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Отже, потужний арсенал потенційних і власне оказіональних слів, що 

різними способами змоделював П. Загребельний у своїх романах, засвідчує 

не лише гіперактивну здатність митця до словотворення, а й підтверджує 

твердження, що авторські новотвори, віддзеркалюючи специфіку 

мовомислення та особливості вербального комунікації тих чи інших верств 

української етноспільноти, мають безпосередній вплив на розвиток мовно-

літературної норми. 
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ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА 

 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні специфiки звукової організації 

поетичних текстів О. Ольжича, визначенні особливостей фонiчних елементів 

як ефективного засобу образного кодування iнформацiї та естетичного 

впливу на процес сприймання повідомлюваного. 

О. Ольжич збагатив мовлення додатковими, авторськими значеннями – 

конотаціями,що свідчить про непересічний талант поета-мовотворця, у якого 

присутнє по-філософському глибоке і водночас емоційне мислення. Цікаві 

авторськи картини допомагають створювати й фоностилістичні засоби. 

Наприклад, у поезії О.Ольжича «Готи» домінуючим звуком є [р] : 

Похмурий день зачаївся в туманi.  

Над бродом ржуть, полохаючись, конi. 

Мiй меч бринить, та чую, що на гранi 

Мене не зрадять крицевi долонi. 

Таку дієву, напружену фоносемантику [р] значною мірою зумовлюють його 

природні акустичні властивості – звучність як, артикуляторна напруженість 

як вібранта тощо. У мовотворчості О.Ольжича така потенційна активність 

цього звука часто використовується як оптимальний засіб передачі неспокою, 

смутку, тривоги. Дрижачий сонорний [р], алітеруючись, виступає 

виразником твердості та рішучості, тримаючи читача в напруженні. У деяких 

віршах частотне вживання р пов’язане із увиразненням картин природи, 

наприклад : 

Давно ріка вернула в береги.  
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Давно нора засипалася в кручі 

І місто мовчки зводить навкруги 

Вали із частоколами колючі (О.Ольжич «Люкреція») 

„Часом звукова організація символічної поезії, – зауважує 

І. Качуровський, – допомагає ліпше розкрити її зміст і сама таким чином 

набуває певного символічного значення» [1]. У поетичній системі Ольжича 

звукові образи  викликані слуховими враженнями. Так, у поезії – «Знов вітри 

над землею, вітри…» автор передає звукописом почуття через асонанс [о] : 

О, ця днина, як п'яне вино! 

О, ця смерть, як холодна блакить! 

Як велично, що нам не дано 

До тридцятого року дожить! 

У римі відбивається прагнення літераторів до краси й повноти звука. 

Наприклад, поезія О. Ольжича насичена виразними римами: 

О, невмолимі скам'янілі дні,  

Міцна рука над людьми і богами 

...Чигає там, у сірій далині, 

Лягає горами за нами (О.Ольжич «Гали») 

 Або:    

Ступи ліворуч: легкий буде спад, 

Повільні луки, мляві серпантини. 

Від інтелекту через хліб назад 

До жаху і бєзсилости клітини (О.Ольжич «Межа») 

Епіфора у поетичних текстах Ольжича найчастотніше виражена 

подвійними та потрійними звукосполученнями: 

За нами розгубленість мертва, 

Де страх і покора — закон. 

Там втрат не буває, де жертва — 

Здобутий в огні бастіон! 

Ім’ям невблаганним свободи 

Здолали ми й кинули ниць 

Понурі карпатські приходи, 

Асфальти далеких столиць. 

На прикладі бачимо, що в поетичному доробку автора домінує 

перехресне римування та точна рима, що сприяє швидкому й легкому 

запам’ятовуванню поезій. 

Серед найпоширеніших фоностилістичних засобів поезії Ольжича 

виокремлено асонанс, алітерацію, полісиндетон, які найчастотніше виражені 

консонантами й асонантами. Тож фоностилістична парадигма поезії Олега 

Ольжича самобутня і вражаюча, становить широку площину для подальших 

досліджень. 
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