкевичеву поетику, 

як чільне виокремлюємо ім’я Т. Шевченка. Сам поет неодноразово 

зізнавався, що найвище серед цих знаних авторів ставить саме його. У листі 

до О. Барвінського 13 (26) лютого 1867 року С. Воробкевич стверджував: 

,,Т. Шевченко нам освітив дорогу, він нам зірвав з очей густу заслону, він 

нам показав, що наша мова здатна до відображення найглибших почуттів, 

найвищих думок …” [118, c. 92]. У тому ж листі поет визнає, що, ,,читаючи 

гарні твори Тараса, Куліша і др.”, навчається у них, виписує з їхніх творів 

,,нові вирази та конструкції” і під їхнім впливом ,,таку охоту дістає, що 
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мимохідь рука за перо хватає, а дрібненькі слова і з серця виливаються” [118, 

c. 95]. 

Про вплив Кобзаря на поезію С. Воробкевича говорили всі дослідники 

творчості буковинця, починаючи з О. Огоновського. Першим, хто показав 

приклади такого впливу, був М. Лозинський, автор рецензії на збірку Данила 

Млаки (Ізидора Воробкевича) ,,Над Прутом”, надрукованої в газеті ,,Діло” 

31 серпня (13 вересня) 1901 р. М. Лозинський наводить фрагмент із 

Воробкевичевого вірша ,,Рідна мова”: 

Мово рідна, слово рідне,   Свої його цураються, 

хто ся вас стидає,    в хату не пускають, 

хто горнеться до чужого,  а чужії як заразу 

того Бог карає.    чуму обминають [102]. 

Критик стверджує: ,,Оці слова кожному нагадають аналогічний уступ з 

Шевченкового ,,Посланія”, що починається словами: ,,Бо хто матір забуває, 

того Бог карає”. На думку М. Лозинського, прикладом того, як ,,сильно 

можна підпасти під вплив іншого письменника”, є Воробкевичів вірш 

,,Заповіт”
11

. Залежність Воробкевичевого твору від ,,Заповіту” Т. Шевченка 

цілком очевидна. М. Лозинський говорив про запозичення в аспекті тематики 

та образів. Шевченкова тема історичного минулого України, козакофільські 

мотиви стали близькими С. Воробкевичу. На це вказував ще О. Маковей у 

рецензії 1901 року на першу збірку письменника: ,,Чимось старосвітським віє 

в нашу душу, коли ми читаємо, наприклад, ,,Мурашку” або інші такі 

поетичні оповідання. Вони нагадують нам ще Шевченкові або Кулішеві 

оповідання з ,,Досвіток” [115]. Цей же автор у ,,Загальних замітках про поезії 

Ізидора Воробкевича” зауважував, що ,,захоплення історією проявилося у 

Воробкевича ще й темами про Нерона (1876, мотив Шевченкових 

,,Неофітів”) [113, c. 403]. П. Никоненко та М. Юрійчук звернули увагу на 

ліричні відступи в поемі С. Воробкевича ,,Гуцульська доля” [141, c. 80–81]. 

Справді, цю поему, як і Шевченкову ,,Катерину”, розпочинає ,,відступ”. 

Дослідники стверджували: ,,Під впливом Шевченкового ,,Івана Підкови” 
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С. Воробкевич переробив однойменний вірш, який спочатку був 

надрукований у газеті ,,Слово” (1865), а через два роки з’явився на сторінках 

,,Галичанина” (1867) під зміненою назвою ,,Казнь Івана Підкови” [141, c. 74]. 

П. Никоненко та М. Юрійчук помітили також, що в поемі С. Воробкевича 

,,Мурашка” ,,епізод зустрічі козаків з хлопцем-сиротою в степу… дуже 

нагадує розмову Залізняка з Яремою в розділі ,,Червоний бенкет” поеми 

,,Гайдамаки” [141, c. 75]. 

Групу запозичень становлять лексико-синтаксичні повтори, що мають 

виразне ,,шевченківське” забарвлення. Д. Чижевський захоплено писав: 

,,Шевченко досягає надзвичайної повнозвучності, по-перше, простим 

повторенням тих самих або споріднених слів” і наводив приклад: 

… бо спочину, 

як батько спочинув…[189, c. 404–405]. 

Поезія С. Воробкевича ,,Моє горе” розпочинається так: Сиджу тихо у 

куточку, / горенько уснуло… / Най дрімає хоть годину. / Боюсь навіть люлю / 

Заспівати, святе люлю [28, c. 74]. 

Воробкевичів рядок із поеми ,,Гуцульська доля” – ,,Схаменіться, 

гуцулики, молю вас, благаю…” – легко накладається на Шевченкове: 

,,Обніміться, брати мої, // молю вас, благаю”. 

Значний сегмент запозичень становлять рядки і строфи, що є 

ремінісценціями з Шевченкових поезій
12

. Творчість Кобзаря наче 

,,узаконювала” практику використання всіх елементів поетики фольклору в 

авторській поезії загалом. Фіксуємо численні форми Воробкевичевих 

версифікаційних запозичень із Т. Шевченка. Буковинського автора 

зацікавило звернення Т. Шевченка до фольклорних віршованих форм. За 

даними Н. Костенко, у метричному репертуарі Кобзаря переважають 

силабічні конструкції, в основному народнопоетичного походження. Поет 

використовував 6-складовик, 8-складовик, 10-складовик, 14-складовик, 

варіанти 14-складовика, думовий вірш. Усі ці форми фіксуємо і в творчості 

С. Воробкевича [20]. Н. Костенко у ,,Метричному довіднику до віршів Тараса 
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Шевченка” (1994) стверджує, що найактивнішим компонентом серед 

використаних поетом народнопісенних структур був 14-складовик, форма, 

якою було написано 53,6 % версів [80, с. 5]. У поезії С. Воробкевича так само 

домінував народнопісенний 14-складовик у двох варіантах [80, c. 5]. Відомо, 

що Т. Шевченко не просто копіював народнопісенний дистих (8+6)2 або 

катрен 8,6,8,6, а урізноманітнював фольклорну форму. Н. Чамата в 

монографії ,,Ритміка Т. Г. Шевченка” (1979) показала, що геніальний поет 

здійснював це за допомогою порушення силабічних груп (і 8-складових, і 6-

складових), використанням рядкового і міжстрофного перенесень, грою 

внутрішніми римами, відступами від фольклорного римування АВСВ. 

Більшу частину цих прийомів фіксуємо у віршах С. Воробкевича.  

Перенесення у 14-складовику в буковинського автора характерні як для 

форми (8+6)2, так і для структури 8,6,8,6, причому у другому варіанті 

перенесення, як і в Т. Шевченка, використано значно активніше. Перші 

спроби застосування перенесень у 14-складовику (8+6)2 фіксуємо в ліро-

епічних творах ,,Гуцул-сиротина” (1864) та ,,Скалозуб” (1865). У ліричних 

творах перенесення в цій формі з’являється в поезії ,,Бодай тебе, вівчарику, 

добро не минуло…” (1867)
13

. Перші ,,шевченківські” перенесення (і відразу 

міжстрофні!) у структурі 8,6,8,6 фіксуємо у вірші ,,Згадка старини” (1866)
14

.  

Д. Чижевський уважав внутрішню риму в Т. Шевченка ,,систематично 

вжитим засобом присилити ту співзвучність, яку почасти втрачено через 

неповну риму” [189, c. 404]. Вчений навів низку таких прикладів у Кобзаря. 

Чимало внутрішніх рим фіксуємо у 14-складовику С. Воробкевича
15

. Відомо, 

що Т. Шевченко експериментував із римуванням у строфах 14-складовика, 

урізноманітнюючи таким чином схему АВСВ. Подібний підхід характерний і 

для буковинського автора
16

. З традицією Шевченкового творення силабічних 

строф пов’язуємо появу у віршах С. Воробкевича форм, відмінних від 

канонічно-народнопісенних. Н. Костенко виокремила у творчості Кобзаря 

1,8 % рядків, складених варіаціями 14-складовика (варіюються як 8-складові, 

так і 6-складові групи) [80, с. 5]. Прикладами слугують поезії ,,Косар”, ,,І 
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багата я…”, ,,Не вернувся із походу”, ,,Ой крикнули сірі гуси…”, ,,Ой люлі, 

люлі моя дитино…”, ,,Ой умер старий батько…”, ,,Полюбилися я…”, 

,,Породила мене мати…”, ,,Якби мені, мамо, намисто…”, ,,Якби мені 

черевики…” та фрагменти окремих поліметричних творів. Зразком подібного 

підходу (варіювання 8-ми та 6-складових рядків) є пісенна (як і в 

Т. Шевченка) поезія С. Воробкевича ,,Молодої Січи…”
17

.  

Перегук із Т. Шевченком вбачають у використанні С. Воробкевичем 

форми народної думи. П. Никоненко та М. Юрійчук стверджували: ,,Ритміка 

його поем, наприклад, ,,Скалозуб”, ,,Черниця”, має ту особливість, що в них 

стрункий ритмічний лад коломийкового вірша або історичної пісні, подібно, 

як у поемі Т. Шевченка ,,Невольник”, час від часу переходить у речитативні 

інтонації, які властиві народній думі. Цей прийом застосовано і в поемі 

,,Нечай”, де Кобзар словами ,,тужної думи” розповідає про трагічні події” 

[141, c. 76]. До сказаного варто додати, що принцип ,,уведення” думового 

вірша в текст, написаний іншим розміром, С. Воробкевич міг спостерегти 

також у творі М. Шашкевича ,,Хмельницького обступленіє Львова” (1834). 

Безсумнівно, у Т. Шевченка С. Воробкевич запозичив силабічну книжну 

форму, основа ритму якої полягала в чергуванні 12-складових та 

11-складових рядків. Найчастіше таку структуру автор ,,Кобзаря” 

використовував у творах, що за своєю будовою є поліметричними 

конструкціями (наприклад, у поемах як ліричні відступи). За даними 

Н. Костенко, ця форма в Т. Шевченка складає 3 % від загальної кількості 

рядків і 8,6 % від усіх творів [80, c. 323]. Наведемо хрестоматійний приклад 

із поеми ,,Гайдамаки”: 

Сирота Ярема, сирота убогий:   UU‒U‒U||UU‒U‒U 6+6 

Ні сестри, ні брата, нікого нема!  UU‒U‒U||U‒UU‒  6+5 

Попихач жидівський, виріс у порогу; U‒UU‒U||‒UUU‒U 6+6 

А не клене долі, людей не займа [192, c. 136]. UUU‒ ‒U||U‒UU‒ 6+5 

Розмір цього катрена: 12,11,12,11, римування АbАb. 

Подібну форму має фрагмент із поеми ,,Нечай” С. Воробкевича:  
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Поїхав у Київ пан Богдан Хмельницький, U‒UU‒U||‒U‒U‒U 6+6 

щоб трактат Зборівський там переміняв, UU‒U‒U||‒UUU‒  6+5 

з Кисільом він радив, за волю народу UU‒U‒U||U‒UU‒U 6+6 

щирим, вірним словом  

він ся впоминав [28, c. 285]. ‒U‒U‒U||‒UUU‒  6+5 

У другому прикладі маємо римування АbСb. 

Н. Костенко присвятила аналізованій Шевченковій формі спеціальну 

статтю – „Метричні моделі 126-116-складового вірша Т. Г.Шевченка” (2007). 

Дослідниця виділяє 4 схеми серед основних метричних еквівалентів 

126-116-складового вірша: перша – чотиристоповий цезурований амфібрахій; 

друга – з 2-стоповим амфібрахієм у першому доцезурному піввірші й 3-

стоповим хореєм у другому піввірші; третя – з 3-стоповим хореєм у першому 

піввірші і 2-стоповим амфібрахієм у другому; четверта – 6-стоповий 

цезурований хорей [79, с. 323–324]. В аспекті цієї класифікації зацікавлює 

Шевченків фрагмент із твору ,,Причинна” (,,Така її доля… О Боже мій 

милий! ”) та поезія С. Воробкевича ,,Природа убралась у шати зелені…”. Про 

зв’язок цих творів уже йшлося. На гадку Н. Костенко, Шевченків уривок має 

силабічну будову. Дослідниця стверджує: ,,В окремих випадках порушується 

правильна схема амфібрахічного ритму. Виникають стики наголосів або їх 

пропуски” [79, с. 324]. У поезії С. Воробкевича лише в одному рядкові із 64 

фіксуємо збіг наголосів: ,,І воленьки – волі, ви, други, за мене…” (U‒UU‒U||‒ 

‒UU‒U). Отже, твір буковинця, попри безсумнівний зв’язок з Шевченковим 

уривком, є силабо-тонічним(Амф4ц.). 

На нашу думку, ознайомлення С. Воробкевича з поетичною творчістю 

Т. Шевченка зумовило появу вірша, написаного чотиристоповим ямбом. Це 

поезія ,,Живуча вода” (1867)
18

. У творі маємо 5,4 % рядків із позасхемними 

наголосами (верси 13-й, 39-й, 41-й). Вірш строфічний, написаний катренами з 

римуванням АbСВ. 

Н. Костенко у ,,Метричному довіднику до віршів Тараса Шевченка” 

зазначає: ,,Силабо-тонічна система у віршуванні Шевченка представлена 
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одним, але найбільш впливовим і поширеним у східнослов’янській поезії 

ХІХ ст. розміром 4-стопового ямба” [80, с. 6]. За підрахунками дослідниці, 

ямбовим чотиристоповиком у Т. Шевченка написано 35,7 % рядків. 

Загальновідомо, що Я4 з’явився в Т. Шевченка під впливом захоплення 

російським генієм О. Пушкіним. Т. Шевченко, як і М. Максимович, 

М. Костомаров та П. Куліш уважав національною віршовою формою 

силабічну. За М. Гаспаровим та К. Тарановським [44; 163], російський 

чотиристоповий ямб ХІХ століття поділяють на два види: ,,архаїчний” 

(І стопа сильніша від другої) і ,,традиційний” (ІІ стопа сильніша від І). 

Пушкінський Я4 мав ознаки традиційного ритму (І стопа сильніша від ІІ). 

Шевченків ямбічний чотиристоповик в аспекті наголошеності стоп уважно 

вивчив К. Тарановський. У статті ,,Чотиристоповий ямб Тараса Шевченка 

[174] він показав, що для його Я4 характерна така наголошеність стоп: І – 

83,5 %, ІІ – 92 %, ІІІ – 32 %, ІV – 100 % [174, с. 449]. Отже, Шевченків Я4 має 

,,традиційний” ритм. Статистичне обстеження всіх 56-ти рядків поезії 

С. Воробкевича ,,Живуча вода” дає таку картину наголошеності стоп: І – 

78,5 %, ІІ – 94,6 %, ІІІ – 41 %, ІV – 100 %. Як і в Шевченковому варіанті, 

маємо Я4 з ,,традиційним” ритмом. 

Відзначимо, що С. Воробкевич навіть копіює типове для ямба 

Т. Шевченка порушення схеми римування: у 29-у – 32-у версах спостерігаємо 

римування аbСb. 

Вплив Шевченкової поезії на буковинського автора вбачаємо в тому, що 

поет у своїх поемах еволюціонує від одного розміру до чергування 

різнорозмірних і навіть різносистемних форм. П. Никоненко та М. Юрійчук 

стверджували: ,,С. Воробкевич багато працював над удосконаленням форми 

своїх поем, зокрема їх композиції та ритмічної структури. Його перші твори 

цього жанру, опубліковані в 1864–1867 рр. у газеті ,,Слово” (,,Козак 

Гарасим”, ,,Сагайдачний Конашевич”, ,,Степан Дашкевич”, ,,Іван Підкова”, 

,,Богдан Ружинський”), з цього погляду були примітивними: монотонний 

ритм, загалом безбарвна лексика і надто благенька сюжетна канва без 
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виразних логічних та емоційних акцентів. Згодом, прочитавши історичні 

поеми Т. Шевченка, зокрема його ,,Гайдамаки”, С. Воробкевич почав також 

застосовувати переходи від одного розміру до іншого, змінюючи таким 

чином інтонаційне забарвлення розповіді в межах одного твору” [141, c. 74]. 

До зміни розмірів у поемах С. Воробкевича підштовхнув О. Барвінський 

у листі 2/1 1867 року: ,,Бажатися буде від поеми, якщо виразитися, 

різнобарвності. Та різнобарвність залежить найперше від метрум (розміру. –

Т. Н.). У Вас, я помітив, найчастіше метрум коломийкове, воно в епосі, де 

оповідь, описування, відіграє найважливішу роль, не всюди годиться, треба 

поважнішого і повільнішого метрум. У Шевченка при описуванні або оповіді 

найчастіше таке метрум уживане…” [118, c. 79]. Далі О. Барвінський цитує 

8 рядків шевченкового 12-11-складовика. Критик так напучує свого адресата: 

,,Не буду я вам всі такі метри вишукувати, Ви їх самі знайдете. Частою 

зміною метрів ви надасте поемі чогось дуже захоплюючого… Так як у 

музичному шматку змінюються акорди, так повинні у поетичному творі 

метри змінюватися” [118, c. 79].  

Н. Чамата в статті ,,Поліметричні композиції у творах українських 

поетів-романтиків” (2007) робить висновок щодо Шевченкової поезії: 

,,Звернення до ПК спостерігаємо в усі періоди його творчості у поезіях 

ліричних та ліро-епічних творів. ПК є перший і останній Шевченкові твори – 

балада ,,Причинна” (1837) та елегія ,,Чи не покинуть, нам небого…” (1861). З 

241 твору Шевченка 65 мають ПК, охоплюючи близько 70 % усіх рядків його 

поезії. Абсолютно домінують у ПК улюблені Шевченкові розміри – 

14-складовик (8+6) та Я4. Із ланок лише двох цих розмірів складено 24 твори. 

Інші розміри, які вживав Шевченко в цій структурі, – силабічний 

12-11-складовик (6+6 та 6+5), третій за поширеністю розмір його поезії, а 

також силабічні 13 (8+5)-, 10 (5+5)-, 8-, 6-складовики, райошник, думовий 

вірш, Амф4 та ін.” [186, c. 126]. 

Н. Гаврилюк у монографії ,,Український поліметричний вірш” (2009), 

проаналізувавши в Т. Шевченка епіко-драматичну поліметрію і перехідні 
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метричні форми та ґрунтовно розглянувши кожен вид, зауважує, що 

,,поліметрія – вагома ознака поетичного стилю Т. Шевченка” [35, c. 142].  

Приклад Т. Шевченка щодо поліметрії для С. Воробкевича важко 

переоцінити. Візьмемо до уваги згадувану поему ,,Гайдамаки”. Н. Гаврилюк 

стверджує, що вона написана дев’ятьма розмірами і прозою, а метричні зміни 

в ній відбуваються 72 рази [35, c. 98]. Звернемося до Воробкевичевого 

,,Нечая”. У цій поемі використано 11 розмірів, метричні зміни відбуваються 

27 разів. У ,,Нечаї”, як і в ,,Гайдамаках”, фіксуємо також вставні пісні. 

Детальніше це явище розглянемо у віршознавчій частині ІV розділу роботи. 

Від Т. Шевченка, як і від П. Куліша, С. Воробкевич міг навчитися 

римувати українське слово з іноземним
19

.  

Нарешті, три частини в поемі ,,Нечай” розпочинають епіграфи з 

Т. Шевченка. Можемо констатувати, що О. Маковей невипадково називав 

С. Воробкевича ,,одним із наслідників Т. Шевченка” [113, c. 401]. Художня 

система віршованої творчості буковинця зазнала потужного впливу 

Шевченкової поезії. Майже всі складники поетики С. Воробкевича мають 

,,печать” Кобзаревого художнього ,,духу”. З фольклору і з Т. Шевченка поет 

черпав і тематику, і художні засоби впродовж усього творчого життя. 

 

2.2. Відгомін творчості інших українcькомовних та іншомовних 

авторів у поезії Сидора Воробкевича 

Другим після Кобзаря (хоч хронологічно першим) поетом, який суттєво 

вплинув на художню систему С. Воробкевича, був П. Куліш. Найперше це 

виявилося в зрізі тематики і відповідної лексики (минуле України, козаччина) 

та генерики (дума, поема, вірш-роздум). На думку М. Бондаря, поема 

С. Воробкевича ,,Мурашка” (1865) ,,простотою основної сюжетної лінії – 

загибель козацького ватажка Мурашки – нагадує ,,думу” П. Куліша 

,,Солониця” [11, c. 259]. Цей же автор, говорячи про вірш-роздум П. Куліша 

,,Люлі-люлі” (1862), відзначає: ,,Засни, серце, довічним сном” – таким є 

остаточне звернення до серця у згадуваному вірші П. Куліша. Майже 
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дослівно таке саме формулювання наявне у вірші-роздумі С. Воробкевича 

,,Знаю добре, чом увечір” [11, c. 87]. 

Кулішеві ,,Досвітки” (1862) демонстрували буковинцеві явище 

насичення віршованих творів фольклорною лексикою, образністю та 

символікою. С. Воробкевич невипадково присвятив йому окрему поезію (,,У 

тюрмі”, 1867), подав епіграф із Кулішевого вірша до однієї з частин ,,Нечая”. 

Найбільший вияв впливу автора ,,Досвітків” на С. Воробкевича 

стосувався будови вірша. Кулішеві ,,Досвітки”, якщо відкинути три вірші – 

переклади з А. Міцкевича (,,Русалка”, ,,Химери”, ,,Чумацькі діти”), містять 

21 оригінальний твір. Поет використав здебільшого силабічні форми. Це – 

6-складовик (,,З-за Дунаю”), 8-складовик (,,Давнє горе”, ,,З того світу”, 

,,Люлі-люлі”), 12-складовик 6+6 (,,До Данте, прочитавши його поему 

,,Пекло”), 14-складовик 8,6,8,6 (поеми ,,Кумейки”, ,,Сам собі”, ,,Старець”, 

,,Святиня”, ,,Родина єдина”, ,,До Марусі Г.”, ,,Гульвіса”, ,,Гоголь і ворона”, 

модифікацію 14-складовика 6,6,8,6 (поема ,,Солониця”, ,,Lago Maggiozze”, 

,,Дунайська дума”). Поліметричні твори (,,Початок нової поеми”, ,,Народна 

слава”, ,,Что есть мнѣ і тебѣ, жено?”, поема ,,Настуся”, ,,Великі проводи”) 

теж в основному мали складочисельну ритмічну основу. Пануючим розміром 

у ,,Досвітках” був 14-складовик. Подібну версифікаційну картину фіксуємо в 

рамках віршованої творчості С. Воробкевича. Зауважимо, що ,,ранній” 

Воробкевичів 14-складовик має ознаки цієї форми в П. Куліша. Дослідники 

давно помітили ,,синтаксичний” характер Кулішевого 14-складовика. 

О. Дорошкевич у ,,Підручнику історії української літератури” (1929) 

указував на монотонність поетового ритму: ,,Ця одноманітність особливо 

відчувається в ритмах ранніх Кулішевих віршів. У цих ритмах Куліш 

намагався наслідувати народні розміри Шевченкових поезій, але його 

поетична фраза значно бідніша за Шевченкову: вона акуратно й нудно 

вкладається в окремий рядок” [55, c. 160]. Того ж року М. Зеров у розділі 

,,Поетична діяльність Куліша” книги ,,Від Куліша до Винниченка” 

зауважував: ,,Більшість Кулішевого ритму у ,,Досвітках” виявляється ще у 



 82 
 

великій зв’язаності його коломийкового вірша щодо так званих ,,переносів”, 

або ,,переступів” (engambements). Шевченко не боявся уривати речення серед 

рядка, не боявся переносів фраз з рядка в рядок, із строфи в строфу. На той 

час Куліш немов намагався кожне речення вкладати в строфу або півстрофи. 

Його строфи – регулярні, і разом – одноманітніші [59, с. 269]. До 1865 року 

С. Воробкевич у 14-складовику орієнтувався на Кулішеві ,,Досвітки”, усі 

його твори з розміром 8,6,8,6 – ,,синтаксичні”
20

.  

Характерною особливістю силабічних віршованих творів П. Куліша 

була їх надмірна тонізація (він як поет починав із російської силабо-тоніки). 

М. Зеров у вже цитованій праці зазначав: ,,Чи не більша отруєність 

ритмічного чуття Кулішевого шкільними схемами тонічної версифікації 

навела його на одноманітну хореїзацію його коломийкового вірша” [59, 

c. 268]. Д. Чижевський в ,,Історії української літератури” дещо 

перебільшував явище тонічної впорядкованості в силабічних творах автора 

,,Досвіток”: ,,Куліш віршує здебільшого Шевченковими розмірами. Але це є 

лише самоомана! Наслідування пісенних ритмів він заміняє майже завжди 

(винятки – кілька пісень та окремих місць) звичайним тонічним віршем 

російського типу з цілком рівномірним чергуванням наголосів. Усе це робить 

його вірш проти вірша Шевченка одноманітним, незважаючи на те, що Куліш 

часто змінює розміри” [189, c. 429].  

Підраховано, що хореїзація більшості Кулішевих 14-складовиків дуже 

рідко сягає 100 %, здебільшого вона перебуває на рівні 70–98 % [19, с. 8]. 

Значний рівень силабо-тонізації у віршах С. Воробкевича помітили 

С. Протасова, О. Любімова. Заради об’єктивності відзначимо, що не всі 

силабічні твори С. Воробкевича характеризуються значним рівнем ,,силабо-

тонізації”. Наприклад, у вірші ,,До нас, браття” (1865, розмір – 8,6,8,6, 

римування АВСВ), поданому в листі С. Воробкевича до редакції ,,Ниви” 

(1(13) березня 1865 року) маємо лише 43 % хореїзованих рядків. 

У творах раннього періоду буковинець орієнтувався на Кулішів 

6-складовик (досить порівняти Кулішеву поезію ,,З-за Дунаю” та 
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Воробкевичів вірш ,,Впали мої сльози”)
21

. У запозиченні форми 6,6,6,6 від 

П. Куліша С. Воробкевич зізнавався в листі до Г. Танячкевича 1865 р. [118, 

c. 38]. 

О. Маковей стверджував, що форму 6,6,8,6 автор запозичив із 

Кулішевих ,,Досвітків” [113, с. 403–404]
22

. 

З П. Кулішем пов’язуємо появу епіграфа зі ,,Слова о полку Ігоревім” в 

поемі С. Воробкевича ,,Нечай”. Варто згадати думку П. Никоненка та 

М. Юрійчука щодо окремих фрагментів Воробкевичевої поеми ,,Мурашка”: 

,,В епізодах, які відображають битву козаків з турками під Ладичином, 

вчувається відгомін багатьох місць ,,Слова о полку Ігоревім; а сам Мурашка 

на полі бою нагадує ,,буй-тура. Всеволода…” [141, c. 75]. 

Крім уже зазначеного, С. Воробкевич почерпнув із творчості П. Куліша і 

певні негативні явища. Одним із них вважаємо некритичне наслідування 

поезії Т. Шевченка. Відомою в українському літературознавстві стала така 

фраза Д. Чижевського: ,,В наслідуванні Шевченка і сила, і слабкість 

,,Досвіток” [189, c. 429]. Є. Нахлік у статті ,,Пантелеймон Куліш як 

реформатор українського віршування” (1997) стверджує, що в „поетичній 

збірці ,,Досвітки” Куліш наслідував ранню поезію Шевченка в темах, 

образах, мотивах ішов, як висловився І. Франко, ,,за слідом Шевченка, 

властиво, ,,Чигиринського ,,Кобзаря” (1844), і ,,в манері поетичного 

складання” [129, c. 53]. Про помічені М. Лозинським паралелі між 

,,Заповітом” Т. Шевченка та ,,Заповітом” С. Воробкевича, текстовий перегук 

між Кобзаревим ,,Посланієм…” та ,,Рідною мовою” буковинця вже йшлося. 

Іншим недоліком поезії П. Куліша, що пребрав С. Воробкевич, є, за 

словами Є. Нахліка, те, що автор ,,Досвіток” ,,без міри припадав до 

уснопоетичного джерела, використовував традиційні фольклорні образи та 

прийоми, вставляючи у текст своїх творів народнопоетичні вислови й навіть 

цілі рядки, перефразовуючи народнопісенні твори” [129, c. 53]. Львівський 

видавець творів П. Куліша Ю. Романчук у примітках зауважував, що строфи 

вірша ,,Сам собі” – Вони орють вас очами / Скородять бровами, / Сіють 
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тугу, поливають / Дрібними сльозами [178, c. 103] – побудована на таких 

рядках народної пісні: Виорала Марусенька мислоньками поле, / Чорними 

очима та й заволочила, / Дрібненькими слізочками все поле змочила [178, 

c. 475]. 

Упорядник стверджував, що ,,Куліш взагалі дуже часто у своїх поезіях 

бере або переробляє рядки з народних пісень” і наводив приклади [178, 

c. 274]. Подібні явища помітив у творчості С. Воробкевича і В. Гнатюк
23

.  

Вплив інших авторів на С. Воробкевича був значно менший. У перший 

період творчості (рідше в наступний) відчувається певна його орієнтація на 

поезію Т. Падури – польського поета, який також писав українською мовою і 

романтизував українське козацтво. Увагу буковинця привертала в першу 

чергу козакофільська тематика віршованих творів поляка. Досить порівняти 

хоча б назви деяких творів обох авторів: у Т. Падури: ,,Рухавка” або ,,Піснь 

козацька”; ,,Козак”; ,,Січовий”, ,,Запорожець”, ,,Кошовий”, ,,Низовець”, 

,,Лісовчик”, ,,Лейстровий”, ,,Гетьмани”, ,,Чорноморці”, ,,Мазепа”, ,,Сірко”, 

,,Конашевич”, ,,Мурашко”, ,,Тетеря”, ,,Гордієнко”, ,,Свірчовський”; у 

С. Воробкевича: ,,То наш танець, наш козак... ”, ,,Ходить козак, блукаючи... ”, 

,,Мурашка”, ,,Нечай”, ,,Козак Торба”, ,,Козак Гарасим”, ,,Смерть козака”. 

Тематична подібність поезій обох авторів, як бачимо, очевидна.  

Чимало козакофільських текстів обидва поети створювали як пісні. 

Виразними є й текстуальні збіги. У творі С. Воробкевича ,,На степах” (1881), 

жанр якого автор визначає як ,,фантазію”, чітко відчуваються алюзії з 

Т. Шевченка (,,Розрита могила”) і з Т. Падури (,,Рухавка”)
24

. Форма цих 

творів неоднакова: у Т. Падури маємо 7-складовик, у С. Воробкевича – 

нерівноскладовий вірш із переважанням 8-складових рядків. Утім 

динамічний ритм та виразні змістовні перегуки надають строфам схожості.  

Улюблений Падурин розмір – 15-складовик зі схемою 8,7,8,7 – форму, 

яку поет, за спостереженнями Б. Бунчука та В. Мальцева, вважав, 

,,українською” [29, с. 93–94] – С. Воробкевич застосував у вірші ,,То наш 
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танець, наш козак”
25

. Відгомін ,,Падуриної форми” фіксуємо також в інших 

творах
26

.  

Стисло скажемо про вплив М. Шашкевича. Так, у творах галичанина 

буковинець, звичайно ж, помітив і козакофільську тематику, і засвоєння 

фольклору
27

, і цитування Т. Падури, і Шевченкові сліди
28

. Нечисленні твори 

М. Шашкевича стали своєрідною ,,програмою” розвитку окремих аспектів 

поезії С. Воробкевича, особливим принципом підходу до фольклорної та 

,,іншої” авторської поезії впродовж усього творчого шляху. Додатковим 

свідченням важливості поетичних починань М. Шашкевича для 

С. Воробкевича є й те, що в архіві буковинця залишилося чимало копій 

віршів галицького автора [160, с. 92]. 

Розглянемо питання впливу віршованої творчості Ю. Федьковича на 

поезію С. Воробкевича. В цьому аспекті вітчизняне літературознавство має 

значні напрацювання. Про різні аспекти зв’язку між цими творчими 

особистостями писали ще С. Смаль-Стоцький у 1887 році (мабуть, зі слів 

самого поета відзначив, що С. Воробкевич уперше почув про Ю. Федьковича 

1887 року, у Мамаївцях) та О. Огоновський у 1889 (підкреслив, що 

С. Воробкевич надрукував в альманасі ,,Руська хата” вірші Ю. Федьковича та 

п’єсу ,,Довбуш”).  

Першим, хто поставив питання щодо впливу Ю. Федьковича на 

С. Воробкевича в аспекті поетичної творчості, був М. Лозинський. У вже 

згадуваній рецензії на збірку ,,Над Прутом” він зауважив: ,,Коли говоримо 

щодо простеження впливів, під якими розвивався поетичний талант 

Воробкевича, то я назвав би тут два імені: Шевченка і Федьковича”. Вплив 

Федьковича плідний в коротких ліричних п’єсах” [102]. На жаль, своєї тези 

щодо впливу Буковинського Соловія на молодшого літературного побратима 

критик не деталізував. Поділяючи думку М. Лозинського щодо 

Федьковичевого впливу на поезію С. Воробкевича, усе ж зауважимо, що він, 

хоч і тривав упродовж усього творчого життя Воробкевича, не був настільки 

потужним, як Шевченків. Очевидно, критик не врахував сили впливу 
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спільних джерел, з яких черпали і тематику, і художні засоби обидва поети: із 

фольклору, Т. Шевченка, частково Т. Падури та інших авторів.  

Один з аспектів Федьковичевого впливу на С. Воробкевича визначив у 

гезетній статті 1956 року Ф. Погребенник. Літературознавець помітив, що 

автор збірки ,,Над Прутом”, продовжуючи традиції Ю. Федьковича, у низці 

творів славить боротьбу слов’янських народів проти турецьких загарбників, 

яку вони проводили в 70-х роках позаминулого століття. Ф. Погребенник 

правильно стверджував: ,,Цій темі присвячений цикл поезій ,,З нещасної 

Болгарії” [152]. 

Найповніше питання про взаємини письменників
29

 та вплив поезії 

Ю. Федьковича на віршовану творчість С. Воробкевича
30

 розроблене у 

вступній статті В. Лесина та О. Романця ,,С. Воробкевич – поет” до книжки 

вибраних поезій буковинця 1964 року. Відзначивши хронологічну першість 

Ю. Федьковича як поета (перші вірші С. Воробкевича були надруковані через 

рік після виходу поетичної збірки Соловія у Львові) та розглянувши поезію 

,,До Данила Млаки”, у якій старший поет вбачав у молодшому свого 

,,спільника і спадкоємця”, хоч і натякав на окремі недоліки (німецькі джерела 

козакофільських поезій побратима), В. Лесин та О. Романець виділили 

принаймні чотири аспекти впливу Ю. Федьковича на С. Воробкевича.  

На переконання дослідників, ,,Воробкевич вніс чималу свою частку в 

розробку теми про цісарську рекрутчину і жовнірство” [97, с. 27]. Вчені 

підкреслили, що ця тема займала значне місце у фольклорі та творчості 

письменників Західної України, починаючи з Юрія Федьковича
31

. В. Лесин та 

О. Романець стверджували, що поет ,,не тільки повторював відомі вже в 

літературі антирекрутські мотиви, а й розкрив деякі нові аспекти теми” [97, 

с. 27]. 

Подібну думку обстоював і М. Бондар: ,,Безсумнівна тематична 

спільність ,,Гостинця з Боснії” і ,,жовнірських” поем Ю. Федьковича…” [11, 

c. 294]. Він помітив тематичну близькість поеми Воробкевича ,,Скалозуб” 

(1865) з твором Ю. Федьковича ,,Киртчалі” [11, c. 260–261] та 
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Федьковичевих віршів-новел ,,Дезертир” (,,Ой сів же він при столику…”), 

,,Рекрут”, ,,Золотий лев”, ,,Старий жовняр” з поемою С. Воробкевича 

,,Ненька-вдовиця” [11, c. 194–195].  

М. Івасюк у передмові до видання творів С. Воробкевича 1986 року 

поділяє думку В. Лесина та О. Романця і стверджує, що ,,С. Воробкевич услід 

за Ю. Федьковичем звернувся до критики цісарської рекрутчини” [32, с. 16]. 

Він називає низку таких ліричних творів поета: ,,Як погнали новобранців”, 

,,На марші”, ,,Сумно в гаю зозуля кувала…” і додає: ,,Поет розкриває цю 

тему і в ліро-епічній поемі ,,Гостинець з Боснії ”, яка своїм змістом та 

ідейною основою нагадує поему Ю. Федьковича ,,Новобранчик” [32, с. 16]. 

До сказаного додамо, що в ,,Гостинці з Боснії” фіксуємо відгомін ранніх 

Федьковичевих рядків: Звізди по небеснім граді – / І по одній, і в громаді – / 

Як то любо заснияли, / Де жовняри спочивали [182, с. 34]. У 

С. Воробкевича: / І тим звіздам однаково – / небом засияли [28, c. 347]. 

Тезу про спорідненість рекрутсько-жовнірських творів С. Воробкевича 

та Ю. Федьковича ґрунтовно розробили у своїй монографії П. Никоненко та 

М. Юрійчук. Вони внесли в неї елемент оцінювання. Наведемо обширну 

цитату: ,,Щоправда ці твори С. Воробкевича значно поступаються перед 

віршами і поемами на жовнірську тематику Ю. Федьковича (підкреслення 

наше. – Т. Н.), який на собі пізнав весь тягар цісарської солдатчини і вмів не 

тільки правдиво передати загальний настрій, але й відзначився глибоким 

знанням психології жовніра-бранця, здатністю майстерно відтворити у 

високопіднесеній формі… людські характери. Те, що Ю. Федькович набував 

власним досвідом, С. Воробкевич надолужував насамперед шляхом уважного 

вивчення фольклорних творів…” [141, с. 58–59]. 

П. Никоненко та М. Юрійчук показали, що певна спільність у тематиці 

та образотворчих засобах обох поетів пояснюється тим, що ,,їх лірична 

творчість розвивалася на спільному життєдайному ґрунті, яким для обох 

поетів був фольклор” [141, c. 62]. Дослідники зіставили вірш Ю. Федьковича 

,,Під Маджентов” та поезію С. Воробкевича ,,Гей, орле, орле, куда ти 
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летиш?” і виявили, що обидва поети розробляли символічне порівняння 

смерті з одруженням (фольклорний прийом).  

Другий аспект можливого впливу Ю. Федьковича на С. Воробкевича 

В. Лесин та О. Романець визначили так: ,,Подібно до Федьковича, 

Воробкевич закликав любити свій рідний край – зелену Буковину як 

складову частину всієї української землі… Рідному краєві він і присвятив 

свою творчість” [97, с. 29]. Вчені назвали низку віршів, у яких поет оспівував 

Буковину: ,,Моя Буковина”, ,,То наші любі високі Карпати”, ,,На чужині”, 

,,Наша Буковина”. Цю думку В. Лесина та О. Романця розробляли всі 

наступні дослідники поезії С. Воробкевича аж до І. Кідещука та 

Б. Воробкевича [69]. 

В. Лесин та О. Романець стверджували: ,,Подібно до Федьковича, 

Воробкевич рішуче виступав проти румунізаторів, проти нацьковування 

одного народу проти іншого. Він заявив, що українці й молдавани (волохи) 

споконвіку жили й працювали на буковинській землі і ніколи не ворогували 

між собою” [97, c. 30–31]. Ці міркування дослідники підтверджують 

цитуванням поезії С. Воробкевича ,,Що старий Прут каже”. Далі В. Лесин та 

О. Романець наголошують на такому: ,,Як і Федькович у поемі ,,Волох”, 

Воробкевич у поетичних та прозових творах послідовно проводив думку, що 

різниця мов ніколи не була причиною ворожнечі між братніми народами [97, 

с. 31]. 

В. Лесин та О. Романець серед жартівливих віршів поета виділяли 

застільні, ,,зміст яких має свої трафарети у народних піснях та творах 

літературного походження, що стали фольклорними, наприклад, ,,Як засядем, 

браття, коло чари” Федьковича. З-поміж них особливо виділяються стихійно-

атеїстичним вільнодумством так звані пісні ,,чопових братів” – охочого до 

чарки духовенства” [97, с. 32]. Дослідники апелюють до пісні С. Воробкевича 

,,Святий великий наш апостол”. Зрозуміло, список застільних пісень 

С.Воробкевича можна розширити. Вплив Ю. Федьковича на появу таких 

пісень у С. Воробкевича – безсумнівний. 
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Стисло підсумуємо розглянутий літературознавчий та художній 

матеріал щодо можливого впливу Ю. Федьковича на С. Воробкевича: такий 

вплив (і щодо тематики, і щодо образотворчих засобів) простежуємо, але він 

не настільки вирішальний, як про це стверджував М. Лозинський.  

Окремі вияви впливу І. Котляревського фіксуємо в драматичних творах 

С. Воробкевича. Вони, як і в автора ,,Наталки Полтавки”, написані прозою й 

помережані вставними піснями. Часто це власне авторські тексти, як, 

наприклад, ,,Чабан вівці корняє…”. Рідко, але трапляються текстуальні 

перегуки
32

.  

В. Лесин та О. Романець вважали, що романтична балада 

С. Воробкевича ,,Соловій-чародій” написана на рівні епігонів 

І. Котляревського [97, с. 15], однак тут йдеться не про самого поета. У ліриці 

С. Воробкевича можемо відчути хіба що певні відгомони деяких пісень із 

,,Наталки-Полтавки”
33

.  

Одним із авторів, які ще у 50-ті роки, за словами С. Смаль-Стоцького, 

,,зворушили власну силу” [172, с. 194] у С. Воробкевича, був М. Устиянович. 

Більшість поезій цього автора, щодо форми, мали ознаки книжної силабіки, 

тому вони не справили визначального впливу на буковинця, орієнтованого на 

народнопісенні зразки. Винятком могли стати такі його твори: ,,Піснь 

опришків” – Амф 4,3,4,3; ,,Верховинець” – 8-складовик 4+4. Найбільше 

враження на буковинця мав вірш ,,Верховинець”
34

. З ним перегукується 16-

рядкова пісня з п’єси C. Воробкевича ,,Блудний син”
35

.  

У С. Воробкевича маємо катрени 7,6,7,6, інше й римування – аВсВ проти 

8-складовика з римуванням аВаВ. Однак текстуальні збіги (,,Верховина”, 

,,Гуцул” – ,,легінь”, ,,топірці”, ,,веселість”) очевидні.  

У пісні Гуцулів-Стрільців з п’єси С. Воробкевича ,,Гнат Приблуда” – є 

такий куплет: Як ся гонемо за ланев, / Серденько буяє! / А як гримнемо із 

креса, / То аж ліс лунає [29, с. 25]. 

Незважаючи на іншу віршову форму (8,6,8,6, катрени , АВСВ), відгомін 

Устияновичевого ,,Верховинця” очевидний. 
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Молодий С. Воробкевич кілька разів захоплено (,,красно пише!”) 

відгукувався про відому поему А. Могильницького ,,Скит Манявський” [118, 

с. 39]. Утім, явних ознак наслідування цього автора в буковинця не 

знаходимо. Лише тематично віддаленим відгомоном поеми 

А. Могильницького є вірш С. Воробкевича ,,Скит Манявський” (1885). 

Буковинець обрав зовсім іншу форму: поліметричну конструкцію, у якій 

поєднано катрени Я4,3,4,3, АbАb із прозовими двовіршами молитви.  

Деякі дослідники вважають, що ,,захоплення румунськими поетами 

позначилося і на власній творчості С. Воробкевича”. О. Романець 

стверджував: ,,У його віршах зокрема, помітний перегук з творами 

В. Александрі, М. Емінеску та ін.” [161, с. 119]. На гадку Л. Кучурян, ,,вірш 

,,Івоніка Дарій, буковинський опришок” (1790–1810) перегукується з 

баладою В. Александрі ,,Sora şi hoţul” (,,Сестра та злодій”)” [89, с. 331]. На 

нашу думку, шестистоповий ямб із цезурним нарощенням на один склад у 

поезії ,,Скаменілий богач” (1874) та семистоповий ямб у вірші ,,Вечір над 

ставом” (1901) міг з’явитися в С. Воробкевича під впливом румунської поезії 

(І. Геліаде-Редулеску, Я. Векереску). Докладніше це питання розглянемо у ІІІ 

і ІV розділах праці. Загалом же наукова тема ,,Віршована творчість 

С. Воробкевича і румунська поезія” ще чекає на свого дослідника.  

У першому періоді творчості, частково – у наступні, С. Воробкевич 

зазнавав впливу О. Кониського. Його увагу до цього автора привернув 

О. Барвінський. У листі до С. Воробкевича 5 квітня 1867 року він закликав 

поета: ,,Чи не писав би ти поезій суб’єктивних, як більша половина думок 

Шевченкових... Пробуйся в такій поезії!”. І зазначав: ,,В такім роді 

відзначився дуже Кониський. Зараз в першім номері ,,Правди” прочитаєш 

його гарну поезію патріотичну ,,Моє бажання” [118, с. 107]. У тому ж листі 

галицький навчитель зауважує: ,,Посилаю тобі дві поезійки Кониського ще 

не друковані. От – патріотичні суб’єктивні поезії, а метрум яке гарне!” [118, 

с. 109]. До творчості О. Кониського критик апелював і в пізніших листах. 

Так, у листі до С. Воробкевича 20 травня 1867 він зауважує: ,,Номер шостий 
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,,Правди” має дуже гарний лист Кониського – звертаю на те твою увагу – 

тенденційна поезія, а при тім лірична. Його ж було і в п’ятому номері – ,,До 

небоги” [118, с. 138]. Вірші О. Кониського сподобалися буковинцеві. У листі 

до О. Барвінського, написаному в скорботну суботу 1867 року, поет 

зізнається: ,,Думки Кониського, більше той прекрасний метрум мене дуже 

утішили і я не міг внутрішньому натискові і напорові опиратися і написав 

дещо у тім метрум” [118, с. 131]. С. Воробкевич мав на увазі ямбічний лад 

віршів у О. Кониського. Відзначимо, що після 1867 року в буковинця зростає 

кількість поезій з ямбічним метром. Цікаво, що 1867 року С. Воробкевич 

написав вірша з назвою такою ж, як і у поезії О. Кониського – ,,Моє 

бажання”. Твір буковинця – своєрідна дискусія з автором протовірша. Той 

бажав: ,,Слов’ян усіх в одній сім’ї / Побачить хочеться мені...” [76, с. 514]. У 

ліричного героя С. Воробкевича бажання інше: ,,Лиш три краплі живущої / 

води я бажаю...”, щоб нею відживити ,,мертві руські серця” [28, с. 69]. Іншою 

є і форма поезії. В О. Кониського фіксуємо нестрофічний чотиристоповий 

ямб із довільним римуванням ,,під Т. Шевченка”. У С. Воробкевича наявні 

катрени 14-складовика 8,6,8,6 з римуванням АВСВ і типово 

,,шевченківськими” міжрядковими і міжстрофними перенесеннями. Вкажемо 

і на можливе лексичне запозичення. Вірш О. Кониського ,,Моє бажання” 

розпочинається таким рядком: ,,Не обскурант я, що не плачу... ”. Перший 

рядок поезії С. Воробкевича 1887 року виглядає так: ,,Ви критики, ви 

обскуранти...”. Лише цей рядок, аби підкреслити обурення і зневагу 

ліричного героя, поет витримав у ритмі тристопового амфібрахію. Інші 

рядки, як і в Кониського, мають схему чотиристопового ямба. 

Наприкінці скажемо про можливість впливу поезії Й.-В. Ґете та Г. Гайне 

на поетику С. Воробкевича. Відразу зауважимо, що він як буковинець і 

випускник німецької гімназії був просто зобов’язаний знати творчість цих 

німецьких класиків. Щодо Й.-В. Ґете, матеріалом для зіставлення є його твір 

,,Танець мерців” (1813) та поезія С. Воробкевича ,,Мертвецька нічна гульня” 

(1869). Нічні танці покійників – один із традиційних мотивів у світовій 
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літературі. У Й.-В. Ґете він має форму середньовічної балади, у якій йдеться 

про зухвалий вчинок вартового: побачивши нічний танець мерців, які 

познімали з себе довге біле вбрання, він викрадає чийсь саван. Один з 

мертвих лізе до нього по стіні башти, щоб забрати свою одежу. Нагнітання 

жаху завершує розв’язка в останній строфі
36

. Балада німецького класика 

написана семивіршами Амф4,3,4,3,4,4,3 з римуванням аВаВссD. 

Буковинець ,,українізує” страшний мотив і робить його певною мірою 

естетичнішим. Увага автора переноситься зі змалювання жаху на змалювання 

картин, що викликають співчуття до персонажів балади – Олени, яка ,,вчора 

в могилу закрита” і Петра, який тужить за нею. Як і в німецькому джерелі, 

розкриваються гроби, але виходять з них ,,прекрасні дівчата” ,,у білій одежі” 

і, очолювані Оленою, розпочинають танець, до якого приєднується і живий 

Петро. З третіми півнями дівчата зникають, залишається лише вже померлий 

Петро. 

Форма балади С. Воробкевича простіша, ніж у німецького генія: вона 

написана нерозмежованими катренами чотиристопового цезурованого 

амфібрахія з римуванням АbАb. Цікаво, що посеред тексту, бажаючи 

підкреслити зміну ситуації чи настрою, автор виділяє два семивірші (рядки 

21-й – 27-й, та 23-й – 29-й), які можуть сприйматися як натяк на будову 

прототексту
37

.  

Завершальний чотиривірш стає першим версом п’ятивірша. Відзначимо 

докладніший опис події, елементом якої є пейзаж.  

Цікаво також зіставити баладу Й.-В. Ґете ,,Лісовий король” і 

Воробкевичів твір (теж баладу) ,,Марічка” (1875), у яких простежуємо 

подібність тематики та форми. У німецького генія подано моторошну 

картину: батько з хворою дитиною на руках мчить верхи крізь нічний ліс. 

Хворій дитині ввижається нічний король, який кличе її до себе
38

. У творі 

С. Воробкевича дівчина, у якої загинув коханий і яка провела добу біля його 

тіла на морозі, зізнається матері: Ні, ненько – зозулько, пропало усе! / Не 

чуєш, як він мене д собі зове: /,,Ходи вже, Марійко, бо сумно мені / Самому 
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лежати при зимній скалі!..” [28, c. 325]
39

. Цілком очевидною є подібність 

форми: в обох творах маємо катрени, що складаються із двох двовіршів, 

скріплених чоловічими римами. Розмір німецького зразка – баладний 

чотиринаголосний дольник (вид акцентного вірша, у рядках якого кількість 

ненаголошених складів між наголошеними, за М. Гаспаровим, коливається в 

межах 1–2). Розмір української балади – чотиристоповий цензурований 

амфібрахій. Саме цей розмір слов’янські перекладачі німецьких та 

англійських балад уважали відповідником чотиринаголосного дольника.  

Щодо Г. Гайне, то ,,сліди” його поезії фіксуємо в низці творів 

буковинця. Можна сказати, що впродовж усієї творчості С. Воробкевич 

писав свою ,,Книгу пісень”, особливо ,,Ліричне інтермеццо”. Ознаки таких 

його творів: громадянська (на початку і в кінці), філософська (на початку) та 

інтимна (упродовж всієї творчості) лірика з такими ознаками форми: катрен 

тристопового ямба з неповним римуванням (структура, яку активно 

культивував Г. Гайне). Ще на початку творчого шляху Я3 у нашого автора 

тісно був пов’язаний із громадянською тематикою: ,,Збудилась Русь” (1868), 

,,Наш світ великий, кажуть…” (1879), ,,Лети, здорова пташко…” (1889), 

,,Могила співака” (1884). Однак уже у вірші ,,Щастя” (1879), що є прикладом 

філософської лірики, відчувається Гайнева інтонація
40

. 

Звернемо увагу на образ скали ,,цілісінької із скла”. У Г. Гайне у 

,,Смерті богів” ,,земля, немов зі скла”. З 1885 року С. Воробкевич у річищі 

Гайневої форми створив чимало поезій на інтимну тематику: ,,Де з журавлем 

криниця…” (1885), ,,Дівчино чорноброва…” (1885), ,,Здорова будь, 

дівчино…” (1886), ,,Під дубом кучерявим…” (1885), ,,Марійка із Розтік” 

(1888), ,,Дівчино чорноброва…” (1889), ,,Снується павутина”, (1894), ,,Вже 

рожі всі відцвили…” (1897), ,,Його я полюбила” (б. д.), ,,Старі пісні знов 

чую…” (б. д.), ,,Цвіли дві рожі білі…” (б. д.). Серед них наявні вірші з 

явними лексичними перегуками
41

. 

Гайнівські інтонації відчутні у творах буковинця, написаних катренами 

Я4 (,,Дівчину сватав я тогід…”, 1885), Я4343 (,,Літають ластівки 
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малі…”, 1885; ,,Здоровий будь, лісочку мій….”, 1894; ,,Ти веселенько так 

ступала…”, б. д.), Х3 (,,Рожі і гвоздики…”, 1885), Х4 (,,Хоч морози 

лютували…”, 1891)
42

. 

Тут ми обмежилися фіксуванням лише деяких очевидних перегуків. 

Загалом же, питання ,,Сидір Воробкевич і Генріх Гайне” (можливо, навіть 

,,Сидір Воробкевич і німецька література”) – це тема окремого і чималого 

літературознавчого дослідження.  

У низці літераторів, твори яких читав С. Воробкевич, фігурують також 

імена М. Костомарова, Я. Головацького, І. Гушалевича, Б. Дідицького, 

Н. Лісікевича, С. Руданського, але прямих перегуків між їхніми віршами і 

поезією автора збірки ,,Над Прутом” виявити не вдалося. 

Отже, поетика віршованих творів С. Воробкевича базувалася на основі 

постійного засвоєння всіх складників художньої системи національного 

фольклору. Другою, за часовою протяжністю та силою впливу на поетику 

буковинця, була віршована творчість Т. Шевченка. Менше вплинули інші 

вітчизняні та зарубіжні поети: І. Котляревський, Т. Падура, М. Шашкевич, 

М. Устиянович, Я. Головацький, П. Куліш, А. Метлинський, Ю. Федькович, 

О. Кониський, деякі представники німецької та румунської поезії.  

 

Висновки до розділу 2 

До питання про ґенезу поетики віршованих творів С. Воробкевича 

зверталися С. Смаль-Стоцький, О. Огоновський, О. Маковей, М. Лозинський, 

В. Гнатюк, Ф. Погребенник, В. Лесин та О. Романець, П. Никоненко, 

В. Шабліовський, М. Бондар, М. Івасюк, П. Никоненко та М. Юрійчук, 

Н. Шатілова, Л. Кучурян та ін. У розділі систематизовано наукові доробки 

вчених, додано нові спостереження та враховано кількісну (виражені одним 

складником поетики, кількома, багатьма) та хронологічну (постійні, 

епізодичні: на початку, в середині, у кінці творчого шляху) ієрархію впливів.  

Найпотужніше вплинув на поетику віршованих творів С. Воробкевича 

національний фольклор. Простежено вплив народної поезії щодо тематики 
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(О. Маковей, В. Лесин та О. Романець), специфіки поетичної мови, 

охоплюючи лексику, тропіку, синтаксис (О. Маковей, В. Лесин та 

О. Романенко, Ф. Погребенник, П. Никоненко та М. Юрійчук, Н. Шатілова), 

генерики (В. Лесин та О. Романенко, П. Никоненко та М. Юрійчук). До 

міркувань попередників додано нові спостереження щодо близькості форми 

фольклорних творів та поезій С. Воробкевича.  

Серед авторів, які помітно вплинули на Воробкевичеву поетику, 

виокремлено ім’я Т. Шевченка (О. Огоновський, М. Лозинський, О. Маковей, 

П. Никоненко та М. Юрійчук та ін.). До узагальнень цих учених додано 

новий матеріал щодо ,,шевченківських” лексико-синтаксичних повторів, 

рядків і строф із ремінісценціями з поезій Кобзаря, найбільше – про 

версифікаційні запозичення (використання визначених силабічних форм та 

їхніх видозмін, думового вірша, перенесень, внутрішніх рим, експериментів 

із зовнішнім римуванням, римування українського слова з польським, 

застосування 4-стопового ямба, поліметрії). Зазначено, що з фольклору і 

Т. Шевченка поет запозичував і тематику, і художні засоби впродовж усього 

творчого життя.  

На першопочатках поетичного вияву С. Воробкевич у деяких аспектах 

поетики чимало запозичив від П. Куліша, на що вказували О. Маковей, 

П. Никоненко та М. Юрійчук. Показано, що в автора ,,Досвіток” буковинець 

запозичив як позитивне (опосередковано елементи поетики того ж 

Т. Шевченка, широкий тематичний діапазон, високу культуру вірша), так і 

негативне (некритичне наслідування Кобзаря та фольклору). Подано новий 

матеріал щодо впливу на С. Воробкевича Кулішевої версифікації.  

Простежено вплив на поетику С. Воробкевича низки інших авторів – 

Т. Падури (О. Маковей), М. Шашкевича (більшість дослідників), 

Ю. Федьковича (М. Лозинський, В. Лесин та О. Романець, М. Івасюк, 

найбільше – П. Никоненко та М. Юрійчук), І. Котляревського (В. Лесин та 

О. Романець), М. Устияновича (С. Смаль-Стоцький, М. Івасюк), 

А. Могильницького. (М. Івасюк), В. Александрі, М. Емінеску (М. Ласло-
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Куцюк, О. Романець, Л. Кучурян). Міркування літературознавців-

попередників щодо впливу цих письменників на буковинця доповнено 

новими спостереженнями. Новим щодо ґенези поетики віршованих творів 

С. Воробкевича є матеріал про вплив на нього О. Кониського, деяких 

представників німецької (Й.-В. Ґете, Г. Гайне) та румунської (І. Геліаде-

Редулеску та Я. Векереску) літератур. У контексті такого студіювання 

творчості С. Воробкевича підтверджено тезу дослідників поезії буковинця 

(найбільше – В. Лесина та О. Романця) про те, що він на різних етапах 

творчості зазнавав впливу не одного, а багатьох поетів.  



РОЗДІЛ 3 

ПОЕТИКА СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА  

РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ (1863 – 1867 рр.) 

Рання творчість була найбільш плідною. Цьому сприяло середовище та 

спілкування поета. Після закінчення семінарії С. Воробкевич одружився з 

Леонтиною Бендевською і поїхав працювати священиком у гірські села 

Буковини – в Давидени і Руську Молдовицю, де провів майже сім років. 

Зелені краєвиди, життя гуцулів надихали його творчу уяву. Він активно 

займається самоосвітою, удосконалює знання мови, збирає фольклор, пише 

твори, листується з львівськими друзями – Б. Дідицьким, Д. Танячкевичем, 

котрі надсилали йому твори українських та світових класиків 

(І. Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, 

М. Гоголя тощо). П. Никоненко та М. Юрійчук зазначають, що свої перші 

вірші С. Воробкевич почав писати під час навчання в духовній семінарії 

1856–1860. У 1862 році С. Воробкевич, перебуваючи на весіллі друга, 

знайомиться з Юліаном Никоровичем – прогресивним культурним діячем, 

читає йому свої вірші та співає власні пісні. Поезії сподобалися 

Ю. Никоровичу і завдяки його підтримці сім з них – ,,То наші любі високі 

Карпати”, ,,Розлука козака” ,,Козак Зозуля”, ,,Чому русин плаче”, ,,Де серце 

моє”, ,,Мельнички дочка” і ,,Фата моргана” – були опубліковані у 1863 році 

під загальною назвою ,,Думки з Буковини”. С. Воробкевич в одному з листів 

німецькою мовою щиро висловлював своє захоплення першими 

публікаціями: ,,Дружній прийом і прихильна критика моїх поетичних 

первістків принесли мені надзвичайну радість… Я дуже радий, що можу 

інколи підспівувати звукам болю чи радости мого народу” (за перекладом 

І. М. Гнатюка) [132, c. 16]. У цей час написано більше сотні поетичних 

творів, 36 з яких письменник опублікував у часописах ,,Галичанин”, ,,Слово”, 

,,Нива”, ,,Правда”, ,,Голос народний”.  

Розглянемо ранню лірику С. Воробкевича в аспекті ГЕНЕРИКИ.  
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Для комплексного вивчення ліричних віршів С. Воробкевича 

найдоцільнішим видається комбінований підхід з урахуванням тематики, 

композиційних особливостей, форми тощо, а відтак у нашому дослідженні 

синтезуємо ці три критерії. Аналіз лірики як роду проводимо згідно з 

класифікацією А. Ткаченка, який пропонує триступеневий поділ лірики. 

Щодо роду він подає такі різновиди: з погляду виражального 

(автопсихологічна / рольова; медитативна / сугестивна); з погляду тематики 

(пейзажна / урбаністична, інтимна / соціальна, міфопоетична / культуральна 

тощо); з погляду емоційної тональності (мінорна / мажорна, героїчна / 

комічна, драматична / ідилічна, експресивна / розважлива тощо). На 

наступному рівні (вид) науковець пропонує розрізняти: віршовану поезію (та 

її різновиди); драматизовану або рольову (та її різновиди); прозову (та її 

різновиди) [176, c. 29]. 

У перший період творчості С. Воробкевич звертався здебільшого до 

автопсихологічної лірики (70 %) (,,Моє бажанє”, ,,Марно вік мій упливає…”, 

,,За що мя мучиш, жалю мій…” тощо). Рольові форми репрезентовані 

віршами ,,Невольник”, ,,Рекрути”, ,,Зів’яла рожа” та ін. Щодо медитативної 

та сугестивної лірики спостерігаємо таке співвідношення: 65:35. Медитації 

автора фіксуємо в поезіях ,,Чом так сумно, Україно, твоїми степами…”, ,,На 

чужині”, ,,Моє горе”. Прикладами сугестивної лірики є твори ,,Кождий 

хвалить край свій рідний…”, ,,Руські серця би віджили…”, ,,Напровесні. 

ІІ Чорні хмари розійшлися…”. 

Значна частка ранніх віршів С. Воробкевича (11 %) присвячена опису 

природи, природніх явищ (,,Вечір над Прутом”, ,,Ліси зазеленіли…”). 

Провідною в окреслений період є інтимна лірика (36 %) (,,Гуцулка”, ,,Прийди 

в вечір, дівчино…”). Соціальну тему розкрито в 35 % поезій (,,На чужині”, 

,,Рекрути”, ,,На сіножати”, ,,Там би я співав”, ,,У тюрмі”). Зафіксовано 11 % 

поезій на культурно-просвітницьку тематику: ,,Живуча вода”, ,,Згадка 

старини”, ,,Руські серця би віджили…” [137]. 
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Щодо емоційного вираження розрізняємо мінорну (66 %) і мажорну 

(34 %) тональність. Мажорна тональність засвідчена у віршах ,,Де серце 

моє”, ,,То наш танець, наш козак…”, ,,Гуцулка”. Драматичну тональність 

фіксуємо у творах: ,,До моїх другів”, ,,Сумно в гаю зозуля кувала…”, ,,Впали 

мої сльози…”, а ідилічну – у вірші ,,Вечір над Прутом”. 

Жанри розрізняємо за Ю. Клим’юком [70]. Учений розподіляє жанри 

так: експресивні (літературна пісня, літературна веснянка, романс, думка 

тощо), вокативні (послання, присвята, епістола), репрезентативні (гімн, 

сонет, ідилія, елегія тощо) [70, c. 29]. 

Ю. Клим’юк поділив репрезентативну лірику так: 1) медитативні жанри 

(елегія, станси та вірш-медитація), 2) традиційні (гімн, сонет), 3) жанри 

тропової структури (вірш-алегорія). У межах вокативної лірики виокремлено 

три групи жанрів: реферансні (посилання, віршова присяга, епістола), 

некрологічні (епітафія, прощальне посмертне слово, поминальник), жанри 

умовної адресності (вірш-заклик, віршове повчання) [70, c. 29]. 

В аспекті медитативно-описової лірики М. Бондар називає вірш-

портрет (,,Стара ненька”), вірш-пейзаж (,,Вечірня пісня”). Серед 

медитативно-зображувальних віршів поета окреслено такі жанри, як 

філософська медитація (,,На сім краснім божім світі”, ,,Буря лютувала”), 

вірш-роздум (,,Знаю добре, чом увечір”, ,,Знаю я, чому щебечеш”), 

медитацію-веснянку (,,Сегодня похорони / веселі-голосні”), елегію 

(,,Дзвіночок долом чути”, ,,Молодосте-відрадосте”, ,,Журавлики-

ключолети!”, ,,Моє бажання”), вірш-заклик (,,Руська піснь”). 

У річищі медитативно-повіствувальної лірики автор монографії 

,,Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів” М. Бондар виокремлює в 

поезії С. Воробкевича думку (,,Зажурився, засмутився”, ,,Гуцул-сиротина”) та 

вірш-новелу (,,Ненька-вдовиця”, ,,Черемош лікар”).  

Ліро-епічні жанри в С. Воробкевича представлені баладою 

(,,Мертвецька нічна гульня”, ,,Перстень”, ,,Жовняр”) та легендою 

(,,Скаменілий багач”, ,,Скаменіла багачка”). До поем М. Бондар зараховує 
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твори ,,Мурашка”, ,,Кифор і Гануся”, ,,Скалозуб”, ,,Гуцульська доля”, 

,,Гостинець з Боснії”. 

Жанри експресії в ранній ліриці С. Воробкевича вирізняються думками 

(35 % від усіх віршів) (,,Пане-брате товаришу…”, ,,Природа убралась у шати 

зелені…”, ,,Моє бажанє”, ,,Журавлики, ключолети…” та ін. ). Ю. Клим’юк 

зауважив, що жанр думки пов’язаний зі смутком і трагізмом [70, c. 65].  

23 % поезій цього періоду складають літературні пісні, а саме: ,,Мав я 

рожу білу, красну…”, ,,Знаю я чому щебечеш…”, ,,Чорна хмара в 

полонині…”, ,,Ой прийшов я до ворожки…”, ,,На чужині”. До речі, 

О. Маковей відмітив зірочкою лише одну поезію першого періоду – ,,На 

чужині”. 

Жанр літературної веснянки фіксуємо лише в двох творах 

(,,Напровесні”, ,,Ліси зазеленіли…”).  

Ознаки романсу характерні для поезій ,,Був то вечір тихий красний…”, 

,,Прошу тебе, соловію…”, ,,Там, де буйні вітри грають…”. 

Елегіями, одним із різновидів репрезентативних жанрів, уважаємо такі 

вірші: ,,Журавлики, ключолети…”, ,,Бодай тебе, вівчарику, добро не 

минуло…”, ,,Заверуха виє, буря свище, грає…”, ,,Сумно в гаю зозуля 

кувала…”, ,,За що мя мучиш, жалю мій…” та ін. П. Никоненко і М. Юрійчук 

наголошують на тому, що ,,майже вся лірика С. Воробкевича пройнята 

елегійним настроєм, який надає його поезіям емоційного звучання” [141, 

c. 71]. 

М. Бондар розмірковує так: ,,Елегія – це переважно сумовитий 

розмисел про життя в його особистісних результатах і в той же час в 

напруженому співвіднесенні долі героя, навіть побутових атрибутів його 

оточення, зі станом світу” [11, c. 108–109]. Автор зауважує: ,,Структурно 

ускладнюють елегію прийом звертання (,,Молодосте, відрадосте…” 

С. Воробкевича), мотив гаданої дії (,,Журавлики, ключолети...” цього ж 

автора), що зближують елегію з жанрами медитативно-повіствувальної 

лірики.  
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У деяких елегіях жалкування за минулим повертається неначе 

зворотним боком, коли на передньому плані актуалізується теперішній час. 

Воно осмислюється як лихоліття, неурочність, ,,не та пора” (з елегії 

С. Воробкевича ,,Тепер аж догадалась ти”) [11, c. 111]. 

Маємо лише один приклад вірша-ідилії – ,,Вечір над Прутом”. 

Серед вокативних жанрів наявна поезія, присвячена П. Кулішеві – ,,У 

тюрмі”. У творчості С. Воробкевича окресленого періоду фіксуємо вірші-

заклики, вірші-звернення: ,,До моїх другів”, ,,Доле наша золотая…”, ,,Руські 

серця би віджили…”, ,,Рекрути. Будь здоровий, рідний краю…”, ,,Я казав, 

бувало: Боже!... ”, ,,Зроби мені, Гуцулику…”, ,,Пане-брате товаришу…”, ,,На 

чужині. Буковино моя мила….”, ,,Бодай тебе, вівчарику, добро не минуло…”, 

,,Прошу тебе, соловію…”, ,,Журавлики, ключолети…”, ,,Горить ватра на 

дарабі…”, ,,Молодої Січи…”. 

До власне медитативного жанру зараховуємо поезію ,,Моє горе”. 

М. Бондар виділяє також вірш-портрет із медитативними описами – ,,Стара 

ненька”. 

До жанру філософської медитації М. Бондар зараховує вірш-роздум 

(романтичний мотив закритого, одинокого серця) [11, c. 87]. ,,Засни, серце, 

довічним сном” – таким є остаточне звернення до серця в згадуваному вірші 

П. Куліша (вірш ,,Люлі-люлі”. – Т. Н.). Майже дослівно таке ж 

формулювання наявне у вірші-роздумі С. Воробкевича ,,Знаю добре, чом у 

вечір…”. У поезії ,,Знаю я, чому щебечеш…” явище природи (сіяння зорі, 

поява ластівки на стрісі) поставлене в заповітний зв’язок із настроями і 

почуттями героя (,,Гірка туга бідне серце Ледом обстелила”). Можна 

твердити, що реалія з життя природи (наприклад, щебет ластівки, згаданий в 

останньому вірші) є певною мірою асоціативним поштовхом для роздуму, 

але ще більше відчувається у цьому творі, як провідний перебіг самого 

почуття, під який ,,підверстано” зовнішні деталі. Це ще один різновид даного 

жанру” [11, c. 87]. 
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На думку цього ж ученого, тема ,,пробудження” України цікаво 

представлена у віршах-розміркуваннях С. Воробкевича „Моє бажання”… 

глибоко особисте і героїчно-всезагальне знаходять вираження одне в 

одному” [11, c. 150]. 

У поетичній творчості С. Воробкевича початкового етапу переважає 

лірика (80 %). Близько 20-ти % становлять ліро-епічні твори. П. Никоненко 

та М. Юрійчук поділяють ліро-епічні твори С. Воробкевича на такі основні 

жанрово-тематичні групи: ,,історичні поеми”; поеми та віршовані оповідання 

на соціально-побутову тематику; ліро-епічні поезії, зокрема балади, про 

родинно-побутове життя. Дослідники зазначають: ,,Найбільша кількість їх 

написана в ранній період творчості (60-і рр.), коли С. Воробкевич як поет 

працював найактивніше, пробуючи свої сили в багатьох жанрах” [141, 

c. 73-74]. І. Франко і О. Маковей ліро-епічні твори С. Воробкевича 

публікують під однією рубрикою ,,Баляди і оповідання”. До детальнішої 

характеристики вдаються П. Никоненко, М. Юрійчук і М. Бондар, В. Лесин. 

П. Никоненко і М. Юрійчук виокремлюють віршовані оповідання (,,Гуцул-

сиротина”, ,,Зажурився, засмутився…”, ,,Черемош-лікар”, ,,Кифор і Гануся” 

та ін.), історичні поеми (,,Мурашка”, ,,Нечай”); ліро-епічні твори на 

суспільно-побутову тематику (,,Соловій-чародій”, ,,Ненька вдовиця”); вірші 

на родинно-побутову тематику, написані за зразками народних балад: ,,Дочка 

мельника”. М. Бондар у контексті характеристики жанрів пошевченківської 

епохи вважав твори ,,Гуцул сиротина”, ,,Зажурився, засмутився…” думками; 

,,Ненька-вдовиця”, ,,Черемош-лікар” – віршем-новелою і зараховував ці 

жанри до медитативно-повіствувальної лірики. До ліро-епічних жанрів він 

уналежнює твір ,,Соловій-чародій” та ін. 

До ліро-епічних жанрів М. Бондар зараховує поеми і так характеризує 

особливості цієї групи творів С. Воробкевича: ,,Головна мета, яку ставив 

поет, – ,,дещось хороше, чого наша історія так много має, від погибелі 

сохранити і потомкам передати”, тобто малась на увазі передусім 

інформативна функція його ,,дум” (так автор іменував свої поеми) [11, 
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c. 258]. Поеми ,,Нечай”, ,,Мурашка”, ,,Кифор і Гануся”, ,,Скалозуб” учений 

називає історико-романтичними й акцентує увагу на особливостях жанру: ,,З 

жанрової точки зору цікаве в поемі використання стилізації народної думи, 

яка відіграє роль непрямої характеристики героя (її співає отаман Скалозуб в 

турецькій темниці). Цей прийом фіксуємо також у поемах ,,Черниця” і 

,,Нечай” [11, c. 261]. 

МЕТАЛОГІЯ. Автори ,,Літературознавчого словника-довідника” 

(1997) вважають, що суть цього терміна полягає у вживанні слів у 

переносному значенні, що є основою розбудови тропів [101, с. 455]. 

А. Ткаченко в ,,Мистецтві слова” зазначив: ,,Для того, щоб розкривати нові 

означувальні валентності, слово має вступити у співвідношення, зв’язки з 

іншими словами, переносити якість властивості означених ним предметів, 

явищ, понять на інші й навпаки. В міру осягнення їх усезагального зв’язку та 

взаємозумовленості з’являються нові і нові, практично невичерпні 

зіставлення, співвіднесення, протиставлення, перенесення, асоціації, 

відбувається осягнення й творення світу та естетичне переживання цього 

процесу” [176, c. 240–241]. Йдеться про слова, вжиті в переносному значенні, 

що позначені терміном – ,,троп”. 

Цікавим є характеристика тропа у словнику за редакцією 

Я. Славінського ,,Троп – спеціальне семантичне тлумачення, що виникло з 

незвичайного вживання, зміни і зв’язку слів, характерне для поетичної мови, 

риторичного стилю. Описане через класичну риторику і поетику як 

загальний рід поетичних фігур, а також як окреме від них інформування 

стилю, найбільш вишукане і недоступне для звичної мови. Сюди зараховуємо 

метафору і споріднену з нею метонімію, синекдоху, перефраз, антономазію, 

гіперболу, літоту, а іноді також іронію” [150, с. 323]. Автори 

,,Літературознавчого словника-довідника” додають до тропів ще епітет, 

порівняння та інші засоби поетичного мовлення. З-поміж наявних 

класифікацій за основу візьмемо запропоновану А. Ткаченком. 
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Найбільш уживаним з-поміж тропів є епітет – ,,один із основних тропів 

поетичного мовлення, призначений підкреслювати характерну рису, 

визначальну якість певного предмета або явища і потрапивши в нове 

семантичне поле, збагачувати це поле новим емоційним чи смисловим 

нюансом” [176, с. 245]. Епітет називають образним або художнім означенням 

на противагу логічним означенням. Маємо найрізноманітніші погляди щодо 

їх розмежування. І. Качуровський, уважаючи, що в художньому тексті будь-

яке означення є епітетом, не визнає їх диференціації. Ми розмежовуємо 

логічні означення і епітети; у процесі аналізу творів С. Воробкевича 

враховуємо лише епітети.  

Поетичній творчості С. Воробкевича властиве використання логічних 

означень і здебільшого епітетів, властивих народнопісенній, фольклорній 

ліриці: Співає чорнобрива / пісню про любов [28, с. 53]; Вже на білім світі / 

тут нема нікого, / хто б потішив щирим словом / хлопця молодого [28, с. 64] 

Оказіональні епітети: Забули темні, помрачені / за божу кару, божий 

гнів [28, с. 59]; Барвінок кучерявий / зелено поросте [28, с. 63]. Частотний 

коефіцієнт епітета у віршах С. Воробкевича становить 0.3. 

Розглянемо порівняння в поезіях буковинця. Частотний коефіцієнт 

порівнянь у ранній період творчості Сидора Воробкевича становить 0,044. 

Дослідники поділяють порівняння на прості та розгорнуті. У поетичній 

спадщині С. Воробкевича першого періоду творчості кількісно переважають 

прості порівняння, утворені за допомогою сполучників (64,13 %). У ліриці 

поет найчастіше використовував загальновживані сполучникові порівняння, 

наприклад: Мені легко стане, / мов камінь із груди [28, c. 64]; А слізоньки 

покотились лицем, / мов горох… [28, c. 73]; Люба матуся моя, / як свекруха 

лихая [28, c. 20]. Такі порівняння наявні й у баладах та віршованих 

оповіданнях. У творі ,,Кифор та Гануся” фіксуємо таке порівняння: Мов та 

квітка підкошена / против сонця в поли, / в’яне, сохне Ганусенька / у жалю 

поволи [28, c. 265]. 
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У ліричних творах С. Воробкевич широко застосовує індивідуально-

авторські сполучникові порівняння: В неї очи такі красні, / як у вечір зорі 

ясні [28, с. 30]; Знаю добре, чом у вечір / зірниця ясненька / так на мене сумно 

зорить, / як та рідна ненька [28, с. 32]; Де так сумно, гірко, тяжко, / як в 

темній могилі! [28, с. 38]. Щодо ліро-епосу, то наведемо зразок такого 

порівняння з твору ,,Соловій-чародій”: Чому личко так поблідло, наче встала 

з гробу? / Скажи, скажи, що на серці носиш за хоробу? [28, c. 235]. 

Поет використовує також безсполучникові порівняння, які творяться за 

допомогою предиката: Гнетуть они братів своїх / ще гірше лютих ворогів 

[28, с. 59] та ін. Прикладами безсполучникових загальновживаних порівнянь 

є такі: Тогди прийди, дівчино, червоненька калино! [28, с. 20]; Проси мамку, 

нехай Катерину возьме в хату за свою дитину [28, с. 20]. Наведемо також 

зразки індивідуально-авторських безсполучникових порівнянь: Скажи мені, 

Україно, сердешна сестрице, / незабутая дружино, сизая орлице! [28, с. 25]; 

Надіє прекрасна, / Руси зірко ясна! [28, с. 53]. 

У ліричних творах нараховуємо 10 порівнянь (34 %) з пропуском 

сполучникової компаративної зв’язки. Серед них загальновживані: Прийми 

мене, Дніпре-брате, / буду тебе споминати [28, с. 26]; Знаю я, чому 

щебечеш / на стрісі раненько, / ластівочко чорнокрила, / дружино-серденько! 

[28, с. 32]; І заспівали за Чорногору, / за красну любку й неньку зазульку [28, 

с. 41]. У сегменті балад та віршованих оповідань так само знаходимо 

порівняння такого типу, зокрема в поезії ,,Черемош-лікар”: Чому сидиш, 

сумуєш, / ти моя фіялко? [28, с. 238]. Яскраво представлено індивідуально-

авторські порівняння: По голосі ненька-доля / дітий би пізнала [28, с. 34]; Бо 

гадаю напоїти / народні, зівялі цьвіти, / вітчину-горлицю… [28, с. 35]; Ані 

роду, ні дружини, / весь світ – гріб великий [28, с. 67]. У баладі ,,Кожда 

слабість лік свій має”: Не раз ненька питає ся: „Що тобі, дитино? / Чому 

плачеш і зітхаєш, добрітко-малино?” [28, с. 240].  

Порівняння у формі орудного відмінка іменника становляять 7,5 % від 

загальної кількості порівнянь, які є загальновживаними в ліриці 
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С. Воробкевича: Де колись літали / соколами Запорожці [28, c. 49]; Де їм 

думати про те, що буде, сьвіт їм ще раєм, бо молоді [28, с. 72]; З-поміж 

балад та віршованих оповідань виокремлюємо такого зразка порівняння у 

творі ,,Соловій-чародій”: За миленьким, бабусенько, личенько змарніло, / 

снігом білим, калиновим цвітом побіліло [28, с. 235]; у віршованому 

оповіданні ,,Скалозуб”: Чорне море грає, бушує, гукає, / мутнії хвилі горою 

здіймає [28, с. 253]; ,,Кифор і Гануся”: А вже зорі крівавії / сьвіт 

заповідають, / і ворони чорнопері / хмаров налітають [28, с. 70]. 

Лише 3,4 % від загальної кількості становлять розгорнуті порівняння, 

побудовані „на єдиному, проте деталізованому зіставленні, завдяки 

розростанню якого витворюється поширене уподібнення” [176, с. 245]: Тут і 

пісні не так складно, / як у нас співають, / мов у путах, у зелізних, / 

танцюють, гуляють [28, с. 61]. 

Приклад розгорнутого і заперечного порівняння фіксуємо в ліричних 

рядках твору ,,Кифор і Гануся”: То не темна, чорна хмара / сонце заступає, / 

ой то ворожба тугою / серце обливає; / жаль і горе, мов гадюки, / у 

серденько впились, / Ганусеньці молодії / літа затроїлись. / Наче верба над 

водою / гіля розпустила, дівчинонька помарніла / й слізми ся умила [28, 

с. 263]. Такі комбіновані порівняння трапляються досить часто, що засвідчує 

високий рівень образного уявлення і майстерності поета. 

За визначенням А. Ткаченка, ,,метафора – один з основних тропів, що 

полягає в перенесенні властивостей і ознак якогось предмета, явища, стану, 

аспекту буття на інші за принципом уподібнення / розподібнення” [176, 

c. 250]. Учений пропонує класифікувати метафору так: оживлення, 

уречевлення, міжперсонне у(роз)подібнення та позаперсонне. 

Частотний коефіцієнт метафори в ранній, перший період творчості 

Сидора Воробкевича становить 0,045. 

Найчастіше буковинець застосовує оживлення – у 74,5 % контекстів. 

10 % прикладів – це побутова чи ,,заяложена” метафора, про високу якість і 

художність якої навряд чи можна говорити: І цілує, і милує, в очи зазирає, / а 
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з охоти бідне серце плаче, умирає [28, c. 18]; Зайшло сонце нічку спати за 

високі гори, / темна мрака закриває села, скали, бори [28, с. 28]. Якщо 

говорити про застосування цього художнього засобу як показника 

майстерності поета, то такими можуть слугувати 90 % прикладів оживлення: 

Київ славний, злотоверхий / з баштами й церквами / зажурив ся, 

засмутився, / бо в нім тихо стало [28, c. 49]; Жийте, славні діти, / Руси горді 

квіти [28, с. 53]. 

У творі ,,Мурашка” автор використав так само оживлення: Побачивши 

Ладичинську / високу могилу, / усміхнулась Україна / та й заголосила [28, 

с. 246]. 

Чимало поетових метафор мають глибоку традицію і вкорінені у 

фольклор, зокрема це репрезентовано в поемах: Горить ватра на дарабі, 

вітрець повіває, / полониною флояра плаче і ридає [28, с. 28]; Рожа не знає, 

що може завтра / буря ї зломить, марно умре [28, с. 73], а також у творі 

,,Скалозуб”: Де Дніпро по скелях грає, / де козацтво, де лицарство [28, 

с. 256]. 

Нечасто буковинський поет використовує оречевлення (3,35 %): Де 

коні степами / гримлять копитами [28, с. 16]; Душа вийде і на віки замкну 

свої очи [28, c. 18]; Всі серденька здеревіли, / тяжким сном заснули [28, 

с. 25]; Від Дунаю вітер віє, / що душа, аж студеніє [28, с. 30]; Чуй! Як 

дрібненькі сироти-діти / зойкають гірко над тихов трумнов… [28, с. 40]. 

Засвідчено кілька прикладів міжперсонного уподібнення (12 %), як-от: 

Всюди на могилах / ворони голосять [28, c. 15]; Коник ірже та й думає [28, 

с. 19]; А зозуля наслухала, / як могила розмовляла [28, c. 27]. Деякі з 

міжперсонних уподібнень засвоєні з народної творчості: Сумно в гаю зозуля 

кувала / і до мамки слізно промовляла [28, c. 19]; Чув я дитинов за райські 

птахи, / що раз у раю співали, літали [28, c. 11] тощо. 

З-поміж позаперсонних уподібнень (10 %), використаних поетом у 

перший період творчості, виокремлюємо: Де-сьте ся поділи, / часи золотії? 

[28, с. 16]; І на віки вже забула / ниви золотії [28, с. 33]; Тугу в нім втопити 
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хочеш? [28, с. 50]; Де дзвеніла раз долина [28, с. 51]; І я віджив! Всі смутки, / 

що ссали кров мою, стопили ся зі снігом, / і знову я жию [167, c. 63]; Дніпро 

старий, сивий батько / заграв, загримів водами [28, c. 241]. 

Найбільш зручною є класифікація метонімії, запропонована 

А. Ткаченком, який за основу взяв класифікацію П. Волинського, але суттєво 

її доповнив і виділив такі групи: 1) ім’я творця замість його творів; 2) назва 

матеріалу замість речі, виготовленої з нього; 3) назва вмістилища замість 

вмісту; 4) назва якоїсь речової ознаки замість людини (гурту, колективу, 

соціальної чи національної диференціації тощо); 5) назва місця помешкання 

чи перебування людей замість самих мешканців чи їхніх дій; 6) назва 

властивості чи якості замість їх носія; 7) назва одномоментної зовнішньої дії 

замість її внутрішньої мотивації (наслідок замість причини); 8) кількісна 

метонімія, або синекдоха [176]. 

У творах, що репрезентують ранній період творчості митця, поет 

нечасто використовує цей троп (ЧК – 0,001). Ось приклад, який ілюструє 

четвертий пункт класифікації: Всюди чорнобрива / про хлопця гадає [28, 

c. 14], фіксуємо тропи, що стосуються шостого пункту класифікації: Зайшло 

сонце нічку спати за високі гори [28, с. 28]; Пане-брате товаришу, / сідлай 

вороного [28, с. 56]; Осідлали вороного, / легінь ся прощає [28, с. 57].  

На відміну від більшості вчених, які традиційно виділяють три види 

синекдохи (видавання частини замість цілого, однини замість множини і 

виду замість роду), А. Ткаченко розрізняє аж десять її різновидів: а) частина 

замість цілого; б) ціле замість частини; в) однина замість множини; 

г) множина замість однини; ґ) загальні імена у значенні власних; д) власні 

імена у значенні загальних; е) рід замість виду; є) вид замість роду; 

ж) означена величина замість неозначеної; з) неозначена величина замість 

означеної.  

Частотний коефіцієнт синекдохи в ранній творчості С. Воробкевича 

становить 0.011. Найактивніше письменник застосовує саме кількісну 
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метонімію (у більше як 90 % випадків). Із зазначених вище десяти різновидів 

синекдохи засвідчено приклади семи [87]: 

1) на означення частини замість цілого (34,2 %): Де співає 

чорнобрива / пісню про любов [28, с. 53]; поволи з комірки тягнув ся слабою… 

/ ногою в садочок, а мати руков [28, с. 65]; 

2) ціле замість частини (10,5 %): Бодай тебе, вівчарику, добро не 

минуло, що нагадав сопілкою серцю, що забуло [28, с. 71]; де чути трембіти, 

/ солодкі привіти [28, с. 16]; 

3) використання однини замість множини (18,45 %): Вмирай, 

вмирай, віще серце, згасай, руске око! [28, с. 25]; Аби твою тугу-горе / не 

узріло око? [28, с. 34]; 

4) на означення множини замість однини (2,6 %): За бандуру 

злотострунну, / за Боянів давних [28, c. 26]; 

5) Використання загальних імен у значенні власних (2,6 %): Гей, у 

право, соколики! Ластівки, у ліво [28, с. 55]; За бандуру злотострунну, / за 

Боянів давних [28, c. 26]. 

6) використання означеної величини замість неозначеної (18,4 %): І 

втихне біль наш хоть на час… [28, с. 59]; Літ вже трийцять проминуло, / 

гуцул не вернув ся [28, с. 57]; 

7) неозначена величина замість означеної (13,1 %): Ой, ще не 

одному / сивоусу Запорожцю [28, с. 60]; Турків хмара-хмара [28, с. 245]; 

Звертається поет у своїй творчості першого періоду і до іронії. Іронію 

С. Воробкевич використав у вірші ,,Мав я рожу білу, красну…”
43

. 

На рівні тропів С. Воробкевич використовує евфемізми (ЧК – 0,0039): 

Рятували волю / лягали головами / на широкім полю [28, с. 49]; Як не стане 

ледом, / то го привитає / весна в гробі, бо до яри / вже не дочекає [28, с. 65].  

Одиничне застосування оксиморона в письменника має такий вигляд: 

Глибінь бездонну вже проминули [28, с. 41].  

Серед інших тропів С. Воробкевич вдається до гіперболи та мейозису. 



 110 
 

Частотний коефіцієнт використання гіперболи С. Воробкевичем 

становить 0,0054. Найяскравіші приклади: Надіває аж 12 волохатих кожухів 

[28, с. 70]; Хвилі здіймаєш, ними під небо сягаєш [28, с. 253]; Ми зійшлися б 

коновками, / вичерпати море / і зросили би слезами / тебе, ясна зоре [28, 

с. 34] 

С. Воробкевич лише кілька разів застосовує мейозис – художнє 

применшення: То не можу ані раз / лізти через перелаз [28, с. 21]; Дала ж 

мені ворожбитка любистку листочок [28, с. 23]; на млі ока не дрімали [28, 

с. 43]; Лиш три краплі води тої хтів би сирота [28, c. 69]. 

ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС. Стилістичні фігури досить поширені в 

поезії й покликані не лише індивідуалізувати мовлення автора, а й збагатити 

його емоційними нюансами, увиразнити художнє зображення. Поетичний 

синтаксис С. Воробкевича розглядається за класифікацією стилістичних 

фігур, що її запропонував А. Ткаченко [176]. 

Коли А. Ткаченко починає говорити про стилістичні фігури, то 

торкається розуміння паралелізму, суть якого полягає у проведенні 

паралелей між людиною і природою. С. Воробкевич часто вдавався до 

використання цього засобу увиразнення художнього мовлення: Ой там в лісі 

коло кладки зацвила калина, / туди ходить та до мене молода дівчина. / 

Полонину материнка гарно укриває, / а дівчина з парубочком гуцулки гуляє 

[28, c. 17]. Такі паралелі у творчості С. Воробкевича спостерегли 

П. Никоненко і М. Юрійчук: ,,Своїм же пафосом, емоційною наснаженістю 

та образністю ці твори також споріднені з фольклором. У них, як і в 

народних піснях, дівчина порівнюється з калиною, її нещасливе кохання 

уособлене у символічному образі білої троянди (рожі)” [141, c. 61]. 

Повтори становлять велику частку у творах поета. З-поміж них 

С. Воробкевич вдається до використання анафори (ЧК – 0,01). Наприклад, 

повтор слів, словосполучень на початку рядка: До Синопу, Трапезонту, / до 

берегів Гелєспонту, / до Буджаку, Перекопу, / до Хотиньского окопу?...; [28, 

c. 51]
44

.  
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Стилістичні фігури допомагають розкрити зміст поезії, надати їй 

вагомості й організованості. Цiкавим є спостереження П. Никоненка та 

М. Юрійчука: ,,Вірш ,,Однісіньке добре слово часом…”, у якому поет за 

принципом синтаксичної анафори будує метафоричний образ слова, яке 

здатне ,,примирити лютих ворогів” і разом з тим ,,дружбу змінити на люту 

ненависть”. Воно як ,,лік цілющий”, може ,,гоїти рани, біль тяжкий”, але в 

ньому є і та ,,іскра, що родить полум’я-пожар” [141, c. 70]. 

Епіфору С. Воробкевич використовує значно рідше (ЧК – 0,002). 

Наприклад: Ой прийшов я до ворожки і став ся питати: / чи можу я 

дівчиноньку ту малу кохати? / ти хлопчино, ти маленький, хочеш ї кохати 

[28, c. 23].  

Симплока – поєднання епіфори і анафори. Трапляється дуже рідко і 

переважно у міжстрофічному розташуванні: Де гори високі / і бори широкі, / 

де бурі шаліють, / верхи зеленіють, / там серце моє! // Де бездни глибокі / і 

бистрі потоки, / де чути трембіти / солодкі привіти, / там серце моє! [28, 

c. 16]. Наведемо приклад підхоплення в С. Воробкевича (ЧК – 0.002): 

Черпала водицю / молода дівчина, / зачерпнула сльози – сльози сиротини [28, 

c. 24]. Трапляється у віршах письменника і рефрен (ЧК – 0,0027). У вірші ,,Де 

серце моє” повторюється останній рядок кожної строфи словами: ,,Там серце 

моє” [28, c. 16–17] у поезії ,,То наші любі, високі Карпати…” 

словосполучення повторюється у кінці кожної строфи: Я тобі скажу, не 

треба питати: / То наші любі, високі Карпати! [28, c. 12–13]. У творі 

,,Прийди в вечір, дівчино… ” спостерігаємо повторення зі зміною форми 

слів: В мою хату ходити, / мене вірно любити / в твою хату ходити, / тебе 

вірно любити [28, c. 20]. Кінцеві рядки поезії ,,Рідний край” також позначені 

повторами із деякими відмінностями: як у ріднім краю, в нашім милім раю та 

як у руськім краю, в нашім милім раю [28, c. 14]. У віршах С. Воробкевича 

першого періоду творчості наявний випадок епанастрофи. Приклад цієї 

фігури простежуємо в поезії ,,До моїх другів”: Други ви мої, орли-соколи, / 



 112 
 

відай не верне час той ніколи! // Други мої милі орли і соколи, не вернуть ся 

тоті часи / вже відай ніколи [28, c. 28]. Тут же фіксуємо симплоку. 

Експресивність створює кондублікація – кількаразове, без інтервалу, 

повторення слова в реченні чи рядку [28, c. 271]. Частотний коефіцієнт 

становить 0,005. Ось приклад: А під ними довгогриві / як змиї, як зьвіри / 

Ревуть: ,,Алла! Алла!” [28, c. 245].  

Щодо безсистемних повторів – епізевксису, то їх у ранній творчості 

поета чимало (ЧК – 0,017). Наприклад: Тілько я в тюрмі тут бідний / ні 

жию, ні гину [28, c. 60]. Спостерігаємо використання поетом анастрофи – 

повтору фрази, рядка чи речення зі зміненим порядком слів, наприклад: 

Ненечка стара / у хатині розваленій зносить біль гіркий: / Тяжко жити на 

сім світі, Боже мій святий! / Прошептала, втерла сльози… / На дворі 

мете, / а в хатині стара ненька лен дрібний пряде… [28, c. 74]. 

Етимологізація однокореневих слів із нетотожними сучасними значеннями і 

схожим звучанням: ,,де колись літали / соколами Запорожці / й громом 

розгромляли” [28, c. 49]. Подибуємо в ранніх поетичних творах і поліптоти 

(вживання певного слова в різних відмінках у суміжних реченнях чи рядках), 

і традукції (вживання різних форм дієслова в суміжних реченнях чи рядках). 

Частотний коефіцієнт обох фігур становить 0,006, наприклад: Гнат, Іван 

говорить, / і гуляють рука в руку / на траві обори [28, c. 55]. 

Часто вдається письменник до використання ампліфікації – нагнітання 

однорідних елементів (ЧК – 0,01): Швидко, хутко до млина, / бо як рожа 

румяна [28, c. 49].  

Простежуємо використання С. Воробкевичем фігур накопичення. 

Серед них вирізняємо плеоназм, тавтологію, полісиндетон. Поет 

використовував полісиндетон спорадично (ЧК – 0,003) [135]. Наприклад: 

Скажи мені, сизокрилий, чи гаразд ся має, чи здорова, чи весела, чи мене 

кохає? [28, c. 267]. Тавтологію вжито лише кілька разів: У млині, у млиночку / 

любив хлопець дівчиночку [28, c. 231]. У нашого автора наявні також фігури 

уникнення. Асиндетон (ЧК – 0,006): Марно вік мій упливає – / милостивий 
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Боже! / Повгасали ясні очи, / помарніли рожі [28, c. 43]. Еліпсис має 

частотність 0,007. Наприклад: Як виростеш – козак будеш, / а може й 

отаман. / Дніпро тобі – батьком, / а Січ буде – мати, / а сестрою шабля 

остра, / а спис довгий – братом./ Другом – кінь вороний, / дружиною – слава, 

/ раєм – житє товариства / і воля безкрая! [28, c. 244]. 

Автор використовує також силепсис (ЧК – 0,006) – об’єднання 

неоднорідних членів у спільному синтаксичному чи семантичному 

підпорядкуванні. Наприклад: Скрізь охота, шум і радість, / оклики і співи 

[28, c. 245]. Значно рідше вдається С. Воробкевич до анаколуфа 

(синтаксичної неузгодженості): Розійшли б ся ми світами, / шукали, питали, / 

і чужими сторонами / думки би співали [28, c. 34]. 

Частіше поет використовує градацію (ЧК – 0,028): В оченятах аж 

пожовкло, / з голоду зомлів, дрімає / а здрімавшись, – заснув кріпко, / а 

заснувши і не дбає. / Темна нічка проминула, / божим світом зазоряло, / а 

хлопчина і не знає, спить, неначе приковало / до мурави в чистім полі… / 

Дрімай, хлопче, дрімай тихо, тілько в тебе щастя, долі, / щоб заспати горе, 

лихо! [28, c. 243]. Простежуємо приклад різновиду градації – антиклімаксу: 

Злетів птах. / В хаті страх, / Катря вже сконала – / так мила / Данила / 

сердешне кохала [28, c. 56].  

Автор збірки ,,Над Прутом” використовує інверсію. А. Ткаченко 

визначає її як ,,відхід од звичного, граматично правильного порядку слів з 

метою їх емфатичного, логічного або ритмічного підпорядкування вимогам 

формозмісту” [176, c. 284]. Частотний коефіцієнт використання інверсії 

С. Воробкевичем у перший період творчості становить 0,005. Наприклад: На 

горі там монастир,/ а там у долині/ лежать мати і донька /в одній домовині 

[28, c. 239]. Використав поет і різновид інверсії – гіпербатон: Дала хлопцю 

зіля пити, / вже не може він любити, / пішов світом та біленьким / і 

лісочком та темненьким [28, c. 231].  

Високу експресивність поезії С. Воробкевича створюють фігури 

патетики, а саме: риторичні запитання, вигуки, ствердження, заперечення. 
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Частотний коефіцієнт використання риторичних запитань становить 0,02. 

Наприклад: Чому в’яне, чому плаче / серденько твоє, козаче? / Чому тяжко 

лиш зітхаєш, / в Дніпро сумно заглядаєш? Тугу в нім втопити Хочеш? / 

Може сам у воду скочиш? [28, c. 51]. Значно рідше використовує автор 

риторичні заклики (ЧК – 0,005): Щоб у снах бодай вернуло / в твоє серце все, 

що було / і лягло в гроби-кургани, / щоб віджили Наддніпряни! [28, c. 51]. 

Частіше фіксуємо риторичні вигуки: Ой, зладь, нене, ти мені / чорну 

домовину! / Прощай, Боже милий, ах! Гину, ненько, гину! [28, c. 239]. 

Риторичне ствердження: то вона лиш головов / махне, скаже: „будь здоров!” 

швидко, хутко до млина, / бо як рожа румяна [28, c. 46]. Фіксуємо антитезу 

(ЧК – 0,01): Коло Кутів і Вижниці сплави поставали, Гуцулики кучеряві їсти 

посідали [28, c. 21]. За спостереженням П. Никоненка і М. Юрійчука, у поезії 

,,Обжинки”, побудованій за принципом антитези, у світлих оптимістичних 

тонах змальована картина народного гуляння: після закінчення жнив молодь 

за давнім звичаєм влаштовує обрядове свято – обжинки. Грають музики, 

хлопці і дівчата з веселими переспівами і жартами ведуть танок, лише 

,,удовина Іриночка заплакала очі”, бо її коханого забрано у рекрути, а 

дівочому серцю судилося, ,,щоб у грудях дні і ночі сохло і конало” [141, 

c. 54–56]. 

Використовує поет імпрекацію (прокльони): Як Жиди ті на руїнах / 

славного Єрусалима. / вибє і вам, бусурмани, / раз остатня година!... [167, 

c. 256].  

ФОНІКА. А. Ткаченко у підручнику ,,Мистецтво слова” Зазначає: ,,В 

ідеалі художня мова має сприйматися не тільки візуально, а й на слух, у 

живому інтонаційному звучанні. Це значно посилює обсяг естетичної 

інформації, додаючи до неї емоційне ставлення мовця і навіюючи його 

слухачеві” [176, c. 302]. Л. Якубинський підкреслював: ,,Емоції, викликані 

звуками, не повинні йти в напрямку, протилежному до емоцій, викликаних 

змістом вірша, і навпаки, а коли так, то зміст вірша і його звуковий склад 

перебувають в емоційній залежності один від одного” [198, c. 25], У 
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літературознавстві тема фоніки окреслена двома ключовими поняттями – 

евфонія (милозвуччя) та какофонія (немилозвуччя). Розглянемо алітерацію, 

асонанс, внутрішню риму та звуконаслідування.  

Алітерація – стилістичний прийом, який полягає в повторенні 

однорідних приголосних задля підвищення інтонаційної виразності вірша, 

для емоційного поглиблення його смислового зв’язку [198, c. 28]. Виходячи з 

цього визначення, алітерація – це явище усвідомлене автором, тобто автор 

спеціально добирає такі слова, які б посилили емоційний вплив на читача. 

Натомість А. Ткаченко, називаючи ,,алітерацію повторенням однорідних 

приголосних звуків у поетичному чи прозовому тексті” [176, c. 310], тим 

самим припускає, що збіг приголосних може бути неусвідомленим – 

випадковим. П. Волинський наголошував: ,,І асонанси, і алітерації мають 

художню експресію, коли це не випадковий повтор, а вжитий з певною 

художньою метою” [25, c. 183]. До того ж П. Волинський дорікає поетам, які 

захоплюються звуковою грою, зважаючи на недолугість застосування 

звукових повторів, що розраховані на зовнішній ефект. На думку 

М. Коцюбинської, ,,звуковий збіг – це ще одна, крім прямої смислової, точка 

зіткнення різних слів-понять, і її використання підносить, поглиблює 

художню думку” [82, c. 102]. 

У Воробкевичевих віршах часто трапляється алітерація на -г-, -в-: 

Наприклад, у віршах ,,Гуцулка”, ,,До моїх другів”: 

Я сми Гуцул з Коломиї, вмію в світі жити 

дівчатонька, молодиці надити, любити. 

Коломийки я гуляю, топірцем кидаю, 

А дівчину чорноброву д’ серцю пригортаю [28, c. 17–18]. 

Алітерація звука -с- у поезії ,,На сіножати” створює атмосферу 

перепочинку, врівноваженості, спокою. Тут же засвідчено асонанс на -и-: 

Сіли, сіли косароньки 

під вербою спочивати, 

бо гей дуже у полудне 
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стало сонце припікати [28, c. 18–19]. 

Алітерацію шиплячих звуків фіксуємо в поезіях ,,Мав я рожу білу, 

красну…”, ,,Чом так сумно, Україно, твоїми степами?..”. Такий звукопис 

навіює настрої смутку, тривоги, журби
45

. 

Алітерація звуків -з-, -с- у поєднанні додає поетичному тексту 

маршового такту в звучанні, як-от: 

Кождий хвалить край свій рідний 

свої сині гори, 

свої луги, дібровоньки, 

зелененькі бори [28, c. 25–26]. 

Алітерація звука -т- надає звучанню більшої впевненості: 

Ой прийшов я до ворожки і став ся питати: 

Чи можу я дівчиноньку ту малу кохати? [28, c. 23–24]. 

Алітерація на -л- додає звучанню жалю, болю, переживання в поезії 

,,Впали мої сльози…”: 

Впали мої сльози 

у биструю річку, 

що я плакав днину, 

що я плакав нічку [28, c. 24]. 

Асонанс на -о- відчутно сприяє мелодійності поетичного тексту: 

Ой над Прутом в Буковині 

чорная могила –  

там дівчина сумовита 

з вітром говорила [28, c. 22]. 

Б. Якубський закликав до обережності щодо опису відчуттів, які 

закріплені за окремими звуками: ,,Хоч треба надзвичайно обережно 

поводитися з тим чи іншим значенням чи характером, що надаємо ми 

окремим звукам, проте спостереження над віршовими асонанціями, може, 

дозволяють зауважити, що в більшості випадків а надає мові характеру сили 

й величності; о – гордості й пишності, урочистості; у – страху і жаху; і – 
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чогось швидкого, іноді просто милого; найменш виразна голосівка е (є), і 

вона грає найменшу роль в асонанціях” [199, c. 147–148]. 

С. Воробкевич виявляв свою поетичну вправність і у внутрішньому 

римуванні. Щодо внутрішнього римування І. Качуровський зазначав: ,,Крім 

кінцевої рими, що перекидає фонічний місток од вірша до вірша, в поетичній 

практиці натрапляємо на рими, заховані в середині віршів, чи то закінчення 

піввіршів, чи початки суміжних віршів, чи просто перегук слів у тому самому 

вірші” [67, c. 81]. Внутрішня рима є помітним елементом поетики народної 

пісні. І. Качуровський визначив дев’ять основних часто вживаних позицій 

внутрішньої рими: рима початку вірша (віршованого рядка) з його кінцем, 

рима початку вірша з кінцем наступного, кінця попереднього вірша з 

початком наступного, рима піввіршів, рима піввірша з кінцем вірша, початки 

суміжних або близько розташованих віршів, рима суміжних слів у вірші, 

суцільна або майже суцільна рима, суцільний моноритм [67]. У віршах 

буковинського автора найчастіше римуються слова в межах одного рядка. 

Тут є різні види римування. Іноді рима пов’язує слова, розташовані поруч: 

Обійміть ся, пригорніть ся (,,Молодої Січи…”), синього, старого (,,Пане-

брате товаришу… ”). Рідше римуються слова, розділені іншими: Там над 

рікою та під скалою (,,Там над рікою та під скалою…”), Білая рожа, діва 

хороша (,,Там над рікою та під скалою…”). 

Внутрішня рима іноді компенсує відсутність зовнішньої
46

.  

Автор застосовував різні види ,,вертикального” внутрішньорядкового 

римування
47

.  

Загалом поет використав внутрішні рими у 43 % творів. Одноразово 

вона засвідчена у 50 % творів (,,Природа убралась у шати зелені…”, 

,,Молодої Січи…”), двічі – у 9 % віршів (,,Чом так сумно, Україно, твоїми 

степами…”, ,,Де серце моє”), тричі – у 4 % поезій (,,Гуцулка”), чотири рази – 

в 8 % (,,Рідний край”, ,,Мурашка”) [131]. 

Більша частина з них – рими в межах одного рядка. У 11 % віршів 

фіксуємо внутрішні рими в сусідніх рядках (,,До моїх другів”, ,,Де серце моє” 
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(обидва – 1863), ,,Вечір над Прутом” (1865), ,,Гуцул–сиротина” (1864), 

,,Ненька–вдовиця” (1867). Найбільше внутрішніх рим у поемі “Скалозуб” (5), 

віршах ,,Гуцулка” і ,,Там, над рікою, та під скалою…” (4). 

Послідовне використання внутрішнього римування простежуємо у 

поезії ,,Там, над рікою, та під скалою...”. Щоправда, римування у трьох з 

чотирьох версів автор дотримався лише у першій строфі. 

З-поміж засобів евфонії визначають і звуконаслідування (ономатопею). 

А. Ткаченко пропонує виділяти щонайменше три його види: 

1) фономімесис – умовне відтворення звуків довкілля; 

2) ономатофонію – наступний етап відтворення та прямого й 

переносного вживання слів, звуконаслідувальних за походженням; 

3) фонопоею – досягнення певного звукового ефекту через добір та 

комбінування слів, що не є звуконаслідувальними за походженням, але 

створюють необхідний фон за допомогою необхідних фонем [176, c. 311–

312]. 

Таке розмежування цілком обґрунтоване, тож візьмемо його за основу. 

У ранніх творах С. Воробкевича ми знайшли 12 прикладів 

фономімесису, причому аж шість у вірші ,,То наш танець, наш козак…”, ще 

два – в поезії ,,На горі там монастир…” та по одній – у творах ,,Мурашка”, 

,,Скалозуб”, ,,Соловій-чародій”, ,,Обжинки”: Біжить щеня на двір: гав! 

гав! – кіт волос здіймає [28, c. 235]; Нині чути хрипкий голос: / „Пугу! 

Пугу!”, що з тривоги / аж росте у-гору волос [28, c. 252]; І-ху! І-ху! Мої 

діти! / Сама ся пустила [28, c. 55].  

Понад 20 разів поет використав ономатофонію, вісім з них стосуються 

слова ,,кряче”: За могилу, де ворона / жалібненько краче [28, c. 2]; Чути 

жида вайки, зойки, голос хижий, дикий. / Гуляй, реви, псячий Юдко, до судної 

днини [28, c. 251]; козакови очи ясні / з голови виймає, / й єму квилить-

проквиляє, / похорон справляє [28, c. 262]. 

У ранніх віршах С. Воробкевича спостерігаємо також фонопоею. До 

цього виду звуконаслідування автор звертався близько 10 разів: Всюди вітер 
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віє / лісом і горою [28, c. 14]; А там ген-ген коло луга потічок шепоче, / а там 

в хатці з милим хлопцем дівчина регоче / Ой сорока не брехала, загостив 

хлопчина, як та рожа розіцвилась Настуся дівчина. / Не болять єї вже зуби, 

в ухах не шуляє [28, c. 17].  

Поняття ,,прозорість мови” ввів І. Качуровський, який щодо 

співвідношення голосних і приголосних у творі виокремлює прозорі мови, 

мови середньої прозорості та непрозорі мови. Відомий дослідник української 

поезії зазначав: ,,Назагал, в українській мові на кожні сто голосних має бути 

приблизно 130–140 приголосних” [67, c. 17]. Проаналізувавши кілька творів 

С. Воробкевича, робимо висновок, що коефіцієнт прозорості його поетичної 

мови відповідає середньоукраїнському (на 100 голосних припадає 142 

приголосних: ,,Моя Буковина” – 100 : 129; ,,Був вечір тихий, красний” – 100 : 

151; ,,Кожда слабість лік свій має” 100 : 146 ) [88]. 

ВЕРСИФІКАЦІЯ. Віршовані твори С. Воробкевича першого періоду 

творчості написані в річищі силабічного, силабо-тонічного та тонічного 

(акцентного) віршування. Акцентники постають лише у вигляді частин 

поліметричних творів і до статистики не залучаються. Тому ранні твори 

поета щодо віршованої форми поділяємо на такі групи: силабічні, силабо-

тонічні, поліметричні різносистемні.  

Однозначно домінують силабічні твори – 90 % від усіх, які становлять 

три групи: монорозмірні, різнорозмірні, силабічні ПК. 

Серед монорозмірних силабічних творів (36 % від усіх силабічних) 

наявні шестискладовики, семи-, восьми-, десяти-, тринадцяти- і 

чотирнадцятискладовики. 

Для двох силабічних поезій (2,7 % від усіх і 3 % від силабічних) – 

„Рідний край”, „Впали мої сльози…” (обидві – 1863) характерний ритм 

шестискладовика з катренною схемою 6,6,6,6
48

. Усереднений відсоток 

хореїзованих рядків у поетовому шестискладовику доволі значний – 80.  
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Ритм семискладовика із катренною схемою 7,7,7,7 властивий творам 

,,Прийди в вечір, дівчино…” (1863), ,,У долині ставочок…” (1865)
49

. 

Усереднений відсоток хореїзації семискладовика становить 25. 

Для семи віршів (9,6 від усіх і 10 % від силабічних) характерна 

восьмискладова будова рядків: частіше – 4+4, рідше – 5+3 або 3+5. Це такі 

твори: ,,На сіножаті”, ,,Дочка мельника” (обидва – 1863), ,,Ходить козак, 

блукаючи…”, ,,Там, де буйні вітри грають…”, ,,Від Дунаю вітер віє…” (усі – 

1864), ,,Великдень” (1865), ,,Чому в’яне, чому плаче…” (1866)
50

. Відсоток 

хореїзованих рядків у восьмискладовиках поета становить 74. 

Уяву про десятискладовик 5+5 навівають поезії „Моя Буковина” (1863), 

,,Вечір над Прутом” (1865)
51

. Кількість хореїзованих рядків в обох віршах 

мінімальна – 4,7 %.  

Лише в одному творі – ,,Стара ненька” (1867) – маємо розмір 8+5 

(тринадцятискладовий вірш)
52

. Усереднений відсоток хореїзованих рядків 

становить 56. 

Найбільшим сегментом серед монорозмірних структур є 

чотирнадцятискладовик зі схемою (8+6)2 – 13,7 % від усіх творів і 15 % від 

силабічних. Така форма характерна для віршів ,,Гуцулка” (1863), ,,Ой 

прийшов я до ворожки та й став ся питати…” (обидва – 1863), ,,Чом так 

сумно, Україно, твоїми степами…”, ,,Горить ватра на дарабі, вітрець 

повіває…”, ,,Гуцул-сиротина”, ,,Соловій-чародій” (всі – 1864), „Зажурився, 

засмутився гуцул старий, сивий…”, „Кожда слабість лік свій має” (обидва – 

1865), „Ненька-вдовиця”, “Бодай тебе, вівчарику, добро не минуло…” 

(обидва – 1867)
53

. Відсоток хореїзації чотирнадцятискладових рядків 

становить 48,4. 

Поет використав також велику кількість різноскладових силабічних 

форм (60,6 % від усіх силабічних). Їх поділяють на врегульовані та 

неврегульовані. Зупинимося на врегульованих структурах, які становлять 

97,5 % від усіх різноскладовиків.  

Поет використав п’ять схем розмірів у катренах.  
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1. ,,Кулішевий ритм” 6,6,8,6 характерний для поезії ,,Заверуха 

виє…” (1867)
54

. Відсоток хореїзованих рядків – 61.  

2. У вірші ,,На горі там монастир…” (1865) різноскладові рядки 

чергуються за схемою 7,6,7,6
55

. Частка хореїзованих версів становить 70,8 %. 

3. Тринадцятискладовик зі схемою 8,5,8,5 властивий поезії „Там би 

я співав” (1866)
56

. Відсоток хореїзованих рядків дуже великий – 94. Виникає 

уявлення про Х4,3,4,3. 

4. Найбільшу частку серед урегульованих різноскладовиків 

становлять чотирнадцятискладовики зі схемою 8,6,8,6. Цей 

„шевченківський” розмір характерний для віршів: „Мав я рожу білу, 

красну…” (1863), „Кождий хвалить край свій рідний…”, „Знаю я, чому 

щебечеш…”, „Знаю добре, чом увечір…” (всі – 1864), „Доле наша 

золотая…”, „Невольник”, „Виріс в лісі дуб хороший…”, „Марно вік мій 

упливає…”, „Я казав бувало: „Боже!..”, „Зів’яла рожа”, „Зроби мені, 

гуцулику…”, „Літо було, пташки лугом…”, „Черемош-лікар” (всі – 1865), 

„Згадка старини”, „Обжинки”, „Пане-брате товаришу…”, „Кифор і 

Гануся” (всі – 1866), „У тюрмі”, „На чужині”, „Чорна хмара в полонині…”, 

„Схилилася березонька…”, „Моє бажанє”, „Ой над Прутом в Буковині…”, 

„Прошу тебе, соловію…”, „Моє горе”, „Журавлики, ключолети…” (всі – 

1867) [21]. Загалом цей масив становить 35,6 % від усіх творів і 40 % від усіх 

силабічних віршів поета
57

. Відсоток хореїзації у версах 

чотирнадцятискладовиків становить 76,5. 

5. Розмір 10,9,10,9 властивий поезії „Там над рікою, та під 

скалою…” (1867). Твір настільки силабо-тонізований, що може сприйматися 

як дактилічний з розміром Д4ц.у1. Лише наявність „силабічних” рядків 

утримує його в річищі складочисельності
58

.  

У вірші ,,Чумацька пісня” (1864) рядки чергуються так: 10,10,8,8,6 – це 

навіває уявлення про своєрідний силабічний логаед
59

. 80 % рядків 

вкладаються в схему хорея.  
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Три варіанти поетових силабічних схем пов’язані з шестирядковими 

строфами: 

1. Розмір 3,3,6,3,3,6 характерний для поезії ,,По грядках…” (1866)
60

. 

Цілком очевидно, що 1-2, 4-5 верси утворені внаслідок графічного поділу 

шестискладовика. Таку форму зараховуємо до явищ версифікаційного 

новаторства поета. Половина рядків твору хореїзована.  

2. У поезіях ,,Руські серця би віджили…” і ,,Рекрути” (обидві – 1865) 

різноскладові рядки чергуються за схемою 8,8,6,8,8,6
61

. 74 % версів мають 

хореїчний ритм.  

3. Силабічна схема 10,10,8,8,10,10 представлена у вірші ,,Сумно в гаю 

зозуля кувала…” (1863)
62

. Хореїзовано лише 23 % рядків.  

У творі ,,Був то вечір тихий, красний…” (1864) рядки чергуються так: 

8,6,8,6,7,7,7 (коломийковий катрен із додаванням трьох семискладових 

версів)
63

. Відсоток хореїзації рядків 40. 

У восьмивіршах С. Воробкевич розробляв дві схеми врегульованого 

різноскладовика:  

1. 6,6,8,6,6,6,6,6 – такою є черговість рядків у строфах поезії ,,Молодої 

Січи…” (1866
64

). До ,,Кулішевого катрена” поет додав його ж катренний 

шестистоповик. Загальна кількість хореїзованих рядків – 65 %.  

2. У поезії ,,То наш танець, наш козак” (1863) маємо ,,чергування” 7-и і 

8-складових рядків за схемою 8,7,8,7,8,8,7,7
65

. Хореїзовані рядки у творі 

становлять 83,3 %. 

Різноскладові неврегульовані силабічні рядки властиві для однієї 

поезії. Структурна схема 4-11 наявна у вірші „То наші любі, високі 

Карпати” (1863)
66

.  

Як силабічну поліметрію визначаємо форму двох Воробкевичевих 

творів (3 % від силабічних) – поезії ,,До моїх другів” (1863) та поеми 

,,Мурашка” (1865). 

Будова вірша ,,До моїх другів” навіває уявлення про двочастинну ПК. 

Перша частина (вона повторюється у творі тричі) – це ,,кулішівські” катрени 
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6,6,8,6. Друга частина (теж повторена тричі) виконана катренами та 

двовіршами десятискладовика (5+5).  

Поема ,,Мурашка” щодо віршової будови є чотиричастинною ПК. 

Перша частина написана катренами восьмискладовика, друга – двовіршами 

чотирнадцятискладовика (8+6)2. Для третьої частини ,,Мурашки” 

характерний ритм 6,6,8,6, четверта – виконана катренами 

чотирнадцятискладовика зі схемою 8,6,8,6.  

Лише 8 % віршованих творів С. Воробкевича першого періоду 

творчості мають силабо-тонічну будову. Поет використав такі метри: ямб, 

хорей, амфібрахій. Найбільше творів (4 % від усіх і 50 % від силабо-

тонічних) написано ямбом. Буковинський автор застосував Я3, Я4, Я4,3,4,3.  

Ритм ямбічного тристоповика характерний для поезії „Ліси 

зазеленіли…” (1867)
67

.  

Відомий сербський віршознавець К. Тарановський, статистично 

обстеживши російський тристоповий ямб, дійшов висновку, що в ньому 

сильними (частіше наголошуваними) є І і ІІІ стопи, слабкою – ІІ стопа. Він 

же висловив здогад, що така ритмічна інерція збігається з ритмічною 

інерцією німецького Я3 [174, с. 105]. М. Гаспаров показав, що різниця між 

середньою наголошеністю сильних І-ІІІ та слабкої ІІ стопи – є показником 

ритмічної варіації, вона – історично змінна [44, c. 122]. Схема наголошеності 

стоп у Я3 С. Воробкевича така: І стопа – 93 %, ІІ – 39 %, ІІІ – 100 %.  

У семи відсотках рядків маємо додаткові наголоси на ІІІ стопі, що, 

звичайно ж, не сприяє ,,гладкості” ритму. 

Чотиристоповим ямбом написано вірш ,,Живуча вода” (1867), який ми 

розглянули в попередньому розділі. Пригадаємо: Воробкевичів Я4 має 

,,традиційний” ритм (ІІ стопа сильніша від І). 

Урегульований ямбічний різностоповик (Я4,3,4,3) – такою є форма 

поезії ,,За що мя мучиш, жалю мій…” (1867)
68

. 

Хорей у поезії буковинця цього періоду представлений формою вірша 

,,Напровесні” (1867)
69

.  
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На думку М. Гаспарова, російський чотиристоповий хорей 

характеризується двома видами ритму: ,,архаїзованим”, у якому 

наголошуваність ІІ стопи нижча, ніж 94 % і ,,традиційним”, у якому 

наголошуваність ІІ стопи коливається в межах 99,5 – 100 % [41, c. 100]. 

Стопи у Х4 С. Воробкевича наголошені так: І – 31 %, ІІ – 98 %, ІІІ – 31 %, 

ІV – 100 %. Отже, поетів хореїчний чотиристоповик – це структура з 

„проміжним” ритмом. Відзначимо також зрушення наголосу в І стопі 

передостаннього рядка другого вірша диптиху: „А ви, люди, привітайте…” 

(U– –UUU–U), що становить 2 % від усіх версів.  

Двічі – у віршах ,,Де серце моє” (1863) та ,,Природа убралась у шати 

зелені…” (1867) – поет вдався до амфібрахія.  

Амф2 характерний для п’ятивіршів поезії ,,Де серце моє”
70

. У 22-у 

рядку твору наявний позасхемний (додатковий) наголос у І стопі (,,Люд 

більше не плаче…” – –UU–U), що складає 3,3 % від усіх версів.  

Розмір неодноразово згадуваної поезії ,,Природа убралась у шати 

зелені…” – чотиристоповий цезурований амфібрахій
71

. Повній ,,гладкості 

ритму” (вислів В. Сімовича) дещо перешкоджають рядки вірша з 

позасхемними наголосами (,,Мені лиш поможе солодкий спів пташок…” U–

UU–U||U–U– –U; ,,Вночі я віршую, а рано знов дзьобом…” U–UU–U||U–U– –

U; ,,Ах Боже мій правий! Знов серце зболіло…” U–UU–U||– –UU–U). Вони 

становлять 4,6 % від усіх версів. Атонації відсутні. 

Ознаки різносистемних поліметричних конструкцій вбачаємо у творах 

С. Воробкевича ,,Скалозуб” (1865) та ,,Похід на море” (1866). 

Поема ,,Скалозуб” складається з чотирьох частин, виконаних у річищі 

14-складовика (8+6)2 (перша і друга частини), 8-складовика (четверта 

частина), чотирнадцятискладовика 8,6,8,6 та імітації думового вірша (третя 

частина, яка також є поліметричною конструкцією). Зупинимося на імітації 

думового вірша. М. Гаспаров вважав вірш української народної думи 

тонікою [42, с. 29]. На думку Н. Костенко, ритм думи базується на тонічній 

або акцентній основі [80, c. 6]. З цим погоджується також Б. Бунчук
72

.  
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Загалом параметри думового шматка такі: третина версів вкладається в 

ту або ту силабо-тонічну схему (завершує свою думу С. Воробкевич силабо-

тонічним рядком: урочистим Я4). Такий самий сегмент дольникових версів. 

18 % рядків мають тактовикову будову, 12 % – власне акцентну. Отже, 

структура думового вірша С. Воробкевича в поемі ,,Скалозуб” – тактовикова. 

145-рядковий твір ,,Похід на море” написано в основному двовіршами 

12-ти-14-тискладовика, де 12=6+6, 14=4+4+6. Це – дистиховий варіант 

,,Кулішевого” катрена 6,6,8,6
73

. 

Вставна пісня сивого Маковія своєю будовою нагадує думову 

структуру
74

. Відчутне намагання автора додатково організувати думовий 

текст, зробити його ритмізованішим, симетричнішим, пісенним. Автор 

хореїзує значну кількість рядків, за допомогою вигуків ,,гей! гей!” умовно 

поділяє його на три куплети. Однак у 34-версовому уривку маємо лише 70 % 

рядків, які вкладаються у схему того чи того силабо-тонічного розміру. 15 % 

версів мають дольникову будову, 15 % – акцентну. Отже, розмір пісні 

Маковія з твору ,,Похід на море” – різнонаголошений (1–4) дольник.  

Усі віршовані твори С. Воробкевича цього періоду мають строфічну 

будову. Безумовно, превалюють монострофічні поезії – 93 % від усіх. Поет 

представив вісім строф.  

14 % від усіх і 20,5 % від монострофічних становлять твори, написані 

дистихами. Майже для всіх характерне парне римування жіночих закінчень 

(АА). Це – ,,Ой прийшов я до ворожки і став ся питати…” (1863), ,,Чом так 

сумно, Україно, твоїми степами…”, ,,Ходить козак, блукаючи…”, ,,Горить 

ватра на дарабі, вітрець повіває…”, ,,Там, де буйні вітри грають…”, ,,Гуцул-

сиротина”, ,,Соловій-чародій” (всі – 1864), ,,У долині ставочок…”, 

,,Зажурився, засмутився гуцул старий, сивий…”, ,,Кожда слабість лік свій 

має…” (всі – 1865), ,,Чому в’яне, чому плаче…” (1866), ,,Бодай тебе, 

вівчарику, добро не минуло…”, ,,Ненька-вдовиця” (обидва – 1862). Лише в 

одній поезії – ,,Стара ненька” – маємо парне римування чоловічих закінчень 

(аа). 
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Найчастіше С. Воробкевич вдавався до катренної будови – у 57,5 % 

віршів від загальної кількості творів і 62 % від монострофічних. У катренах 

поет використав три види римування: парне, перехресне та неповне.  

Парне римування ААВВ характерне для 9,5 % від усіх катренних 

поезій (,,Гуцулка”, ,,Прийди в вечір, дівчино…”, ,,Дочка мельника” (усі – 

1863), ,,Від Дунаю вітер віє…” (1864)).  

Перехресне римування засвідчене у двох віршах, причому схеми 

римування – різні: у поезії ,,Доле наша золотая…” (1865) маємо схему АВАВ, 

у творі ,,Там би я співав” (1866) – АbАb. 

Найбільше віршів – 86 % від катренних – характеризується неповним 

римуванням. Вірші цього виду римування мають чотири схеми звукових 

перегуків. Найчастіше поет використовував власне фольклорну схему – 

АВСВ (у 71 % від катренів). У чотирьох творах (9,5 % від катренних) 

засвідчене римування АbСb (,,Живуча вода”, ,,Ліси зазеленіли…”, ,,Природа 

убралась у шати зелені…”, ,,Там над рікою та під горою…” (усі – 1867). В 

одному творі – ,,На горі там монастир…” (1865) – маємо схему аВсВ. 

Римування аbсb властиве поезії ,,За що мя мучиш, жалю мій…” (1867). 

Два твори написано п’ятивіршовими строфами (2,7 % від усіх і 2,9 % 

від монострофічних). Кожному з них властива своя схема римування. У 

поезії ,,Чумацька пісня” (1864) застосовано схему ААВВС. У вірші ,,Де серце 

моє” (1863) рядки ,,перегукуються” так: ААВВС.  

Твори з шестивіршовими строфами становлять 5,4 % від усіх і 5,9 % від 

усіх монострофічних. У них засвідчені три схеми римування. Схема 

ААВВСС характерна для поезії ,,Сумно в гаю зозуля кувала…” (1863). Рядки 

віршів ,,Руські серця би віджили…” та ,,Рекрути” (обидва – 1865) римуються 

так: ААВССВ. Подібна, але не тотожна схема наявна у творі ,,По грядках…” 

(1866): ааВссВ. 

Семивіршами написана поезія ,,Був то вечір тихий, красний…” (1864). 

Схема римування: АВАВССD.  
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Восьмивіршові строфи характерні для трьох творів (4 % від усіх і 4,4 % 

від монострофічних) із різними схемами римування: АbАbССdd (,,То наш 

танець, наш козак”, 1863), АВСВDDЕЕ (,,Молодої січи…”, 1866), 

АВСВDЕFE (,,На сіножаті”, 1863).  

У поезії з дев’ятивіршовими строфами (,,То наші любі, високі 

Карпати”, 1863) засвідчено схему АВВСDDСЕF, а у творі ,,Рідний край” 

(1863), написаному десятивіршами, рядки римуються так: АВСВDЕFЕQQ. 

Різнострофічні твори цього періоду становлять 7 % від усіх. Більшість 

із них є поліметричними конструкціями. У двох – вірші ,,До моїх другів” 

(1863) та в поемі ,,Мурашка” (1865) – окремі частини написані двовіршами, 

деякі – катренами (у ,,Мурашці” – з римуванням АА і АВСВ у вірші ,,До моїх 

другів” – з римуванням ААВА, АВСb і АА). 

Поезія ,,Моя Буковина” (1863) складається з двох восьмивіршів з 

римуванням АВСВDЕFЕ й одного десятивірша з римуванням 

АВСВDЕFЕQQ. 

Поема „Похід на море” (1866) написана двовіршами з римуванням АА 

та астрофічним ,,шматком” із довільним, здебільшого парним (АА) 

римуванням. 

Будова поеми ,,Скалозуб” (1865) складніша: вона складається з частин, 

написаних двовіршами з римуванням АА, катренами з римуванням АВСВ та 

з астрофічної імітації народної думи з довільним, здебільшого парним (АА) 

римуванням.  

У віршованих творах С. Воробкевича цього періоду закономірно 

(орієнтація на фольклор) переважають жіночі рими (74 %). У 13,6 % віршів у 

різній послідовності чергуються чоловічі та жіночі рими. Лише у двох творах 

засвідчені всуціль чоловічі рими: ,,За що мя мучиш, жалю мій…” (1867) та 

,,Стара ненька” (1867). Дактилічні та жіночі рими наявні у віршах ,,Доле 

наша золотая…” (1865), ,,Дочка мельника” (1863). 

У творах поета превалюють точні рими (85 %). Лише точні рими 

фіксуємо у 22 % віршів цього періоду. Частка приблизних рим (нетотожні 
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голосні після останнього наголошеного складу) становлять 10,4 %, сегмент 

неточних (нетотожні приголосні після останнього наголошеного складу) – 

4,6 %. Відсоток дієслівних рим – 37,7, різнограматичних – 25,2. 

У поетових творах фіксуємо глибокі рими (,,око” – ,,глибоко”, ,,Бога” – 

,,небога”), різнонаголошені звукові співзвуччя (,,млина” – ,,ненина”, 

,,млина” – ,,рум’яна”, ,,молода” – ,,ягода”). У поезії буковинця засвідчене 

неточне римування українського і турецького слова
75

.  

На жаль, у віршах С. Воробкевича наявні також ,,кепські” (вираз 

Д. Чижевського) рими. До них передусім уналежнюємо бідні чоловічі рими 

на кшталт ,,мерці” – ,,землі”, ,,казки” – ,,скали”, ,,води” – ,,роси”, ,,сніги” – 

,,ліси”, ,,мою” – ,,лиху”, ,,дня” – ,,вона”, ,,дрібні” – ,,малі”, ,,лиха” – ,,моя”, 

,,землі” – ,,зимі”, ,,мете” – ,,пряде”, ,,стару” – ,,молоду”, ,,лиха” – ,,стара”; 

по-друге, римові пари, які часто повторюються (,,око” – ,,глибоко”, ,,ночи” – 

,,півночи”, ,,тихо” – ,,лихо”, ,,краю” – ,,Дунаю”); по-третє, ,,примітивні” 

рими: ,,Дніпра” – ,,Дністра”, ,,козацтво” – ,,кріпацтво”, ,,повалився” – 

,,положився”; по-четверте, окремі двочастинні рими (,,ходив би” – ,,просив 

би”, ,,топив би” – ,,залив би” та ін.) 

 

Висновки до розділу 3 

Перший етап поетичної творчості С. Воробкевича детермінує пошук 

різноманітних форм. Поет працював у різних жанрах, активно 

використовував металогічні, синтаксичні та фонічні засоби увиразнення 

художньої мови своїх текстів, експериментував із силабічними, рідше 

силабо-тонічними розмірами.  

Майже всі віршовані твори, датовані 1863 – 1867 роками, належать до 

лірики (80 %) та ліро-епіки (20 %), а саме: автопсихологічної (70 %) / 

рольової (30 %), медитативної (65 %) / сугестивної (35 %). Чимало ранніх 

віршів С. Воробкевича (11 %) присвячено опису природи, природніх явищ. 

Провідною в окреслений період є інтимна лірика (36 %). Соціальну тему 

репрезентовано в 35 % поезій. Зафіксовано 11 % поезій на культурно-
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просвітницьку тематику. З погляду емоційного вираження фіксуємо мінорну 

(66 %) і мажорну (34 %) тональність. 

У ліричних творах цього періоду засвідчено такі жанри: думка (35 %), 

пісня (23 %). Малопродуктивними виявились вірш-присвята, вірш-заклик, 

ідилія; серед ліро-епічних вирізняємо поему, баладу, вірш-новелу та ін. 

Аналіз металогічних засобів показав, що С. Воробкевич активно 

використовував метафори (ЧК – 0,045), порівняння (0,004). Найрідше 

застосовано метонімію (0.001), помірно представлені гіпербола, синекдоха, 

порівняння, евфемізми. Невеликий відсоток частотності компенсується 

розмаїтістю тропів.  

Для створення оригінальних форм образного вираження власних думок 

і переживань поет експериментував зі стилістичними фігурами. Основу 

поетичного синтаксису цього періоду складають анафора, епізевксис, 

ампліфікація, антитеза (ЧК – 0,01 кожної), риторичні запитання, епіфори, 

градації (ЧК – 0,02 кожної), рефрени, полісиндетони – 0,003 кожної, 

риторичні заклики, інверсії, кондублікації – 0,005 кожної, поліптоти і 

традукції, асиндетон, силепсис – 0,006 кожної. Зовсім рідко поет 

використовує еліпс (ЧК – 0,007) та ін.  

Крім металогічних та синтаксичних засобів увиразнення художньої 

мови, С. Воробкевич активно використовував й фонічні, апробував 

алітерацію (більше), асонанс (менше), звуконаслідування. У третині творів 

поет застосовував внутрішнє римування.  

Найкраще в поезіях, написаних у цей час, представлено внутрішнє 

римування і звуконаслідування. Частотність використання внутрішнього 

римування свідчить про орієнтацію поета на фольклорно-пісенні зразки. 

Звуконаслідування постає як результат добре розвиненого відчуття слуху і 

такту у творчій уяві поета. Використовуючи такі засоби звукової організації 

художньої мови, автор не надає їм спеціального значення. Однак є приклади 

фонічних елементів, які підсвідомо виникають у автора задля відтворення 

конкретних емоційних почуттів. У такому разі алітерації, асонанси, 
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звуконаслідування і внутрішня рима є засобами творення індивідуального 

музичного світовідчуття в гармонії з мелодійною уявою автора на рівні 

звукової організації мови. 

Віршовані твори С. Воробкевича першого періоду творчості написані в 

річищі силабічного, силабо-тонічного та тонічного (акцентного) віршування. 

Однозначно домінують силабічні твори – 90 %. Серед монорозмірних 

силабічних творів (36 % від усіх силабічних) наявні шестискладовики, семи-, 

восьми-, десяти-, тринадцяти-, і чотирнадцятискладовики. Найбільшим 

сегментом серед монорозмірних структур є чотирнадцятискладовик із 

схемою (8+6)2 – 13,7 % від усіх творів і 15 % від силабічних. Поет 

використав також велику кількість різноскладових силабічних форм (60,6 % 

від усіх силабічних). Урегульовані структури становлять 97,5 % від усіх 

різноскладовиків.  

Різноскладові неврегульовані силабічні рядки властиві для однієї поезії 

,,То наші любі, високі Карпати”. Як силабічну поліметрію визначаємо форму 

двох Воробкевичевих творів (3 % від силабічних) – поезії ,,До моїх другів” та 

поеми ,,Мурашка”.  

Лише 8 % віршованих творів С. Воробкевича першого періоду 

творчості мають силабо-тонічну будову. Поет використав такі метри: ямб, 

хорей, амфібрахій. Найбільше поезій (4 % від усіх і 50 % від силабо-

тонічних) написано ямбом. Буковинський автор застосував Я3, Я4, Я4,3,4,3. 

Двічі – у віршах ,,Де серце моє” та ,,Природа убралась у шати зелені…” – 

поет вдався до амфібрахія. Ознаки різносистемних поліметричних 

конструкцій репрезентовано у творах С. Воробкевича ,,Скалозуб” та ,,Похід 

на море”.  

Усі віршовані твори С. Воробкевича цього періоду мають строфічну 

будову. Превалюють, безперечно, монострофічні поезії – 93 % від усіх. Поет 

використав вісім видів строф.  

14 % від усіх і 20,5 % від монострофічних становлять поезії, написані 

дистихами.  
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Найчастіше С. Воробкевич вдавався до катренної будови – у 57,5 % 

віршів від загальної кількості творів і 62 % від монострофічних. У катренах 

поет використав три види римування: парне, перехресне та неповне.  

Два твори написано п’ятивіршовими строфами (2,7 % від усіх і 2,9 % 

від монострофічних). Кожному з них властива своя схема римування. У 

поезії ,,Чумацька пісня” застосовано схему ААВВD. У вірші ,,Де серце моє” 

рядки ,,перегукуються” так: ААВВС.  

Твори з шестивіршовими строфами становлять 5,4 % від усіх і 5,9 % від 

усіх монострофічних.  

Семивіршами написана поезія ,,Був то вечір тихий, красний…”. Схема 

римування: АВАВССD.  

Восьмивіршові строфи характерні для трьох творів (4 % від усіх і 4,4 % 

від монострофічних) з різними схемами римування: АbАbССdd (,,То наш 

танець, наш козак”), АВСВDDЕЕ (,,Молодої січи…”), АВСВDЕFE (,,На 

сіножаті”).  

У поезії з дев’ятивіршовими строфами (,,То наші любі, високі 

Карпати”) засвідчено схему АВВСDDСЕF, а у творі ,,Рідний край”, 

написаному десятивіршами, рядки римуються так: АВСВDЕFЕQQ. 

Різнострофічні твори цього періоду становлять 7 % від усіх. Більшість 

із них є поліметричними конструкціями. У двох із них – вірші ,,До моїх 

другів” та в поемі ,,Мурашка” – окремі частини написані двовіршами, деякі – 

катренами (у ,,Мурашці” – з римуванням АА і АВСВ, у вірші ,,До моїх 

другів” – з римуванням ААВА, АВСb і АА). Отже, поетові віршовані твори 

першого періоду щодо версифікації відзначалися перевагою силабічних 

форм, вони були всуціль строфічними, переважали катрени з неповним 

римуванням жіночих закінчень. Домінували точні рими, третина звукових 

співзвуч були дієслівними, траплялися ,,кепські” рими. 



РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ВОРОБКЕВИЧЕВОЇ ПОЕЗІЇ 1868 – 1875 рр. 

Другий період творчості С. Воробкевича був надзвичайно складним в 

особистому житті і найменш плідним щодо творчості. У житті буковинця 

відбуваються кардинальні зміни, пов’язані з вибором місця роботи і 

проживання. С. Воробкевич отримав посаду викладача музики і співів у 

Чернівцях. Він охоче взявся за опанування нової професії та удосконалення 

своєї музичної освіти. З 1868 він навчається у Віденській консерваторії. 

Натомість увага до літературної творчості дещо послаблюється. У цей 

відрізок часу було опубліковано в різних періодичних виданнях – ,,Правда”, 

,,Ластівка”, ,,Временник”, ,,Читаночка для сельских людей”, ,,Учитель”, 

,,Руська читанка”, ,,Календар буковинско-русский” – лише 42 поетичні твори, 

з яких 38 увійшли до першого тому видання творів С. Воробкевича, 

упорядкованого О. Маковеєм.  

Розглянемо поетику віршованих творів С. Воробкевича другого періоду 

творчості у зрізі ГЕНЕРИКИ. В означений часовий відрізок автор створив 

75 % ліричних творів, 25 % – ліро-епічних.  

У межах різновидів лірики увиразнюється автопсихологічна лірика 

(50 %) (,,У дуброві над водою…”, ,,Прилетіли ластівоньки…”, ,,Мов загуло, 

проминуло…” тощо), частка рольової також становить 50 %. У 

протиставленні медитативна – сугестивна лірика співвідношення виглядає як 

42 % і 68 % відповідно.  

За видами емоційної тональності поетичні твори означеного періоду 

розподілено так: ліричність (75 %) (,,Збудилась Русь”, ,,На марши”, ,,Наша 

Буковина” та ін.), драматизм (20 %) (,,Над ставочком місяць світить…”, ”Ще 

дитиною в городі…” та ін.) епічність (5 %) (,,Монастирська рожа”, 

,,Драгоманка”). Варто зазначити, що такий розподіл є дещо умовним, бо для 

кожного окремого твору зазвичай одночасно характерні більшою або 

меншою мірою всі три тональності.  
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Тематичний зріз поезії С. Воробкевича засвідчив тяжіння до інтимної 

тематики (42 %): ,,Над ставочком місяць світить…”, ,,Іван з Путилова” та ін. 

Він дуже рідко порушував проблеми особистого характеру (,,Братові моєму”, 

,,Мов загуло, проминуло…”, ,,Вже зайшло за гори сонце…”). Поет, як 

справедливо зауважував О. Маковей, ,,не дуже любив займати читачів своєю 

особою” [113, c. 408], тому зміст більшості Воробкевичевих творів 

пов’язаний із переживаннями поета щодо суспільних проблем, особливостей 

морального виховання та культурного зростання молодшого покоління. 

Соціальна тематика поетичних творів С. Воробкевича становить 21 % 

(,,Нечай”, ,,Драгоманка”, ,,Три круки”, ,,На марши” тощо). Дуже часто 

проблеми соціального, інтимного характеру розкриваються на тлі історичних 

подій. Поет роздумує над питаннями культури і духовності (21 %): 

,,Збудилась Русь”, ,,Рідна мова”, ,,Величайте Бога”, ,,Моліться Богу”, 

,,Ранок”, ,,Небо наша вітчина” тощо. Майже в кожному поетичному творі 

цього періоду спостерігаємо символічне пейзажне обрамлення, що передує 

зображеній поетом дійсності. У творах ,,Вже зайшло за гори сонце…”, 

,,Вечірня пісня, ”, ,,Веснянка” ,,Ставок в долині там стояв…” та ін. (15 %), 

фіксуємо словесний опис пейзажу. Дещо переважає мінорний стиль (55 %) у 

поезіях ,,У дуброві над водою…”, ,,Одним доля на сорочку…”, 

,,Монастирська рожа”. Мажорність складає 45 % у віршах ,,На марши”, 

,,Козак Торба”, ,,Для забави”, ,,Заграй, ти цигане старий”, ,,Пісня 

черновецких паничів”. 

Експресивні жанри в доробку С. Воробкевича найчастіше представлені 

літературною піснею (28 %): ,,Рідна мова”, ,,На марши”, ,,Вечірня пісня”, 

,,Наша Буковина” та ін. До цього жанру належать релігійні пісні повчального 

спрямування (,,Величайте Бога”, ,,Моліться Богу”, ,,Ранок”, ,,Небо наша 

вітчина”), виокремлюємо пісню-романс ,,Іван з Путилова”, у якій дівчина 

сумує за своїм коханим, що перебуває на відстані, фіксуємо жанр 

літературної веснянки (,,Веснянка”). Думками вважаємо 13 % віршів (,,Мов 

загуло, проминуло…” тощо). 
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Серед жанрів вокативної лірики важливу частку творчого спадку 

С. Воробкевича становить адресована лірика, репрезентована жанрами 

послання, віршованого листа та присвяти.  

Форму віршованого листа засвідчено в поезії ,,Братови моєму”. 

Віршований лист адресовано рідному братові С. Воробкевича Григорію 

Воробкевичу, який також був письменником. Уже в заголовку вірша маємо 

пряму вказівку на адресата. Епістолярність зрозуміла із контексту
76

.  

Перша строфа містить звернення до рідного брата, а чотири перші 

строфи починаються словом ,,пам’ятаєш”, тож цей лист побудований на 

спогадах адресата, який мав спільне дитинство з адресантом. 

З тематичних різновидів присвяти визначаємо поему-присвяту ,,Нечай” 

(присвячена братам Барвінським). Відомо, що С. Воробкевич часто 

листувався з ними, інколи просив поради і допомоги з питань поетики.  

Серед жанрів умовної адресності як форми вокативності вирізняємо 

вірші-заклики і жанри віршованого повчання. До жанрів віршового повчання 

зараховуємо поезії з елементами послання та заклику, де фіксуємо 

громадянську, релігійну дидактичну настанову (,,Рідна мова”, ,,Моліться 

Богу”, ,,Ранок”, ,,Небо наша вітчина”, пісня-повчання ,,Величайте Бога”). 

Серед віршів-закликів вирізняємо також різні предмети захоплення: до праці 

та пробудження від тривалого зимового сну – ,,Чорні хмари ся розплили…”, 

,,Веснянка” – до молитви та духовності (,,Величайте Бога”, ,,Небо наша 

вітчина”), до вивчення і вдосконалення мови (,,Рідна мова”), заклик любити і 

поважати рідний край (,,Наша Буковина”), до розваг, щоб відволіктися від 

щоденних клопотів (,,Для забави”, ,,Заграй, ти цигане старий”), до завзяття і 

мужності (,,На марши” тощо).  

Упродовж означеного періоду характерними для С. Воробкевича є 

звернення до Бога, до святих отців, до парафіян церкви, до дітей і всього 

люду. Інколи такі звернення і повчання набувають рис віршів-молитви 

(,,Ранок”, ,,Небо наша вітчина”). І. Даниленко, дослідниця цього жанру, 

констатує: ,,У літературі, поза живим релігійно-культовим контекстом, 
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молитовне слово – вже не містична дія, а чистий засіб вираження, 

орієнтований передусім на імпліцитного абстрактного читача, попри 

наявність в тексті ідеального експліцитного адресата” [51, c. 11]. Окремо 

С. Воробкевич у поемах звертається до визначних історичних постатей: 

Б. Хмельницького, Нечая, Белізара. 

Серед медитативних жанрів репрезентативної лірики зазначеного 

періоду вирізняємо власне медитації, елегії та вірші-ідилії. Найчастіше 

С. Воробкевич звертався до вірша-медитації. В. Мовчанюк зазначає, що 

,,внутрішня психологічна мотивація в медитативній ліриці пов’язана з 

потребою збагнути явище і висловитись щодо нього чи принаймні 

зафіксувати увагу на ньому” [123, c. 33]. Ю. Клим’юк до цього додає ще одну 

важливу рису медитації – ,,розглядуване в ній явище включається у контекст 

світоглядної проблематики. Монологічна мова, що формується в глибинах 

свідомості ліричного героя, є визначальною ознакою медитативної лірики” 

[70, c. 305]. До медитацій зараховуємо вірші ,,Прилетіли ластівоньки…”, 

,,Одним доля на сорочку…”, ,,Монастирська рожа” та ін. Ці ж твори можна 

вналежнити до елегій на смерть. У них поет розмірковує над своєю долею, а 

також над вічними проблемами життя і смерті, а панівними є настрої 

безнадії, самотності й журби.  

До власне елегій належать поезії ,,У дуброві над водою…”, ,,Ставок в 

долині там стояв…”. Маємо вірш-ідилію ,,Вже зайшло за гори сонце…”, у 

якому настрої ліричного героя тісно переплетені з вечірніми пейзажами. 

М. Боднар розглядає вірш ,,Рідна мова” серед віршів-розмірковувань: 

,,У вірші-розміркуванні 50-70-х років можна виділити кілька тематичних 

напрямів. Передусім це твори патріотичного характеру про долю 

батьківщини, любов до рідної землі, вірність рідній культурі і мові (,,Рідна 

мова” С. Воробкевича) [11, c. 143]. Поезія ,,Рідна мова”, на нашу думку, має 

всі ознаки пісні-гімну, присвяченого мові, рідному слову. Адже первинне 

значення жанру гімн – це ,,урочиста пісня”. С. Воробкевич написав музику 

до цих слів, а вірш здобув широку популярність серед читачів.  



 136 
 

До міжродових утворень зараховуємо ліро-епічні історичні поеми 

,,Драгоманка”, ,,Нечай”. Історичною поемою ,,Нечай” засвідчено наполегливі 

творчі пошуки поета-епіка, його намагання проникнути в ,,таємниці” жанру. 

Над цією поемою поет працював десять років.  

Спостерігаємо новий для Воробкевичевих ,,дум” елемент композиції – 

епіграфи, для яких підібрані уривки зі ,,Слова о полку Ігоревім”, народних 

дум, творів Т. Шевченка, П. Куліша. У сюжетну канву поеми вплетено 

образи, стилістичні та ритмічні прийоми, навіть окремі сюжетні сцени, 

підказані авторові цими джерелами. У поемі використано різні елементи 

жанрів думки, пісні, але показовим у десятому розділі твору є давній 

фольклорний жанр голосіння, який можна зарахувати до некрологічних 

жанрів в контексті вокативної лірики. Образ матері Нечая, яка оплакує своїх 

синів, порівнюється, як і Ярославна в ,,Слові о полку Ігоревім”, із зозулею. 

Треба відзначити, що у творах С. Воробкевича неодноразово фіксуємо 

подібні психологічні та образні паралелізми, про що докдадніше скажемо в 

контексті металогічної структури поетичних творів буковинця.  

Дослідники творчості С. Воробкевича визначають як жанри ліро-

епічних творів митця суспільно-побутові поеми ,,Марійка”, ,,Три круки”, 

,,Перстень”. М. Боднар слушно говорить про фантастично-моралізаторський 

різновид балади-,,небилиці” ,,Соловій-чародій”, ,,Мертвецька нічна гульня” 

[11, c. 203], історична балада ,,Жовняр”. М. Боднар наголошує на тому, що 

С. Воробкевич разом з Ю. Федьковичем та іншими поетами зверталися до 

жанру байки. У баладах, написаних на основі легенд, – ,,Скаменіла богачка”, 

,,Скаменілий богач” – спостерігаємо бажання автора провчити скупих і 

черствих багатіїв, які нехтують правилами моралі й духовності. З-поміж 

написаного в цей період вирізняємо жартівливу баладу ,,Козак Торба”. 

МЕТАЛОГІЯ. У творах цього періоду поет 153 рази використовував 

епітети (ЧК – 0,05). Наприклад: Журавлики, ключолети, горді, сизокрилі, як 

ви мене лишаєте, други мої милі? [28, c. 75].  
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До порівнянь поет звертався 127 разів (ЧК – 0,04). Цікаво, що 

частотний коефіцієнт використаних поетом порівнянь дорівнює даним з 

попереднього періоду, що свідчить про постійність автора і вміння 

раціонально користуватися художніми ресурсами. У поетичній спадщині 

С. Воробкевича першого періоду творчості кількісно переважають прості 

порівняння, утворені за допомогою сполучників (75,5 %). Це –

загальновживані сполучникові порівняння, наприклад: Тому ллють ся 

помаленьку / крівавії слези, / бо я вяну безталанний, / як оті берези [28, c. 79]. 

Лише тричі поет застосовує порівняння, що творяться без сполучників 

(23 % від усіх). Якби була я зозуля, / я би полетіла / гень в дуброву, та на 

любу / калиноньку сіла; Якби була я рікою / як той Прут великий, / не втікала 

б я до моря / в чужий край далекий; Якбим була соловейком, / що в ночи 

співає / та в серденько чародійно / мир, любов вливає [28, c. 93]. Фіксуємо 

вісім порівнянь із пропуском сполучникової компаративної зв’язки (6 %): Не 

хотіли вражі ляхи / срібла, злота брати, / а воліли Нечаєнка / в мак дрібний 

сікати… [28, c. 305]. У поетовій творчості цього періоду наявні порівняння, 

вжиті у формі орудного відмінка (6 %): Хутко, брате, моє щастє / цьвіткою 

змарніло! [28, c. 79]. С. Воробкевич застосував три порівняння із заперечною 

часткою: Мово рідна, слово рідне, / хто вас забуває, / той у грудях не 

серденько, / тілько камінь має [28, c. 80]. 

Два порівняння у творах цього періоду утворені за допомогою 

предиката (присудка): Іван, Петро, Грицько, Луцько – / оттаке імя син мав! / 

Як підтягне нежурниці, / в стаєра як піде він, / то гадав бись, що то глечик / 

із Лапландії сторін. / Все запалось як у безвість і т. д. [28, c. 98]. Наведемо 

приклади розгорнутих порівнянь: Тому-ж ти, мій краю, де я ся родив, / де вік 

я найкрасший у світі прожив, / де рідная ненька учила мене / хвалити, 

любити як неньку тебе, – красуй ся лісами і раєм цвити, / від рідної пісні і 

думи гуди, / ти мила Буковино! [28, c. 92]. 

Більше сотні разів поет застосовував метафору (ЧК – 0,04).  
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Найчастіше, у 60 % випадків, С. Воробкевич звертається до оживлення: 

Лісами відзиваєсь, / мов плач, той барабан, бо в гори вже не вернуть ні 

Кифір ні Іван [28, c. 82]. 

Значно рідше, у 10 % контекстів, поет застосував oречевлення: Де 

красше смерека і сосна росте, / де мильше трембіта у вечер гуде, / де більше 

пасе ся розкішний товар, де висше ся носить орел аж до хмар? [28, c. 91]. 

Уподібнення живого з живим фіксуємо у творах у 17 % прикладів: То з тихої 

могили / дух руський ся збудив, / і мов ті моря хвилі / по краю ся розлив!.. [28, 

c. 76]. 

Позаперсонне уподібнення спостерігаємо у 14 % випадків: Згасали вже 

зорі небесним простором [28, c. 312]. 

Лише кілька разів С. Воробкевич вдається до метонімії (перенесення за 

суміжністю). ЧК метонімії – 0,003, використано назву місця помешкання чи 

перебування людей замість самих мешканців чи їхніх дій: Чом красна 

Буковина / звенить від гучних нут [28, c. 76]. Метонімії властиве вживання 

назви якоїсь речової ознаки замість людини (гурту, колективу, соціальної чи 

національної диференціації тощо): Чорна сірома гнеться у двоє, / знов в 

українців дзвонять кайдани, / робить сірома, / погань броварська, / мов в 

фараоньскій неволі в’яне. / Ріже нагайка плечі козацькі; / стогне сірома в 

ляцкій неволі [28, c. 276]. 

Ще рідше Воробкевич вдавався до використання синекдохи – частини 

від цілого (ЧК – 0,003). З-поміж зафіксованих синекдох кількісно 

переважають тропи зі значенням вживання частини замість цілого: Місяць 

подивився / із-за хмари на діброву, / на зелені дуби, / на Нечая брацлавського / 

й на козацькі чуби [28, c. 281]. Ціле замість частини: Все грають сурми-

труби, / все барабан гуде, / а військо повне смутку / дорогою іде [28, c. 82]. 

Однина замість множини: Провадь мене ти звуком тим / в садочок, де я 

грався [28, c. 93]. Вживання означеної величини замість неозначеної: Заграй, 

старий! Як потечуть / дві сльози по личеньку [28, c. 94]. Власні імена в 

значенні загальних: Жид-арендатор, Юда та Лейба / з бідного люду кров 
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висисає [28, c. 276]. Порівняно із попереднім періодом використання 

синекдохи значно зменшується і не лише кількісно, але і тематично. 

Двічі поет вдавався до застосування перифразу (описового виразу): У 

городі буряк, пастернак, / ой унадив ся козак / в чужу гречку іти, / а куди? До 

куми! [28, c. 294]. Шість разів С. Воробкевич вдається до використання 

евфемізмів (пом’якшених висловів): Чи вже може пісок жовтий / їсть 

козачі очи? / З великого жалю серце / минути ся хоче [28, c. 308]. Чотири 

рази поет застосовує іронію – ,,лукаву чи насмішкувату інакомовність, коли 

слово або вираз набувають в образному контексті значення, протилежного 

буквальному, або такого, що ставить його під сумнів чи заперечує” [176, 

c. 258]. Наприклад: Вийшов місяць, засвітив / на степу лиш кість / добре, 

добре пирував / чорний, хижий гість [28, c. 323]. Частотний коефіцієнт 

використання гіперболи (перебільшення) становить 0,006. Наприклад: На всі 

боки ляхи / замок обступили, / так їх густо, що і мушку / та не пропустили б 

[28, c. 302]. 

Шість разів поет використовує мейозис (зменшення): Не втонула, не 

пропала, / лиш на час заснула [28, c. 277]. У цьому прикладі наявне поєднання 

літоти із заперечною часткою „не” і мейозис: Все козацтво змордували, / на 

кусні зрубали. / Шматковали Нечаєве тіло і кидали [28, c. 306].  

У п’яти випадках поет вдається до символу. Наприклад: Всюди радість 

і охота, / всюди співи і робота, / все воскресло із весною, / смуток мов пішов 

з водою [28, c. 79]. Весна – це символ пробудження, відродження. Ані 

пташка-щебетушка, / що у лузі піє, / ані вітер буйнесенький, / що всюди 

буває [28, c. 83]. Пташка – символ вісниці, вітер – символ всезнання, все 

бачення [139].  

Лише подекуди С. Воробкевич застосовував оксюморон (несумісне) та 

алегорію, ,,коли за певними тваринами, природними явищами, рослинами 

закріплюється загальнозрозумілий переносний сенс” [28, c. 264]: в реєстер ся 

записали / триста тисяч людей гожих, / молодецких, голомозих [28, c. 286]. 
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ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС. У віршованих творах С. Воробкевич 

часто вдається до використання анафори (ЧК – 0,023): Чи то рано, чи у вечер, 

/ Чи де при роботі, / чи то в церкві, домі божім, / чи при грі охоті / Як у 

щастю дні за днями / Минають тобі, / Як не знаєш, що то слези / Кроваві, 

гіркі: [28, с. 88]. У наведеному уривку маємо приклад рядкової анафори. 

Строфічну анафору поет використав у поезіях ,,Збудилась Русь”, 

,,Заграй, ти цигане старий…”, у поемах ,,Нечай”, ,,Іван з Путилова”
77

.  

Спорадично С. Воробкевич використовує апострофу (ЧК – 0,001) 

Апострофа – це ,,звернення поета з висловом свого почуття чи до дійової 

особи, чи до самого себе, чи до неживих предметів або абстрактних понять, 

оживотворених його уявою” [54, с. 143]. Наприклад: Ой зборівське ляцке 

слово, / мов на морі піна, / ой щербата твоя доля, / люба Україно! [28, с. 276]; 

Носи ся, звучна пісне, / від сівера на юг… / Вісти, що Буковина / вже взяла в 

руки плуг [28, с. 76]. 

Рідше поет використовує епіфору (ЧК – 0,001): Ой на ринок – базар та 

зібрав ся народ, / стоїть мовчки, мовчки дожидає. / Ой чого-ж то народ, 

чого дожидає? / чи то пан Хмельницький раду іззиває? / Пан гетьман 

Хмельницький ради не ззиває [28, с. 278]. 

Фіксуємо приклад рядкової епіфори. У поета наявна і строфічна 

епіфора, яка може прирівнюватися до рефрена [134]. Наприклад: То з тихої 

могили / Дух руський ся збудив, / І мов ті моря хвилі / По краю ся розлив!.. / 

Бо в красній Буковині / Дух руський ся збудив, / І мов ті моря хвилі / По краю 

ся розлив [28, с. 77]. 

В. Домбровський виділяв ярмо як окрему стилістичну фігуру, 

зауважуючи, що: ,,В українському писемному стилі дуже рідко стрічається 

фігура, знана в античності під ім’ям (ярмо), яка твориться об’єднанням двох 

підметів одним присудком (ніби спряжені в одному ярмі), хоч синтаксично 

цей присудок належить тільки до одного з них” [54, с. 134]. У 

С. Воробкевича фіксуємо низку прикладів такої фігури: Памятаєш, рідний 

брате, / Як в садочку ми ся грали, / Горді замки з верболозу / І з ліщини 
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будували [28, с. 77]; Та жаль лиш, що тут закопають / В чужій, у далекій 

землі, / Що тут ані ненька старенька, / Ні мила не плаче по мні [28, с. 319].  

Дуже часто С. Воробкевич використовує риторичні запитання (ЧК – 

0,013), напр.: Під Збаражем, під Корсунем, Жовтими водами? / За що ж ще і 

ти смієшся / Та над козаками? [28, с. 283]. 

В. Домбровський виділяє оклик як ,,вираз почуття в коротких, ядерних 

[змістовних, влучних, виразних], повних змісту словах, з яких кожне означає 

повну думку” [54, с. 142], напр.: Гей! до плуга! Як то з-давна, / Руси мила, 

Руси славна, / Бог поможе, хліб ся вродить… / Глянь: зоріє! Сонце сходить 

[28, с. 80]; Знамените, Воробкевичеве: Мово рідна, слово рідне, / Хто вас 

забуває, / Той у грудях не серденько, / Тілько камінь має [28, с. 80]. 

Автор ,,Української стилістики і ритміки” стверджував: ,,Коли на 

поставлене запитання йде відповідь, що поясняє обставини, пов’язані з ходом 

акції, відповідь звичайно від імени самого автора, то таку фігуру називають 

апокризою, бо в ній уся вага лежить якраз у відповіді” [54, с. 147]. Приклади 

апокризи у С. Воробкевича: Пам’ятаєш той поточок / І леваду коло хати? / 

Се був наш Дніпро широкий /І наш степ, щоб воювати. / Пам’ятаєш того 

діда, / Що нераз співав у свято? / Кобзарем єго ми звали / А він знав пісень 

багато [28, с. 78]. 

У поетових віршованих творах цього періоду фіксуємо епізевксис 

(безсистемні повтори) частотний коефіцієнт – 0,01: Хлопче милий, хлопче 

любий, одну просьбу маю: /…Вчера мото цар скарав мя, вчера, любий хлопче, 

/ Згасне вже на віки вічні мої старі очи [28, с. 321]. 

ЧК використання парантези (обірваності думки) становить 0,0007. 

Наприклад: Я тут в’яну і зітхаю, / горе зношу самотою, / а ти, брате, – 

добре знаю – / очи росиш там слезою [28, с. 78]. 

В. Домбровський стверджував, що причиною появи парентези є 

переривання думки, для того щоб у формі іншого незалежного речення 

сказати щось таке, що треба було сказати раніше або пізніше, а отже, на 

думку теоретика, така фігура є стилістичною хибою. Дослідник уточнював: 
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,,Однак парентези поетичного і риторичного стилів, що є випливом 

душевного зворушення, в якому одна думка неначе переганяє другу, мають 

емоційно-фігуральний характер” [54, c. 132]: За гетьманом грізно народ 

поглядає, / мовчить: що гадає? Те Бог тільки знає! [28, с. 278]. 

Уміло використовував С. Воробкевич фігуру підхоплення: Марусенька 

мліє. / Мліє, ниє, розпадаєсь, / На степ поглядає [28, с. 83]; Жона та всього 

мала, / Не мала лиш одно, / Без чого всі маєтки, / Все золото – добро – [28, 

с. 313]. Частотність підхоплення у творах С. Воробкевича цього періоду 

становить 0,008. 

Поширеними в поетичній творчості С. Воробкевича є антитези. ЧК 

антитези становить (0,01), наприклад: Дитино рідненька, що сталось з 

тобов? / І днину і нічку долинов, горов [28, с. 235]. 

Звичними у віршах буковинського поета є фігури полісиндетону 

(багатосполучниковості) й асиндетону (безсполучниковості). Полісиндетони 

в С. Воробкевича виглядають так: І ти, Руси буковинська, / Довгий час 

дрімала / Та під ледом і снігами / в’яла і стогнала. / Як природа, пробудися / І 

до праці раз возьми ся! / Доста спати, пора встати / І роботу починати [28, 

с. 80]; Там зібралась – позбігалась / вбогая сірома, і Данило і Микита, / Сава, 

Кость і Хома, / І старії й молодії / На раду зібрались [28, с. 280]. 

Фігура асиндетону наявна у творі ,,Жовняр”: Гуділи, гриміли гармати, / 

Кровавий, горячий був день; / Завзято враги нападали, / Стинали, рубали ся в 

пень / Всі трави, мурави блищали / Червоно у сонця лучах, / На право й на ліво 

лежали / Жовніри поранені – страх! [28, с. 318]. 

Експлікуємо у творчості поета цього періоду й імпрекацію (прокляття). 

Ця фігура наявна у поемах: ,,Нечай”, ,,Драгоманка”, ,,Над ставочком…”, 

,,Скаменіла багачка”: ,,Отсе вам дар, старцюги, / Гризіте хліб отсей!” / І 

кинула їм камінь, – / “І геть мені з очей!” / “Щоб каменем ти стала!” 

Шепнула і пішла / Вдова нещасна, бідна / Й дитинонька мала [28, с. 314]. 

Частотний коефіцієнт етимологізації (вживання однокореневих слів із 

нетотожними сучасними значеннями і схожим звучанням) становить 0,01: 
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Ще дитиною в городі / Рожу посадила / Дівчинонька, щоб дівочий / Город 

прикрасила. / Буйна буря, град і туга / Частенько спадали, / Бідній рожі 

процвітати / В городі не дали… / Вже й дівчина, мов калина, / Цвите-

процвитає / Вже і серце дівочоє / Козака кохає… [28, с. 94]. 

Неодноразово поет використовував кондублікацію – ,,кількаразове, без 

інтервалу, повторення слова в реченні чи рядку, подвоєння на початку рядка 

чи речення” [176, с. 271]. Крім того, як зауважує А. Ткаченко, це ще може 

бути епімона. Натомість В. Домбровський називав таку фігуру 

епаналепсою – ,,повторенням якогось слова (або групи слів, що означають 

один образ) безпосередньо по собі або в різних місцях того самого вірша, 

строфи…” : Ой у місті, в місті, в славнім Чигирині, / Ой та рано, дуже 

пораненько, / Ой на ринок – базар та зібрався народ, / Стоїть мовчки, 

мовчки розкидає [28, с. 278].  

У віршованій творчості С. Воробкевича фіксуємо також епімону 

(повторення без інтервалу). ЧК цієї фігури – 0,004: Купить тобі і намисто / 

Золоте, золоте, / Подаруй му твоє серце / Молоде, молоде [28, с. 293]. 

Простежуємо звернення поета до паралелізму: / Ой у князя у світлиці 

не сонечко сяє, / Гарна доня Драгоманка косу розплітає [28, с. 272]. 

Наведені приклади підтверджують, що поетичне мовлення завжди 

позначене підвищеною емоційністю та образністю, насичене тропами, 

стилістичними фігурами.  

ФОНІКА. Алітерація у віршах С. Воробкевича зазначеного періоду 

здебільшого трапляється в межах одного рядка.  

Наскрізною є алітерація на -з-, -с- у поезії ,,Збудилась Русь”. 

Повторенням цих звуків досягається почуття спокою, гармонії, завзяття:  

Вісти же руська пісне, 

Землі і облакам, 

що урочисте свято 

Настало Русинам [28, с. 76–77]. 
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Місцеву алітерацію на -з-, -с-, -ц- простежено у віршах ,,На марші”, 

(додає твору стишеної тональності), ,,Вечірня пісня”, ,,Ранок” (плавний 

перехід від сну до пробудження і гармонії спокою та рівноваги), у поемі 

,,Нечай” – алітерація на – -з- підкреслює мотиви брязкоту, різкості, різні, 

безпощадності до українського козацтва, пожвавлення дії, початку боротьби: 

Шумлять очерети, 

Земля застогнала,  

знов завзята до розпуки 

борба розгулялась [28, с. 304]. 

Алітерація на -с- у вірші ,,Для забави” навіває мотиви радості, 

веселості, єднання, спогадів і перестороги: 

Веселімся і любімся,  

бо то руський є звичай: 

при охоті смуток гине 

і світ красний мов той рай! [28, с. 85]. 

В інших віршах алітерацію на -з-, -с-, -ц- фіксуємо спорадично.  

Мотиви спогадів, дитинства, шепоту, безтурботності створює 

алітерація на шиплячі -ж-, -ч-, -ш- у поезії ,,Братови моєму”: 

Пам’ятаєш, рідний брате, 

Як в садочку ми ся грали, 

Горді замки з верболозу 

І ліщини будували? [28, с. 78]. 

Алітерація на -в- додає віршам маршевого настрою пробудження, 

відродження, відновлення сил, що наявне в поезіях ,,Чорні хмари ся 

розлили”, ,,Збудилась Русь”. Спорадично трапляється алітерація на -в- у 

вірші ,,У степу”, та поемі ,,Нечай”, наприклад: 

Вісти усім просторам, 

Що братня любов 

Нас разом поєднала,  

Щоб слава-доля знов [28, с. 77]. 
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Іноді таке накопичення утруднює вимову і є какофонічним, як, 

скажімо, у четвертому рядку наведеного уривка: 

Чорні хмари ся розплили, 

білий сніг стопився, 

світ немов зі сну твердого 

втішно пробудився [28, с. 80]. 

Алітерацію на -в- доповнюють повторення приголосних -р-, -з-, -с-, що 

надає твору звучності та колоритності. Крім того, алітерацію на -р- фіксуємо 

у віршах: ,,Рідна мова”, ,,На марши”, ,,Озеро царя”, ,,Три круки”, ,,Мов 

загуло проминуло…”, ,,Жовняр”, що доповнює поезію мотивами смутку, 

тривоги, застереження: 

Ой тому плекайте, діти, 

рідну руську мову,  

вчіться складно говорити 

своїм рідним словом! [28, с. 81]. 

Різні звукосполучення голосних та приголосних з -р- ще більше 

поглиблюють трагедію пережитого: 

Дорогою ступають, 

Мов мертві, неживі, 

Бо много товаришів 

Лягло в чужій траві [28, с. 82]. 

Таке накопичення грізного звучання є не лише символічним, а й 

містичним. Воно відповідає задумам поета відтворити трагедію битви. Тож 

деякі вірші – ,,Пісня черновецьких паничів”, ,,Монастирська рожа” – 

пронизані алітерацією приголосної фонеми -р- з грізною, войовничою 

символікою. Зацікавлює те, що здебільшого таке накопичення навіває 

уявлення про германську алітерацію або штабрайм. І. Качуровський визначає 

цей фонічний засіб як ,,співзвуччя не закінчень слів (після останнього 

наголосу – як рима, асонанс та консонанс), а перед наголошених, інакше, 
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опорних приголосних” [67, с. 106]. Яскравим прикладом германської 

алітерації є поезія ,,Три круки”: 

Ой летіли круки три, 

Сіли над Дніпром,  

стали грати ся всі три 

дзюбом і крилом [28, с. 322]. 

У поетичних творах цього періоду знаходимо випадки алітерації 

приголосної фонеми -к-: ,,Збудилась Русь”, ,,Рідна мова”, ,,Веснянка”, 

,,Козак Торба”, ,,Іван з Путилова”, ,,Драгоманка”. Наприклад: 

Ой князя Николича у славнім Грохові 

Стоїть хата на помості, одвірки кедрові. 

Ой у князя у світлиці не сонечко сяє, 

Гарна доня Драгоманка косу розплітає [28, с. 272]. 

Алітерація на -т- наявна в поезіях С. Воробкевича ,,Ставок в долині там 

стояв…”, ,,Монастирська рожа”, ,,Нечай”, ,,Озеро царя”, ,,Драгоманка”. У 

вірші ,,Прилетіли ластівоньки” алітерація на -т- є наскрізною: 

Прилетіли ластівоньки 

з далекого краю 

та співають, літаючи: 

Витаєм тя, маю! [28, с. 95]. 

Мотиви важкості, смутку, журби звучать також у творі ,,Монастирська 

рожа”, у якому експлікуємо комбінацію приголосних -ст-, -сп-, -св-, -пс-, -сл- 

задля створення необхідного настрою, переживання: 

Десь над морем у пустині монастир стоїть… 

Там случаєсь – в казці кажуть – чудо з давніх літ [28, с. 100]. 

У цьому творі наявне повторення голосного -у-, що навіює мотиви 

смутку, журби, туги і жалю. 

Б. Якубський, говорячи про асонанси, зауважував, що важливе 

значення мають саме наголошені звуки [199, с. 147], власне тому зосередимо 
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увагу на тих випадках, де повтор голосного переважно збігається з 

акцентуацією твору.  

Асонанс на -о- простежуємо у віршах ,,Рідна мова”, ,,Ранок”, ,,Вечірня 

пісня”: 

Сонце ся сховало  

за високі гори, 

Тихо все дрімає: 

луг, дуброва, бори [28, c. 85]. 

Концентроване повторення -і- фіксуємо у вірші ,,Для забави”: 

Дурень той, що проживає 

в горю-смутку вік цілий! 

Гей, до зброї, милі браття,  

і великий і малий! [28, c. 84]. 

Асонанс на -е- фіксуємо у віршах ,,Небо наша вітчина”, ,,Наша 

Буковина”: 

Де красше смерека і сосна росте, 

де мильше трембіта у вечер гуде [28, c. 91]. 

Асонанс на -и-, -е- наявний у поезіях ,,У дуброві над водою”, ,,Три 

круки”, ,,Моліть ся Богу”. Наприклад: 

Як раненько ся пробудиш,  

на Бога згадай 

і молитву щирим серцем 

к нему посилай [28, c. 88]. 

Асонанс на -а- характерний для віршів ,,Іван з Путилова”, ,,Козак 

Торба”: 

Як-би була я зазуля, 

я би полетіла 

ген в дуброву, та на любу 

калиноньку сіла [28, c. 92]. 
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У 41 % творів засвідчене внутрішнє римування. Переважають перегуки 

в межах одного рядка (римуються сусідні слова, перегукуються лексеми, 

відділені сполучником, або римуються закінчення піввіршів). Фіксуємо 

римування трьох слів у межах одного рядка (,,Гуляють, співають, в присюди 

сідають …” – ,,Мертвецька нічна гульня”), випадкову (,,Смуток мов пішов з 

водою…” у поезії ,,Чорні хмари ся розплили…”) та приблизну внутрішню 

риму (,,Сльозов росить чорну косу й її розплітає…” у ,,Драгоманці”). У 38 % 

віршів з внутрішнім римуванням наявні міжрядкові звукові перегуки. 

Відзначимо внутрішнє міжрядкове римування в контексті трьох рядків 

(,,Жовняр”) [132]: 

Літали юрбами ворони, 

скликали все птаство на жир, 

кружали соколи високо, 

почули багатий там пир [28, c. 318]. 

Найбільше випадків внутрішнього римування засвідчено у ліричних 

творах (62 %). Серед них виділяємо такі: ,,Наша Буковина” (три випадки), 

,,Пішли літа…” (шість) та ,,Ой ви літа, мої цвіти…” (дев’ять). Назвемо також 

ліро-епічні твори багаті на внутрішні рими: ,,Мертвецька нічна гульня” 

(чотири випадки), ,,Жовняр” (шість), ,,Нечай” (шістнадцять), щоправда, 

значна частина припадає на вставні пісні. Спеціальне і наскрізне внутрішнє 

римування фіксуємо в частині пісень поеми ,,Нечай” та в піснях ,,Ой ви літа, 

мої цвіти…” і ,,Пішли літа з сего світа…” з п’єси ,,Гнат Приблуда”. Наведемо 

приклад з пісні ,,Пішли літа з сего світа…”: 

Де ся діла, полетіла, 

Гей, доленько, гей? 

Скажи, мила, де ся скрила? 

Гей, доленько, гей! [29, c. 62]. 

Відзначимо близькість цієї форми до певних зразків румунського фольклору.  

Найпродуктивнішою є рима суміжних слів у вірші (25 %):  

Гучно, бучно, раз ся жило  
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в краснім місті Чернівцях [28, c. 96]. 

Рима початку вірша з його кінцем:  

Панує все шляхта і бенкетує  

по сеймах, сеймиках лиш коверзує [28, c. 279]. 

Цікавою є рима з внутрішнім усіченням у рядках поеми ,,Нечай”:  

Таранами грубі розваляють брами [28, c. 303].  

Рима піввіршів: 

Коли серце потішала, змучене журбами, 

І з лиця морщки зганяла любими словами [28, c. 321]. 

Рима піввірша з кінцем вірша: 

Було тяжко, було важко 

Нам всім до розпуки [28, c. 292], 

Для реалізації задуманого, крім внутрішньої рими, поет застосував 

також звукову анафору. Свідченням того, що розташування слова ,,де” – не 

випадкове (спричинене полісиндетоном), слугує наявність цього ж поєднання 

в наступних рядках цієї ж поезії: 

Де мильше поточок маленький шумить, 

де красне від співу долина гудить, 

де мову, звичаї як скарб дорогий 

шанує, честує великий, малий? [28, c. 91]. 

У рядках із поеми ,,Нечай” наявний дисонанс, уплетений поміж 

римами. Співзвуччя губиться через нетотожність акцентованого голосного, 

хоч клаузули точні: 

А на дубах на гилястих,  

грубих і столітних [28, c. 289]. 

Чорний ворон надлітає, 

Похорон справляє [28, c. 289]. 

Аналізуючи явище дисонансу в українській поезії, І. Качуровський 

зазначає: ,,Дисонанси у поетів ХІХ в. та початку ХХ в. мають спорадичний, 

випадковий характер: це радше недогляд (чи ,,непослух”) поета, ніж бунт 
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проти нормативної поетики з її правильною римою” [67, c. 142]. 

Погоджуємось з такими судженнями, адже С. Воробкевич не був 

прихильником порушення усталених літературних норм
78

.  

Часто С. Воробкевич використовує ,,трикутну” структуру, утворену 

римуванням останнього слова попереднього рядка з серединою та кінцем 

наступного: 

Рівнопольлєм від Грохова коні заіржали, 

Криві шаблі забрящали, аж вогню кресали [28, c. 275]. 

Важливим елементом фоніки є і звуконаслідування.  

У творах С. Воробкевича цього періоду засвідчено понад 10 яскравих 

прикладів фономімесису. Наприклад, зразки цього прийому у вірші 

„Веснянка” наявні у кожній строфі: 

Куку! куку! 

Чути в ліску; 

Куку! куку! [28, c. 91]. 

Понад 50 разів поет вдавався до ономатофонії. Найчастіше 

використано слова ,,кряче”, ,,гриміти”, ,,дзвеніти”, ,,голосити” ,,ушкварити”, 

,,гудіти”. Новими є приклади: Ой фоцнулися драгони, п’ятам дали знати [28, 

c. 297]; Куконіцо думята, зарізала когута, а когут ся скукурічив та й 

панунцю покалічив [28, c. 98]. 

У віршах С. Воробкевича спостерігаємо також фонопоею. До цього 

виду звуконаслідування автор звертався близько 10 разів. У поезії ,,Три 

круки” наскрізно передано мотиви тривоги, жалю, суму за допомогою 

звукосполучень -тр-, -гр-., -кр-. Всі пташки вже повтихали, лиш потік 

шепоче і млиночок стукотить там мило серед ночи. На листочок-колосочок 

вже роса спадає, вітер віє з-понад Прута й лозу колихає [28, c. 85]. 

Коефіцієнт прозорості поетичної мови С. Воробкевича відповідає 

середньоукраїнському (на 100 голосних припадає 142 приголосних). Поет 

здебільшого витримує це співвідношення, однак фіксуємо певне тяжіння до 

нагромадження приголосних, особливо в поемах і баладах. 
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ВЕРСИФІКАЦІЯ. Віршовані твори С. Воробкевича 1868–1875 років в 

аспекті версифікації диференціюємо на силабічні, силабо-тонічні та 

виділяємо одну різносистемну поліметричну конструкцію.  

Переважають силабічні поезії – 56 %. Вони поділяються на 

монорозмірні, різнорозмірні та силабічні ПК. Монорозмірні твори становлять 

23 % від усіх силабічних і представлені трьома формами: 6-складовиком, 13-

складовиком (8+5)2 та 14-складовиком (8+6)2. 

Шестискладовим силабічним віршем написано ,,Вечірню пісню” 

(1869). 63 % рядків твору мають хореїчну будову.  

Тринадцятискладова (8+5)2 будова характерна для віршів ,,Козак 

Торба” (1871) та ,,Монастирська рожа” (1874), що становлять 5 % від усіх 

творів і 9 % від силабічних поезій. Усереднений відсоток хореїзації версів у 

цих творах – 59. 

Дві поезії мають ритм 14-складовика (8+6)2. Це – ,,Драгоманка” (1868), 

,,Белізар” (1869). Відсоток хореїзованих версів у них – 39. Така ж форма 

характерна для пісні ,,Гуцулочки-коломийки, хто вас зна співати…” з п’єси 

,,Гнат Приблуда” (1875). Структуру пісень цієї п’єси описуємо, але не 

враховуємо в статистиці, оскільки названі твори вставні, несамостійні [138]. 

Найбільший сегмент силабічних творів формують різнорозмірні твори 

(68 %). Всі вони є врегульованими формами і представлені десятьма 

розмірами, вісім з них у поета з’являються вперше.  

7,5,7,5 – такий розмір поезії ,,Три круки” (1870)
79

. Відсоток 

хореїзованих рядків доволі значний – 93,7. Однак говорити про хореїчну 

будову поезії не можемо. Крім третього та сьомого рядків з додатковими 

наголосами, виділяємо ще принаймні три верси з очевидною силабічною 

будовою: ,,Козак-сіромах” U–UU–, ,,На труп козака…” U–UU–, ,,Зірвалися 

круки три…” U–UU–U–. Отже, вірш має силабічну основу. 

Чергування восьмискладових та п’ятискладових рядків за схемою 

8,5,8,5 характерне для поезії ,,Моліться Богу” (1869) та ,,Пішли літа з сего 
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світа…” – пісні з п’єси ,,Гнат Приблуда”. Хореїзація версів у цих творах 

становить 73 %.  

Найбільше врегульованих різноскладовиків – 23  % від усіх творів і 

41 % від силабічних поезій – мають схему 8,6,8,6. Усереднений відсоток 

хореїзованих рядків у цих віршах – 55.  

У пісні ,,Ой ви літа, мої цвіти…” з мелодрами ,,Гнат Приблуда” 

С. Воробкевич додає до традиційного катрена 8,6,8,6 ще один рядок – рефрен 

і отримує новий розмір – 8,6,8,6,6
80

. Останній рядок навіває уявлення про 

адоній у віршованих творах давньої української літератури. У колисковій 

пісні з цієї ж п’єси С. Воробкевич вдається до нового розміру – 5,7,7,6,6,5
81

. 

88 % рядків пісні вкладаються у схему хорея. 

Семивірші поезії ,,Ранок” (1869) мають розмір 8,7,8,7,8,8,6
82

. Рядки 

вірша дуже хореїзовані – 95 %. 

Нова схема – 7,5,8,8,6,6,2 – властива семивіршам пісні ,,Чабан вівці 

корняє…” із мелодрами ,,Гнат Приблуда”
83

. Відсоток хореїзації рядків у 

пісні – 61. 

Восьмивіршеві твори цього періоду увиразнюють два нові розміри. 

8,6,8,6,8,8,8,8 – такою є схема чергування версів у поезії ,,Чорні хмари ся 

розплили…” (1869)
84

. 83 % рядків поезії мають хореїчну будову. 

У вірші ,,Небо наша вітчина” (1869) маємо розмір 8,7,8,7,8,8,8,8
85

. Процент 

хореїзованих рядків дуже звичний – 97. 

До звичного восьмивірша 8,6,8,6,8,6,8,6. С. Воробкевич додає ще один 

рядок – і постає новий розмір 8,6,8,6,8,6,8,6,6. Така форма властива поезії 

,,Іван з Путилова” (1870)
86

. 52 відсотки версів твору вкладаються в схему 

хорея. 

До неврегульованих різноскладовиків (7,6 % від різнорозмірних) 

зараховуємо віршову будову двох пісень із п’єси ,,Гнат Приблуда” : ,,Ух-га! 

Ух-га!” (4–7) та ,,Кріс під пахов…” (4+6). Вони є лише невеликими (4 рядки і 

6 рядків) фрагментами
87

. Хореїзація версів у першому творі становить 25 %, 

у другому – 84 %.  
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Уявлення про силабічні поліметричні конструкції навіває будова двох 

творів (9 % від усіх силабічних) : ,,Для забави” (1869), ,,Пісня черновецьких 

панночок з року 1800” (1871). Подібну форму має пісня ,,Ой, гук, мати, гук!” 

з п’єси ,,Гнат Приблуда”. Поезія ,,Для забави” за будовою є пісенною: 

складається зі строф, що поєднують приспів і заспів. Заспів представлений 

восьмивіршем зі знайомою схемою чергування різноскладових рядків: 

8,7,8,7,8,7,8,7. Приспів має будову п’ятивірша із новим розміром: 8,8,7,7,5
88

. 

Відзначимо високий рівень хореїзації версів – 90 %.  

,,Пісня черновецьких панночок з року 1800” теж є двочастинною 

силабічною ПК. Перша, заспівна, частина має ритм 14-складовика 8,6,8,6. 

Друга, приспівна, за будовою теж є поліметричною. Вона складається з 

катрена 8,6,8,6 та чотиривірша з новою схемою чергування різноскладових 

рядків: 7,7,8,8.  

Двочастинну будову має пісня ,,Ой, гук, мати, гук!” з п’єси ,,Гнат 

Приблуда”. Частина, яка виконується соло, має розмір 6,6,7,6,7,7. Ця схема є 

новою в поета
89

. 

Частина, яку співає хор, має новий розмір 5,7,7,7
90

. Хореїзація версів у 

цій пісні сягає 80 %. 

Силабо-тонічні твори становлять 41 % від усіх поезій періоду. Поет 

використав ямб, хорей, амфібрахій, створив різнометричну врегульовану 

конструкцію, дав зразок силабо-тонічної поліметрії.  

Серед перелічених форм домінують ямбічні (21 % від усіх поезій і 50 % 

від усіх силабо-тонічних творів). Половина ямбічних структур припадає на 

звичні тристоповики. Я3 характерний для віршів ,,Перстень” (1868), 

,,Збудилась Русь”, ,,На марші”, ,,Скаменіла багачка” (всі – 1869). Схема 

усередненого наголошування стоп у цих віршах має такий вигляд: 88 % – 

46 % – 100 %. Усереднена кількість версів із позасхемними наголосами – 

1 %. 

У цей період у поета з’являється нова ямбічна монорозмірна форма – 

шестистоповий ямб з цезурним нарощенням на один склад (Я6ц.н.1). Такий 



 154 
 

розмір властивий поезії ,,Скаменілий богач” (1874). Наведемо перші чотири 

рядки твору:  

,,Гей слуги, до роботи! гей слуги до волів! 

Гей плуг і истик в руки! Хто пусто би сидів? 

Весна лиш раз витає… Спішитися нам тра, 

Щоб з голоду не мліти, знай довга бо зима!” [28, с. 324]. 

U–UUU–U||U–UUU– 

U–U–U–U||– –UUU–  п/сх (IV) 

U–U–U–U||U–UUU– 

U–UUU–U||– –UUU–  п/сх. (IV) 

На нашу думку, таку форму С. Воробкевич міг запозичити з румунської 

поезії. Дослідниця румунської силабо-тоніки ХІХ століття К. Паладян у 

статті ,,Ямб в румунській і українській поезії 1800–1839 років” (2011) 

зауважує: ,,Особливістю румунського шестистопового ямба є цезурне 

нарощення на один склад та зрушення наголосу на першій стопі. Я6ц.н.1 є 

інновацією І. Геліаде-Редулеску” [146]. Вона наводить уривок з твору 

І. Геліаде-Редулеску ,,Засланому поетові” (1838): 

Aceasta este soarta acelui ce păşaşte   U–UUU–U||U–U–U–U 

La templul nemurirei cu pas nemlădios,  U–UUU–U||U–UUU– 

El merge înante,şi-n urmalui se naşte   U–UUU–U||U–U–U–U 

Şi prinde aripi slava în drum vijălios [146].  U–U–U–U||U–UUU– 

Різнорозмірні врегульовані ямби представлені такими розмірами: 

Я4,3,4,3 (,,Ставок в долині там стояв…”, 1871), Я4,3,4,3,4,4,3,3 (,,Озеро царя”, 

1869), Я3,4,3,4,3,4,3,4 (,,Заграй, ти цигане старий”, 1870). Два останні 

розміри – нові
91

.  

Хореї в цей період представлені одним розміром – чотиристоповиком. 

Така форма характерна для двох творів (5 % від усіх і 13 % від силабічних 

поезій): ,,Братови моєму” та ,,У дуброві над водою…” (обидва – 1869). 

Цікаво, що в першому творі засвідчено ,,традиційний” вид ритму, у 

другому – ,,архаїчний”. Усереднена схема наголошуваності стоп у Х4 
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С. Воробкевича така: 44 % – 96 % – 52 % – 100 %. Отже, маємо 

чотиристоповик із ,,проміжним” (за М. Ґаспровим) ритмом. Відсоток версів з 

позасхемними наголосами – 7,5. 

Чотири поетові твори мають амфібрахічну будову (10 % від усіх і 18 % 

від силабо-тонічних поезій). У цей період у поета з’являється і нова форма –

тристоповий амфібрахій. Такий розмір експлікуємо в поезії ,,Жовняр” 

(1869)
92

. 7,5 % версів мають позасхемні наголоси. Атонації відсутні. 

Три твори – ,,Наша Буковина”, ,,Мертвецька нічна гульня”, (обидва – 

1869), ,,Марійка” (1875) – мають ритм цезурованого амфібрахічного 

чотиристоповика. У поезії ,,Наша Буковина” наявні також 14 % рядків Я3. 

Відсоток віршів із позасхемними наголосами – 8. Атонацій немає. 

Форму поезії ,,Веснянка” (1869) визначаємо як урегульовану 

різнометричну конструкцію з розміром Я2Д2,2,2,2
93

 

Цікавою видається також форма твору ,,Пісня Черновецьких паничів з 

року 1800” (1871). За будовою, типовою для пісні, поезія є поліметричною 

конструкцією. Заспівна частина виконана катренами чотиристопового хорея з 

римуванням АВСВ. Приспів теж, зрозуміло, є поліметричним. Перша його 

частина складається з катрена Х4. Друга має розмір Ан2Х4
94

.  

Один твір – поема ,,Нечай” (1868) – за будовою є різносистемною 

поліметричною конструкцією. Твір складається з десяти розділів, окремі з 

них поділено на частини. Перший розділ укладено з двох частин, кожна з 

яких є поліметричною. Перша частина написана катренами 10-складовика 

(5+5) з римуванням АВСВ та чотиривіршами 14-складовика 8,6,8,6 з таким 

самим римуванням. Перші 24 рядки другої частини мають рідкісну, межову 

між симетричною піснею і думою, форму: чергування 10-ти і 12-складових 

рядків із трьома відхиленнями: 12, 12 – 2 і 13, 12 – 1 і неврегульованим 

римуванням або й неримованими версами
95

. 

Для продовження тексту характерна форма катренів 8,6,8,6 з 

римуванням АВСВ.  
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Другий розділ поеми складається з чотирьох, відмінних за формою, 

силабічних шматків. Перший із них має ритм катренів з неврегульованим 

чергуванням 8-11-складових рядків та парним римуванням ААbb
96

 

Далі йдуть шість рядків 8-складовика, фрагмент із ритмом 8,6,8,6 і 

римуванням АВСВ; вставна пісня кобзаря, передана катренами 8,5,8,5 з 

неповним римуванням жіночих закінчень. Завершується розділ домінантним 

14-складовиком у катренному варіанті.  

Третій розділ має дві частини. Перша за будовою є ПК. Вона 

розпочинається катренами силабічного різноскладовика 8-9. Цілком 

очевидним є те, що автор хотів подати чотири катрени з розміром 9,8,9,8. Ця 

форма повністю дотримана у ІІ і IV катренах
97

. У І і ІІІ катренах силабічну 

схему порушено. Структура перетворюється в неврегульовану різноскладову 

силабіку. Далі йде 14-складовик 8,6,8,6, у який ,,вміщено” 12 рядків 12-11-

складового вірша. Друга частина розділу має ритм 8-складовика. 

Для четвертого розділу характерне використання трьох форм: 

10-складовика, 12-11-складовика та шестискладового вірша.  

П’ятий розділ написаний 14-складовиками (катрен АВСВ). 

Розглянемо шостий, поліметричний, розділ поеми докладніше. Він 

складається з двох частин, відділених графічно та епіграфами. Перша 

частина має ритм катренів 8,6,8,6 з римуванням АВСВ. Перші п’ять катренів 

другої частини ідентичні за будовою. Наступні три катрени, які відтворюють 

пісню кобзаря, теж мають цей розмір, але римування АbСb з відповідними 

пісенними повторами (,,погуляй, погуляй”, ,,за рубля, за рубля”, ,,золоте, 

золоте”, ,,молоде, молоде”). У наступних двох катренах (розповідних) наявна 

звична форма 8,6,8,6 з римуванням АВСВ. Далі йдуть 70 рядків з ритмом 

силабічного нерівноскладового вірша. Після них маємо катрен (козаки 

вступають у п’яний діалог із кобзарем) з ритмом 8,6,8,6 і римуванням АbСb. 

Закінчують другу частину двовірші 12-складовика (6+6) з парним 

римуванням жіночих закінчень. 70 рядків нерівноскладового силабічного 

вірша є відтворенням пісень кобзаря. Їх зв’язок зі вставками пісень кобзаря в 



 157 
 

Шевченкових ,,Гайдамаках” цілком очевидний. Фіксуємо навіть змістові 

перегуки
98

. Пісня кобзаря розпочинається шестискладовими двовіршами, які 

в 7-у та 8-у версах мають по п’ять складів
99

. Далі йдуть два катрени з 

однаковим розміром – 7,7,6,6, але з різними схемами римування (аа і АА)
100

. 

Наступний куплет побудований на парному римуванні 6-ти і 7-складових 

рядків
101

. У двох подальших куплетах, крім 6-7-складових, з’являються 

окремі 8-складові верси
102

. У наступному уривку, сформованому в основному 

на ритмі 6-7-складових рядків, спорадично постають 9-складовий та 

5-складовий рядки
103

. Подальші куплети відображають ритм 6-7-8-

складовиків із парним римуванням. Форму цього уривка визначаємо як 

неврегульований різноскладовик 5–9. 

Сьомий і восьмий розділи написано 14-складовиком 8,6,8,6 з 

римуванням АВСВ.  

Для дев’ятого розділу характерні такі форми: катрени 6,6,8,6 з 

римуванням АВСВ і чотиривірші 8,6,8,6 з неповним римуванням жіночих 

закінчень.  

Десятий розділ має ритм катренного 14-складовика. Вставна, 

52-рядкова, частина відзначається формою народної думи з ритмом 

тактовика. У версифікаційному аспекті поема ,,Нечай” є прикладом 

справжньої ритмічної поліфонії. 

Усі вірші С. Воробкевича означеного періоду мають стофічну будову. 

Превалюють монострофічні структури (90 % від усіх творів). У цьому аспекті 

поет репрезентував сім видів строф: двовірш, катрен, п’ятивірш, шестивірш, 

семивірш, восьмивірш, дев’ятирядкову строфу.  

Двовіршову будову мають чотири твори (10 % від усіх і 11 % від 

монострофічних). С. Воробкевич увиразнив три схеми римування. АА – таке 

римування застосоване у віршах ,,Драгоманка” (1868) та ,,Белізар” (1869). 

Парне римування чоловічих закінчень (аа) властиве поезіям ,,Монастирська 

рожа”, ,,Скаменілий богач” (обидві – 1874), пісні ,,Ух-а! ух-га!” із п’єси 
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,,Гнат Приблуда” (1875). Римування АА і аа засвідчено у пісні ,,Кріс під 

пахов…” зі згадуваної вже мелодрами. 

Найбільше творів мають катренну будову – 44 % від усіх і 49 % від 

монострофічних. У катренах поет використав парне та неповне римування з 

відповідними схемами. 

Парне римування властиве трьом катренним творам. У пісні 

,,Гуцулочки-коломийки, хто вас зна співати…” з п’єси ,,Гнат Приблуда” 

використано вже апробоване римування ААВВ. У двох творах – ,,Козак 

Торба” (1871) та ,,Марійка” (1875) – парно римуються чоловічі закінчення 

(ааbb). Це нова схема
104

.  

Перехресне римування теж представлене перегуком чоловічих 

закінчень. Схема аbаb властива поезії ,,Ставок в долині там стояв…” 

(1871)
105

. 

82 % всіх катренних творів мають три схеми неповного римування. 

Найчастіше – у 44 % від усіх катренів – застосовано вже апробовану схему 

АВСВ. Такий перегук властивий творам ,,Вже зайшло за гори сонце…”, ,,Над 

ставочком місяць світить…”, ,,Мов загуло, проминуло…”, ,,Братови моєму”, 

,,Мертвецька нічна гульня” (всі – 1869), ,,Ще дитиною в городі…” (1870), 

,,Прилетіли ластівочки…” (1871), ,,Одним доля на сорочку…” (1873). Таке 

римування мають пісні з п’єси ,,Гнат Приблуда” – ,,Ой охото ти 

стрілецька…”, ,,Нащо мені любитися…”, ,,Дайте язик на підошви…”. 

У п’яти віршах – ,,Перстень” (1868), ,,У дуброві над водою…”, 

,,Жовняр”, ,,На марші”, ,,Скаменіла багачка” (всі – 1869) – застосовано 

відому з першого періоду схему АbСb. У поезії ,,Три круки” (1875) 

закінчення рядків перегукуються так: аВсВ.  

Вірші з п’ятирядковими строфами становлять 4,2 % від усіх 

монорозмірних. У п’ятивіршах фіксуємо одну нову схему римування: 

АВСВD (,,Ой ви літа, мої цвіти…” із п’єси ,,Гнат Приблуда”)
106

.  

У поезії ,,Веснянка” (1869) маємо дві схеми римування: у І строфі – 

ааВВа, у ІІ і ІІІ строфах – аbССb. 
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У шестивіршових строфах пісні ,,Спи, дитятко, спи!” із п’єси ,,Гнат 

Приблуда” засвідчено нову схему римування: аbbССа. 

6 % від усіх монострофічних поезій становлять твори з семивіршовими 

строфами. Всі вони мають нові схеми римування. У пісні ,,Чобан вівці 

корняє…” з п’єси ,,Гнат Приблуда” засвідчене римування ААВВССD; у 

поезії ,,Ранок” (1869) – АbАbССС. У вірші ,,Наша Буковина” (1869) рядки 

римуються за схемою ааbbссD
107

. 

У численних восьмивіршових строфах, що характерні для 26 % творів 

від усіх монорозмірних поезій, поет демонструє шість схем римування. У 

вірші ,,Чорні хмари ся розплили…” (1869) маємо вже апробований у 

попередній період творчості варіант чергування рим: АВСВDDЕЕ. Засвоєна 

форма римування – АВСВDЕFЕ – засвідчена у строфах віршів ,,Вечірня 

пісня”, ,,Рідна мова”, ,,Величайте Бога” (всі – 1869), ,,З далекої 

чужиноньки…”, ,,Нащо мені женитися…” (обидві – з п’єси ,,Гнат 

Приблуда”). Решта схем – нові в С. Воробкевича. Форма АbСbDDЕЕ 

властива вже цитованій поезії ,,Небо наша вітчина”. У вірші ,,Озеро царя” 

(1869) засвідчено такий порядок рим: аВсВddЕЕ. У знаменитій пісні ,,Заграй, 

ти цигане старий…” маємо схему аВсВdЕdЕ. Нове чергування віршових 

закінчень – АbСbDеFе – наявне у строфах поезій ,,Збудилась Русь”, 

,,Моліться Богу” (обидві – 1864), ,,Пішли літа з сего світа…” (з п’єси ,,Гнат 

Приблуда”)
108

.  

Як бачимо, така схема римування утворена внаслідок чергування двох 

катренів у восьмивірші. Це явище характерне для поезії С. Воробкевича 

загалом і походить, очевидно, від його захоплення пісенними формами 

(восьмивірш – дуже зручний куплет для пісні). 

Новою була схема римування (АВСВDЕFЕQ) у дев’ятивіршах поезії 

,,Іван з Путилова”. 

Різнострофічні твори становлять 10 % від усіх поезій періоду. 

Поділяємо їх на дві групи: до першої вналежнюємо вірші з використанням 

двох видів стоф, до другої – трьох строфічних форм. Катрени АВСВ і 
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двовірші аа застосовані в ,,Пісні черновецьких паничів з року 1800”. 

Шестивірші аВсВdd і катрени ааbb характерні для строфічної будови пісні 

,,Ой гук, мати, гук!” з п’єси ,,Гнат Приблуда”, причому схема римування в 

шестивіршах – нова. Восьмивірші АВСВDЕFЕ та катрени АВСВ і ааВВ 

наявні в ,,Пісні черновецьких панночок з року 1800” (схема ааВВ – нова). У 

поезії ,,Для забави” поєднано восьмивірші АbСbDеFе та п’ятивірші з новим 

римуванням ААbbс.  

До другої групи різнострофічних творів належить поема ,,Нечай”. Крім 

домінантних катренів, у ній застосовано двовірші та астрофічний думовий 

вірш. Фіксуємо навіть один шестивірш із новою схемою римування:  

Бенкетуйте та гуляйте, 

ніч минула, вже свитає, 

вже і сонечко сияє. 

Ось покаже чернь погана 

та якого вона роду, 

як затрублять до походу [28, с. 279]. 

Маємо схему римування – АВВСDD.  

Всі поетові твори цього періоду римовані. Переважають твори з 

жіночими римами (55 %). Перегук жіночих закінчень рядків характерний для 

поезій ,,Величайте Бога”, ,,Вечірня пісня”, ,,Над ставочком місяць світить…”, 

,,Рідна мова”, ,,Мов загуло, проминуло…”, ,,Вже зайшло за гори сонце…”, 

,,Братови моєму ”, ,,Прилетіли ластівоньки…”, ,,Драгоманка”, ,,Белізар” та ін.  

У творах ,,Скаменілий богач”, ,,Монастирська рожа”, ,,Марійка”, 

,,Козак Торба”, ,,Ставок в долині там стояв…”, ,,Три круки” фіксуємо 

чоловіче римування версів.  

Поезії, у яких жіночі та чоловічі рими чергуються в різній 

послідовності, становлять 26 %.  

89 % рим – точні, 7 % – приблизні , 4 % – неточні. Дієслівних рим 

надто багато – 45,5 % від усіх. 25 % звукових перегуків – різнограматичні.  
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Поет продовжує практику римування українських та іноземних слів. 

Крім уже описаного римування українського та польського римування слів у 

поемі ,,Нечай”, фіксуємо перегук румунського та українського слів у вірші 

,,Пісня черновецьких панночок з р. 1800”. Наведемо приспівний куплет 

,,Пісні…”: 

Як панич хотів панянці  „Куконіцо дум’ята, 

серце дарувати,   Зарізала когута, 

брав гітару і такої  а когут ся скукурічив 

починав співати:   та й панунцю покалічив” [28, с. 98]. 

Як і в попередній період, не бракує ,,кепських” рим. До таких 

зараховуємо тавтологічні (,,вино” – ,,вино”, ,,три” – ,,три” та ін.) 

звукосполучення, які повторюються, бідні чоловічі й т. зв. ,,примітивні” 

рими. 

До повторюваних рим належать, наприклад, ,,пир” – ,,жир” (такий 

перегук фіксуємо у двох поезіях ,,Жовняр” та ,,Три круки”). Різнонаголошені 

рими, утворені зі словом „ягода”, які були окрасою римування попереднього 

періоду, у цей час втрачають в естетичному сприйманні внаслідок постійного 

повторення: ,,ягоди” – ,,тогди”, ,,молода” – ,,ягода”. 

Бідні чоловічі рими на кшталт ,,святі” – ,,малі”, ,,росте” – ,,тече”, 

,,всі” – ,,злі”, ,,вії” – ,,гаї”, ,,нема” – ,,душа”, ,,горі” – ,,вербі”, ,,паничі” – 

,,ярмі” знаходимо в низці ліричних творів. З-поміж них виділяємо дві поезії, 

у яких наявні два і більше таких звукоперегуків. Наприклад, у вірші ,,Наша 

Буковина ” засвідчено дві такі рими: ,,росте” – ,,гуде”, ,,мене”, – ,,тебе”, а у 

творі ,,Моліться Богу” – три: ,,надішле” – ,,промине”, ,,тобі” – ,,гіркі”, ,,вся” –

,,твоя”. Це, за зізнанням самого автора, зразки нехтування законами 

версифікації заради підкреслення ідеї.  

Особливо багато бідних чоловічих рим в епічних віршованих творах: 

,,ті” – ,,злі”, ,,землі” – ,,мні”, ,,мої” – ,,ріллі”, ,,тра” – ,,зима”. З них 

виокремлюємо чотири з кількома такими римами. По три бідні чоловічі рими 

фіксуємо в баладах ,,Козак Торба” (,,ходи” – ,,ти”, ,,всі” – ,,Дніпрі”, 
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,,потече” – ,,зареве”) та ,,Марійка” (,,ори” – ,,воли”, ,,усе” – ,,зве”, ,,мені” – 

,,скалі”). Низка застосувань бідних чоловічих рим наявна в поемі ,,Нечай”. 

,,Рекордним” щодо такого явища в цей період є твір ,,Скаменіла багачка” – 

сім бідних чоловічих рим на 76 рядків поезії (,,тече” – ,,росте”, ,,скалу” – 

,,жону”, ,,гуцули” – ,,дни”, ,,числа” – ,,вдова”, ,,прийшла” – ,,любви”, ,,ріка” – 

,,скала”, ,,гуцули” – ,,молитви”). Очевидно, у тому разі, коли увага автора 

була спрямована на ідею або сюжет твору, вимогливість щодо його 

художнього оформлення зменшувалися.  

Примітивною римою вважаємо або надто спрощений (здебільшого в 

однограматичних дієслівних римах) звуковий перегук (наприклад, 

,,шумить” – ,,гудить” у ,,Нашій Буковині”), або зіставлення занадто 

віддалених звукосполучень (,,гетьмане” – ,,козаками” у ,,Нечаї”). 

Щодо специфіки римування відзначимо особливість трьох строф із 

поеми ,,Нечай”, які завершують четвертий розділ
109

. Дві перші строфи 

пов’язані однією чоловічою римою (,,дуднить” – ,,злетить”). Третя строфа – 

не римована. Це – рідкісний приклад у поезії буковинця.  

 

Висновки до розділу 4. 

Більшість поетових віршів означеного періоду належать до лірики 

(76 %). Помітною є схильність автора як до роздумів над життям, 

самозаглиблення і фіксації власних вражень, почуттів, так й емоцій своїх 

героїв. Унаслідок цього 50 % його поезій мають ознаки автопсихологічної 

лірики і відповідно 50 % – рольової; медитативна лірика становить 42 %, 

сугестивна – 68 %. 

У тематичній площині провідною є інтимна лірика (42 %). Соціальні 

проблеми С. Воробкевич порушив у 21 % поезій, культурологічні – у 21 %. 

Чимало віршів окресленого періоду присвячено опису природи (15 %). 

З погляду емоційного вираження фіксуємо мінорну (55 %) і мажорну 

(45 %) тональність, героїчну та комічну, драматичну та ін. 
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У ліричних творах цього періоду засвідчено такі жанри: пісня, гімн, 

думка, елегія. Адресована (вокативна) лірика обстежуваного періоду 

представлена жанрами вірша-присвяти, вірша-заклику, вірша-повчання. 

Малопродуктивними виявились романс, веснянка, ідилія. Серед міжродових 

утворень фіксуємо ліро-епічну поему, баладу з жанровими різновидами: 

балада-небилиця, історична балада, історична поема, соціально-побутова 

поема та ін. Аналіз поетичних творів С. Воробкевича цього періоду в зрізі 

тропіки показує, що поет використовував порівняння (ЧК – 0,04), метафори 

(ЧК – 0,04), епітети (ЧК – 0,05), метонімії (ЧК – 0,003), синекдохи (ЧК – 

0,003), гіперболи (ЧК – 0,006). Експлікуємо і приклади оксюморону, алегорії, 

символів, мейозису, іронії, евфемізмів. Порівняно з попереднім періодом 

творчості кількісні зміни в аспекті використання тропів незначні. Невеликий 

відсоток частотності компенсує їхня розмаїтість. 

Серед усіх стилістичних фігур, до яких вдається С. Воробкевич у поезії 

цього часу, найчастіше трапляються: анафора (ЧК – 0,023), риторичні 

запитання (0,013), етимологізація та епізевксис (0,01), частотність 

підхоплення дорівнює 0,008, епімона – 0,004. Значно рідше С. Воробкевич 

використовує епіфору та апострофу – по 0,001. ЧК використання парантези 

становить 0,0007.  

У поетовій творчості фіксуємо приклади й інших фігур: паралелізм, 

кондублікація, імпрекація, полісиндетон та асиндетон, апокриза, оклик, ярмо.  

Огляд звукової організації поетичних творів С. Воробкевича другого 

періоду засвідчує, що поет вдало використовує основні фонічні засоби 

художньої мови: алітерацію -з-, -с-, -з-, -с-, -ц-, асонанс -о-, -е-, -и-, -а-, 

звуконаслідування, внутрішню риму. У більшості поезій цього періоду 

застосовується алітерація, меншою мірою асонанс. Найкраще представлено 

внутрішнє римування і звуконаслідування.  

Внутрішнє римування засвідчене в 41 % творів. Переважають перегуки 

в межах одного рядка (римуються сусідні слова, перегукуються лексеми, 

відділені сполучником або римуються закінчення піввіршів). Фіксуємо 
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римування трьох слів у межах одного рядка. У 38 % віршів із внутрішнім 

римуванням наявні міжрядкові звукові перегуки. Відзначимо внутрішнє 

міжрядкове римування в межах трьох рядків.  

Співвідношення творів із ритмом різних систем віршування в другий 

період творчості нашого автора було таким: 56 % – силабіка, 41 % – силабо-

тоніка. У сегменті силабічних творів превалювали різноскладовики, 

передусім – чотирнадцятискладовики в катренному варіанті 8,6,8,6. 

Половина силабо-тонічних творів мали ямбовий ритм. Поет репрезентував 

дев’ятнадцять нових розмірів (дванадцять силабічних, сім – силабо-

тонічних). 

Усі поетові твори строфічні та римовані. Переважають катрени з 

неповним римуванням. Більшість рим – точні, дієслівні. Засвідчено значну 

кількість бідних чоловічих рим. 



РОЗДІЛ 5 

ПОЕТИКА СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА ОСТАННЬОГО ПЕРІОДУ 

ТВОРЧОСТІ (1876 – 1903 рр.) 

Упродовж 1876 – 1903 років у житті С. Воробкевича відбуваються 

зміни, пов’язані з місцем роботи. Поет і далі працює в духовній семінарії, 

навчає дітей музики за власноруч виробленою методикою, але тепер його 

педагогічна діяльність набуває нових обертів. С. Воробкевич з відкриттям 

Чернівецького університету стає викладачем богослов’я.  

За цей період було опубліковано понад півтораста поетичних творів у 

різних виданнях: ,,Весна”, ,,Денниця”, ,,Антологія руська”, ,,Приятель дітей” 

(Коломия), ,,Ілюстрований календар товариства ,,Просвіта”, ,,Календар 

буковинський”, ,,Бібліотека для молодіжі”, ,,Новий галичанин”, ,,Дзвінок”, 

,,Зоря”, ,,Буковина”, ,,Правда”; ,,Буковинська зоря”, ,,Месяцеслов 

буковинско-руский”, ,,Родимый листок”. Найповнішим виданням творів 

С. Воробкевича стала збірка ,,Над Прутом” (1901) з передмовою І. Франка.  

Попри всі складнощі, цей період у творчості буковинця є найбільш 

різноманітним і найбагатшим в аспекті використання художніх засобів 

української поезії.  

ГЕНЕРИКА. В означений період поет творив у сегменті лірики та 

ліро-епосу. До ліро-епічних зараховуємо поеми ,,Панська пімста”, ,,Убога 

Марійка”, ,,Дві сестриці”, ,,Ірина”, ,,Гостинець з Боснії”, ,,Русалка Черемша”, 

,,Вівчарева полонина”, ,,Смерть Козака” (7 %). 

Решта віршів належать до лірики. Щодо різновидів літературного роду 

переважає автопсихологічна лірика (73 %) (,,У степу”, ,,Для мене однако”, 

,,Жовнірська пісня”, ,,Там в долі явір і верба…” тощо). Частка рольової 

лірики є значно меншою – 27 % (,,До Сучави я на прощу…”, ,,Як пігнали 

новобранців…”, ,,Петро ся вернув” тощо). Медитативна лірика становить 

54 %, сугестивна – 46 %.  

За видами емоційної тональності поетичні твори цього часу 

диференціюємо таким чином: ліричність – 93 % (,,В вільшині там малий 
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млинок…”, ,,В садочку на калині…”, ,,Літа, літа молодії…”, ,,Вчера високі 

Карпати горіли…” тощо), драматизм – 5 % (,,Коня вже хлопець осідлав…”, 

,,Мов той сніг білів ся цвіт…”, ,,Вчора буря лютувала…”, ,,Скит 

Манявський”) та епічність 3 % (,,Колиска і домовина”, ,,Панська пімста”, 

,,Гостинець з Боснії”, ,,Русалка Черемша”, ,,Вівчарева полонина” та ін.). 

Відзначимо домінування творів, що мають інтимний характер, – 39 % 

(,,Ви дівочі сині очи…”, ,,Жнуть женці там колосисте…”, ,,Серенада”, ,,Літа, 

літа молодії…”).  

Висвітлення суспільних проблем, здебільшого присвячених темам 

рекрутчини, жовнірства та румунізації населення, простежуємо у 31 поезії, 

що становить 24 % лірики цього періоду (,,Жовнірська пісня”, ,,Колиска і 

домовина”, ,,До Сучави я на прощу…”, ,,На могилі ворон краче…”, ,,Як 

пігнали новобранців…”, ,,Що старий Прут скаже…”).  

Питання особистих проблем часто пов’язані з пейзажними 

характеристиками, адже багато поезій С. Воробкевича створено на основі 

паралелізму (,,Чом сумуєш, бідне серце?...”, ,,Рожі і гвоздики…”, ,,Перед 

церквою лежали…”, ,,Раз смереки на горбочку…”, ,,Щебетала 

ластівочка…”). Автор досить часто вдається до опису природи, однак віршів 

з наскрізною натуралістичною темою небагато – 8,6 % (,,У степу”, ,,Заходить 

сонце в багряницю…”, ,,Вечір над ставом”, ,,Осінь”). З-поміж творів 

зазначеної тематики увиразнюємо елегію ,,Плакучий ліс”, у якій поет 

виступає на захист природи, порушуючи екологічну проблему. Спорадично 

С. Воробкевич роздумує над питаннями культури і духовності – 6 %. (,,Хто 

рідну мову і звичаї…”, ,,Однісіньке добре слово часом…”, ,,Старий вівчар”).  

С. Воробкевич намагався довести, що не всі його твори є 

сентиментальними. У листі до Д. Танячкевича поет стверджував: ,,Хотя я ще 

молодий, но горе і недоля зчаста з мною дружилися, наша сумна історія, наш 

сумний дух народний і другі подібні причини силують мене жалким голосом 

заспівати. Сентиментальність, як ти це називаєш, далека від мене” [132, 

c. 49]. Іноді поет вдається до гумористичних пісень ,,Лік на похмілє”, ,,Пісня 
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при чарці”, ,,Святий великий наш апостол…”, ,,Щиро любить сей Олену…”, 

,,Світлий отче Харалампій…”, ,,Сонце гріє, як в Сагарі…”, ,,Чом, шинкарю, у 

вино…” тощо). П. Никоненко і М. Юрійчук у монографії ,,Сидір 

Воробкевич” (2003) стверджують: ,,Лірика С. Воробквича глибоко емоційна, 

настроєва. Для неї характерні різні тембри звучання – від спокійно-

меланхолійних до грайливих переливів коломийкових та шумкових 

інтонацій. Але в переважній більшості поезій все ж домінували ноти 

ліричного смутку, за якими легко відрізнити його вірші та пісні від творів 

інших поетів” [132, c. 49]. Емоційність віршів, написаних у 1876 – 1903 роки, 

змінюється від елегійного смутку, туги, журби 29 % (,,Чом сумуєш, бідне 

серце?...”, ,,Вчера високі Карпати горіли…” тощо) до оптимістичного, 

мажорного тону – 71 % (,,Лети здорова, пташко…”, ,,Тяжко, брате, до 

розпуки…”, ,,Коли в память те бездолє…”). До речі, своїми роздумами з 

приводу смутку поет ділиться у вірші ,,Коли в память те бездолє…”. 

С. Воробкевич зізнається: ,,Писав я сумні вірші, / поливав слезою…”. Після 

критики щодо ,,непотрібності” сумних віршів автор ,,забув сльози лити” : ,,І 

сміяв ся я зі всего, / Висміяв і горе …”. Але і тут критикам недогода. Поет 

робить ризикований висновок: ,,Щоб на жовч не розболілись, / тра мені 

мовчати…”. Цитований твір став об’єктом Франкової критики. 

Серед експресивних жанрів у доробку С. Воробкевича найчастіше 

трапляються ліричні пісні, що становить 44 % від усієї творчості поета 

зазначеного періоду (,,Жовнірська пісня”, ,,Руська пісня”, ,,Там в долі явір і 

верба…”, ,,Дика рожа коло стежки…”, ,,Під дубом кучерявим…” тощо). 

Щодо тематики пісень, то фіксуємо пісні інтимного характеру (,,Ви дівочі 

сині очи…”, ,,Молодости, відрадости…”), пісні, у яких оспівано дівочу красу 

,,Марійка із Розтік”, ,,У тій Руській Молдовиці…”, релігійні пісні (,,Скит 

Манявський”), пісні для хору (,,Як-би я зі срібла скрипку мав…”), весільні 

пісні (,,Над Прутом у лузі хатчина стоїть…”, ,,В мої мами зільничок у 

саду…”), пісні-спогади ,,Дівчину сватав я тогід…”, пісню-пам’ять ,,Вас, 

герої, не забудем”, пісні-прощання ,,Гей, орле…”, пісні-розлуки ,,Заходить 
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сонце в багряницю…”, пісні-розради ,,Не шукай, шинкарко, гарна…”, 

колискові пісні ,,Серенада”, жартівливі пісні (,,Каплиця”, ,,Лік на похмілє” 

тощо).  

17 % поетичних творів С. Воробкевича вважаємо думками (,,Вчора 

буря лютувала”, ,,Могила співака”, ,,Раз смереки на горбочку” та ін.).  

Жанр веснянки представлений поезіями ,,Чи гостинця ви принесли…”, 

,,Як стелиться весна горами…”, ,,Сегодня похорони веселі, голосні…”. До 

речі, в останній поезії автор використав, по-перше, цікавий прийом метафори 

оживлення: справляють похорони зимі, а, по-друге, також оксюморон – 

похорони веселі. Маємо лише одну пісню-романс – ,,Катерина”.  

Щодо адресованої лірики, виявлено жанри послання, присвяти. 

Спеціально для хору написана поетом пісня ,,Як-би я зі срібла скрипку 

мав…”.  

У віршах-посланнях засвідчено громадянську дидактичну настанову. 

Тут відсутні елементи поради, повчання: ,,Хто рідну мову і звичаї…”, ,,Вас, 

герої, не забудем”, ,,Тут нема для тебе місця…”, ,,Коли в память те 

бездолє…”. Цікавим прикладом послання слугує також поезія ,,Ви критики, 

ви обскуранти…”. Ймовірно, ця поезія є продовженням цитованого вірша 

,,Коли в пам’ять те бездолє…”. Крім того, у поезії ,,Ви критики, ви 

обскуранти…” маємо імпрекацію – прокляття. С. Воробкевич використав 

імпрекацію також у поезіях ,,Для мене однако”, ,,У садочку на калині”, ,,Там 

на розі при дорозі…”, ,,Здорова будь, дівчино”, ,,Хто рідну мову і звичаї не 

любить…”, ,,Ірина”. Наприклад:  

Озвались прокльони страшні: 

„Щоб вечера ти не дожив, 

безбожний, –  сиріток бездольних 

брехнею ти звів, обманив! 

Щоб громи і тучі тя вбили, 

щоб щастя на світі не мав 

за те, що ти дану присягу, 
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як прутчик слабенький, зломав!” [28, c. 371]. 

У поетичній спадщині С. Воробкевича маємо вірш-присвяту рідному 

краю: ,,До тебе, мій краю, де я ся родив”.  

Жанр епістоли презентовано у віршах ,,Щебетала ластівочка…”, ,,Лети 

здорова, пташко…”. У цих поезіях пташка є символом провісниці, яка несе 

звістку від ліричного героя до адресата, що перебуває на відстані, через 

неможливість іншого способу передати звістку, пташка стає в пригоді. Образ 

пташки-провісниці наявний у таких творах поета: ,,Щебетала ластівочка…”, 

,,Лети здорова, пташко…”, ,,Щебетушко ти маленька…”, ,,Як стелиться весна 

горами…” та ін. 

Серед жанрів умовної адресності вирізняємо вірш-заклик ,,Жовнірська 

пісня”, ,,Прошу, молю говори…”. Вірш-заклик до праці ,,Уже пора” (1885) є 

своєрідним продовженням поезії І. Франка ,,Не пора” (1880). Засвідчені 

також думка-заклик ,,Як-бим знала, що мя возьме…”, вірш-звернення 

(,,Тяжко, брате, до розпуки…”, ,,Дівчино чорноброва…”, ,,Ваші вражі 

бровенята…”, ,,Буковино дорога”, ,,Наш світ великий, кажуть”, ,,Гей, орле, 

орле, куда ти летиш?”, ,,Ти циганський ковалику”, ,,Ой бодай ти 

керниченько…”, ,,У лісі”, ,,Ви критики, ви обскуранти…”, ,,Світлий, отче 

Харалампій…”, ,,Чом, шинкарю, у вино”, ,,Не гадай, шинкарко гарна…” 

тощо).  

С. Воробкевич як людина віруюча, батько, наставник церкви і як 

учитель звертався до людей із повчальними словами, настановами, порадами. 

Жанр віршованого повчання репрезентовано віршами ,,Хто рідну мову і 

звичаї”, ,,У лісі”, ,,Чом, шинкарю, у вино…”, ,,Панська пімста”, ,,Плакучий 

ліс”. У цих поезіях автор звертається з проханням берегти рідну мову і 

звичаї, пам’ятати історію, оберігати природу. Особливої уваги заслуговує 

вірш ,,Моє завіщанє”, де поет звертається з настановами до свого сина, а 

відтак закликає до моралі ввесь народ. На нашу думку, усе сказане в цій 

поезії, було життєвим кредо С. Воробкевича.  
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У контексті вокативної поетики С. Воробкевич апелював і до 

некрологічних жанрів. Твір ,,Могила співака” – це пісня-пам’ять, поезії ,,Вас, 

герої, не забудем”, ,,Дикий мак” мають риси поминальника. Особливості 

цього жанру описує Ю. Клим’юк в аспекті характеристики жанрової 

належності творів І. Франка: ,,Поминальники мають, як правило, 

громадянський зміст, у них порушуються болючі питання суспільного 

значення. Вони є засобом вшанування померлого, оцінкою його творчості й 

діяльності, нагадуванням і пропагандою, актуалізацією духовних заповітів” 

[70, c. 148]. До сказаного дослідник додає: ,,В жанровій концепції 

поминальника закладено не тільки смуток, пам’ять про померлого, 

славослів’я на його честь, але й актуальні проблеми суспільного розвитку, що 

вимагають негайного вирішення” [70, c. 149]. М. Бондар розглядає 

,,поменник” спорідненим із жанрами послання і пророцтва, а також визначає 

його як аналог вірша-роздуму, зараховуючи до умоглядно-медитативної 

лірики [11]. Н. Левчик, досліджуючи жанрову систему творів 

М. Старицького, зауважує, що такі твори відзначаються ,,пафосом 

життєствердження, оптимізму” [94, c. 47]. Особливої уваги заслуговує поезія 

,,З журавлями, з ластівками…”, де поет оплакує свого сина Олександра, 

котрий боровся з тяжкою недугою, але так її і не подолав: 

Там минувся син мій рідний,  

де здоровля він шукав. 

Боже правий, дуже тяжко 

Родичів Ти покарав! [28, c. 208]. 

С. Воробкевич, маючи священний сан, писав твори на релігійну 

тематику. Крім церковних і хорових пісень, він складав проповіді. 

Виокремлюємо церковну проповідь, що є жартом. Чоловік просить 

пробачення в померлої дружини, яка перебуває на посмертному одрі. 

Наприкінці твору поет подає пояснення: Страдальниця – то курка, а муж єї 

когут…. Якщо говорити про релігійні жанри, то можна виокремити пісню-

сповідь ,,Шинкар шальвір…”. До некрологічних жанрів пропонуємо 
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зарахувати передсмертне прощальне слово або вірш-заповіт ,,Як умру, 

похороніть мя…”, у якому наявні елегійні настрої поета щодо смерті. 

Серед репрезентативних жанрів С. Воробкевич найчастіше звертався до 

вірша-елегії. Поет використав її в поезіях ,,Як умру, похороніть мя…”, 

,,Здоровий будь, лісочку мій…”, ,,Ой бодай ти керниченько…”, ,,Дзвіночок 

долом чути…”, ,,Ти циганський ковалику…”. Елегією про збереження 

природи є твір ,,Плакучий ліс”. Ю. Клим’юк виділяє також різновид елегії –

елегію на смерть (,,Снується паутина”).  

До жанру ідилії зараховуємо поезії ,,Ідилія”, ,,У степу”, ,,Там липа 

стоїть вже похила…”, ,,Світом божим вечеріє…”, ,,Осінь”, ,,Вечір над 

ставом”. 

Майже вся поезія С. Воробкевича пройнята медитативними роздумами, 

але найяскравіше вона представлена у віршах ,,Для мене однако…”, 

,,Колиска і домовина” та ін. У цих творах поет продовжує розмірковувати 

над проблемами життя і смерті, а також по-філософськи роздумує над 

швидкоплинністю та сенсом людського життя (,,Як лист на деревині…”, 

,,Вже рожі всі відцвіли…”). 

До міжродових утворень уналежнюємо ліро-епічні поеми на соціально-

побутову тематику ,,Панська пімста”, ,,Ірина”, ,,Гостинець з Боснії”, 

історичні поеми ,,Козак Гарасим”, ,,Смерть козака”, соціально-побутову 

баладу ,,Дві сестриці”, романтичні балади ,,Русалка Черемша”, ,,Вівчарева 

полонина”. Крім того, сам поет виділяє як жанр фантазію ,,На степах”.  

У С. Воробкевича наявні також віршовані оповідання ,,Убога Марійка” 

і ,,Коли помре француз…”. 

МЕТАЛОГІЯ. У поезії С. Воробкевича цього періоду фіксуємо багато 

епітетів (ЧК – 4,7). Поетові означення – З срібних мисок будеш їсти, / з 

золотих чаш пити … [28, c. 105], Дубовий хрест підгнив вже, / в травичку 

похилився [28, c. 155] і под. – уважаємо логічними та відокремлюємо від 

епітетів.  
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Упродовж 1876–1903 рр. поет сповна послуговувався 

загальновживаними художніми означеннями: Темна осінь, смутку повна… / 

жизнь гірка,немила [28, c. 106], давно ви вже раді кровавим сльозам [167, 

c. 107], ти мій Сефаре, спи! / Сон солоденький сни! [28, c. 129], Сни ти про 

садок зелений / і про бистрий той ручай, / де уперше отворився / нам любови 

сьвітлий рай! [28, c. 129], і співають лиш одної – доленька щербата [28, 

c. 114] тощо.  

Поет намагався творити й нові ,,незатерті” форми. Тому до 

оказіональних епітетів зараховуємо такі: Визирати тебе буду / на кедровім 

мості [28, c. 105], То наша Буковина, / наш срібноводий Прут [28, c. 118], Як 

та живучая вода, / що оживляє все [28, c. 128], А неба замогильного не хочу 

[28, c. 153], Янусом тим виквочені діти [28, c. 153] тощо.  

Упродовж третього періоду творчості С. Воробкевич найчастіше 

використовував прості порівняння (98,4 %), більшість яких утворені за 

допомогою сполучників (64 %). Помітно переважають індивідуально-

авторські порівняння: І князь місяць, як той лебідь [28, c. 347], вже несуть 

щось ніби мари [28, c. 332], Хатчина там стоїть / похила, мов той дід 

старий [28, c. 333], І недоля стане жерти, наче звір лихий [28, c. 111], Вчера 

високі Карпати горіли / у світлі сонця наче алмази [28, c. 143], Фляшки з 

вином / лежать, неначе трупи / бездушні під столом [28, c. 116] та ін. Значно 

рідше поет застосовував загальновживані порівняння: Дівчина, як пава, як 

рожа, як мак, а хлопець правдивий дніпровий козак [28, c. 171], Черниця, бач, 

шинкарочка, з очима, як зірниці [28, c. 108], Завтра твоя радість марно мов 

цвіточка схне [28, c. 112], Бо ми хлопці, як ті дуби, / і швиденькі, як соколи! 

[28, c. 116], Мов той лицар, бусурманів / наш Іван у пень стинав [28, c. 132]. 

Частотність вживання сполучників представлено так: як (42 %), мов 

(37 %), наче (7,1 %), ніби (3,5 %), неначе (2,1 %), мовби (2,1 %). 

Ю. Маковецька-Гудзь зазначає, що сполучник ,,як” є типовим для народних 

та художніх порівнянь [117, c. 9].  
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Кількість порівнянь із безсполучниковим типом зв’язку менша. У 

формі орудного відмінка фіксуємо 70 порівнянь, що становить 46 % від усіх 

безсполучникових, наприклад: Не раз я ще хлопцем сидів, / гадками носився 

Бог-зна-де, соколом під небо летів [28, c. 140], Й в моїм серці мов пташиний / 

милий спів носився – / і барвінком тим хрещатим / у душі стелився [28, 

c. 157], Дрібні втирає сльози, горохом що падуть… [28, c. 160]. Відсоток 

безсполучникових порівнянь із пропуском сполучникової компаративної 

зв’язки становить 34 % від усіх безсполучникових порівнянь: Но небом 

місяць князь із повна як пливе [28, c. 104], та ненечку свою стару, зазульку 

доглядав [28, c. 334], Волос чорний, очи чорні, / а личко – калина, / рученята 

білі, а стан… / от козир дівчина [28, c. 113].  

Наявні 15 порівнянь у формі предиката: Веселі вернетесь домів, / і світ 

здаватись буде / вам красним раєм [28, c. 109], Сей світ здається гробом / 

сумним тобі й мені [28, c. 172], як кинув оком, то-сь гадав, / що глянув се 

сокіл [28, c. 334]. Засвідчено конструкції з присудком, що має порівняльне 

речення з пропуском дієслівної зв’язки „бути” в теперішньому часі: цілий 

світ – могила [28, c. 106], Бо щастє, – то лиш мрія, / у него віра – блуд [28, 

c. 121]. Виявлено 7 порівнянь з заперечною часткою не : Таж і ми не скот, а 

люди [28, c. 120], Над Прутом у лузі не місяць зійшов, / то хлопець до кралі-

дівчини прийшов [28, c. 159], Над потоком у вдовиці / не зірниця ясно сяє, / 

то дівчина проживає [28, c. 165], В світі – не в селі вона / найкраща дівчина 

[28, c. 173] та ін. Зафіксовано кілька порівнянь, виражених ступеньованими 

формами: Заховайся знов за хмару, / ясная зірнице, / бо яснійше сяють очи / 

милої дівиці [28, c. 125], „Солодкий хлопче мій!” / то мильше не щебече / у 

лузі соловій [28, c. 191].  

Кілька разів поет вдавався до розгорнутого порівняння. Яскравим 

прикладом такого порівняння є поезія ,,Дівчино чорноброва”: 

Дівчино чорноброва, 

ой знай, чим ти мені? 

Весняним ясним сонцем 
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По довгій тій зимі. 

Привітним, любим співом 

Пташини на весні, –  

Дівчино чорноброва –  

Ось бач, чим ти мені! 

 

…пахучим рожі цвітом 

у повній красоті –  

дівчино чорноброва, 

ось бач, чим ти мені! [28, c. 195]. 

Частотний коефіцієнт (ЧК) усіх порівнянь становить 8,9. 

У поетичному доробку С. Воробкевича одним із основних тропів є 

метафора. Її частотний коефіцієнт становить 11,7. 

Найчастіше поет застосовує оживлення – у 77,2 % випадків: Покажімо, 

милі братя, що не звівся руський рід, що всміхається й над нами / великодній 

неба звід [28, c. 120], Не в голову, а в серце клин / забив мені малий той млин 

[28, c. 137], У садочку на калині / соловій співає; любо, мило, чародійно / луг 

ся розглядає… [28, c. 138], Дика рожа коло стежки / прехорошо цвила, / буря 

люта цьвіт, листочки / в світ порозносила. / Остре тернє лиш осталось, / 

вся краса пропала, / бідна рожа похилилась / і засумувала [28, c. 150], Трачка 

з’їла ліс зелений, / голий горб остався; / мої цвіти помарніли, / я з слізьми 

звінчався [28, c. 156]. 

Рідше С. Воробкевич вдається до оречевлення (5,5 %): Як на тебе оком 

гляне, / то і жовнір мліє, в’яне [28, c. 115], Сива ненька розбиваєсь, / серце 

луснуть хоче [28, c. 161], В Вижниці, правда, і єму/ постригли кучері, / і 

неньці розірвали грудь / на половини дві [28, c. 334], Що душу мов камінь той 

давить / і серце у груди му рве [28, c. 370]. Дуже рідко С. Воробкевич 

застосовував міжперсонне уподібнення (1,7 %): Всьо збудилось своїм ладом / 

всьо снує ся далі [28, c. 103], бо в вашому серцю любови нема, а моє з досади 

аж гине… [28, c. 107], Чи гостинця ви принесли / бідній сироті / з 
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чужиноньки, щебетливі / ластівки малі? [28, c. 107]. Частка позаперсонних 

уподібнень становить 13,8 %: в млиночку питель деркотить, / спочинку він 

не зна [28, c. 337], гомін лине / по дебрах і ярах [28, c. 192], стара верба 

схилилась там / грім вчора розлупав [28, c. 164], Коли вернеш, то цвисти-ме / 

в моїм серденьку любов [28, c. 137], хто в вас гляне, зазирає, тому рай ся 

отворяє [28, c. 110].  

Кілька разів поет використав розкриті метафори: Тихесенько 

білолиций / мов князь виринає / і підносить ся поволи / сьвітло розсипає / в-

шир, поперек – на безкраї / дрімучі глядає… / Кинув оком на ревучий / Дніпро, 

Запороже… / І поглянув від порогів… [28, c. 102], Та доля, що снувалась / 

повоєм пребуйним, / князям престол встеляла / коверцем золотим, / 

Рицарство в світ родила, / корила Орду злу – і хоронила віру, ту спадщину 

святу… [28, c. 149]. 

Метонімія у творах С. Воробкевича цього періоду трапляється рідко 

(ЧК – 0,9). Загальне замість конкретного (назва місця помешкання чи 

перебування людей замість самих мешканців чи їхніх дій): Січ в руїнах вже 

лежить [28, c. 132], Щодня гудів величний храм / від милозвучних нут [28, 

c. 159], Та-ж то князя іменини, всюди радість, шум, / гомонять усі кімнати 

від пісень і дум [28, c. 330], Степ безкраїй засипляє [28, c. 354]. Назва 

вмістилища замість вмісту: У кіш я всипав мій мішок [28, c. 137], Вип’єш 

чарку, забуваєш всі тяжкі удари [28, c. 175], Кожду чарку заплатив я [28, 

c. 189], Вип’ю першу гарну чарку, старість забуваю [28, c. 200] та ін. Назва 

властивості чи якості замість їх носія: Чом нині весело так стало селом, / 

лиш радість ти бачиш і сьміхи кругом [28, c. 133], Летить чвалом 

довгогривець, пара із ніздер / мов огонь той вилітає, – до воріт припер [28, 

c. 326], Як по небі плив би перекрій [28, c. 169] та ін.; назва матеріалу замість 

речі, виготовленої з нього: Злотом, сріблом тебе вкрию аж до голови [28, 

c. 327], Було, в Січі ціліські бути / привезе залізом куті [28, c. 356] та ін.; 

назва якоїсь речової ознаки замість людини: кармазини горять шляхом, / 

тропака гуляють з ляхом [28, c. 354]; назва одномоментної зовнішньої дії 
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замість її внутрішньої мотивації (наслідок замість причини): У неділю вранці 

нас звінчають, / весільної на всі гори Цигани заграють [28, c. 363].  

Фіксуємо також використання поетом синекдохи. У класифікації 

А. Ткаченка наведено 10 її різновидів. Упродовж 1876–1903 рр. 

С. Воробкевич апробував лише деякі з них: 

1) на означення частини замість цілого: А ненька старенька забула 

про плач / і каже: „З утіхи серденько лиш скач!..” [28, c. 133]; 

2) ціле замість частини: Ви кинули нарід, гниєте, спите, / а світови 

кажете в очи [28, c. 107]; 

3) означена величина замість неозначеної: На чемері собольовій золоті 

шнурки, / на червоній федератці з чаплі пера три! [28, c. 326]; 

4) неозначена величина замість означеної: Коло кладки при потоці / 

кучерявий дуб стоїть: / люди кажуть, що він має / не одну вже сотню літ 

[28, c. 204]; 

5) загальні імена у значенні власних: Зільничков звали всі єї, бо Чорною 

горов збирала зілє [28, c. 334]; 

6) власні імена у значенні загальних: то затичусь зілєчком, зілєчком, / 

тим пахучим васильком, васильком [28, c. 172], Запутали нещасній / з иродом 

юний вік [28, c. 187]. 

7) однина замість множини: листочок увесь пожовк [167, c. 202], Нам в 

пригоді чар Циганки, / не журись, поможе [28, c. 367]. 

С. Воробкевич кілька разів використав гіперболу (ЧК – 1,2). 

Протилежним тропом щодо гіперболи вважають мейозис. Наведемо кілька 

прикладів, у яких є ауксесис: Туда на празники сходилась тьма людий [28, 

c. 104], То сльозами кровавими / день і ніч вмиваю [28, c. 105], Таку не 

найдеш, хлопче, щоби-сь сходив весь світ [28, c. 191], І князь місяць, як той 

лебідь, / плавав небесами / однаково, як звичайно / тисяча віками [28, c. 347], 

Щоб не бачив;він такій ще красоті дівочій / не приглянув ся, / хоть світить 

міліони ночей [28, c. 363]. Мейозис спостерігаємо значно рідше і нараховуємо 

до 20 прикладів: Чарівнице благодатна, / люба молодости, / хоть на хвилю, 
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на годину / поверни ся в гості!.. [28, c. 105], А черцеви на акафист / червінчик 

би дав [28, c. 123], Тут з полудня косарики / хвилю спочивають [28, c. 336], Я 

вступлю у малу капличку, / помолюся хвилину [28, c. 361].  

Фіксуємо часте використання поетом евфемізмів зі значенням смерті: 

за вітчину кохану пролити з серця кров [28, c. 118], Тяжко мені до розпуки, / 

минаюся з болю [28, c. 122], Життя мого сонце згасло, а зоря затьмилась 

[28, c. 364]. У поетовій творчості експлікуємо евфемізми зі значенням 

вербування в солдати: Волос кучерявий / в Чернівцях підтяли, / хлопця 

сиротину / в чужий край пігнали [28, c. 146].  

Нараховуємо також 7 прикладів використання поетом оксюморону: Я 

на світі лиш караюсь, / мов той мрець живий, / дід столітний – хоть літами 

/ хлопець молодий [28, c. 123], І сміяв ся я зі всего, / висміяв і горе [28, c. 152], 

Стид і ганьба, ще живими / спати вже мертвецьким сном [28, c. 158], 

Сегодня похорони / веселі, голосні [28, c. 167], …чужий полин єму є медом, / а 

все своє гірке [28, c. 190], В сідлі, в узді сей кінь до нині / у ясні ночи там в 

долині [28, c. 362] та ін.  

У поетовій творчості цього часу фіксуємо кілька прикладів 

дисфемізмів: Потомок не повірить нам, / що ми грудьми, рукою / татарську 

вражу саранчу, / мов море те, спирали [28, c. 125], Ви критики, ви 

обскуранти, / негідники, плюгавці злі! [28, c. 183], … бо так вам треба, то 

заплата / для вас, ви наймити пера [28, c. 183]. Наявні поодинокі випадки 

використання поетом іронії та самоіронії. Особливо яскраво це представлено 

в поезіях ,,Каплиця”, ,,Лік на похміль”, ,,Світлий, отче Харалампій…”, 

,,Лежить тут перед нами…”. А ви хотіли б знати, / як звав ся сей тиран / і 

хто була ся жінка, / що згинула від ран? Ох! Чи то раз буває / таке на світі 

тут? Страдальниця – то курка, а муж єї – когут… [28, c. 188].  

ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС. Вірші С. Воробкевича досліджуваного 

періоду насичені різними видами стилістичних фігур. Серед повторів 

переважає анафора (ЧК – 0,04). Єдинопочаток витримано здебільшого в 

межах 1–2 строф (84 %;): тридцять діб ходити можеш – все мої поля! / 
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Тридцять діб блудити можеш по моїх лісах [28, c. 327]; у косцьолі батько, 

мати спочинок найшли, / у косцьол мене малого до хресту несли, у косцьолі із 

Вількова мене погребуть [28, c. 327]. Кількість творів, у яких анафора є 

строфічною, становить 16 % (,,Над Прутом у лузі…”, ,,Дівчино 

чорноброва…”, ,,У тій Руській молдовиці…”, ,,Якби я зі срібла скрипку 

мав…”, ,,Прошу, молю говори…”, ,,Буковино дорога!”, ,,Одніське добре 

слово…” тощо). 

Частотність вживання епіфори – невелика (ЧК – 0,002), наприклад: 

через него кладка / На день кілька разів кладку… [28, c. 145], верне знов 

відрада / знов ти будеш веселенька, / своїй долі рада [28, c. 162], В хатчині 

гарно, ладно все, / дивитись пролюбки, / все чисте, хоч убоге все [28, c. 333], в 

останньому рядку наявний анадиплосис (з чого починається рядок, тим і 

закінчується). Анадиплозис у поезії цього періоду використано лише двічі: 

…твій муж і тато твій [28, c. 343]. Приклади строфічної епіфори маємо у 

поезії ,,Козак Гарасим”. Тут кожну строфу закінчує прізвище – Щупак. 

Здебільшого автор застосовує епіфору разом з анафорою для вибудовування 

симплоки (ЧК – 0,001). Симплока має переважно строфічний характер у 

поезіях (,,Дівчино чорноброва, ой знай чим ти мені…”, ,,Дівчино чорноброва, 

коби я крила мав” та ін.). 

С. Воробкевич активно використовував рефрен. Як відомо, більшість 

його поезій – це пісні, а структурним елементом пісні є приспів (ЧК – 0,02). 

Найціннішими є ті рефрени, які витримано в усьому вірші. Вони мають 

композиційну структуру. У деяких поезіях повторення простежуємо після 

першої строфи (,,Скит Манявський”, ,,Катерина”, ,,Шинкар-шальвір „під 

когутом…” тощо), наприклад: у поезії ,,Скит Манявський” тричі 

повторюються рядки: ,,Пресвятая Богородице, спаси нас!”. В інших творах – 

перед першою строфою (,,Сегодня похорони / веселі голосні”, ,,На степах” та 

ін.), наприклад, початок кожної частини (їх три) супроводжують слова: 

Північ півень вже звіщає / Кукуріку! / Степ безкраїй воскресає: / Кукуріку! 

[28, c. 352]. У поезії ,,Світлий отче Харалампій…” повторюються перша і 
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друга частини, за винятком третьої строфи та видозміни деяких слів у 

четвертій і п’ятій строфі [130].  

Частотний коефіцієнт підхоплення складає (0,008). При потоці явір, / 

явір зелененький, / а у вдови хлопець, / хлопець молоденький [28, c. 146], … 

вода мутна з лотік шумить / шумить весь луг і яр [167, c. 164]. Фіксуємо 

приклад міжстрофного підхоплення: …Де край милий, Буковина. / В Буковині 

вперше чув… [28, c. 197]. Останній приклад тяжіє до лейкасапрену. Цю 

фігуру поет використав 4 рази (ЧК – 0,0008): Катерино моя / Чорнобровко 

моя! // Катериночка моя / чорні очи має [28, c. 173].  

Знаходимо епанастрофи на рівні поезії (якою строфою починається 

поезія, тією і закінчується) ,,Лети здорова, пташко”.  

Поет також використав анастрофу (ЧК – 0,002): Ви дівочі сині очі… Ви 

зірниці серед ночи, сині очи ви дівочі [28, c. 110], … якби знав я, що стану 

здоров,… Та я знаю, що на світі цілому нема [28, c. 123]. Цю синтаксичну 

фігуру засвідчено в рядках рефрена Лиш гроші дурить він від нас… І дурить 

гроші він від нас [28, c. 196].  

Епізевксис виявився малопродуктивним (0,01). Наведемо приклади: 

Тут флекеви з-над Дністра, а там знов з-над Прута, а у тих з-над 

Черемша… З-над Серета, Бистриці / і з-над Молдовиці [28, c. 340].  

Зрідка поет використовував поліптоту (ЧК – 0,005): …а в добрім і 

старім вині. Вином позбудетесь недуги, вино вас піднесе до хмар [28, c. 145], 

…а дівчат мов ту погану / пошесть оминає. / Та дівчата погадали… [28, 

c. 367].  

Частотний коефіцієнт кондублікації становить 0,01: Що будете пити 

браття?/ Вино! Вино! Вино! / Може за водов післати? / Ні! Ні! вино! вино! 

[28, c. 109], … по всіх тих лябіринтах / гляди, шукай, шукай [28, c. 149]. У 

поезії ,,Щебетала ластівочка” кожен другий рядок супроводжує 

кондублікація (іменникова – на даху, на даху; прикметникова – все сумна, все 

сумна, молоді, молоді; дієслівна – утопи, утопи!, полечу, полечу тощо.). 
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Поет кілька разів використав образний паралелізм (0,001): Зеленіє знов 

калина, / в цвіти убираєсь; / а дівчина-сиротина / слізьми умиваєсь [28, 

c. 148]. Не сумуй, сердечна роже, / біль твій мому рідний, / раз щаслив я був 

сестричко, / а тепер я бідний [28, c. 150], Страдальниця – то курка, а муж єї 

– когут… [28, c. 188]. 

Енжамбеман простежуємо в усіх творах поета (ЧК – 0,02): Не раз на 

відпуст я ходив / і пішки до каплиці, / нераз цілющої води / дістав я від 

черниці [28, c. 108], … Ти весь сьвіт готов / цілувати, пригортати [128, 

c. 111],  Журавлі за море / ключами летіли [28, c. 146], Одніське слово часом / 

примирить лютих ворогів, / любов, дружбу змінить на люту / ненависть і 

завзятий гнів [28, c. 203]. 

Кілька разів використано і тавтологію (ЧК – 0,005): Жнуть женці там 

колосисте / жито при долині [28, c. 112], Ти циганський ковалику, / вволи 

мою волю! [28, c. 122], У млин я з мливом раз прийшов [28, c. 136], У морозах, 

у снігах вік свій вікувати [28, c. 147], Раз у моїм біднім серці / красні цвіти 

цвили [28, c. 156], Хотіли розкувати наш край із вікових оков [28, c. 209], Ген 

за Саву за далеку, / в чужу чужину [28, c. 342]. 

Продуктивнішим у поета є плеоназм (ЧК – 0,009): Полетіли птиці, / 

бузьки, сиві журавлі / і перепелиці [28, c. 147], Знаєш лиш відраду, втіху [28, 

c. 175], серце до свого палає, горить, „Де водки нєт, там пекло, ад, / 

ненастоящий рай” [28, c. 360].  

Полісиндетон в означений період творчості поета превалює над 

асиндетоном (ЧК: 0,005 і 0,004 відповідно).  

Частотний коефіцієнт ампліфікації становить 0,006: Там у скрипку 

циган грає / і дівчина нас чекає, / бач, румяна, чорноока, довгокоса і висока 

[28, c. 115], Залишімо всі роздори / і незгоду і вражду, / засадім у серця наші / 

згоду і любов нову [28, c. 158] та ін. Знаходимо приклад амфіболії: А біганє за 

щастям – пустий, даремний труд [28, c. 121].  



 181 
 

Аби уникнути зайвих слів, автор використовує еліпс (ЧК – 0,005): 

Оченята ті дівочі – ясні дві зірниці [28, c. 145], Тридцять діб ходити 

можеш – все мої поля [28, c. 327].  

Частотність використання фігур градації виглядає так: клімакс – 0,001, 

антиклімакс – 0,0006. Грає циган коломийки, / втішно всі гуляють, / моє 

серце жаль і туга / мучать, роздирають. / Лиш я стою сиротою, / мов 

пущена воду: / не вернувся мій соколик цілий рік з походу [28, c. 194]. 

Постійним стилістичним прийомом в означений період слугує інверсія 

(ЧК – 0,01). Протікає там потічок / через него кладка [28, c. 145], Давить 

гріх мене тяжкий [28, c. 181], …То з кропиви бим сорочку ушила / ушила 

погану [28, c. 174].  

Для зображення бажаної експресивної картини С. Воробкевич часто 

використовував – антитезу (ЧК – 0,02): Люба дівчина і днину і ніч / сон 

один… [28, c. 348], Старшу хлопець взяв за жінку, / менша ся зістала [28, 

c. 358]. Поезія ,,Вчора буря лютувала…” побудована на антитезі – вчора – 

нині. Знаходимо два приклади хіазму: Ворожко гарна, зачаруй / Сей темний, 

мрачний світ / і заміни у світлий рай, / де пахне рожа-цвіт! [28, c. 128], І 

могили всі затруться – / і пропаде з них і слід / лиш хіба спімне про славу… 

[28, c. 131], Тут Альпи, а там море, / міста тут, там ліси… [28, c. 117]. 

Серед фігур патетики першість належить риторичним запитанням 

(ЧК – 0,02): Заридав лиш пан Вільковський : „Де моє село? і предки мої? Де 

моє добро?!” [28, c. 331]. Риторичні вигуки (ЧК – 0,01): Гей! Цимбали, 

забреніть! [28, c. 173], Ластівочко, в чужиноньку / ах! возьми, ах! возьми [28, 

c. 180].  

У віршах С. Воробкевича цього періоду неодноразово спостерігаємо 

діалогізм (ЧК – 0,002). Ця фігура наявна в поезіях ,,У Києві там над 

Дніпром…”, ,,На могилі ворон краче…”, ,,Третій раз весна природу…”, 

,,Літають ластівки малі…”, ,,Щебетушко ти маленька…” та ін. Фіксуємо 

риторичні оклики, ствердження, заклики. 
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Складні умови життя змусили поета вдатися до імпрекації (0,003). Крім 

коротких вставок цієї фігури у поетичному тексті, є в С. Воробкевича і весь 

вірш-прокляття – уже цитований фрагмент поезії ,,Ірина”. Фіксуємо 

приклади самопрокляття або автоімпрекацію : Віддай же серце мені в дар, / 

як ні – звари отрутний чар, / щоб згинув при криниці [28, c. 136]. Очевидним 

є приклад анаколуфа.  

У поезії ,,Як умру…” простежуємо ремінісценцію з Шевченкового 

,,Заповіту”: Як умру, похороніть мя / у лісочку над ріков, щоб росив мою 

могилу / явір все дрібнов слезов [28, c. 179]. 

Фоніка. У віршованих текстах 1876–1903 років С. Воробкевич активно 

використовував асонанси та алітерації. Найчастіше поет вдавався до 

накопичення голосного -о- та -у-, рідше – -и-, -е-. Фіксуємо окремі приклади 

з асонансами на -а-, та -і-. Щодо приголосних, то засвідчене накопичення 

шиплячих (-ж-, -ч-, -ш-). Важливе значення мають алітерації на -р-, -д-, -с-,-

в- та ін.  

Алітерацію грізного -р-, -г- як підсилення тривоги простежуємо в поемі 

,,Гостинець з Боснії”: 

То привид смерти, фурія люта 

зажегла саклю, щоб знов 

все рівнополє трупом покрилось, 

з серця чуріла скрізь кров [28, с. 345]. 

Цей самий засіб наявний у творі ,,Жовнірська пісня”: 

І ударять в барабани, 

загудуть в гармати… [28, c. 115]. 

Алітерація на -р- засвідчена в поезіях ,,Уже пора”, ,,Лети, здорова 

пташко…”, ,,Убога Марійка”. Надмірне використання її призводить до 

жорсткості звучання поетичного твору: 

Рицарство в світ родила, 

корила Орду злу… 

і хоронила віру…[28, c. 148]; 



 183 
 

У поезії ,,Не гадай, шинкарко гарна…” С. Воробкевич попереджає про 

виконання ,,милозвучної пісеньки”. Далі поет подає:  

Пригорнися, чорноброва, 

раю мій розмаю…[28, c. 200]. 

У ,,Жовнірській пісні” маємо ствердне -т-. Повторення цього звука 

експлікуємо також і у вірші ,,До Сучави я на прощу…”: 

Дід столітній – хоть літами… [28, c. 125]. 

У поемі ,,Гостинець з Боснії” спостерігаємо підсилення передачі 

батальних дій асонансом на -у-: 

Штурмом шанці взяли, 

вороги втікають, 

а „Кельнери” інсургентів 

січуть і рубають [28, с. 346]. 

Картина тяжкого розгрому в цьому творі супроводжує алітерація на -в- 

у поєднанні з різними голосними:  

Звечеріло. Докінчилась 

Робота кровава…[28, с. 347]. 

Утім, інколи таке накопичення призводить до немилозвуччя: До мене 

рано в вечір / летить весело він [28, с. 163], Сиві мраки заслонили гордих гір 

грізне чоло [28, с. 166]. Приклад поганого (кепського) звукопису наявний у 

вірші „Чом сумуєш, бідне серце?”: …божим раєм став весь світ… [28, 

c. 142]. Маємо також зразки дисонансних рим: В него очи, як би дві / темні, 

чорні черешні [28, с. 172]. Для уникнення какофонії поет пропускає деякі 

звуки при збігові приголосних: Як в ирій журавлі летіли в осени [28, с. 171]. 

У поезії ,,Ліс дрімає, лиш верхами…” С. Воробкевич використав 

алітерацію на -ж-, -ч-, -ш-, -щ-, зімітувавши шелест листя в лісі.  

У поезіях ,,Через Прут, через Прут…”, ,,Літають ластівки малі…”, 

,,Вечір над ставом” за допомогою алітерації -с-, -ж-, -ч-, -ш-, -щ- передано 

шум води:  

Від вітру троща шелестить, 
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Пливе ген-ген шувар, 

Вода мутна з лотік шумить, 

Шумить весь луг і яр [28, с. 170]. 

Такі звукоімітації визначаємо як фонопоею.  

Або: 

Утихло все кругом,  

лиш колесо у тім млині не спить спокійним сном [28, c. 206]. 

У вірші ,,Серенада” мотиви спокою, сонливості підтримано алітерацією 

на -с-: 

І ти, миленька мого серденька, 

ти, мій Серафе, спи! 

Сон солоденький сни! [28, c. 129]. 

Треба відзначити, що там, де поет описує батальні сцени або щось 

грізне і страшне, то вдається до алітерації на -г-, -ґ-, -р-. У тому разі, коли 

поет малює тишу, ніч, засинання, маємо алітерації на -с-, -ч-, -л-. 

У сегменті наслідування звуків природи спостерігаємо явище 

фономімесису: Зу-зу-зу-ся, Зузана, / Пан-пан-нунця кохана [28, с. 185], 

„Тпррру!” і кіньми став [28, с. 330], Бум!... Бум!... / До схід сонця в ранці [28, 

с. 345]. У поемі ,,Гостинець з Боснії”: ,,Трам, там, там! Трам, там, там! 

Чуй як кличе барбан… / Бум!... Бум! До схід сонця вранці / загралив гармати 

[28, c. 345]. Кожну строфу поезії ,,У степах” супроводжує фономімесис: 

Степ безкраїй воскресає: Кукуріку! [28, с. 352], Пугу! пугу! Ми козаки з 

Великого Лугу! [28, с. 353], Гурра-га! гурра-га! / в імя боже на врага! [28, 

с. 353]. У драматичному творі ,,Убога Марта” (1878): 1) пісня Сруля: Брень, 

брень, брень, дзень, дзень, дзень [29, c. 102]; 2) пісня Проця: Гоя! гоя! гоя! 

[168, c. 116]; 3) пісня гуцулів-легінів: Тріс! трас! Піф! паф! [29, c. 123].  

Ономатофонія представлена такими зразками: щодня гудів величний 

храм [28, с. 159], Тілько чорний ворон краче, / за зимою щиро плаче [28, 

с. 167] та ін. Гей, цимбал, забренить [28, с. 173]. Бачимо тут і наслідування 
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звуків природи, птахів, музичних інструментів тощо. У двох останніх 

прикладах поет підбирає рими до фономімесису.  

Цікаві звукові явища засвідчено в піснях п’єс ,,Пан Мандатор” (1883), 

,,Новий двірник” (1888).  

1) У пісні першого парубка: 

Чуй, цимбали як дрібзяшки, / Ой, бринять, ой бринять! [29, с. 161]. 

2) У пісні Бороніслава:  

Я пан мандатор де Похвальський – 

Гм, гм, гм, гм, гм! [29, c. 283].  

3) У пісні Броніслава: 

Цо-цо-цокотуху 

Фай-фай-файненьку [29, c. 287]. 

4) У пісні Гаврила Чорнила:  

Гайдада! Гайдада! [29, c. 300]. 

Надзвичайно майстерні звукові повтори поет представив у п’єсі ,,Пані 

молода з Боснії” (1880): 

Сандул (пряде) Фурр, веретінця,фуррр! [29, c. 346].  

Катеринка.  Соловейко щебетав:  

Цікіть, цікіть, цікіть. 

Федько.  Лю, лю, лю, люлєчко [29, c. 368]. 

Панкрацій.  Тататабакерця [29, c. 368]. 

Мотиви радості та втіхи підкріплені асонансами на -о- в поезії ,,Лік на 

похмілє”:  

Ци то шинкарки очи 

зробили чудо то [29, c. 117]. 

Загальний процент творів із внутрішніми римами – 46. 

Переважають внутрірядкові рими – 77 %. Решта припадає на 

міжрядкові внутрішні рими. Найактивніше представлено співзвуччя 

закінчень близькорозташованих слів: Співали, щебетали / солодку піснь 

любви [28, с. 171]; Я гину, сину – так судилось [28, с. 178]; З рибчиною, 
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дівчиною, / Марійкою з Розтік [28, с. 191]; Прозимуєш, пробідуєш / тутки на 

морозі сам [28, с. 208]. Продуктивним є римування піввірша з кінцем рядка: 

Я б тобі щоднини пригравав / думи, пісні милі, чарівні [28, с. 169]; Як погляну, 

з болю вяну [28, с. 110]. Зчаста поет використовує ,,трикутні” рими: Ви 

зірниці серед ночи, сині очи ви дівочі [28, с. 110]; Потанцюєм, заспіваєм / і 

журбу позабуваєм [28, с. 115]. 

Крім того, зафіксовано багато прикладів ,,вертикальних” звукових 

перегуків (рима початків рядків, піввіршів, кінця верса з початком 

наступного, початку з кінцем наступного та їх комбінації): на недолю, горе, 

зло, / на застою і безладє [28, с. 157]; Ох, Василю, Васильчику, / раю мій, 

розмаю [28, с. 172]; Хорошу Ірину / обняв, пригорнув, цілував [28, с. 181]; Вся 

природа задрімала /і заснула мирним сном [28, с. 170]; но водов не розпускав,/ 

знав він… [28, с. 189]. 

ВЕРСИФІКАЦІЯ. Віршовані твори 1876–1903 років створені в річищі 

силабічного та силабо-тонічного віршування, але наявні також і 

різносистемні поліметричні конструкції. 

Силабічні твори (31 % від усіх) поділяємо на монорозмірні, 

різноромірні та силабічні ПК. Серед монорозмірних (23 % від силабічних) 

фіксуємо такі форми: шестискладовик, семискладовик, восьмискладовик, 

десятискладовик, тринадцяти-та-чотирнадцятискладовики.  

Шестискладовий вірш характерний для поезії ,,При потоці явір” (1886). 

Хореїзація рядків у ньому сягає 88 %. 

Семискладову будову мають верси першого вірша триптиха ,,Ідилья” 

(1885) – ,,Вчора була субота…”. Відсоток хореїзації рядків у ньому – 70. 

Восьмискладовик організовує силабічний ритм поезій ,,У тій Руській 

Молдовиці”, ,,Світом божим вечоріє…” (обидві – 1885), ,,Перед церквою 

лежали…” (1889), ,,Хоч морози лютували” (1891). Усереднений процент 

хореїзації версів у цих творах сягає 86. 
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Десятискладовий вірш властивий структурі поезії ,,Вчора високі 

Карпати горіли…” (1882). Відзначимо рекордно низький рівень хореїзації 

рядків – 12 %.  

Тринадцятискладову будову (4+4+5)2 мають рядки епічного твору 

,,Панська пімста” (1878). Таку форму М. Лозинський влучно назвав ,,тяжким 

метром”. Наведемо два рядки з твору та їхню ритмічну схему: 

У тім дворі пан Вільковський жив із давніх літ, U–U–||–U–U||–U–U– 

бідний шляхтич, але давній, чесний  

його рід [28, c. 326]. –U–U||UU–U||–UU– –  

,,Важкість” ритму цієї поезії можна пояснити як довжиною рядка, так і 

невеликою кількістю ,,гладких” хореїзованих версів – 30 %.  

Чотирнадцятискладові рядки (8+6)2 властиві структурі твору ,,Русалка 

Черемша” (1887). Вони хореїзовані на 65 %.  

Різнорозмірні твори становлять 68 % від усіх силабічних. Всі вони 

позначені врегульованістю будови. Поет представив чотири форми 

силабічних різноскладовиків:  

1. 7,6,7,6 – такою була схема чергування рядків у поезії ,,Мов той сніг 

білівся цвіт…” (1886). Хореїчна будова характерна для 81 % рядків твору. 

2. Розмір 8,5,8,5 властивий віршам ,,Чи гостинця ви принесли…” 

(1876), ,,До Сучави я на прощу…” (1878), ,,Щебетушка ти маленька…” 

(1892). Усереднений відсоток хореїзованих версів – 79.  

3. Улюбленою залишається форма силабічного катрена 8,6,8,6. Такий 

розмір характерний для 17 % від усіх творів і 88 % від усіх силабічних. Рядки 

поезій у середньому хореїзовані на 86 %.  

4. За схемою 8,7,8,7 чергуються рядки у вірші ,,Уже пора” (1885). 

Відсоток хореїзації версів достатньо великий – 96. 

До силабічних поліметричних конструкцій (10 % від силабічних) 

зараховуємо структури творів ,,Ваші вражі бровенята…” (1883), ,,В мої мами 

зільничок у саду, у саду…”, ,,Катерина” (обидві – 1885), ,,Не гадай, шинкарко 

гарна…” (1892). 
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Поезія ,,Ваші вражі бровенята…” за будовою є двочастинною ПК. Для 

першої частини характерний восьмискладовий розмір, для другої – 7,7,7,8,8, 

8,8,8,8,8,8 (фактично – поєднання 7-складових та 8-складових фрагментів).  

Поезія ,,В мої мами зільничок у саду, у саду…” є чотиричастинною ПК. 

Перша її частина – це катрен з новим розміром 13,13,10,10 і парним 

римуванням ааbb
110

. Друга частина – шестивірш із розміром 8,8,7,7,7,7 і 

парним римуванням АА та аа. Третя частина має п’ятивіршову будову зі 

схемою 8,6,8,6,6. Четверта повторює першу із вкороченими рядками. Маємо 

новий розмір 10,7,7,7 з парним римуванням ааbb
111

. 

Поезія ,,Катерина” є прикладом двочастинної поліметрії пісенного 

типу. Перша частина – восьмивірш із повторюваною силабічною схемою 

7,6,7,6. Друга частина – приспівна – одинадцятивірш із розміром 7,7,8,8, 

8,8,7,7,7,7,3,3
112

. Така форма – нова в поета. 

Двочастинною ПК є й поезія ,,Не гадай, шинкарко гарна… ”. Перша її 

частина має розмір 8,6,8,6, – друга – 8,5,8,5. 

Цікавими вважаємо нові силабічні форми пісень з п’єси ,,Убога Марта” 

(1875). Ці твори – вставні, несамостійні, тому не враховуємо їх у 

статистичних даних. Нараховуємо п’ять нових розмірів: 

1. 7,11 – такий розмір колективного приспіву з пісні ,,Ой ци риба, ой 

ци рак, „Пане дяче, на! зволяй…”. 

2. Заспівна частина, яку виконує хор, має форму 7,7,6,6,7,7,6,7
113

. 

3. Розмір 6,6,5,6,6,5,5,6,6 має дев’ятирядковий куплет пісні Проця
114

. 

4. Для десятискладової строфи пісні Сруля характерна силабічна схема 

8,10,7,7,7,6,7,8,7
115

. 

5. Апофеозом творення силабічної гіперстрофи є куплет пісні 

Олекси
116

. Маємо сімнадцятирядкову структуру з розміром 

6,8,6,6,6,6,8,6,8,6,8,6,8,6,7,7,1. 

У сегменті силабо-тоніки (63 % від усіх творів) поет використовував 

ямб, хорей, амфібрахій, урегульовані різнометричні конструкції, силабо-

тонічну поліметрію. Поза статистикою залишилися твори з ритмом дактиля 
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та анапеста, що їх застосовано в п’єсах та різносистемних поліметричних 

конструкціях.  

Поезії здебільшого мають ритм ямба (32 % від усіх творів і 51 % від 

силабо-тонічних поезій). Можна навіть назвати цей період в аспекті 

версифікації ,,ямбічним”. У групі монорозмірних форм фігурують 

тристоповики, чотиристоповики, шестистоповик та семистоповик. 

Найбільше монорозмірних віршів укладено тристоповиком (11 % від 

ямбів і 33 % від монорозмірних форм). Ямбічний тристоповик цього періоду 

майже без позасхемних наголосів (блиько 1 %). Йому властива така 

усереднена схема наголошування стоп: 92 % – 42 % – 100 %. 

Удвічі менше творів мають ритм чотиристоповика (5 % від усіх і 14 % 

від ямбів). Серед них вирізняється вірш ,,Ви, критики, ви, обскуранти…” 

(1887). По-перше, він розпочинається ,,іншометричним” рядком
117

. Подібне 

явище – розпочати ямбічний твір амфібрахієм – поет міг засвоїти від 

Т. Шевченка
118

. По-друге, у 16 % рядків поезії наявні позасхемні наголоси (і 

додаткові, і зрушення). Більше версів із позасхемними наголосами в 

поетовому Я4 цього періоду фіксуємо лише в поезії ,,Моє завіщанє” (1886) – 

17,5 %. У С. Воробкевича наявні навіть вірші без позасхемних наголосів: 

,,Однісіньке добре слово часом…” (1897) та ,,Ту руку, щиро щом тиснув…” 

(1901). Усереднений відсоток версів із позасхемними наголосами у 

чотиристоповику поета – 7. 

По-третє, ритм чотиристоповика у вірші – ,,архаїчний” (перша стопа 

більше наголошена, ніж ІІ). Архаїчний ритм, крім цього твору, фіксуємо 

також у вірші ,,Ту руку, щиро щом тиснув…” У решті поезій панує 

традиційний ритм (ІІ стопа більше наголошена, ніж І). Співвідношення між 

творами з ,,архаїчним” і ,,традиційним” ритмами у 1876 – 1901 роках таке – 

33 % і 67 %. Усереднена схема наголошуваності стоп у Я 4 цього часу має 

такий вигляд: 87 % – 88 % – 60 % – 100 %. Отже, з мінімальною різницею 

перемагає Я4 із традиційним ритмом. Звернемо увагу і на значну обтяженість 

третьої стопи.  
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В означений період у поета вперше з’являється твір із ритмом 

шестистопового цезурованого ямба. Така форма характерна для третього 

вірша триптиху ,,Ідилія”
119

. Позасхемні наголоси відсутні. Всі цезури – 

чоловічі. Твір написано двовіршами з парним чоловічим римуванням. 

М. Гаспаров виділив у Я6ц. дві ритмічні форми – ,,симетричну” 

(домінує чоловіча цезура, ІІІ стопа сильніша (більше наголошена) ніж ІІ) і з 

альтернованим або ,,несиметричним” ритмом (ІІІ стопа слабша від ІІ) [42, 

с. 136]. Схема наголошеності стоп у шестистоповику поета має такий 

вигляд:100 % – 13 % – 100 % – 100 % – 50 % – 100 %. Отже, маємо Я6ц. з 

,,симетричним” ритмом. 

Уперше з’являється в С. Воробкевича і семистоповий ямб, що його 

експлікуємо в поезії ,,Вечір над ставом” (1901). Твір, як і попередній, 

написано двовіршами з парним римуванням чоловічих закінчень. Наведемо 

перші дві строфи і ритмічну схему: 

Долиною простерся став. Лотоками шумить  

Вода, а у малім млині вогонь з трісок горить. [28, c. 206]. 

U–UUU–U–||U–UUU– 

U–UUU–U–||U–U–U– 

У трьох рядках поезії маємо позасхемні наголоси (19 %). Цезура 

чоловіча (81 %) і дактилічна (19 %). Схема наголошення стоп така: 94 % – 

50 % – 81 % – 81 % – 100 % – 50 % – 100 %. 

Відомий український віршознавець І. Качуровський у підручнику 

,,Метрика” (1994), подаючи приклади різних розмірів ямба, пише щодо Я7: 

,,Окремі вірші цього розміру розкидані серед вільних ямбів” [63, c. 29]. 

Учений не зміг дібрати прикладу.  

Річ у тому, що для української поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття 

Я7ц. – рідкісний розмір. У С. Воробкевича він постає під впливом 

румунської поезії. Появу цієї форми у румунській поезії К. Паладян пов’язує 

з творчістю Я. Векереску (вірші ,,Благовіщення”, ,,Голос народу під 
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деспотизмом”, обидва – 1821; ,,Моїй дружині”, 1835). Дослідниця наводить 

фрагмент із поезії Я. Векереску:  

Îmbărbătaţi-vă, români! Vă îndreptaţi greşala, U–U–U–U–||U–UUU–U 

Acestor table voi urmaţi şi lepădaţi sfiala:  U–U–UUU–||U–UUU–U 

Dântâi temeiuri legea-aveţi ş-ntreaga moştenire UUU–UUU–||UUU–U–U 

De nume, fapte de romani şi-a patriei  

iubire [147, c. 292]. U–U–UUU–||UUU–U–U 

Бачимо, що вірш румунського автора написаний двовіршами з парним 

римуванням, однак закінчення версів – жіночі. Усереднений показник рядків 

з позасхемними наголосами в румунських віршах з ритмом Я7ц. становив 

6 %.  

Різнорозмірні ямби становими 15 % від усіх творів і 48 % від ямбічних 

поезій. Усі вони мали врегульовану форму.  

Найчастіше поет вдавався до апробованого розміру: Я4343 (31 % від 

усіх ямбів періоду). На його основі (чергування рядків Я3 і Я4) він розробив 

чотири нові форми:  

1. Я4,3,4,3,4,4. Така форма характерна для поезій ,,Коня вже хлопець 

осідлав… ” та ,,В Вільшині там малий млинок… ” (обидві – 1881)
120

.  

2. Того ж року С. Воробкевич додає до цієї схеми ще один тристоповий 

рядок і репрезентує у вірші ,,Там в лісі явір і верба… ” розмір Я4,3,4,3,4,4,3. 

Як і у попередніх творах, простежено бажання експериментувати з 

німецькими народними баладними формами
121

.  

3-4. Подібний принцип чергування тристопових та чотиристопових 

версів поет застосовує у восьмивіршах творів ,,Як лист по деревині…” (1883) 

і ,,Під дубом кучерявим…” (1885). Щоправда, у цих творах початкова форма 

(Я4343) уже більше розчиняється між трискладовиками
122

.  

В окрему групу ямбічних творів поета виділимо ті, будова яких навіває 

уявлення про ямбічні полірозмірні композиції (укладені з частин, які мають 

різні ямбічні розміри). До таких уналежнюємо дві гумористичні поезії – 

„Пісню при чарці” (1880) та „Шинкар-шальвір „під когутом…” (1890). 
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„Пісня…”, згідно з вимогою жанру, складається із заспівної і приспівної 

частин. Заспівна є шестивіршем зі схемою Я4,3,4,3,4,4; приспівна – 

шестивіршем з розміром Я4. Подібна й композиція ,,Шинкаря-шальвіра…”. 

Заспівну частину формують два катрени зі схемою Я4,3,4,3; приспівну – 

двовірш Я4. 

Окремо скажемо про ямбічний п’ятистоповик поета. Саме такий розмір 

характерний для двадцятип’ятирядкового віршованого фрагмента п’єси 

С. Воробкевича ,,Комедія без автора” (1888)
123

. Тут фіксуємо Я5 з 20 % 

,,іншометричних” рядків (16 % – верси Я6ц. і 4 % –Дк4 у 19-му рядкові). До 

того ж у п’ятистопових рядках маємо два верси з позасхемними наголосами 

(8 %). Отже, ямбічний п’ятистоповик дався поетові не без труднощів. Цезура 

змінна. Схема наголошеності стоп у п’ятистопових рядках має такий вигляд: 

95 % – 80 % – 95 % – 75 % – 100 %. Дослідник російського ямба М. Ґаспаров 

показав, що в пятистоповикові найчастіше трапляється альтернований ритм 

із сильними (частіше наголошеними) І, ІІІ і V стопами [42, c. 140]. Поетів 

фрагмент – це п’ятистоповик з альтернованим ритмом.  

Хореїчні форми в поезії С. Воробкевича цього періоду становлять 18 % 

від усіх творів і 28 % від силабо-тонічних поезій. Найбільшою є кількість 

монорозмірних форм – 61 % від усіх хореїв. Це – Х3, Х4, Х7ц. 

Тристоповий хорей – новий розмір у поета. Він характерний для вірша 

,,Рожі і гвоздики…” (1885)
124

. В одному рядку – 19-ому – наявне зрушення 

наголосу (4 %). Утім, цілом можливо, що слово ,,мене ” могло тоді мати 

наголос на першому складі. Схема наголошеності стоп така: 67 % – 67 % – 

100 %. М. Ґаспаров класифікував російський Х3 за ритмом на два види: 

альтернований (І стопа сильніша від ІІ) і висхідний (ІІ стопа сильніша від І). 

У Х3 С. Воробкевича маємо ,,перехідний” вид: І і ІІ стопи одинаково 

наголошені.  

Серед монорозмірних хореїв у поета найбільшою є частка 

чотиристоповиків (9 % від усіх творів і 15 % від силабо-тонічних поезій). 

Поетів Х4 ще дуже пов’язаний із силабічним восьмискладовиком: близько 
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9 % версів мають позасхемні наголоси. Однак усереднена схема акцентуації 

рядків виказує ,,традиційний ритм” (наголошуваність ІІ стопи в межах 

95,5 % – 100 %): 55 % – 100 % – 48 %. 

Відзначимо появу в поета нового розміру – семистопового хорея. Така 

форма постала на основі силабічного тринадцятискладовика (8+5)2 в поезії 

,,Колиска і домовина” (1879)
125

. 10 % версів мають позасхемні наголоси. 

Акцентуація стоп у вірші така: 75 % – 100 % – 35 % – 95 % – 26 % – 70 % – 

100 %. 

35 % від усіх хореїв становлять різностоповики. Половину з них 

складають твори з розміром Х4,3,4,3. На основі цієї структури поет розробив 

ще чотири нові форми: 

1. Х4,3,4,3,4,4,4,4 – такий розмір характерний для поезії ,,Ви дівочі сині 

очі…” (1877)
126

. 

2. Дуже подібна схема чергування рядків у вірші ,,Прошу, молю, 

говори…” (1888) Х4,3,4,4,4,4,4,4. 

Щоправда, наявна відмінність щодо римування: ааВВССDD проти 

АВСВDDEE в попередньому творі. 

Розмір Х4,3,4,3,4,4,4,4,4,4,4 фіксуємо у складних11-рядкових строфах 

поезії ,,Козак Гарасим” (1888)
127

.  

3. Своєрідне обрамлення двовіршами Х3, додане до двох катренів 

Х4,3,4,3, витворило схему Х 3,3,4,3,4,3,4,3,4,3,3,3 у вірші ,,Над потоком гай, 

гай!” (1878).  

4. Ознаки врегульованої різнорозмірної композиції властиві будові 

поезії ,,Жовнірська пісня” (1878). Заспівна частина твору є восьмивіршем, що 

складається з двох катренів з розміром Х4, приспівна – з таких же катренів зі 

схемою Х4,3,4,3. 

Для 5 % від усіх творів і 9 % від силабо-тонічних поезій характерний 

ритм амфібрахія. Два твори – ,,Там липа стоїть вже похила…” (1881) та 

,,Ірина” (1896) – мають форму тристопового амфібрахія. У 1 % версів наявні 

позасхемні наголоси. Атонації відсутні. 
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Розмір Амф4ц. властивий чотирьом творам: ,,Петро ся вернув” (1880), 

,,Над Прутом у лузі хатчина стоїть…” (1885), третьому твору триптиху 

,,Ідилія” – ,,Під липов тінистов цимбали бренять…” (1885), ,,До тебе, мій 

краю, де я ся родив…” (1900). Зазначимо, що в поезії ,,Петро ся вернув” 

кожен четвертий рядок має інший розмір – чотиринаголосного тактовика (,,Із 

війни кучерявий Петро ся вернув”). Його використано зі стилістичною 

метою. Загалом же у творах Амф4ц. усереднено маємо 12 % версів з 

позасхемними наголосами. Атонації відсутні. 

Новою в цей період стала схема різностопового врегульованого 

амфібрахія (Амф4,3,4,3), яку фіксуємо у вірші ,,Для мене однако” (1876)
128

. 

Цікавим і новим у поетовому віршуванні вважаємо появу творів, 

ритмічну будову яких кваліфікуємо як врегульовані різнометричні 

конструкції. Першим із таких став вірш ,,Щебетала ластівочка…” (1886)
129

.  

Цілком зрозуміло, що така форма постає на основі внормованості 

наголосів у силабічних 8-складових та 6-складових рядках, до чого додається 

ще й синтаксична впорядкованість. У результаті маємо силабо-тонічну 

конструкцію Х4Ан2Х4Ан2. 

Подібний принцип версифікаційної будови характерний для пісенної 

поезії ,,Через Прут, через Прут…” (1868)
130

. Розмір цього вірша – 

Ан2Х3Амф2,2,3. 

Поет іде ще далі у поезії ,,Гей, орле, орле, куда ти летиш?...” (1868) 

утворює строфу, яка є врегульованою різносистемною конструкцією. Це, 

мабуть, найсміливіша і наймайстерніша форма в С. Воробкевича. Вона 

навіває уявлення про різносистемний логаед
131

. Можна було б трактувати 

другу строфу вірша як поліметричну конструкцію, однак римування першого 

і дванадцятого рядків, що утворює своєрідне кільце, переконує в тому, що 

маємо різносистемну строфу з розміром Дк4Я3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,Дк3. 

5 % віршів від усіх поезій і 9 % від усієї силабо-тоніки періоду 

становлять твори, які за віршовою будовою є силабо-тонічною поліметрією. 
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Їх можна поділити на двочастинні та чотиричастинні. Більшість становлять 

двочастинні конструкції. 

Строфи вірша-пісні ,,Що будете пити, браття?..” (1876) складається із 

катренів зі врегульованим чергуванням хореїчних та ямбічних рядків (Х4, Я3, 

Х4, Я3) та двовіршів чотиристопового хорея
132

.  

Строфи поезії ,,У краснім місті Чернівцях…” (1880) – теж двочастинні. 

Перша являє собою двокатренний восьмивірш зі схемою Я4,3,4,3. Друга 

частина має значно складнішу будову рідкісного різносистемного (силабо-

тоніка і тоніка) логаеда
133

. 

Перша частина строф вірша ,,Як пігнали новобранців…” (1881) має 

розмір Х4, друга – Я3,3,Амф.2,2. Такий розмір був новим у поета
134

. 

У жартівливому вірші ,,Сегодня похорони… ” (1885) заспівні катрени 

мають ритм Я3; приспівні двовірші – Х4, а в поезії ,,У лісі” (1887) засвідчено 

катрени Я3 і дев’ятивірші Амф2. Ця форма – нова
135

. Повторення першого 

рядка витворює не лише фігуру обрамлення, а й дев’ятивіршову строфу.  

Чотиричастинну будову мають обидва твори гумористичного диптиху 

,,Світлий отче Харалампій…” (1886). Їм властиві такі розміри: Х4 –

Х4,Ан2,Х4,4 – Ан2,Х4,Ан2,Х4 – Ан2Х4. У другій частині засвідчено новий 

розмір – Х4Ан2Х4,4
136

. 

Нові цікаві розміри наявні в піснях, уміщених до п’єc. Їх поділяємо на 

монометричні різнорозмірні врегульовані форми та різнометричні 

конструкції, однак до статистики не залучаємо.  

У сегменті монометричних різнорозмірних врегульованих форм 

виділяємо один новий розмір: Х3,4,4,4 (пісня ,,За серною ся гонити… ” із 

п’єси ,,Убога Марта ”, 1878)
137

. 

Серед різнометричних конструкцій засвідчено дві нові форми:  

1. Розмір Я4Х2Я4Х3 характерний для заспівних катренів пісні ,,Вода 

шумить, вода гуде…” з п’єси ,,Новий двірник” (1883)
138

. 

2. Схема Х4Амф2Х4Амф2 – один з можливих видів силабічного 

чотирнадцятискладовика 8,6,8,6. Тричі повторена на початках куплетів пісні 
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,,За серною ся гонити…” з п’єси ,,Убога Марта”, вона сприймається як 

безсумнівна силабо-тоніка
139

. 

6 % віршованих творів мають будову різносистемних поліметричних 

конструкцій. Їх диференціюємо на конструкції вірш+вірш та вірш+проза 

(один твір). Водночас конструкції вірш+вірш поділяємо на двочастинні, 

тричастинні та багаточастинні (один твір). 

До творів з будовою двочастинної ПК уналежнюємо поезії пісенного 

виду ,,Старий монастир” (1876), ,,Серенада” (1880), ,,Святий великий наш 

апостол…” (1886), ,,Сонце гріє як в Сагарі…” (1887). Розглянемо їхню 

будову детальніше. У ,,Старому монастирі” поєднуються частини, написані 

шестистоповим цезурованим ямбом та чотирнадцятискладовиком зі схемою 

8,6,8,6. Заспівна частина пісні ,,Серенада” має розмір Х4, приспівна – 10,6,6, 

де 10=5+5. Це нова схема в поета
140

. 

Для першої частини (куплета) гумористичної пісні ,,Святий великий 

наш апостол…” характерний ритм Я4. Друга частина (приспів) має 

силабічний розмір 8,5,8,5,5,6,7,7,7
141

.  

Заспівний куплет пісні ,,Сонце гріє як в Сагарі…” має силабічний 

розмір 8,6,8,6. Двовіршовий приспів О. Любімова так само вважає 

силабічним [103, c. 59]. На нашу думку, приспів має ритм силабо-тоніки 

(Ан2). Це нова форма в поета:  

Зу-зу-зу-ся, Зузана,    – – –U||U–U Ан2 (п/сх) 

Па-пан-нунця кохана! [28, c. 186].  – – –U||U–U Ан2 (п/сх) 

До тричастинних ПК зараховуємо фантазію ,,На степах” (1881) та 

пісенну композицію ,,Якби я зі срібла скрипку мав…” (1885). Поезія ,,На 

степах” композиційно складається з чотирьох розділів, але версифікаційно 

з – трьох частин. Перша виконана катренами різностопового врегульованого 

хорея (Х4,2,4,2)
142

. Далі йде частина з ритмом Х4; наступна – має силабічну 

будову 4,10,8,8,8,8,6,7. 

У творі ,,Якби я зі срібла скрипку мав…” частини мають таку будову: 

І – Х5, ІІ – Х4, ІІІ – 8,6,8,6
143

. 
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Як багаточастинну ПК кваліфікуємо віршову будову поеми ,,Гостинець 

з Боснії” (1879). Твір укладено дев’ятьма силабічними та силабо-тонічними 

розмірами: 8,6,8,6; Я 4,3,4,3; Амф4ц.; Х4; 7,6,7,6; 8,5,8,5; 10,7,10,7; 6,6,8,6; 8-

складовик. Новою формою є силабічні катрени 10,7,10,7, де 10=5+5
144

. 

У творі ,,Скит Манявський” (1885) поет поєднує вірш (восьмивірші 

Я4,3,4,3) і прозу
145

. 

Усі віршовані твори цього періоду мають строфічну будову. 

Переважають монострофічні форми: 89 % від усіх. Поет використав дистих, 

катрен, п’ятивірш, шестивірш, семивірш, восьмивірш, одинадцятивірш, 

дванадцятивірш. 

Двовірші з парним римуванням характерні для 7 % усіх творів і 8 % 

усіх монострофічних форм. С. Воробкевич застосував уже апробоване 

римування АА, аа (у 56 % дистихів) та АА і аа в межах одного твору 

(наприклад: ,,Дай, шинкарочко, вина…”, 1881 та перший вірш триптиху 

,,Ідилія ”, 1885). 

Катренна будова властива 36 % усіх творів і 41 % монорозмірних. У 

межах катрена поет представив три види римування: парне, неповне, 

різновидове. У сегменті кожного виду використано вже відомі схеми 

римування. Парне римування репрезентоване схемою ааbb, неповне – АВСВ 

(42 % всіх катренів), АbСb (31 % всіх катренів), аВсВ, аbсb, різновидове – 

ааbb і АВСВ (,,Старий монастир”, 1876), АbСb і ааbb (,,Чом сумуєш, бідне 

серце?... ”, 1882). 

П’ятивіршові поезії становлять 2 % від монорозмірних. У вірші 

,,Здорова будь, дівчино…” (1885) поет застосував нову схему римування – 

АbССb
146

. 

Вплив творчості Г. Гайне на цю форму – безсумнівний. У вірші ,,Через 

Прут, через Прут…” (1886) наявна вже апробована схема аbССb. 

Шестивіршами написано 4 % усіх монострофічних творів. У них поет 

використав чотири схеми римування. Лише порядок ААВССВ у вірші 
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,,Смерть козака” (1887) відомий з попередніх періодів. Три схеми були 

новими: 

1. аВсВсс. Таке чергування рим характерне для строф поезії „Коня 

вже хлопець осідлав…” (1881)
147

. Маємо перше звернення С. Воробкевича до 

твердої строфічної форми – секстини. Вдруге поет використав секстину в 

поезії „В вільшині там малий млинок…” (1881). Схема римування в цьому 

творі інша – аbсbdd
148

. 

Нова схема – аbbbаb – характерна для шестивіршів поезії ,,Пісня при 

чарці” (1880). Єдиний твір із семирядковими строфами – ,,Там в долі явір і 

верба…” (1881) – має нову форму римування: аВсВddВ. 

Значний сегмент поетових строф становлять восьмивірші (29 % від усіх 

і 34 % від монострофічних). Майже завжди восьмивірші в С. Воробкевича – 

це графічно виділені подвоєні катрени. Схильність поета до восьмивіршів 

походить від його захоплення жанром пісні. У восьмивіршах було 

застосовано дванадцять схем римування: ААВССDD ,,У тій руській 

Молдовиці”, 1885; ааВВССDD (,,Прошу, молю, говори…”, 1888); ааbbссdd 

(,,Петро ся вернув”, 1880); аbаbсdсd (,,Скит Манявський”, 1885), АВСВDDЕЕ 

(,,Ви дівочі сині очи…”, 1877), АВСВDЕFЕ (6 % від усіх і 7 % від 

монострофічних); АbСbDDЕb (,,Як лист на деревині…”, 1883 і ,,Під дубом 

кучерявим…”, 1885); АbСbDеDе (,,Лік на похмілє”, 1878); АbСbDЕFЕ (,,На 

сім краснім божім світі…”, 1878); АbСbDеFе (10 % від усіх і 12 % від 

монострофічних); аВсВbЕfЕ (,,Буковино дорога!”, 1892 і ,,У Києві там над 

Дніпром…”, 1880); аbсbdеаfе (,,Літають ластівки малі…”, 1885; ,,Коли помре 

француз, біжить…”, 1887; ,,Здоровий будь, лісочку мій…”, 1894). Новими із 

них є схеми № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 11, № 12. Крім того, маємо ще 

кілька різносхемних творів з такими формами римування: ААВВССDD і 

АВСВDЕFЕ (,,Жовнірська пісня ”, 1878); АВСВDеFе і АbСbDЕFЕ (,,Як з 

Марійкою моєю…”, 1881); АbСbDеFе і АbСbdееb (,,Святий великий наш 

апостол…”, 1886). 
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У цей період у поета з’являється нова строфа – одинадцятирядкова 

(,,Козак Гарасим”, 1888). Приклад цієї форми ми вже наводили.  

10 % від усіх монострофічних становлять дванадцятирядкові строфи. 

Здебільшого вони є графічно відділеними відрізками, що складаються із 

трьох катренів, і постають як і восьмивірші внаслідок тяжіння поета до 

пісенної структури віршованого твору. У дванадцятивіршах С. Воробкевич 

показав сім схем римування: ааВСDСЕFQFіі (,,Над потоком гай, гай!...”, 

1878); аВВССDDЕЕFFq (,,Гей орле, орле, куда ти летиш?”, 1886); 

АbАbСdСdЕfQf (,,Як стелиться весна горами…”, 1885); АbСbDеFеQіJі 

(,,Руська пісня”, 1879; ,,Наш світ великий, кажуть…”, 1879; ,,Уже пора” 

(1885); ,,Вас, герої, не забудем”, 1886; ,,Марійка із Розтік”, 1888); 

АbСbDеFеggіі (,,На могилі ворон кряче…”, 1881); аВсВdеFеgJіі (,,Мов той 

сніг білівся цвіт…”, 1886); аbсbdеfеgіgі (,,Що старий Прут каже”, 1892). Усі 

ці схеми були новими.  

Різнострофічні твори становлять 15 % від усіх поезій періоду. Їх можна 

поділити на дві групи: двокомпонентні та трикомпонентні твори. Кількісна 

перевага творів першої групи (у поезії наявні два види строф) очевидна – 

89 % від різнострофічних. До трикомпонентних різнострофічних творів (у 

поезії наявні три види строф) зараховуємо епічну фантазію ,,На степах”, 1881 

(двовірш, катрен, восьмивірш) і поезію ,,Ваші вражі бровенята…”, 1883 

(восьмивірш, одинадцятивірш та дванадцятивірш). 

У сегменті різнострофічних творів засвідчено нові схеми римування. У 

тривірші поезії ,,Серенада” (1880), що є заспівною частиною куплета, рядки 

римуються так: Dее. 

У катренах наявні схеми а’bСb (,,Не гадай, шинкарко гарна…”, 1892), 

ААВс (,,Як пігнали новобранців…”, 1881). У п’ятивірші твору ,,В мої мами 

зільничок у саду, у саду…” (1885) маємо римування а’ВСВD. Нову схему – 

аbссddd – застосовано в п’ятивіршах поезії ,,У краснім місті Чернівцях…” 

(1880). Нове римування властиве восьмивіршам твору ,,На степах” (1881) – 

ААВВССdd. Дев’ятивірші поезії ,,У лісі” (1887) римуються так: АbСbDеFеА. 
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У вірші ,,Ваші вражі бровенята…” (1883) одинадцятивірші мають схему 

аааbbССDDЕЕ. У дванадцятивіршах поезії ,,Катерина” (1885) фіксуємо 

звукові перегуки ааВВССDDееgg, у творі ,,Ваші вражі бровенята…” (1883) – 

ААВВССDDЕЕFF, у вірші ,,У лісі” (1887) – АbСbDеFеQіJі. 

Цікавими є нові схеми римування в піснях п’єси ,,Убога Марта” (1878): 

ААb, ааа, ааВВссdd, аbсbdеdе, АВсаDDссВВ, аbссddсfgf, ААВС DСЕ 

FQFJKJCCm. 

Усі поетові віршовані твори С. Воробкевича цього періоду – римовані. 

Домінують точні рими – 83 %, на приблизні та неточні припадає 14 % і 3 %. 

Майже третина (26 %) поетових рим – різнограматичні. 39 % становлять 

дієслівні рими.  

На жаль, у поета не меншає ,,кепських” рим. До таких уналежнюємо 

примітивні (,,бенкет” – ,,палить”, ,,зима” – ,,весна”, ,,молодий” – ,,старий”), 

рими, що часто повторюються (,,ночи” – ,,дівочи”, ,,неба” – ,,треба”, ,,очи” – 

,,ночи”) бідні чоловічі рими. Щодо останніх, то вони наявні у 47 % ліричних 

творів, причому у 13-ти поезіях засвідчено дві такі рими, у 6-ти – три, у 

5-ти – чотири, у 3-ох – п’ять. 

Бідні чоловічі рими фіксуємо у 38 % епічних творів. Домінантними 

серед них є ,,Панська пімста” (1878) – 36 % рим – бідні чоловічі; ,,Ірина” 

(1896) – 35 % рим – бідні чоловічі. 

Як і в попередні періоди – С. Воробкевич використовує римування 

українського та іноземного слів. Таке явище наявне в поемі ,,Гостинець із 

Боснії”
149

. 

 

Висновки до розділу 5 

Більшість віршів, датованих 1876 – 1903 роками, належать до лірики 

(93 %). Поет залишається вірним народним фольклорним настроям. 

Унаслідок цього 73 % його поезій мають ознаки автопсихологічної лірики, 

27 % – рольової лірики. Співвідношення сугестивної і медитативної лірики 

виглядає так: 46 % : 54 %. 
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У тематичній площині провідною є інтимна лірика (39 %). Соціальні 

проблеми С. Воробкевич порушив у 24 % поезій. Небагато віршів 

досліджуваного періоду присвячено опису природи (8,6 %).  

В аспекті емоційного вираження фіксуємо переважно мажорну 

інтонацію (71 % творів). Пригнічену, мінорну інтонацію відчутно лише в 

29 % віршів.  

У жанровій палітрі творів домінують пісні (44 %), думки (17 %). 

Малопродуктивними виявились літературна веснянка, вірш-ідилія. 

Адресована (вокативна) лірика окресленого періоду представлена жанрами 

присвяти, послання, заклику, повчання тощо. 

Аналіз металогічних засобів засвідчив найбільшу схильність поета до 

використання метафор (ЧК – 11,7) та порівнянь (8,9). Досить активно він 

послуговувався засобами епітета (4,7), синекдохи (2,2), перифразу (2), 

гіперболи (1,2), метонімії (0,9). Інші тропи виявились менш продуктивними: 

іронія (0,1), оксюморон (0,1). 

Частотність використання синтаксичних фігур у цей період така: 

анафора (ЧК – 0,04). Частотність рефрену, антитези, риторичних запитань, 

анжамбеманів становить 0,02. Частотність кондублікацій, епізевксисів, 

інверсій, риторичних вигуків, закликів, стверджень, звернень – 0,01. 

Використано плеоназм (ЧК – 0,009), підхоплення (0,008), оклик (0,007), 

ампліфікацію (0,0006); еліпс, поліптоту, полісиндетон, тавтологію, градацію 

(0,005 кожної); епанастрофу, асиндетон (0,004); імпрекацію (0,003); епіфору, 

анастрофу, діалогізм (0,002); паралелізм, симплоку, силепсис (0,001); 

лейкасапрен – 0,0008. 

Дослідження поетичної мови С. Воробкевича останнього періоду 

творчості щодо співвідношення голосних і приголосних звуків показало, що 

коефіцієнт прозорості мови коливається в межах середньоукраїнських 

показників. На 100 голосних припадає 140+/–8 приголосних звуків. 

Поетичну майстерність С. Воробкевич показав використанням різних 

фонічних прийомів. У його творах немало вмотивованих асонансів та 
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алітерацій. Найчастіше поет вдавався до накопичення голосного -о- та -у-, 

рідше -и-, -е-. Фіксуємо приклади з асонансами на -а-, та -і-. Щодо 

приголосних, то засвідчене накопичення шиплячих (-ж-, -ч-, -ш-). Важливе 

значення мають алітерації на -р-, -д-, -с-, -в- та ін. У поезіях буковинця 

чимало витончених зразків фонопоеї, фономімесису та ономатофонії. 

Внутрішніми римами підсилено ритмомелодику віршів. Здебільшого наявне 

співзвуччя суміжних або близькорозташованих слів.  

Загальний процент творів із внутрішніми римами – 46. Переважають 

внутрірядкові рими – 77 %. Решта припадає на міжрядкові внутрішні рими. 

Основні версифікаційні параметри творів С. Воробкевича третього 

періоду творчості такі: перевага силабо-тонічних творів над силабічними. У 

межах силабо-тоніки домінує ямб, з’являються врегульовані різнометричні 

конструкції. У сегменті строфіки переважають монострофічні поезії зі 

значною кількістю катренів, однак зростає частка восьмивірша, з’являється 

дванадцятивірш. Поет уперше застосовує секстину, репрезентує близько 

чотирьох дясятків нових схем римування.  

У творах С. Воробкевича домінують точні рими, значною є кількість 

дієслівних співзвуч. Для майже половини поезій характерна наявність бідних 

чоловічих рим. У такому ж сегменті поетових віршів засвідчене внутрішнє 

римування.



ВИСНОВКИ 

Вивчення публікацій, дотичних до теми дослідження, показало, що 

найціннішими з них є матеріали О. Маковея, В. Лесина та О. Романця, 

П. Никоненка, М. Бондаря, П. Никоненка та М. Юрійчука. Зі складників 

поетики С. Воробкевича порівняно краще розглянуто генерику та 

версифікацію. Однак навіть вони не вивчені достатньо повно. Це 

актуалізувало появу комплексного, діахронічного, опертого на об’єктивні 

кількісні показники, дослідження поетики віршованих творів буковинця. 

Запропоновано таку періодизацію поетичної творчості С. Воробкевича: 

1863 – 1867 рр.; 1868 – 1875 рр.; 1876 – 1903 рр. (в останньому періоді 

виділяємо два підперіоди: 1876 – 1891 рр. та 1842 – 1903 рр.). 

Поетика віршованих творів С. Воробкевича формувалася і розвивалася 

згідно з поглядами письменника на деякі складники змістової організації та 

зовнішньої форми літературного твору. У теоретичних міркуваннях автор 

збірки ,,Над Прутом” здебільшого послуговувався терміном ,,стиль”, 

кваліфікуючи цю категорію як сукупність художніх засобів, що відрізняють 

творчість одного автора від іншого.  

Літературний твір він розумів як структуру, що складається зі змісту та 

форми. В аспекті змісту С. Воробкевич виділяв тему (у власній творчості 

виокремлював як основні мотиви Буковини та історичного минулого 

України) та ідею (,,перлину”, ,,зерно”, ,,плід”). 

Важливими були міркування С. Воробкевича про форму літературного 

твору. Найповніше письменник висловився щодо двох складників зовнішньої 

форми: мови та версифікації. Специфіка окремих віршознавчих суджень 

поета (розгляд фольклорних та книжних силабічних форм за правилами 

,,стопної” силабо-тонічної версифікації) призводила до надмірної хореїзації 

його власних силабічних поезій.  

Багато додають до розуміння Воробкевичевої поезії його міркування 

щодо генерики. 
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Вивчення віршованих творів С. Воробкевича в аспекті зіставлення їх із 

національним фольклором та поезією його попередників і сучасників у рідній 

та іншомовній літературах та врахування кількісної (виражені одним 

складником поетики, кількома, багатьма) та хронологічної (постійні, 

епізодичні: на початку, в середині, у кінці творчого шляху) ієрархії впливів 

показало, що він на різних етапах творчості зазнавав впливу обох чинників.  

Найбільше вплинув на поетику С. Воробкевича національний 

фольклор: саме на основі постійного засвоєння всіх складників поетики 

фольклору базувалася художня система поезії буковинця.  

Другим, за часовою протяжністю та силою впливу на поетику 

С. Воробкевича, потужним чинником була поезія Т. Шевченка. Меншим, хоч 

різноманітним, був вплив інших українських (І. Котляревський, 

М. Шашкевич, М. Устиянович, Я. Головацький, П. Куліш, А. Метлинський, 

Ю. Федькович, О. Кониський) та зарубіжних (Т. Падура, Й.-В. Ґете, Г. Гайне, 

В. Александрі, М. Емінеску, І. Геліаде-Редулеску, Я. Векереску) поетів. 

Для отримання конкретних результатів проведено порівняльний аналіз 

елементів поетики щодо виділених періодів творчості. 83 % віршованих 

творів С. Воробкевича належать до лірики, 17 % – до ліро-епосу. Поет 

найчастіше вдавався до автопсихологічної лірики. Відсоткове 

співвідношення творів цього сегменту є таким: І період – 70 %; ІІ – 50 %; ІІІ – 

73 %. Показник рольової лірики виглядає так: І – 30, ІІ – 50, ІІІ – 27. 

Медитативність і сугестивність дають такі результати І – 65-35 %; ІІ – 

42-68%, ІІІ – 54-46% відповідно.  

При розгляді емоційної тональності у віршованих творах зафіксовано 

всі її види: ліризм, драматизм, епічність. Відсоткові співвідношення 

впродовж усіх періодів є такими: І період: 74 – 75 – 93; ІІ: 20 – 20 – 5; ІІІ: 6 – 

5 – 3.  

Упродовж трьох періодів засвідчено тенденцію до зменшення мінорної 

тональності (І – 66 %, ІІ – 55 %, ІІІ – 29 %), натомість зростає мажорна (І – 

34 %, ІІ – 45 %, ІІІ – 71 %).  
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С. Воробкевич постійно працював в експресивних, вокативних та 

репрезентативних жанрах. Жанрова палітра поетичних творів С. Воробкевича 

доволі багата. Фіксуємо такі: літературна пісня та її різновиди: веснянка, 

романс; вірш-прокляття, вірш-звернення, послання, вірш-присвята, вірш-

заклик, ідилія; серед ліро-епічних вирізняємо поему, баладу, вірш-новелу 

тощо. Переважають твори жанрів експресії (думки і пісні).  

В аспекті тематичного спрямування творів поета домінує інтимна 

лірика. Впродовж періодів зменшується частка використання 

культурологічних, пейзажних і соціальних мотивів. 

Улюбленими тропами С. Воробкевича були епітети, порівняння і 

метафори з широким арсеналом їхніх різновидів. Постежуємо еволюцію 

збільшення цих засобів. ЧК епітетів: І період – 0,3; ІІ – 0,05; ІІІ – 4,7. ЧК 

порівнянь: І-ІІ період – 0,04; ІІІ – 8,9. ЧК метафор: І-ІІ – 0,04; ІІІ – 11,7. 

Спорадично С. Воробкевич використовував метонімію, синекдоху, 

евфемізми, гіперболу, мейозис та інші тропи.  

Важливу роль в увиразненні поетичної мови митця відіграють 

синтаксичні засоби. Складниками поетичного синтаксису є повтори, серед 

яких домінують анафори. Найчастіше її використання припадає на третій 

період творчості поета (ЧК – 0,04). Оскільки цей період є найпліднішим, 

наведемо динаміку ще кількох фігур: рефрен (І період – 0.002, ІІ – 0.001, ІІІ – 

0.002), підхоплення (І період – 0,002, ІІ – 0,008, ІІІ – 0,008), кондублікація 

(І період – 0,005, ІІ – 0,005, ІІІ – 0,01). Добір стилістичних фігур у 

С. Воробкевича доволі багатий. У віршах буковинця фіксуємо риторичні 

запитання, інверсію, антитезу, енжамбеман, еліпс, образний паралелізм, 

анадиплосис, асиндетон, полісиндетон, плеоназм, анастрофу, лайкасапрен, 

поліптоту, імпрекацію, клімакс, симплоку та ін.  

С. Воробкевич майстерно послуговувався засобами звукопису. 

Свідченням цього є його увага до внутрішніх рим, звуконаслідувань. 

Спостережено часте використання асонансів та алітерацій, а також їхніх 

поєднань. Внутрішні рими зафіксовано у відсотковому співвідношенні щодо 
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кількості творів: І період – 43 % творів, ІІ – 41 %, ІІІ – 46 %. Характеристика 

фонічних засобів показує послідовний розвиток поетичної майстерності 

митця: від простих звукових відображень на першопочатках до поступового 

наростання вправності у володінні звуковим багатством мови. Коефіцієнт 

прозорості мови витримано у межах середньоукраїнського, але засвідчене 

періодичне накопичення приголосних, що, ймовірно, спричинене впливом 

німецької мови.  

У творах С. Воробкевича фіксуємо силабічні (І період – 90 % усіх 

творів, ІІ – 56 %, ІІІ – 31 %), силабо-тонічні твори (І період – 8 %, ІІ – 41 %, 

ІІІ – 63 %) та поліметричні конструкції (І період – 3 %, ІІ – 1 твір, ІІІ – 10 %). 

Простежено розвиток поетової версифікації від силабічних до силабо-

тонічних форм.  

У річищі силабіки автор використав такі види вірша: 6-складовик, 

7-складовик, 8-складовик, 10-складовик, 13-складовик, 14-складовик. 

Монорозмірні силабічні вірші складають у І період – 36 %, ІІ – 23 %, ІІІ – 

23 % від усіх силабічних. Різноскладові врегульовані силабічні структури 

дають такі показники: І період 60,6 %: ІІ – 68 %, ІІІ – 68 %.  

З-поміж силабо-тонічних С. Воробкевич вдався до таких форм: ямб, 

хорей, амфібрахій, врегульовані різнометричні конструкції.  

І період. Ямб становить 4 % від усіх і 50 % від силабо-тонічних творів. 

Використано такі розміри: Я3, Я4, Я4,3,4,3. У Я3 схема наголошеності стоп 

така: І стопа – 93 %, ІІ – 39 %, ІІІ – 100 %. Я4 має ,,традиційний” ритм 

(ІІ стопа сильніша від І). 

У Х4 С. Воробкевича стопи наголошені так: І – 31 %, ІІ – 98 %, ІІІ – 

31 %, ІV – 100 %. Маємо структуру з „проміжним” ритмом.  

Серед трискладових силабо-тонічних структур фіксуємо Амф2, Амф4. 

У різносистемних поліметричних конструкціях поет репрезентував дольник і 

тактовик.  

ІІ період. Ямбічні структури складають 21 % від усіх поезій і 50 % від 

усіх силабо-тонічних творів. Схема усередненого наголошування стоп Я3 має 
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такий вигляд: 88 % – 46 % – 100 %. Усереднена кількість версів із 

позасхемними наголосами – 1 %.  

Хореї в цей період представлені одним розміром – чотиристоповиком. 

Така форма характерна для двох творів, що становить 5 % від усіх і 13 % від 

силабічних поезій. Цікаво, що в одному творі засвідчено ,,традиційний” вид 

ритму, у другому – ,,архаїчний”. Усереднена схема наголошуваності стоп у 

Х4 С. Воробкевича така: 44 % – 96 % – 52 % – 100 %. Отже, маємо 

чотиристоповик із ,,проміжним” ритмом. Відсоток версів з позасхемними 

наголосами – 7,5.  

Чотири поетові твори мають амфібрахічну будову (10 % від усіх і 18 % 

від силабо-тонічних поезій). Для одного твору характерний розмір Амф3 

(нова форма). У поета з’являється нова форма, – три твори – Амф4ц. У поезії 

,,Наша Буковина” наявні також 14 % рядків Я3. Відсоток віршів із 

позасхемними наголосами – 8. Засвідчено різнометричну конструкцію з 

розміром Я2Д2,2,2,2; 

ІІІ період. Ямбічні розміри складають 32 % від усіх творів і 51 % від 

силабо-тонічних поезій. Можна навіть назвати цей період, в аспекті 

версифікації, ,,ямбічним”. У групі монорозмірних форм фігурують 

тристоповики, чотиристоповики, шестистоповик та семистоповик.  

Найбільше монорозмірних віршів укладено тристоповиком (11 % від 

ямбів і 33 % від монорозмірних форм). Ямбічний тристоповик цього періоду 

майже без позасхемних наголосів (близько 1 %) і відображає таку усереднену 

схему наголошування стоп: 92 % – 42 % – 100 %. 

Удвічі менше творів мають ритм чотиристоповика (5 % від усіх і 14 % 

від ямбів). Поетів Я4 засвідчено з ,,архаїчним” і ,,традиційним” ритмом 

Співвідношення між творами з ,,архаїчним” і ,,традиційним” ритмами в 

1876 – 1901 роках таке – 33 % і 67 %. 

Різнорозмірні ямби становили 15 % від усіх творів і 48 % від ямбічних 

поезій. Усі вони були врегульованими: Я4,3,4,3 (31 % від усіх ямбів періоду). 
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У вставній частині поетової п’єси маємо Я5 з 20 % ,,іншометричних” 

рядків (16 % – верси Я6ц. і 4 % –Дк4 у 19-му рядкові). До того ж у 

п’ятистопових рядках наявні два верси з позасхемними наголосами (8 %). 

Цезура змінна. Схему наголошеності стоп у п’ятистопових рядках 

представлено так: 95 % – 80 % – 95 % – 75 % – 100 %. Поетів фрагмент – це 

п’ятистоповик з альтернованим ритмом. 

Хореїчні форми в поезії С. Воробкевича цього періоду становлять 18 % 

від усіх творів і 28 % від силабо-тонічних поезій.  

Кількісно найбільшою є частка монорозмірних форм – 61 % від усіх 

хореїв. Це – Х3, Х4, Х7ц. Серед монорозмірних хореїв у поета превалюють 

чотиристоповики (9 % від усіх творів і 15 % від силабо-тонічних поезій). 

Поетів Х4 ще дуже пов’язаний із силабічним восьмискладовиком: близько 

9 % версів мають позасхемні наголоси. Однак усереднена схема акцентуації 

рядків виказує ,,традиційний ритм” (наголошуваність ІІ стопи в межах 

95,5 % – 100 %): 55 % – 100 % – 48 %.  

35 % від усіх хореїв становлять різностоповики. Половину з них 

складають твори з розміром Х4,3,4,3.  

Для 5 % від усіх творів і 9 % від силабо-тонічних поезій характерний 

ритм амфібрахія. Два твори – ,,Там липа стоїть вже похила…” та ,,Ірина” – 

мають форму тристопового амфібрахія. У 1 % версів наявні позасхемні 

наголоси. Атонації відсутні. 

Новою в цей період стала схема різностопового врегульованого 

амфібрахія (Амф4,3,4,3). 

Засвідчено також форми Х4Ан2Х4Ан2 та Дк4Я3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,Дк3. 

Серед різнометричних конструкцій засвідчено дві нові форми: розмір 

Я4Х2Я4Х3; Х4Амф2Х4Амф2 – один із можливих видів силабічного 

чотирнадцятискладовика 8,6,8,6.  

6 % віршованих творів мають будову різносистемних поліметричних 

конструкцій. Їх диференційовано на конструкції вірш+вірш та вірш+проза 
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(один твір). Конструкції вірш+вірш, у свою чергу, поділяються на 

двочастинні, тричастинні та багаточастинні (один твір). 

Усі поетові вірші строфічні. Переважають монострофічні форми 

(І період – 93 %, ІІ – 90 %, ІІІ – 89 %). Строфічні вірші представлені такими 

строфами: І період – дистих (20,5 %), катрен (62 %), п’ятивірш (2,9 %), 

шестивірш (5,9 %), семивірш (1 твір), 8-вірш (4,4 %) 9-вірш (2 поезії).  

ІІ період – дистих (11 %), катрен (49 %), п’ятивірш (4,2 %), шестивірш 

(2 поезії), семивірш (6 %), 8-вірш (26 %) 9-вірш (1 поезія).  

ІІІ період – дистих (8 %), катрен (41 % від монострофічних), п’ятивірш 

(2 %), шестивірш (4 %), семивірш (1 твір), 8-вірш (34 %) 11-вірш (1 поезія), 

12-вірш (10 %). Спостерігаємо тенденцію до поступового зменшення частки 

катренних строф. Натомість зростає кількість восьмивіршів. Це явище 

пояснюємо схильністю С. Воробкевича до творення пісенних текстів.  

Різнострофічні конструкції С. Воробкевича найширше представлено в 

ліриці останнього періоду (11 %), у другому і першому періодах їх кількість 

становить 10 % і 7 % відповідно.  

У перший період творчості поет використовує переважно точну риму 

(85 %). Відсоток приблизних рим складає 10,4. Неточних рим – 4,6 %. 

Поетова рима переважно однограматична 75 %, з переважанням дієслівних – 

37,7 %. 

У другий період частка точних рим дещо збільшується – 89 %. 

Натомість меншає відсоток приблизних (7 %) та неточних рим (4 %). Частка 

однограматичних рим дорівнює першому періоду (75 %). Превалюють 

дієслівні звукові перегуки (45,5 %).  

В останній період творчості сегмент точної рими зменшується (83 %), 

зростає частка приблизних рим (14 %). Неточні рими становлять 3 %. 74 % 

поетових рим однограматичні, з них 39 % – дієслівні. 

Отримані результати є важливим матеріалом для увиразнення знань 

щодо поетики віршованих творів С. Воробкевича.  
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Через установлений обсяг дисертації наша праця не вичерпує всі 

аспекти дослідження віршової творчості С. Воробкевича. Для подальшого 

аналізу поетики С. Воробкевича варто порівняти одержані результати нашого 

дослідження з аналогічним матеріалом щодо художності поетичних творів 

Ю. Федьковича. Таке зіставлення цінне не лише для виокремлення специфіки 

поетики двох авторів. На підставі виявлення спільних ознак, з урахуванням 

даних щодо інших українських поетів краю цього періоду можна одержати 

загальну картину поетики вітчизняних віршованих творів на Буковині в 

другій половині ХІХ століття. 

Важливо показати вплив С. Воробкевича на інших українських авторів 

цього періоду. Актуальною залишається робота зі збору недрукованих поезій 

та п’єс письменника, спрямована на видання повного зібрання його 

віршованих творів. 
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Додаток 3. 

1
 Тепер аж догадалась ти, 

що я для тебе жив,  

на світі сім тебе одну 

вірненько лиш любив… 

Що з того, що мені тепер 

рум’яні ті уста 

Говорять: ,,Любий хлопче мій! ” 

Не та пора, не та! [28]. 

2
 Наприклад: 

Отак у Скутарі козаки співали; 

Співали, сердеги, а сльози лились; 

Лилися козацькі, тугу домовляли. 

Босфор аж затрясся, бо зроду не чув і т. д. 

або: 

Дрімає в гаремі, в раю Візантія,  

І Скутар дрімає; Босфор клекотить,  

Неначе скажений: то стогне, то виє: 

Йому Візантію хочеться збудить [118, c. 79]. 

3
 Наведемо ритмічну схему цитованих строф:  

U‒UU‒U||UU‒U‒U 6+6 

U‒UU‒U||U‒UU‒  Амф 4 ц 

U‒UU‒U||‒UUU‒U 6+6 

U‒UU‒U||U‒UU‒  Амф4ц. 

U‒UU‒U||U‒UU‒U Амф4ц 

UU‒U‒U||U‒UU‒  6+5 

U‒UU‒U||U‒UU‒U Амф4ц. 

U‒UU‒U||‒UUU‒  6+5 

4
 Він цитує обидві строфи (Воробкевичеву рукописну і редакційну): 
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Редакційна строфа:    Рукописна строфа: 

Виріс в лісі дуб хороший.  Виріс в лісі дуб хороший, 

Рівний, кучерявий,   Рівний, кучерявий, 

А у неньки хлопець гарний,  А у неньки хлопець гарний, 

Білий та рум’яний [118, c. 159].  Хороший, білявий [118, c. 159]. 

5
 Він подає ритмічну схему всього твору і рукописної строфи.  

Ритмічна схема твору:   Ритмічна схема рукописної строфи: 

‒U|‒U|‒U‒U    ‒U|‒U|‒U‒U 

‒U|‒U|‒U     ‒U|‒U|‒U 

‒U|‒U|‒U|‒U    ‒U|‒U|‒U|‒U 

‒U|‒U|‒U     U‒|UU|‒U 

6
 Це, зокрема, ритм, використаний у ,,Досвітках” П. Куліша:  

Ритмічна схема: 

‒U|‒U|‒U 

‒U|‒U|‒U 

‒U|‒U|‒U|‒U| 

‒U|‒U|‒U 

П. Куліш:      С. Воробкевич: 

Зашуміли в лузі    Крикнув пан Мурашка: 

Дуби кучеряві,     „Козаки, за мною, 

Загукали гадячани    Ген де замок! Козак гожий 

На дейнецькі лави [118, c. 37-38]. Не дасть славу свою…” [118, c. 38]. 

Наведемо реальні схеми акцентуації рядків у строфах П. Куліша та 

С. Воробкевича:  

П. Куліш:      С. Воробкевич: 

UU‒U‒U   Х3    ‒U‒U‒U  Х4 

U‒UU‒U   6    UU‒U‒U  Х4 

UU‒U||UU‒U  Х4    ‒U‒U||U‒ ‒U 8 (4+4) 

UU‒U‒U   Х4    U‒ ‒U‒U  6 
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Як бачимо, у П. Куліша 75 % хореїзації рядків, у С. Воробкевича – 

50 %. Отже, маємо силабічну структуру зі схемою 6,6,8,6. 

Далі С. Воробкевич наводить приклад іншого ритму в П. Куліша та в 

себе: 

П. Куліш:      С. Воробкевич: 

‒U|‒U|‒U| Ідіть, мої діти,    Справляє в Сучаві 

‒U|‒U|‒U| Дрібнесенькі квіти,   Он Степан банкети, 

‒U|‒U|‒U| На могилі станьте   П’ють вино бояри, 

‒U|‒U|‒U| Та на шлях погляньте [118, с. 38]. Старі логофети [118, c. 38]. 

Схема, подана С. Воробкевичем, відображає ритм тристопового хорея. 

Реальні схеми строф виказують зовсім іншу версифікаційну якість: 

П. Куліш:    С. Воробкевич: 

U‒U‒ ‒U 6   U‒UU‒U 6 

U‒UU‒U 6   ‒U‒U‒U Х3 

UU‒U‒U Х3   ‒U‒U‒U Х3 

UU‒U‒U Х3   U‒UU‒U 6 

Маємо катрени силабічного шестискладовика. 

Далі поет наводить схему використаних стоп ,,дактиля – амфібраха з 

трохеєм”: 

‒UU|‒U||‒UU|U‒U 

‒UU|‒U||‒UU|‒U‒ 

Ця схема навіває уявлення про рядковий логаед або силабічний 

11-складовик (5+6)2. С. Воробкевич зауважує, що саме такий ритм 

характерний для поеми Б. Дідицького ,,Буй-тур Всеволод”: 

В війнах за Русь всю стояв її муром, 

Люди назвали його буй-Туром [118, c. 39]. 

Реальна ж схема наголошуваних складів відображає ритм силабічного 

11-складовика (5+6)2. 

На думку С. Воробкевича, за цією ж схемою написані такі його рядки: 
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Вдихнув тяжкенько, дуже глибоко,   U‒U‒U||‒UU‒U 5+5 

Той, що гуляв раз Єгиптом весело,   ‒UU‒U||U‒UU‒U 5+6 

Та й замкнув вічним сном ясне око [118, c. 39]. UU‒‒U||‒ ‒U‒U 5+5 

Тут маємо нерівноскладовий силабічний вірш, у якому чергуються 10-

складові та 11-складові рядки. 

С. Воробкевич наводить також ритмічну схему ‒UU||UU‒|U|‒U. Вона 

відображає або ритм логаеда, або нерівноскладового силабічного вірша. Поет 

вважає, що цей ритм використовував Н. Лісікевич: 

Та вже на Чорне, вплили на море,  UUU‒U||‒UU‒U 

Море їх щиро вітало,    ‒UU‒UU‒U 

Вражий поганче-горе ти горе!  ‒UU‒U||‒UU‒U 

Кримським татарам звіщало [118, c. 39]. ‒UU‒UU‒U 

Тут чергуються рядки чотиристопового дактиля з цезурним усіченням 

на один склад з версами дактилічного трискладовика 

(Д 4ц.у.1, Д3, Д4ц.у.1, Д3). У цю ритмічну схему вкладено цитовані 

С. Воробкевичем його ж рядки:  

Сім доньок рідних мав старий Атлас –  

Красні, рум’яні, як квіти… [118, c. 39]. 

С. Воробкевич наводить також схему ритму, який, на його думку, 

близький до народного: 

‒U|‒U|‒U|‒U 

‒U|‒U|‒U|‒U 

‒U|‒U|‒U| 

Наведена схема відображає ритм Х4,4,3.Такої форми у С. Воробкевича 

немає. Можливо, йдеться про 6-рядкову строфу з силабо-тонічним розміром 

Х4,3,4,4,3 або силабічною схемою 8,8,6,8,8,6. Така схема була характерна для 

заспіву до першої частини поеми А. Могильницького ,,Скит Манявський”. 

Наведемо першу строфу заспіву та її ритмічну схему: 

Ах, недоля! Що ж ся стало?  ‒U‒U||‒U‒U 
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Где ся наші пісні діли,   ‒U‒U||‒U‒U 

Пісні золотії?    ‒UUU‒U 

Думок руських чом так мало? ‒U‒U||‒U‒U 

Чи навіки заніміли   UU‒U||UU‒U 

Красні думи тії? [181, c. 475].  ‒U‒U‒U 

Відзначимо, що силабічний вірш до заспіву дуже хореїзовано. 

7
 Наведемо початок другого твору: 

Встид на того молодого гарного студента, 

Що не знає, не пізнає свого елемента [18, c. 168]. 

8
 Наприклад:  

Кому ж не знана підгірська країна,    U‒U‒U||U‒UU‒U 5+6 

Где понад рівень Бескид ся спиняє,   ‒UU‒U||‒UUU‒U 5+6 

Где крута Клива і Попадя синя   ‒U‒‒U||UUU‒‒U 5+6 

З боків норами дві річки спускає? [181, c. 468]. U‒U‒U||‒‒UU‒U 5+6 

9
 Якби я зі срібла скрипку мав,  

Я б тобі до днини пригравав 

Думи, пісні милі, чарівні, 

Що дрімають в серцю там на дні [28, c. 169]. 

10
 Наведемо одну строфу цієї поезії:  

А як Царь вже отдалялся, загремƀлъ весь гай: 

,,Царю милий и любимый, много лƀтъ тривай! 

Ты темряву розогналъесь, пута сокрушилъ – 

Лучшу долю человƀчью веƀмъ намъ удƀлилъ! 

,,Слава! ”, „Multῐ anῐ!” ся рознесли и вістили въ свƀтъ: 

,,Царь Франц Іосифъ всей Европы бƀсеръ, злотоцƀтъ! ” [33, c. 45]. 

11
 Критик наводить цю поезію повністю. Ми обмежимося двома першими 

катренами:  

На цвинтарі не ховайте   душу; мира, супокою 

Моє тіло, як умру:   і в могилі не дадуть. 
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Доста трути за життя ще  Занесіть мене, де бистро 

Вляли люди у мою   гра водами синій Прут [28, c. 62]. 

12
 Наведемо кілька найпромовистіших прикладів: 

С. Воробкевич (,,Пане-брате товаришу…”):  

Може прийме жаль гарячий, 

мого серця горе 

в свої води, і понесе 

їх у Чорне море [28, c. 56]. 

Т. Шевченко (,,Заповіт”): 

Як понесе з України 

У синєє море 

Кров ворожу… отойді я 

І лани, і гори …[192, c. 371]. 

С. Воробкевич (,,Природа убралась у шати зелені…”): 

…Ах, Боже мій милий! 

щось тисне у серці, і я би співав [28, c. 66]. 

Т. Шевченко (,,Причина”): 

…О Боже мій милий! 

За що ж ти караєш її молоду? [192, c. 74]. 

С. Воробкевич (,,Кифор і Гануся”): 

Зістарилась стара мати. 

голова схилилась 

і у батька сивенького, 

а на вус скотилась 

сльоза ясна, як та перла…[28, c. 264]. 

Т. Шевченко (,,Катерина”): 

Сидить батько кінець стола, 

На руки схилився, 

Не дивиться на світ Божий: 
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Тяжко зажурився. 

Коло його стара мати…[192, c. 96]. 

13
 Бо і я прожив, мій хлопче,частку віку мого, 

Гарну частку, в тій країні, де з лісу старого перенесення 

Відзивалася флояра і сумна трембіта [28, c. 71]. 

Відзначимо і лексичний повтор – „частку” – „частку”. 

14
 Наприклад: 

Київ славний, злотоверхий 

з баштами й церквами 

зажурився, засмутився, 

бо в нім лихо стало 

мов у гробі…[28, c. 49]. 

Відзначимо також внутрішню риму в третьому рядку наведеного уривка. 

15
 І все плаче до схід сонця  Другу любить і голубить 

дрібною росою,    мене забуває… 

а Прут грає, мов співає   От як там її до груди 

хвилями-водою [28, c. 69-70]. Тайком пригортає![28, c. 113]. 

Мати нам дитину 

присипляє у колисці 

дитину єдину[28, c. 74]. 

16
 Наведемо кілька строф з віршів С. Воробкевича: 

Доле наша золотая,     А 

де ти ся поділа?     В 

Ци як квітка дорогая    А 

Марно перецвіла? [28, c. 33].   В 

Щоб там косу розплітала,   А 

З відьмами гуляла,    А 

щоб спочинку на сім світі   В 

повіки не мала [28, c. 57].   А 
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То не орел сизокрилий    А 

сидить, спочиває,     В 

великую тугу має,    В 

квилить-проквиляє [28, c. 267].  В 

17
 Наведемо першу строфу: 

Молодої Січи    UU‒U‒U 

горді соколята,    ‒UUU‒U 

обніміться, пригорніться  UU‒U||UU‒U 

як рідний брат брата.   U‒U‒ ‒U 

Буде молодіти,    ‒UUU‒U 

зорев рум’яніти    U‒UU‒U 

наша рідна ненька   ‒U‒U‒U 

сива і сумненька [28, c. 52].  ‒UUU‒U 

Вірш написано восьмирядковими силабічними строфами за схемою  

6,6,8,6,6,6,6,6. 

18
 Наведемо перші дві строфи і їхню ритмічну схему: 

Не раз бабуся – най царствує! –U–U–U–U–U 

мені, як був я ще малим,  U–U–UUU– 

прядучи кужіль вечорами  U–U–UUU–U 

у піст перед Різдвом святим,  U–UUU–U– 

при ватрі голосом миленьким, U–U–UUU–U 

як та зозулька у гаї,   U–U–UUU– 

про лицарів оповідала   UUU–UUU–U 

і триголовії змії [28, с. 58].  UUU–UUU– 

19
 Кобзар у ,,Гайдамаках” римує так:  

Затопили, закричали: 

,,Карай ляха знову! 

Покотились по базару 

Кінні narodowi” [192, c. 181].  
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У Воробкевичевому ,,Нечаї” фіксуємо такі римові сплети: 

,,Отак тобі треба, 

Ти собача віро, 

Со to znaczy z Lachem hulać, 

Poznasz ty dopiero!” [28, c. 305]. 

20
 Наприклад:  

Кожний хвалить край свій рідний, 

свої сині гори, 

свої луги, дібровоньки, 

зелененькі бори [28, c. 25]. 

21
 П. Куліш:      С. Воробкевич: 

Покину, полину    Впали мої сльози 

Чужую чужину,    у биструю річку, 

Та на Україну     що я плакав днину, 

Соколом полину [178, c. 98].  що я плакав нічку [28, c. 24]. 

22
 П. Куліш (,,Дунайська дума”):  С. Воробкевич (,,Мурашка”, 1865): 

Тихо Дунай, тихо    „Назвім його, братці, 

Несе чисту воду;    хай буде – Мурашка, 

Задивилися дуброви   на сю пам’ять, що зуздріли 

На свою уроду [178, c. 98].  траві, як комашку” [28, c. 244]. 

23
 У вже цитованому некролозі ,,Ізидор Воробкевич” він пише: ,,Гарна 

волошка” (поезія І. Воробкевича. – Т. Н.) мимоволі нагадує народну пісню: 

Ти дівчино чорноока,  

Не ходи ти до потока,  

Бо в потоці зимна вода, 

Як ся втопиш, буде шкода. 

,,А оця пісня” – цитуємо далі – ,,Майже зовсім узята з народної так, що до неї 

навіть не треба подавати паралелі:  

Як ми вірно ся любили, 
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Сухі дуби буйно цвили; 

Як любитись перестали, 

То й зелені геть пов’яли, 

Дівчино моя! [47, c. 49]. 

До сказаного додамо, що і народна пісня, і приклад С. Воробкевича надихнув 

пізніше молодомузівця В. Пачовського на такі рядки: 

Як ми, Дзюню, спізнавались, 

Сухі дуби розвивались, 

Соловії розспівались… 

Радосте моя! 

Як любитись перестали, 

Однолітки повсихали, 

Чорні круки верещали… 

Жалосте моя! [148, c. 37]. 

24
 Наведемо по одній строфі з творів Т. Падури та С. Воробкевича: 

Т. Падура:      С. Воробкевич: 

Гей, козаче, в Божий час!   Пугу! Пугу! 

Вже голосить в церкві дзвін;   Ми козаки з Великого Лугу! 

Кому справа мила з вас,   Січовики – Запорожці, 

За проклятим навздогін!   ми чубатії Низовці, 

Гей, козаче, на врага,    гей-же разом загримімо, 

Гурра-га, гурра-га [181, с. 335].   шаблюками задзвенімо: 

Гурра-га! гурра-га! 

В ім’я Боже на врага! [28, с. 353]. 

25
 Наведемо першу строфу твору:  

Чи є в світі красший танець,  

як веселий наш козак? 

Аж дивується поганець, 

як танцює наш бідак. 
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Кождий каже: добрі люде,  

нема в світі і не буде 

понад танець – гей! га! га! 

веселого козака [28, с. 22]. 

Рядки 5-8 мають ритм 8,8,7,7, але це лише авторська видозміна 

15-складовика 8,7,8,7. 

26
 Зокрема, шестивірш буковинця у тексті пісні ,,Трудись і молись” виглядає 

так:  

І ниви тут 

І купця крам 

Золота родить доволі; 

І ремесло 

Топір, весло 

Не знають нужди, недолі [28, c. 6]. 

Розмір строфи: 4,4,8,4,4,8. Цей ритм навіває уявлення про 4-складовик, 

утворений із графічно розчленованого 8-складовика, який характерний для 

чотирьох рядків Падуриного епіграфа до його ж думи ,,Сірко” (1828):  

І скарби вам 

І славу дам 

Тільки ідіть 

За мною в світ [181, с. 332].  

Звернемо увагу на фонічну невправність у рядку ,,І купця крам” (UU– –). Такі 

ж збіги наголошених складів фіксуємо у 8-складових рядках поеми 

Воробкевичевої ,,Мурашки”: 

Женуть, якби коней стадо,   U–U– –U–U 

з шерсти аркан гризе руки,   –UU–U– –U 

гризе людські... аж до кости.   U– –UUU–U 

Не конець ще тої муки! [28, с. 241].  UU–U–U–U 
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Очевидно, такі збіги наголосів дали підстави В. Гнатюкові говорити про 

,,хропавість” поетового вірша [47]. На нашу гадку, таку ритмічну 

,,кострубатість” буковинець міг ,,запозичити” в поляка, у якого вона 

поставала як наслідок недосконалого знання української мови, так і 

нехтування ним елементарних вимог фоніки [19, с. 88]. У Т. Падури 

С. Воробкевич міг ,,навчитися” засилля бідних рим (не забуваймо знову ж 

таки про можливе посередництво М. Шашкевича, який римував: ,,врага” – 

,,татара”). 

27
 М. Зеров так відгукувався про поезію Шашкевича: ,,Можна сказати про 

нього, що, почавши з збирання етнографічних матеріалів, він і у своїй поезії 

раз у раз переробляв матеріали етногорафічні” [59, с. 128]. Дослідник 

наводить як ,,цікаве”, здійснене М. Возняком порівняння Шашкевичевого 

вірша ,,Обступлення Львова Хмельницьким” із народною піснею ,,А і чистім 

полі да близько дороги... ” зі збірки Жеготи Паулі [59, с. 128].  

28
 Вплив Т. Падури та Т. Шевченка на поезію М. Шашкевича добре показано 

в дослідженні К. Студинського ,,Генеза поетичних творів Маркіяна 

Шашкевича” (1910). 

29
  Психологічні основи взаємин між двома буковинськими письменниками 

дуже добре окреслила Л. Ковалець у статті ,,Я душею всегда на вас думав… 

(С. Воробкевич у взаєминах з Юрієм Федьковичем)” [75]. 

30
 Зазначимо, що дослідники виявили надзвичайну коректність щодо 

термінології. Вони оперували виразами ,,подібно до Федьковича”, ,,як і 

Федькович”, називали Ю. Федьковича в низці літературних імен найпершим. 

31
 Про жовнірський цикл поезій С. Воробкевича та зв'язок його з фольклором 

писав Ф. Погребенник, однак Федьковичевого впливу не простежував. 

32
 Наприклад: 

І. Котляревський, ,,Наталка-Полтавка” (1819, 1828): 

Ой лихо, не Петрусь, 

Лице біле, чорний вус! [82, c. 239]. 
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С. Воробкевич, ,,Пан Мандатор” (1882): 

Мій Петро – моє добро, 

Срібло, злото мій Петро [29, с. 324]. 

33
 Наведемо, наприклад, перші рядки пісні Наталки з п’єси І. Котляревського:  

Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться; 

О, як моє болить серце, а сльози не ллються [82, с. 218]. 

Поезія С. Воробкевича ,,Клонить вітер всі тополі...” (1980) розпочинається 

так:  

Клонить вітер всі тополі,  

аж удвоє гнуться; 

рада би я веселитись, 

густо сльози ллються [28, с. 194]. 

І в першому, і в другому прикладах маємо початок монологу дівчини, що 

сумує за своїм коханим. Наявний очевидний змістовий перегук (відмінність 

лише в тому, що в героїні буковинця сльози ,,ллються”), однаковий 

фольклорний паралелізм, подібний розмір – 14-складовий силабічний вірш, 

лише в І. Котляревського він у дистиховому варіанті – (8+6)2 з римуванням 

АА, а у С. Воробкевича – у катренному (8,6,8,6 з римуванням АВСВ). 

34
 Наведемо дві перші строфи твору:  

Верховино, світку ти наш!  З верха на верх, и з бору в бір 

Гей, як у тебе так мило!  З легкою в серці думкою, 

Як ігри вод, плине ту час,  В чересі кріс, в руках топір, 

Свобідно, шумно, весело.  Буяє легінь тобою [181, с. 434]. 

Останній катрен поезії має такий вигляд:  

Там то бринить тромбети звук, 

Щебече любо сопівка; 

А як звіра завиє гук,  

В челюсті плюне му цівка [181, с. 435]. 

35
 Наведемо 12 рядків: 
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Топірцями до гори! 

Смуток, сум пропали!... 

Веселімся, щоб луна 

Неслася між скали... 

****** 

Топірцями вдармо враз! 

Весілє як буде, 

Покажемо, що то тне  

Гуцул наш присюди! 

Як горлицев полетить 

Гуцулки дівчина, – 

Світ хороший, но нема,  

Як та Верховина! [29, с. 280–281]. 

36
 Подаємо її в еквіметричному перекладі П. Тимочка: 

Зі страху ударила в голову кров, 

Тож кидає сторож у скруті  

Той саван мерцеві й жахається знов, 

Бо він зависає на прутті. 

Тут місяць, на щастя, явивсь із-за хмар, 

Водночас у дзвони ударив дзвонар,  

Й об землю розбився покійник [46, c. 196–197]. 

37
 Наведемо перший семивірш: 

Хто йде так поволи, мов  з ніг би валився, 

толоков і плаче? Відай то Петро 

блукає, шукає те сонце яскраве, 

що вчора навіки загасло, зайшло? 

Он ген її бачить, до неї летить: 

,,Ах, серце-Олено! ” – ,,Петрусю мій милий!..” [28, c. 311]. 

38
 В еквіметричному перекладі П. Тимочка цей фрагмент виглядає так:  
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,,За мною, люба дитино, йди 

На узбережжя в мої сади, 

Там тебе ігри веселі ждуть. 

Там золототкане вбрання дадуть” [46, с. 166].  

39
 Твір ,,Лісовий цар” закінчується трагічно:  

,,Проймає батька холодний страх, 

Бо марить, стогне дитя в руках, 

Коли ж домчався він до воріт, 

То син навіки покинув світ” [46, c. 166].  

В останній строфі ,,Марійки” теж показано смерть героїні: 

,,Іду вже мій милий! А ти мя прощай 

Старенька матусю, й здорова бувай… 

Упала на лаву і зблідла, як сніг, 

А мати зімліла, звалилася з ніг” [28, c. 326]. 

40
 Далеко десь за морем 

Здіймається скала,  

висока, як Карпати, 

цілісінька зі скла. 

Там щастє в злотім замку 

на троні все видить, 

до себе, як русалка, 

усіх людей манить. 

Та хоч людей вже жило 

на світі без ліку, 

не видряпавсь ніхто ще 

на ту скалу стрімку. 

Бо щастє – то лиш луб’я, 

у него віра-блуд, 

а біганє за щастєм –  
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пустий, даремний труд [28, c. 121]. 

41
 Г. Гайне (в перекладі Д. Загула):  С. Воробкевич: 

Старі пісні, лукаві,   Старі пісні знов чую, 

погані й прикрі сни   та з інших уст щодня, 

я хочу вже сховати,   любов із них говорить 

добудьте ж десь труни [36, c. 41]. і туга все одна [28, c. 213]. 

Цитовану поезію Г. Гайне закінчують такі строфи: 

Нехай однесуть труну ту,  Нащо ж труни такої? 

І вкинуть у море, в глиб,  Навіщо гріб такий? 

бо тій труні великій   Я в нім складу й кохання 

великий личить гріб.   Та й біль надмірний свій [36, c. 41]. 

С. Воробкевич у творі ,,Давно мій біль пекучий…” (б. д.) своєрідно 

продовжує вірш Г. Гайне: 

Давно мій біль пекучий  Та бач, я ошукався! 

в могилу я сховав,   Я був немов сівач, 

надгробником з граніту   що сіє все зітхання 

ще привалив. Думав:   і жаль, і сум, і плач. 

Знов хвиль веселих, милих  А як прийшов час плодів – 

на світі я діжду,    О Боже мій святий, 

зарив глибоко в землю   Росте з могили буйно 

весь жаль мій і журбу.   Мій жаль і біль  

тяжкий [28, c. 225-226]. 

42
 В окремих із них простежуємо подібність емоційної ситуації; пор.:  

Г. Гайне 

(еквіметричний переклад Д. Загула):   С. Воробкевич: 

Ой, що ж то за сурми й труби,   Ти веселенько так ступала 

І дзвони флейт, скрипок?    до шлюбу у вінцях, 

Моє дівчатко любе     лиш втіха, щастє і відрада 

Танцює шлюбний танок [36, c. 29].   Сияли у очах [28, c. 213]. 
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43
 Мав я рожу білу, красну, 

цвила дні і ночі:  

полюбив я одно дівча 

через чорні очи. 

Перестала моя рожа 

цвисти біло, красно: 

перестали мої очи 

та сияти ясно [28, с. 21]. 

44
 Наведемо приклад строфічної анафори: 

Молодої Січи 

горді соколята, 

обійміть ся, пригорніть ся,  

як рідний брат брата. 

Буде молодіти,  

зорев рум’яніти 

наша рідна ненька 

сива і сумненька. 

Молодої Січи 

надіє прекрасна, 

пробуди ся, меш сияти, 

мов зіронька ясна! [28, c. 48].  

45
 Мав я рожу білу, красну, 

цвила дні і ночи: 

полюбив я одно дівча 

через чорні очи [28, c. 20–21]. 

46
 Наприклад:  

Молодої Січи 

горді соколята, 

обійміться, пригорніться, 
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як рідний брат брата[28, c. 52]. 

47
 Наприклад, римується кінець рядка з початком наступного: 

Добре, батьку, кажеш; 

Вмерти, то вмираймо! 

Умираймо за Вкраїну! [28, c. 246]. 

Трапляється римування попереднього рядка з закінченням першого піввірша:  

Виряжає стара мати рідненького сина. 

Виряжає сизокрила сина у дорогу [28, c. 270]. 

Бо доля прибула 

Й неволя минула [28, c. 17]. 

48
 Наведемо приклад із поезії „Рідний край”:  

Всюди сонце гріє    –U–U–U 6 

Цілий день миленько,   –U–U–U 6 

всюди місяць світить   –U–U–U 6 

вечером красненько [28, c. 14]. –UUU–U 6 

Переважає акцентна форма –UUU–U. 

49
 Наприклад:  

У долині ставочок   UU–U||U–U  4+3 

І маленький млиночок,   UU–U||U–U  4+3 

а в млиночку дівчина –   UU–U||U–U  4+3 

хорошая калина [28, c. 46].  U–UU||U–U  4+3 

50
 Наприклад:  

Ходить козак, блукаючи,  –UU–||U–UU 

долі-волі шукаючи,   –U–U||U–UU 

ба лугами, ба степами,   –U–U||–U–U 

вмиваєть ся слізоньками [28, c. 26].U–UU||UU–U 

51
 Наведемо приклад з поезії “Моя Буковина”: 

Чому ти серцю така миленька,  U–U–U||U–U–U  5+5 

рідна землице, моя Буковино?  –UU–U||U–UU–U  5+5 
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Скажи сю тайну мому серденьку  U–U–U||–UU–U  5+5 

гарна, весела, люба, дружино! [28, c. 11].–UU–U||–UU–U  5+5 

У цьому вірші багато рядків мають ритм п’ятистопового ямба з цезурним 

нарощенням на один склад.  

52
 Наведемо уривок поезії:  

Мала бідна зозулечка синів гнучих трох, 

що не було гарним пари в Чорногорі всій. 

Що-ж із того! – Не судилось діждати старій 

втіхи, бо одного взяли в військо ще торік: 

другий, щоб не втяли волос, за кордон утік [28, c. 73]. 

–U–UUU–U||U– –U–   8+5 

UU–U–U–U||UU–U–   8+5 

–U–UUU–U||U–UU–   8+5 

–UUU–U–U||–UUU–   8+5 

–UUU–U–U||UU–U–   8+5 

53
 Наприклад:  

Горить ватра на дарабі, вітрець повіває, 

полониною флояра плаче і ридає. 

Зайшло сонце нічку спати за високі гори, 

темна мрака закриває села, скали, бори [28, c. 28]. 

U–UUU–U||U–UU–U   8+6 

UU–UUU–U||–UUU–U   8+6 

U– –U–U–U||UU–U–U   8+6 

–U–UUU–U||–U–U–U   8+6 

54
 Заверуха виє,    UU–U–U 

буря свище-грає,    –U–U–U 

вже й поточок – водоспадець  UU–UUU–U 

стигне, замерзає [28, c. 64].  –UUU–U 

55
 На горі там монастир   UU–UUU– 
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красний і високий,   –UUU–U 

коло него скали й ліс   UU–U–U– 

теплий і широкий [28, c. 238]. –UUU–U 

56
 Наприклад:  

Де ростуть ліси тінисті   UU–U–U–U 4+4 

наших синіх гір,    –U–UU  5 

сосни, смерічки гилисті,  –UU–UU–U 4+4 

де блукає звір [28, c. 53].  UU–U–  5 

57
 Наведемо приклади:  

Журавлики, ключолети,  U–UU||UU–U 4+4 

горді, сизокрилі,    –UUU–U  6 

як ви мене лишаєте,   UUUU||U–UU 4+4 

други мої милі? [28, c. 75].  U–U– –U  6 

або: 

Схилилася березонька   U–UUU–UU 4+4 

з гори на долину    U–UU–U  6 

не питайся мене, друже,  UU–UU– –U 4+4 

чому в’яну, гину… [28, c. 67–68]. U– –U–U  6 

58
 Наведемо першу строфу поезії:  

Там над рікою, та під скалою  –UU–U||UUU–U 

білая рожа красно цвите –   –UU–U||–UU– 

в старої неньки в хатці маленькій U–U–U||–UU–U „силаб. рядок”  

гожа, хороша доня росте [28, c. 72].–UU–U||–UU– 

59
 І в чужині чути пісню милу, UU–U||–U–U–U 

і там очі мають чудну силу;  U– –U||–U–U–U 

но найкращі очі має   UU–U||–U–U 

та дівчина, що співає   –U–U||UU–U 

руську пісню милу [28, c. 28]. –U–U–U 

60
 1. По грядках    UU– 
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2. малий птах    U– – 

3. скаче і співає    –UUU–U 

4. молода     UU– 

5. ягода –      –UU 

6. Катря умліває [28, c. 56].  –UUU–U 

61
 Наведемо одну строфу: 

Руські серця би віджили,  –U–UUU–U 

давним цвітом би зацвили,  –U–UUU–U 

як то раз бувало,    UU–U–U 

коли боже святе сонце   U– –UU– –U 

в наше ріднеє віконце   –U–UUU–U 

ясно заглядало [28, c. 34].  –UUU–U 

62
 Сумно в гаю зозуля кувала    –U–U||U–UU–U  4+6 

і до мамки слізно промовляла:   UU–U||–UUU–U  4+6 

,,Прислав мене син твій рідний,   U–U–||–U–U  4+4 

поранений тяжко, бідний,    U–UU||–U–U  4+4 

склонив навік свою головоньку   U–U–||–UUU–U  4+6 

на м’якеньку зелен-муравоньку” [28, c. 19]. UU–U||–UUU–U 4+6 

63
 Був то вечір тихий, красний,   –U–U||–U–U 4+4 

пташки щебетали,     U–UU–U  6 

небом світив місяць ясний,    –UU–||–U–U 4+6 

звіздоньки сияли,      –UUU–U  6 

як сидів я, хлопчина,     UU–UU–U  7 

а при боці дівчина     UU–UU–U  7 

під липов зелененьков [28, c. 31].   U–UUU–U  7 

64
 Молодої січи   UU–U–U 

горді соколята,   –UUU–U 

обніміться пригорніться, UU–U||UU–U 

як рідний брат брата.  U–U– –U 
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Буде молодіти,   –UUU–U 

зорев рум’яніти   –UUU–U 

наша рідна ненька  –U–U–U 

сива і сумненька [28, c. 52]. –UUU–U 

65
 Чи є в світі красший танець, U– –U||– UUU  4+4 

як веселий наш козак?   UU–U||–U–   4+3 

Аж дивується поганець,  UU–UU||U–U  4+4 

як танцює наш бідак.   UU–U||–U–   4+3 

Кождий каже: Добрі люде,  –U–U||–U–U  4+4 

нема в світі і не буде   U– –U||UU–U  4+4 

понад танець – гей! га! га!  –U–U||–U–   4+3 

веселого козака [28, c. 22].  U–UU||UU–   4+3 

66
 Наприклад: 

Знаєш ті гори, мій друже милий,  –UU–U||U–U–U  5+5 

що ранком миленьким,    U–UU–U   6 

вечером тихеньким    –UUU–U   6 

сонце їх украшає,     –U–UU–U   7 

сердешно їх любить,    U–UU–U   6 

до себе голубить,     U–UU–U   6 

як мати все про них дбає?   U–U||–UU–U  8 

Я тобі скажу, не треба питати:  –UU–U||U–UU–U  5+6 

То наші любі, високі Карпати! [28, c. 12]. UUU–U||U–UU–U 5+6 

67
 Наведемо перший катрен вірша:  

Ліси зазеленіли,     U–UUU–U 

шумлять потоки з гір,    U–U–U– 

від співу птиць лунають   U–U–U–U 

весело луг і бір [28, c. 63].   U–U–U– 

68
 За що мя мучиш, жалю мій…  U–U–U–U–  4 

Так тяжко,що аж страх?..   U–UUU–  3 
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Розлийся краще, жалю мій…   U–U–U–U–  4 

у піснях і думках! [28, c. 62].    U–UUU–  3 

69
 Перша строфа вірша-диптиха має такий вигляд:  

Сумно чорний ворон кряче,   –U–U–U–U 

вихор лози вдвоє гне,    –U–U–U– 

сиві хмари і сніжницю    –U–UUU–U 

на всі сторони жене [28, c. 70].  UU–UUU– 

70
 Де гори високі     U–UU–U 

і бори широкі,     U–UU–U 

де бурі шаліють,     U–UU–U 

верхи зеленіють,     U–UU–U 

там серце моє! [28, c. 16].   U–UU– 

71
 Наведемо першу строфу вірша:  

Природа убралась у шати зелені,  U–UU–U||U–UU–U 

стопились полями студені сніги,  U–UU–U||U–UU– 

співали пташата у лузі тінистім,  U–UU–U||U–UU–U 

шуміла долина, раділи ліси [28, c. 65]. U–UU–U||U–UU– 

72
 Б. Бунчук у монографії ,,Віршування І. Франка” (2000) наводить фрагмент 

думи ,,Козак Нетяга” та подає її ритмічну схему (у акцентних віршах та 

верлібрі наголошені склади позначаються крапкою, ненаголошені – цифрою): 

Ой до поля Килиїмського їде козак Нетяга,  2.2.2.2.1.1 

Рукою махає,       1.2.1 

Ні о чім не дбає.       2.1.1 

Ой у нього сермячина по коліна,    2.3.3.1 

На нім постоли бобровії,     1.2.1.2 

Онучі бавельнянії,      1.3.2 

Напотим пищать семип’ядная за плечима [14, c. 119]. 1.2.2.4.1 
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Кількість ненаголошених складів між наголошеними коливається в межах 1–

2 (часто), 1–3 (рідше), (1–4) досить рідко. Таку структуру дослідник 

кваліфікує як тактовикову.  

Наведемо 19 рядків з 69-версового думового фрагмента третього розділу 

поеми ,,Скалозуб”:  

Лети, друже милий,      1..1.1 

орле сизокрилий,       .3.1  Х4 

там, де козаки в Січи гуляють,    .3..3.1 

при звуках бандури лицарські діла величають,  1.2.1.4.2.1 

мед-горівку підпивають,     .1.3.1  Х4 

весело вік проживають      1.1.2.1 

і Скалозуба старого споминають.    3.2.3.1 

скажи їм, щоб они ся не смутили    1.3.3.1 

по приборканім батьку не тужили.    2.2.3.1 

щирих козачих сліз не лили,     .2.1.1.1 

но щоби їли і пили      3.2.1  Д2 

і веселилися       3.2  Я2 

й Богу молилися,       1.2.2  Амф2 

та щоб щебетали бряжчали,     4.2.1 

вражі голови стинали,      .1.3.1  Х4 

ворони, вовків-сіроманців татарським трупом годували, 1.2.2.2.1.3.1 

і так поминки по батькові Скалозубови справляли. 1.1.2.4.3.1 

Лиш, орле, кілько твоя сила,     1..1.1.1.1 

Де Україна зелена і мила [28, c. 253–254].  3.2.2.1 Д3 

73
 Сонечко заходить, небо червоніє,  

Летять чаплі, риболови, а Дніпро синіє [28, c. 257]. 

–UUU–U||–UUU–U      6+6 

U– –U–UU–U||UU–U–U     4+4+6 

74
 Наведемо фрагмент пісні: 
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Сизий орел крилами збиває,     .2..3.1 

на могилу усідає       2.4.1  Х4 

і мураві повідає,       3.2.1  Д3 

як чубатих        .1.1  Х2 

і завзятих        2.1  Х2 

турки коло Очакова      .4.2 

постріляли, потопили,      .2.3.1  Х4 

сорок шість чайок розбили –     .1..2.1 

й так на морі зле гостили –     .1.1.1.1 Х4 

гей! гей! [28, c. 260].      .. 

75
 Третій розділ поеми ,,Мурашка” завершує така строфа: 

Поляг пан Мурашка 

з всіми козаками: 

Вже затихло „Слава Богу!” 

Тілько чути „Алла! ” [28, с. 247]. 

76
 Очевидною є фізична розірваність суб’єкта і об’єкта апеляції:  

Все минуло. Чорний волос 

сивина уже покрила, 

а лукава доля, брате, 

нас мов морем розділила [28, c. 78]. 

Маємо нарікання на важку долю, яка спіткала обох респондентів: 

Я тут в’яну і зітхаю, 

горе зношу самотою,  

а ти, брате, – добре знаю – 

очи росиш там слезою [28, c. 78]. 

77
 Наприклад: 

Як-би була я зозуля, 

я би полетіла 

ген в дуброву, та на любу 
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калиноньку сіла… 

Як-би була я рікою 

як той Прут великий, 

не втікала б я до моря 

в чужий край далекий… 

Як-бим була соловейком,  

що вночи співає 

та в серденько чародійно 

мир, любов вливає… [28, с. 92–93]. 

78
 Однак у деяких поезіях це явище повторюється: 

І ви діти, пишні цвіти, 

Тіште ся, співайте [28, c. 87]. 

Руські діти, пишні цвіти, 

Тіште ся, співайте [28, c. 87]. 

Можливо, дисонанс С. Воробкевич застосував свідомо для уникнення 

суцільної точної внутрішньої рими, яка могла дещо ,,затінити” помітно 

слабшу прикінцеву і тим самим порушити перехресне римування, що 

призвело б до ритмічного відокремлення першого рядка строфи. 

Таранами грубі 

Розваляють брами [28, c. 303]. 

Дисонанс різнонаголошуваності та нерівноскладової рими вважаємо 

невмотивованим відхиленням від усталених норм. 

79
 Наведемо першу строфу твору: 

Ой летіли круки три,    UU–U–U– 

сіли над Дніпром,    –UUU– 

стали гратися всі три    –U–UU– – 

дзюбом і крилом [28, с. 322].   –UUU– 

80
 Наведемо перший куплет пісні:  

Ой ви літа, мої цвіти,    UU–U||–U–U 



 258 

                                                                                                                                                                                           

Де сьте ся поділи?    –UUU–U 

Чи з орлами, соколами    UU–U||UU–U 

В ирій полетіли,     –UUU–U 

Літа молодії? [28, с. 6].    –UUU–U 

81
 Спи, дитятко, спи!    –U–U– 

Чуй, як вітер шелестить   –U–UUU– 

І як Черемош шумить,     UU–UUU– 

То они співають,     –U–U–U 

Тебе засипляють,     U–UU–U 

Спи, дитинко, спи [29, с. 52].   –U–U– 

82
 Ця форма постає уперше, як-от:  

Звізди гаснуть, сонце сходить,  –U–U||–U–U 4+4 

вже збудились птички всі,   –U–U||–U–  4+3 

соловейко вже заводить   UU–U||–U–U 4+4 

при поточці у гаї.     UU–U||UU–  4+3 

Жайворонки підлітають,   –UUU||UU–U 4+4 

мило в воздусі співають,   –U–UU||U–U 5+3 

Бога величають [28, с. 89].   –UUU–U  6 

83
 Наприклад:  

Чабан вівці корняє,    U– –UU–U 

Гей! гей! корняє!     – –U–U 

І скалами, і верхами    UU–U||UU–U 

Зі своїми овечками    UU–U||UU–U 

Кочує, мандрує     U–UU–U 

І в трембіту грає,     UU–U–U 

Гей! гей! [29, с. 23].    – – 

84
 Чорні хмари ся розплили,   –U–U||UU–U 4+4 

білий сніг стопився,    –U–U–U  6 

Світ, немов зі сну твердого,   –U–||U–U–U 3+5 
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втішно пробудився.    –UUU–U  6 

Всюди радість і охота,    –U–U||UU–U 4+4 

всюди співи і робота,    –U–U||U–U  4+4 

все воскресло із весною,   –U–U||UU–U 4+4 

смуток мов пішов з водою [28, с. 79]. –U–||U–U–U 3+5 

85
 На земли ми тут лиш гості,   UU–U||–U–U 4+4 

бо спокою тут нема,    UU–U||–U–  4+3 

без устанку там нас тягне   UU–U||– – –U 4+4 

серце наше і душа,    –U–U||UU–  4+3 

де крилаті херувими    UU–U||UU–U 4+4 

милозвучними, чудними   UU–UU||U–U 5+3 

пісньми Бога величають.   –U–U||UU–U 4+4 

Єго славу повідають [28, с. 89–90].  U– –U||UU–U 4+4 

86
 Наведемо перший катрен твору:  

Якби була я зазуля,    U– –U||–U–U 4+4 

я би полетіла     –UUU–U  6 

чень в дуброву, та на любу   –U–U||UU–U 4+4 

калиноньку сіла.     U–UU–U  6 

Полетіла б я в Путилів,    UU–U||–U–U 4+4 

де гори Карпати,     U–UU–U  6 

де мій милий пробуває    UU–U||UU–U 4+4 

і стала б кувати:     U–UU–U  6 

Куку, мій Іване! [28, с. 92].   U– –U–U  6 

87
 Наведемо фрагмент ,,Кріс під пахов…”: 

Кріс під пахов,     –UU–  4 

Вслід за сернов,     –UU–  4 

Хто напротив стане,    –U–U–U 6 

Як маків цвіт в’яне,    U–U– –U 6 

Бо куля летить,     U–UU– 5 
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І грудь му вертить [29, с. 31].   U–UU– 5 

88
 Наведемо приспів пісні:  

Гей-же, браття, поставаймо   –U–U||UU–U 4+4 

всі в кружок і заспіваймо:   –U–||UUU–U 3+5 

Де вино і красний спів,    –U–||U–U–  3+4 

там і дух є прадідів:    –U–U||UU–  4+3 

многая літа! [28, с. 84].    –UUU–  5 

89
 Ой, гук, мати, гук!    U– –U–  6 

Гуцула кохаю,     –UUU–U  6 

Як не бачу вдень хоч раз,   UU–U||–U–  7 

З жалю умираю!     –UUU–U  6 

Гуцул, чабан і стрілець    –U–UUU–  7 

Має кріс і топорець! [29, с. 80].  –U–UUU–  7 

90
 Ой жур, мати, жур!    U– –U– 

Ліпший гуцул, ніж мазур!   –U–UUU– 

Гей ти, Катре, під вінець,   –U–UUU– 

Щоби всему був конець! [29, с. 80]. UU–U–U– 

91
 Наведемо приклади цих форм: 

Кругом столітній ліс стоїть,   U–U–U–U–  4 

там озеро видати     U–UUU–U  3 

глибоке, чорне, як той гріх,   U–U–UUU– 4 

аж лячно споминати:    U–UUU–U  3 

Осока там лиш шелестить,   U–U–UUU– 4 

від співу ліс там не гудить,   U–U–UUU– 4 

пташата там німіють,    U–U–U–U  3 

неначе каменіють [28, с. 314].  U–UUU–U  3 

(,,Озеро царя”) 

***** 

Заграй, ти цигане старий,    U–U–UUU– 4 
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такої, як гадаю;     U–U–U–U  3 

і грошей дам, вина ти дам   U–U–U–U–  4 

і всього, що лиш маю;    U–U–U–U  3 

бо лютий біль ось тут горить   U–U–U–U–  4 

і груди розпирає,     U–UUU–U  3 

і бідне серце так болить,   U–U–U–U–  4 

що гине, умирає [28, с. 93].   U–UUU–U  3 

(,,Заграй, ти цигане старий…”) 

92
 Наведемо одну строфу вірша:  

Лежить він на полі чужому,   U–UU–UU–U 

бездушний жовняр-сирота;   U–UU–UU– 

від гробу далеко ридають   U–UU–UU–U 

миленька і мати стара [28, с. 319].  U–UU–UU– 

93
 1 Куку! куку!     U–U–  Я2 

чути в ліску.     –UU–  Д2 

Ходім, співаймо,     U–U–UД2 зруш. (І) 

радо витаймо     –UU–U Д2 

божу весну! [28, с. 90–91].   –UU–  Д2. 

У тому, що розмір третього рядка – двостоповий дактиль зі зрушенням у 

третій стопі, переконує будова другої строфи: 

Куку! куку!      U–U–  Я2 

чути усе.      –UU–  Д2 

Гаєм, лісочком,     –UU–U Д 2 

бором, поточком     –UU–U Д2 

голос гуде [28, с. 90–91].   –UU–  Д2 

94
 Наведемо приспівну частину: 

Все запалось як у безвість   –U–UUU–U Х4 

з золотавих тих часів!    UU–U–U–  Х4 

Скілька слів лише осталось,   –U–U–U–U  Х4 
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як в той час раз хор гудів:   UU– – –U–  Х4 п/сх. (ІІ) 

„Паничі! паничі!     UU–UU–  Ан2 

Красне місто Чернівці!” [28, с. 96–97]. –U–UUU–  Х4 

95
 Ой у місті, в місті, в славнім Чигирині, UU–U–U||–UUU–U 6+6 

ой та рано, дуже пораненько,   UU–U||–UUU–U  4+6 

ой на ринок-базар та зібрався народ, UU–UU–||UU–UU– 6+6 

стоїть мовчки, мовчки дожидає [28, с. 278].U– –U||–UUU–U 4+6 

96
 Панує все шляхта і бенкетує  U–UU–U||UUU–U 6+5 

по сеймах, сеймиках лиш коверзує,  U–U–UU||–UU–U  6+5 

що запалало, що вже горить   –UU–U||– –U–  5+4 

і тут і там, що чернь не спить.  U–U–||U–U–  4+4 

Не бачить шляхта і не чує,   U–U–U||UU–U  5+4 

якую кару їй готує    U–U–U||–U–U  5+4 

козацький рід; бо вже досить   U–U–||U–U––  4+4 

гіркого горя чернь терпить [28, с. 279]. U–U–U||U–U  5+3 

97
 Наведемо другу строфу уривка:  

Коли так зійдеш України   U–U–U||UU–U  5+4 

Сонце величнеє, скажи,    –UU–UU||U–  6+2 

чи вже ніколи не діждати   UUU–U||UU–U  5+4 

тої щасливої пори?.. [28, с. 283].  –UU–UU||U–  6+2 

98
 У Т. Шевченка:     У С. Воробкевича: 

Отак чини, як я чиню:    Коровід, лобода – 

Люби дочку абичию –    чия тілько молода: 

Хоч попову, хоч дякову,   чи дякова, чи попова 

Хоч хорошу мужикову [192, с. 171]. ой чи наша мужикова [28, c. 294]. 

99
 Ой у нашій хаті  UU–U–U  6 

Усі пелехаті,   U–UU–U  6 

Лишень тота гладка,  U– –U–U  6 

котра наша матка,  –U–U–U  6 
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лиш тота хороша,  U–UU–  6 

котра повна гроша,  –U–U–U  6 

лиш тота пишна,   U–UU–  5 

що має кума [28, с. 293]. U–UU–  5 

100
 Ой внадився журавель U–UU||UU–  7 

та до наших конопель,  UU–U||UU–  7 

журавель чубатий,  UU–U–U–U 6 

і довгоносатий;   UUUU–U  6 

а я тому журавлю   UU–UUU–  7 

бучком ноги поломлю:  –U–UUU–  7 

нехай він коноплі   UU–UU–  6 

не толоче мені! [28, с. 293] UU–UU–  6 

101
 Хведоре, Хведоре,   UU–UU–  6 

не дивися там з гори   UU–U–U–  7 

і до мене ся горни,   UU–UUU–  7 

до куми, до куми!   UU–UU–  6 

І зо мною потанцюй,   UU–UUU–  7 

твоє серце подаруй! [28, с. 294]. UU–UUU–  7 

102
 Ой на горі монастир   UUU–||UU–  7 

не побит, повен дир,   UU––U–  6 

там гуляли комарі   UU–U||UU–  7 

й пишнокрилі мотилі –   UU–U||UU–  6 

а свекруха була муха,   UU–U||–U–U 8 

а бояр сам комар,    UU––U–  6 

а музика чвірінок,   UU–UUU–  7 

лиш біда, що борзо скочив  UU–||U–U–U 8 

у траву, у траву    UU–UU–  6 

і оставив молоду [28, с. 294].  UU–UUU–  7 

103
 У городі буряк, пастернак,  UU–U||U–UU– 9 
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ой унадився козак   UU–UUU–  7 

в чужу гречку іти,   U––UU–  6 

а куди? до куми!    UU–UU–  6 

Ой кум кумі рад,    U–U– –  5 

та завів куму в сад:   UU–U– –  6 

се, кумонько, виноград,  – –UUUU–  7 

а я тобі рад, рад [28, с. 294].  U–UU– –  6 

104
 Наведемо першу строфу поезії ,,Козак Торба”:  

Ой на славній Україні козак Торба жив;    а 

він не зброю козацькую з собою носив,    а 

а барилку тесовую з добрим вишняком,    b 

хто з ним гарно знав цідити, той став козаком [28, с. 321]. b 

105
 Ставок в долині там стояв      а 

і хатка на горі,        b 

а при лотоках у кутку       а 

стояли дві вербі [28, с. 95].      b 

106
 Наведемо одну строфу пісні:  

Ах верніте, мої цвіти,       А 

Ще хоч раз у гості,       В 

Щоб згадали, як зазнала      С 

І я молодости,         В 

Літа молодії ! [29, с. 6].       D 

107
 Де красше смерека і сосна росте, 

де мильше трембіта у вечір гуде, 

де більше пасеться розкішний товар, 

де вище ся носить орел аж до хмар? 

Нігде, лиш у нашім зеленім краю,  

у наших Карпатах, у нашім раю, 

у нашій Буковині [28, с. 91]. 
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108
 Наведемо строфу поезії ,,Моліться Богу”:  

Як раненько ся пробудиш, 

на Бога згадай 

і молитву щирим серцем 

к Нему посилай; 

Він учує мольби твої, 

ласку надішле, 

та й в здоров’ю, божім мирі 

весь день промине [28, с. 88]. 

109
 Тихо всім простором, 

лиш під копитами 

сивий степ дуднить.    а 

Кургани дрімають, 

хиба лиш пташина, 

злякана козацтвом, 

з тернини злетить.    а 

Де-де зірки сяють –  

то козачі душі, 

що лягли за правду, 

за волю святу [28, c. 288]. 

110
 В мої мами зільничок у саду, у саду –  –U–U|UU–||UU–|UU– 

як на танець молода я іду, я іду,   UU–U||UU–||UU–|UU– 

то затичусь зілєчком, зілєчком,   UU–U|UU–||UU– 

Тим пахучим васильком, васильком [28, c. 172]. –U–U|UU–||UU– 

111
 В мої мами зільничок у саду –    –U–U|UU–UU– 

як до церкви я іду,     UU–U–U– 

то затичусь зілєчком,     UU–U||UU– 

тим пахучим васильком [28, c. 172].  –U–U||UU– 

112
 Наведемо строфу і ритмічну схему: 
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Я світами вже бував,   –U–U–U–   7 

Досить тих дівчат видав!  –U–U–U–   7 

Бачив Олю і Марину,   –U–UUU–U  8 

Гандзю, Настю і Ірину,   –U–UUU–U  8 

бачив Ксеню, Пелагію,   –U–UUU–U  8 

Варварину і Гафію,   UU–UUU–U  8 

і Тетяну, Маґдусю,   UU–UU–U   7 

но за всіх я Катрусю,   UU–UU–U   7 

ту, котру я покохав,   –U–UUU–   7 

ой бігме би не міняв!   –U–UUU–   7 

Катерино моя!    UU–UU–   3 

Чорнобривко моя! [28, c. 173]. UU–UU–   3 

113
 Пане дяче, на! зволяй!  –U–U||–U– 

І нам пісню заспівай!   UU–U||UU– 

Ой ци рак, ци риба,   UU–U–U 

А наш дяк Хандиба   UU–U–U 

Ой ци риба, ой ци рак,   UU–U||UU– 

А Хандиба все наш дяк,  UU–U||– – – 

Наш дурак, неборак,   –U–||UU– 

А Хандиба все наш дяк! [29, c. 91].UU–U||– – – 

114
 Той яструб із клювом,  U–UU–U 

Гоя! гоя! гоя!    –U–U–U 

Той у мене кріль!    –U–U– 

Він із хмар спадає,   –U–U–U 

Птиці роздирає!    –UUU–U 

Він у мене кріль –   –U–U– 

Той яструб-сокіл,    U–UU– 

Гоя, гоя, гоя!    –U–U–U 

Ти все будеш моя! [29, c. 116]. U– –U–U 
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115
 Ich din a woiler woiler jud! 

А арендатор, а припинатор!    U–U–U–U– 

Як до мене загостять     UUU–U||UUU–U 

Richan Gojes, то я рад!     UU–U||UU– 

Бо приходить свіже гріш    –U–U||– – – 

За смрід, брате, не за шліж…    UU–U||–U– 

Брень, брень, брень, дзень, дзень, дзень,  U– –U||UU– 

Все в мошенки свіже гріш,    – – –||– – – 

За паскудстви, чемерици,    UU–U||UU–U 

Не за добре шліж, шліж, шліж! [29, c. 102]. UU–U||– – – 

116
 Гей, гей! Милий Боже!    – – – U–U 

Мучся, мучся ти, небоже!    –U–U–U–U 

Я збиваю з сосни      –U–U–U 

З кедрини, ялиці,      UU–U–U 

Мов панни, ті гладкі,     UU–U–U 

Файні бербениці.      –UUU–U 

Все на масло, вурду, бриндзю,   –U–U–U–U 

Гуслянку, весь скором;     –UU– –U 

До чого я рук доложу,     UU–U–U–U 

Дивитись не сором…     U–UU–U 

Все уточу: ракву, плоску,    –U–U–U–U 

І Бог-на що, брате;     U– –U–U 

Із явора я умію      U–UUUU–U 

Хрест святий встругати.    –U–U–U 

Хоч я бондар у селі,     UU–UUU– 

Глузди маю в голові…     –U–UUU– 

Цук!... [29, c. 100-101].     – 

117
 Наведемо початкову строфу твору і ритмічну схему: 

Ви, критики, ви, обскуранти,   – – UU||–UU–U 
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негідники, плюгавці злі!   U–UU||U–U– 

Сиділи ми, мов браття, мирно  U–U–||U–U–U 

на пароходному судні [28, c. 183].  UUU–UUU– 

Перший рядок має ритм амфібрахія з додатковим наголосом у І стопі. 

118
 І небо невмите, і заспані хвилі;   U–UU–UU–UU–U 

І понад берегом геть-геть,    UUU–UU– – 

Неначе п’яний, очерет     U–U–UUU– 

Без вітру гнеться. Боже милий! [193, c. 117]. U–U–U–U–U 

119
 Твір невеликий, наведемо його і ритмічну схему: 

Вже сонечко зайшло, цимбали, бас мовчать, U–UUU–||U–U–U– 

здіймається горі вже дим густий із хат.  U–UUU–||U–U–U– 

Керниця з журавлем, там ладна є вода,  U–UUU–||U–U–U– 

з коновков там стоїть дівчина молода.  U–U–U–||U–UUU– 

До неї мов орел хлопчина прилетів,  U–UUU–||U–UUU– 

до серця притулив, не міг дібрати слів.  U–UUU–||U–U–U– 

Як в ирій журавлі летіли в осени,   U–UUU–||U–UUU– 

Ступили під вінець, побралися вони… [28, с. 171]. U–UUU–||U–UUU– 

120
 Наведемо строфу і ритмічну схему з поезії ,,Коня вже хлопець осідлав… ”: 

Коня вже хлопець осідлав,    U–U–UUU– 

надів блискучу зброю.     U–U–U–U 

„Лети соколом, вороний,    U–U–UUU– 

вже кличуть нас до бою!”    U–U–U–U 

Що нам судилось в зорях там –   UUU–U–U– 

те знає Господь Бог лиш сам [28, c. 134].   U–U–U–U– 

121
 Наведемо першу строфу вірша:  

Там в долі явір і верба    U–U–UUU– 

ростуть мов брат-сестриця,   U–U–U–U 

стоїть там з давнього давна   U–U–UUU– 

цимбрована криниця.    U–UUU–U 
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Туди не раз і я ходив,    U–U–U–U– 

і ту погожу воду пив,    U–U–U–U– 

там в діл той, до криниці [28, c. 135]. U–UUU–U 

122
 Наведемо першу строфу поезії ,,Як лист на деревині….”: 

Як лист на деревині,    U–UUU–U 

що в’яне восени,     U–UUU– 

так скоро, безворотно    U–UUU–U 

минають наші дни.    U–U–U– 

Як бідне серце се згадає,   U–U–U–U–U 

слезою личенько вмиває,   U–U–UUU–U 

бо скоро, дуже скоро    U–U–U–U 

минають наші дни [28, c. 153-154].  U–U–U– 

Розмір цієї строфи, утвореної додаванням двох катренів, – Я33334433. 

Восьмирядкова строфа поезії ,,Під дубом кучерявим…” має схему 

чергування Я3,3,3,3,4,3,3,3: 

Під дубом кучерявим    U–UUU–U 

Сиділи, любко, ми    U–U–U– 

І снили ми обоє     U–U–U–U 

Солодкий сон весни.    U–U–U– 

Як я тебе тулив до груди,   U–U–U–U–U 

То птахи в гаю всюди    U–U–U–U 

Співали, щебетали    U–UUU–U 

Солодку піснь любви[28, c. 171].  U–U–U– 

123
 Наведемо віршований текст і його ритмічну схему: 

Марцеля (до Юлька): Останься тут, ти мого серця раю, 

Без тебе як без сонця квіточка, всихаю, 

Без тебе муки зношу день і ночі, 

В слезах загаснуть мої ясні очі. 

Зоська (до Іона):  Я Елисинда, світом му блукати, 
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Тебе, мій милий, щоб де одшукати, 

Душі ти причепився, як реп’ях кожуха, 

Не найду те, то стану я без духа… 

Морцеля:   Гадь люта в’ється круг мого серденька. 

Юлько:   Пращай в посліднє, яка ти миленька. 

Зоська:   Мене лишаєш, моя ти надіє. 

Іан:    Серденко моє з тоски жахне, мліє. 

Юлько:   Пропало щастя, моя Фаліаде, 

Зазнали ми злоби доволі й зради. 

Марцеля:   Зірниця згасла, жизнь тьма заслоняє. 

Човен розбився, в скали, в море поринає. 

Бувай здоров, мій Медан, – я пропала, 

Тяжкой розлуки болі я пізнала. 

Іан:    Не плач ти, Елисиндо, корале незабута, 

Як ржа залізо, так судьба-отрута 

Сточила серце, ах тяжка недоле!.. 

Змарнієш, як безсонця квіточка на полі, 

Впослідне, ах прощай, ти моя мила!.. 

Зоська:   Як вернешся, то чорна вже могила 

Голубку твою тяжко придавила [76, c. 193]. 

1. U–U–||U–U–U–U 

2. U–UUU–U||–UUU–U Я6 

3. U–U–U||–U–U–U 

4. U–U–U||–U–U–U 

5. UUU–U||–U–U–U 

6. U–U–U||UUUU–U 

7. U–UUU–U||UU–U– Я6 

8. U–U–||U–U–U–U 

9. – –U–U||UU–U–U  п/х (І) 
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10. U–U–U||–U–U–U 

11. U–U–U||–U–U–U 

12. U–U–U||–U–U–U 

13. U–U–U||–UUU–U 

14. U–U–||U–U–U–U 

15. U–U–U||– –UU–U  п/х (ІХ) 

16. U–U–U||–U–UUU–U Я6! 

17. U–U–||U–U–U–U 

18. U–U–U||–UUU–U 

19. U–UUU–U||U–UUU–U Дк4 

20. U–U–U||–U–U–U 

21. U–U–U||–U–U–U 

22. U–UUU–U–UUU–U Я6 

23. U–U–||U–U–U–U 

24. U–UU||U–U–U–U 

25. U–U–U||–UUU–U 

124
 Наведемо першу строфу твору, яка складається з двох катренів: 

Рожі і гвоздики    –UUU–U 

мило знов цвітуть,   –U–U– 

та з очей сирітки    UU–U–U 

слізоньки падуть.    –UUU– 

Соловій співає    UU–U–U 

на калині там –    UU–U– 

Я ж кінця не бачу   –U–U–U 

Жалю і слезам [28, c. 168].  –UUU– 

125
 У хатчині коло кладки, де потік шумить,  UU–UUU–U||UU–U– 

там старий столяр горбатий, наш Павло сидить.  –U–U–U–U||–U–U– 

Струже, теше і співає пісню голосну,   –U–UUU–U||–UUU– 

Що веселу нагадає, зверне на сумну [28, c. 121].  UU–UUU–U||–UUU– 
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126
 Ви дівочі сині очи,    –U–U||–U–U 

чом сльоза вас криє?    –U–U–U 

Як погляну, з болю в’яну   UU–U||–U–U 

серце в грудях ниє.    –U–U–U 

Ви зірниці серед ночи,    –U–U||UU–U 

Сині очи ви дівочі,    –U–U||–U–U 

Хто в вас гляне, зазирає,   –U–U||UU–U 

Тому рай ся отворяє [28, c. 110].  –U–U||UU–U 

127
 Ой на славнім Запорожу   UU–UUU–U 

жив собі козак,     –U–U– 

з діда-прадіда він звався   –U–UUU–U 

Гарасим Щупак.     UU–U– 

Чи то чорта змудрувати,   UU–UUU–U 

чи то жида в шори вбрати,   UU–U–U–U 

чи то турка побороти,    UU–UUU–U 

татарина заколоти,    U–UUUU–U п/сх. 

чи то дівку пригорнути,   UU–UUU–U 

чи добичі десь добути    UU–U–U–U 

все одно у Щупака! [28, c. 355].  –U–UUU– 

128
 Лиш ніби я бачу, що світ наш цілий U–UU–U||U–UU– 

у одіж хорошу убрався;    U–UU–U||U–U 

лиш ніби я чую, як лугом малий   U–UU–U||U–UU– 

веселий потік розігрався [28, c. 106]. U–UU–UU–U 

129
 Наведемо першу строфу поезії і ритмічну схему: 

Щебетала ластівочка    UU–U||UU–U А4 

на даху, на даху:     UU–||UU–  Ан 2 

Я небавом через море    UU–U||UU–U Х4 

полечу, полечу,     UU–||UU–  Ан2 

бо вже осінь лютувати    UU–U||UU–U Х4 
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зачина, зачина     UU–||UU–  Ан2 

бо надходить гість незносний,  UU–U||–U–U Х4 

та зима, та зима [28, c. 180].   –U– –U–  Ан2 п/сх 

130
 Через Прут, через Прут   UU–||UU– 

Човник там пливе, –    –U–U– 

звивайся, весельце,    U–UU–U 

бо там моє серце     U–UU–U 

на мене у лузі вже жде [28, c. 181]. U–UU–UU– 

131
 Наведемо другу строфу вірша та її ритмічну схему: 

Гей орле, орле, здоровий бувай!  U–U–U||U–UU– Дк4 

Скажи ти там дівчині    U–U–U–U  Я3 

нехай вже більш по мині   U–U–U–U  Я3 

не тужить і не плаче,    U–UUU–U  Я3 

мене вже не зобаче,    U–UUU–U  Я3 

бо тут я подружився,    U–UUU–U  Я3 

бо тут я оженився, –    U–UUU–U  Я3 

Скажи, що моя мила –    U–U–U–U  Я3 

високая могила.     U–UUU–U  Я3 

Лети, лети на Буковину,   U–U–UUU–U Я4 

Від мене поздоров дівчину!    U–UUU–U–U Я4 

Мій орле, пращай, пращай! [28, c. 179]. U–UU–U–  Дк3 

132
 Розмір катренів – новий у поета:  

У пивници досить маю    UU–U–U–U Х4 

вина! вина! вина!     U–U–U–  Я3 

І з Молдави і зТокаю    UU–UUU–U Х4 

вина! вина! вина! [28, c. 109].   U–U–U–  Я3 

133
 Як звесь ворожка гарна та?  U–U–U–U–  Я4 

„То знаю я!      U–UU  Я2 

Я, я черновецкой ALmae matris син! – –UU–U||–U–U– Дк6 
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Отець єї звався Га-га-га-гамбрин!  U–UU–U||U–UU– Амф4 

Она знов зветься якось на я, на я…” U– – –U–U||U–U– Дк6 

Ага! ага! Cerevisia!    U–U–||UUU–U Я4 

Ага! ага! cerevisia! [28, c. 128].  U–U–||UUU–U Я4 

134
 Я все тебе кохаю,    U–U–U–U 

мій милий, тихий раю,    U–U–U–U 

Ірино, Ірино,     U–UU–U 

Ірино моя! [28, с. 132].    U–UU– 

135
 У лісі, у лісі,     U–UU–U 

де мир,тишина,     U–UU– 

душа відживає     U–UU–U 

прибита, сумна.     U–UU– 

У лісі потоки,     U–UU–U 

мов чистий кришталь,    U–UU– 

там серце забуде     U–UU–U 

пекучий свій жаль!    U–UU– 

У лісі! У лісі! [28, с. ]    U–UU– 

136
 Я дівчину молоду    UU–UUU–  Х4 

цілував та ще як!     UU–UU–  Ан2 

Бо в дівочих, знай, устах   UU–U–U–  Х4 

Є великий дуже смак [28, с. 182].  UU–U–U–  Х4 

137
 Тріс! Трас! загримить,   – –UU–  Х3 

Кулька лісом запищить,   –U–UUU–  Х4 

Ланя, що як грім летить,   –UUU–U–  Х4 

Враз на землю ся валить! [29, с. 123]. –U–UUU–  Х4 

138
 Вода шумить, вода гуде,   U–U–U–U– 

Гнуться аж потоки,    –UUU–U 

Прибув вже раз, прилинь, моє  U–U–U–U– 

Дівча карооке! [29, с. 141].   –UUU–U 
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139
 За серною ся гонити,   U––UUU–U 

Охото! охото!      U–UU–U 

З креса грімко лиш варити,   –U–U–U–U 

Охото! охото! [29, с. 123].   U–UU–U 

140
 І ти миленька мого серденька,  U–U–U||–UU–U 

ти мій Серафе, спи!    –UU–U– 

Сон солоденький сни! [28, c. 129].  –UU–U– 

141
 Ця нова форма виглядає так:  

Славний доктор медицини,   –U–UUU–U 8 

апостол Павло     U–UU–  5 

знав пораду, як слабого    –U–UUU–U 8 

в животі пекло:     UU–U–  5 

ні хінін, ні морфін,    UU–UU–  6 

не записував гербат,    UU–UUU–  7 

ні мікстури, опіят,    UU–UUU–  7 

радив пити лиш вина! [28, c. 144-145]. –U–U–U–  7 

142
 Наведемо приклад цієї нової форми:  

Північ півень вже звіщає   –U–UUU–U Х4 

Кукуріку!      UU–U  Х2 

Степ безкраїй воскресає:   –U–UUU–U Х4 

Кукуріку! [28, c. 352].    UU–U  Х2 

143
 П’ятистоповий хорей з’являється в поета вперше:  

Якби я зі срібла скрипку мав,    UU–U–U–U– 

я б тобі щоднини пригравав    –U–U–UUU– 

думи, пісні, милі, чарівні,    –U–U–UUU–  

що дрімають в серцю там на дні! [28, c. 169]. UU–U–U–U– 

144
 То привид смерти, фурія люта   U–U–U||–UU–U 5+5 

Зажегла факлю, щоб знов    U–U–UU–  7 

Все рівнополє трупом покрилось,   –UU–U||–UU–U 5+5 
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З серця чуріла скрізь кров [28, c. 345].  –UU–U– –  7 

145
 Де над Манявов ліс густий, 

давно там скит стояв; 

там православ’я хрест святий 

до неба ся здіймав. 

Черці побожні жили там,    Вірш 

як в Києві живуть; 

щодня гудів величний храм 

від милозвучних нут: 

 

,,Пресвятая Богородице,    Проза 

спаси нас!” [28, c. 158-159]. 

146
 Здорова будь, дівчино: 

судилось так мені 

з тобою ся розстати, 

дни свої коротати 

в далекій чужині [28, c. 163]. 

147
 До любки хлопець, мов орел, 

прилинув: „Будь здорова! 

До тебе верну, як вбересь 

у брость-листок діброва”. 

Що нам судилось в зорях там –  

те знає Господь Бог лиш сам [28, c. 134]. 

148
 В вільшині там малий млинок, 

Шумить в одно вода; 

жиє там мельник, а при нім 

дівчина молода. 

Не в голову, а в серце клин 

Забив мені малий той млин [28, c. 137]. 
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149
 „На ворога, брате!” 

„Innainte, frate!” 

І понеслись буковинці 

Слави добувати [28, c. 345]. 

 


