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ОСОБЛИВОСТІ ВІРШОВАНОЇ ФОРМИ  

„ПОВІСТІ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ” ІОНА ПІЛЛАТА 
 

Summary 

The features of verse form of the collection “The story of the Blessed Virgin” by Romanian poet 

I. Pillat are researched. The specific of main verse size was found and some trends of metric forms 

used by the poet were traced. The obtained results extend our knowledge about patterns of Romanian 

poetry of the early 20th century. 

Keywords: Ion Pillat, sacral poetry, versification, syllabo-tonic versification, syllabic versification. 
 

Анотація 
Досліджуються особливості віршованої форми збірки „Повість Пресвятої Богородиці” 

румунського поета І. Піллата. З’ясовано специфіку основних віршованих розмірів та 

простежено тенденції щодо використання поетом певних метричних форм. Отримані 

результати поглиблюють наші знання про закономірності розвитку румунського віршування 

початку ХХ століття. 

Ключові слова: Іон Піллат, сакральна поезія, версифікація, силабо-тонічне віршування, 

силабічне віршування. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности стихосложения зборника „Повесть 

Пресвятой Богородицы” румынского поэта И. Пиллата. Выяснена специфика основных 

стихотворных размеров и прослежены определенные тенденции использования поэтом 

отдельных метрических форм. Полученные результаты углубляют наши знания относительно 

закономерностей развития румынского стихосложения начала ХХ века. 

Ключевые слова: Ион Пиллат, сакральная поэзия, версификация, силлабо-тоническое 

стихосложение, силлабическое стихосложение.  
 

Іон Піллат був одним з найактивніших та найпрацьовитіших поетів румунської 

літератури першої половини ХХ століття. Це „поет-учений”, за твердженнями Ал. Сендулеску 

[11], який творив у період розквіту румунської лірики, коли зіставлялися художні формули з 

теоретичними поглядами стосовно поезії. Він був представником літературного угрупування, 

пов’язаного з журналом „Gândirea” („Мислення”), і одним із найзатятіших захисників традиції, 

класицизму та фольклору, як джерела національної літератури. Таким чином, Іон Піллат постає 

в історії румунської літератури як представник традиціоналізму. Хоча його поезія переконливо 

традиційна, і він свідомо та демонстративно відмовляється від художніх форм модернізму, поет 

„кокетує” з символізмом та парнасіонізмом, і в оригінальній поезії культивує класичну 

виразність. Вважається, що Іон Піллат є поетом-пейзажистом. Його твори пронизані 

ностальгійними нотами, якими оспівуються краї дитинства, незмінне життя румунського села 

або життя власної сім’ї. У своїх творах поет постає уявним мандрівником, який повертається до 

місць свого дитинства. Цей образ мандрівника-паломніка зустрічається і в збірці „Повість 

Пресвятої Богородиці”, де спостерігаємо повернення поета до чистого прихистку віри. 

Вірші збірки „Повість Пресвятої Богородиці” І. Піллата були написані у період з 8 червня 

по 8 серпня 1925 року. Згодом ця збірка увійшла у книгу „Стара церква” разом із циклами 

„Путь волхвів” та „Образи для Євангелія” (1926). Вірші книги „Стара церква” можна вважати 

своєрідною вправою для одухотворення та очищення через панораму святих євангельських 

міст та образів святих. У збірці „Повість Пресвятої Богородиці” автор звертається до біблійної 

історії і створює вірші в яких відображена драма приходу божественного у людській світ, яка 

впроваджена через драму переживань Пресвятої Богородиці. Поет охоплює твори цієї збірки 

двома молитвами: перша – „Молитва на початок”, в який ліричний герой просить Божу Матір 
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благословити мову, якою пише і спостерігати, щоб він не відхилився від історичної правди. У 

другій – „Пастці” – ніби відчуваючи наближення Страшного суду, автор просить у Богородиці 

порятунку від пекла, яке загрожує його душі. Звертання поета до біблійної історії має подвійну 

функцію „внутрішнього очищення душі та спасіння через уявну участь у важливих моментах 

життя Богородиці, які починаються Різдвом Пресвятої Діви Марії та досягають найвищого 

ступеня у момент Вознесіння Божої Матері” [10]. 

Деякі літературознавці, зокрема Н. Манолеску [5], вказує на подібність збірки із твором 

„Das Marien Leben” („Життя Марії”) Райнера Марії Рільке. Але в цілому, літературна критика 

підкреслює оригінальність творів Іон Піллата, показує, що автор прилаштував біблійну історію 

до румунського середовища. Найгрунтовнішу оцінку, щодо румунізації епізодів, пов’язаних із 

життям Святої Марії, подав Дж. Келінеску. Він доводить, що Піллатів Рай розташований у 

румунській місцевості Мусчел, Свята Сім’я проживає на річці „Râul Doamnei” („Річка 

Богородиці”) і одягнена в румунську селянську одежу а Діва Марія оплакує Іiсуса, як воїна 

загиблого у бою [2, р. 778]. Літературознавець підкреслює художню майстерність поета, на 

його гадку, поетів стиль пов'язаний не з символізмом, а з іконографією. Е. Марієнеску 

підтримуючи ідею Дж. Келінеску, констатує, що поета привабили мирські елементи давніх 

румунських церковних художників, які черпали натхнення у румунському фольклорі та 

порівнює поетові способи використання біблійних мотивів з методами народних майстрів, 

іконописців на склі [6, р. 317].  

Хоча наукова бібліографія щодо творчості І. Піллата достатньо багата, праць, у яких 

розглядаються його форми, зовсім мало. Про версифікацію поета принагідно писали В. Стреїну 

[8], Л. Ґалді [4] та A. Voica [9]. Однак у зазначених джерелах „Повість Пресвятої Богородиці” 

не розглянута. Аналіз форми творів збірки „Повість Пресвятої Богородиці” дасть змогу виявити 

певні тенденції використання поетом конкретних віршованих розмірів щодо віршів із 

сакральною тематикою. 

Твори книги характеризуються різноманітністю використаних віршованих розмірів. 

Вірші, здебільшого, витримані в річищі силабо-тонічної системи віршування, але в деяких 

творах простежується силабічна версифікація. Безперечно превалює силабо-тоніка, вона 

характерна для 83,3% віршів. 16,7% творів мають складочисельну будову. 

У царині силабо-тонічних поезій панують двоскладові розміри – 86,6% від усіх класичних 

творів. Серед них переважають ямбічні структури, їхня частка становить 53,3% класичних 

творів та 45% усіх поезій. У свою чергу, в масиві використаних розмірів домінуючим 

виступають Я5 – 27,7% та Х6 – 22,2% від усіх поезій. Розпочнемо з ямбів.  

Тристоповим ямбом укладено поезію „Молитва на початок”, що становить 5,6% від усіх 

творів та 12,5% від загальної кількості усіх ямбових структур. Поет обрав форму релігійного 

гімну, розрахованого на урочистість та на містичність сакральної тематики пропонованого 

твору. Наведемо для прикладу фрагмент:  

Vreau, Maică Preacurată,   п/сх 

Povestea Ta să fie    

În grai cinstit lucrată   

Ca lâna dintr-o iie [7, c. 20]  

В ритміці тристопового ямба, за М. Ґаспаровим, враховується різниця між процентом 

наголошеності сильної І і слабкої ІІ стопи, що відображає діапазон ритмічних варіацій.  

У поезії І. Піллата спостерігаємо частіші пропуски наголосів на другій стопі, що властиво 

природній ритмічній нормі мови. Але, враховуючи загальну підвищену частоту наголосів у 

творі та підкреслення першої стопи, вважаємо, що поет створив таким чином акцентну рамку 

вірша для відчуття чіткості ритму.  

Акцентуация стоп поетового Я3 має таку схему: 

І ІІ ІІІ 

82,2 53,6 100 

Отже, у тристоповиках І. Піллата різниця між наголошеністю стоп становить 28,6%. 

Рядків з позасхемними наголосами – 3,6%.  
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Більшість віршів збірки написано п’ятистоповим ямбом, що становить 27,7% творів та 

62,5% від усіх поетових ямбів. Цей розмір фіксуємо у п’яти поезіях: „Різдво [Богородиці – К.П.]”, 

„Благовіщеня”, „Іосиф – тесляр”, „Втеча” та „Пастка”. Автор не випадково використав форму 

ямбічного п’ятистоповика. За спостереженнями Ґ. Ібреїляну, який проаналізував віршування 

М. Емінеску, ямбічними версами, зокрема п’ятистоповими, написані песимістичні вірші або 

вірші з глибоким філософським змістом. Вважаємо, що І. Піллат обрав саме форму п’яти-

стопового ямба для підкреслення містерії християнського буття та всієї глибини тайни віри. 

Наведемо приклад з поезії „Різдво”: 

N-au fost măslini, nici dafini, nici smochini…   

Pământul sfânt nu e al Galileii –     

La noi e Nazaretul, Ioachim     

De pe pridvor priveşte Râul Doamnei [7, c. 22]  

Акцентуація стоп засвідчує у 5-стоповиках наявність всіх видів ритму, за класифікацією 

Л. Ґаспарова [1, с. 138-140]. Превалюють дві ритмічні форми: висхідний („французький”) ритм, 

при якому ІІ стопа дорівнює сильній І або й сильніша від неї („Втеча”, „Пастка”) і спадний 

(„англійський” або „німецький”) ритм, при якому ІІ стопа дорівнює сильній ІІІ або й сильніша 

від неї („Благовіщеня”, „Іосиф – тесляр”), їхній відсоток становить по 40% від усіх Я5. 

Первинний – тривершинний ритм п’ятистоповика характерний поезії „Різдво”, що складає 20% 

усіх Я5. Ритмічний малюнок віршів виглядає так: 

Назва твору І ІІ ІІІ IV V 

„Різдво” 79,2 75 95,8 16,7 100 

„Благовіщеня” 60 65 70 55 100 

„Іосиф – тесляр” 73,3 93,3 80 46,6 100 

„Втеча” 80 70 65 55 100 

„Пастка” 85,3 70,6 67,6 47 100 

Показовим є багатство використаних ритмічних форм: з тривершинним, спадним і 

висхідним ритмом, що відповідає розкриттю сакральної тематики та філософсько-естетичному 

баченню поетом безумовної вірності і відданості Пресвятої Богородиці Божій волі.  

Усереднена схема акцентуації стоп п’ятистопового ямба така:  

І ІІ ІІІ IV V 

75,6 74,8 75,4 44 100 

Отже, маємо Я5 із тривершинним альтернуючим видом ритму. Кількість 

повнонаголошених рядків сягає 8%. Відсоток рядків з позасхемними наголосами– 0,9. В поезіях 

наявне вкраплення версів, витриманих у річищі Я6, що становить 2,6%. 

Шестистоповим ямбом укладено 11% усіх творів та 25% ямбічних структур. Іон Піллaт 

вжив традиційну для румунської поезії форму з цезурним нарощенням на один склад. Вірші з 

таким розміром називають „румунським александрином”. Наведемо приклад з поезії 

„Вознесіння [Богородиці – К.П.]”: 

Ţărâna-şi face cruce cu dreapta şi se-nchină 

Smerit cum se cuvine icoanelor. Apoi 

Porneşte brazdă dreaptă c-un plug cu patru boi, 

Pe când uşor se pierde Maria în lumină [7, c. 62]. 

 

 

 

 
Хореїчні структури становлять 33,3% силабо-тонічних творів, серед них найуживанішим 

є Х6ц, що складає 80% усіх хореїчних творів та 22,1% усіх поезій збірки. Х6ц харктерний для 

поезій „Дитинство”, „Зірка”, „Мати й Немовля” та „Тройця”. 

Щодо ритміки шестистоповиків, то розглядатимемо їх, як поєднання двох тристоповиків. 

У тристоповому хореї виділяють два види ритму: альтернований (І стопа сильніша ніж ІІ) і 

висхідний (сильніша ІІ стопа, слабша І). 
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Картина ритмічних форм X6ц у поета  виглядає так: 

Назва твору І ІІ ІІІ IV V VІ 

„Дитинство” 56,3 81,3 56,3 93,8 37,5 100 

„Зірка” 56,3 100 37,5 100 12,5 100 

„Мати й 

Немовля” 

56,3 56,3 100 62,5 62,5 100 

„Тройця” 37,5 93,6 12,5 100 12,5 100 

Акцентуація стоп хореїчного шестистоповика засвідчує поєднання обох видів ритму в 

одному вірші. Перший піввірш має висхідний ритм з частішим наголосом на ІІ стопі. У 

другому піввірші фіксуємо сильну акцентуацію першої стопи, що створює альтерований вид 

ритму. Вважаємо, що поет обрав саме розмір шестистопового хорея задля наближення ритму 

поезій до віршованих форм румунського фольклору. На близькість його віршованих творів до 

народної поезії вказує низка мотивів і образів, наявних у румунських колядах. Версифікаційними 

фольклорними ознаками тут є чергування між наголошеністю парних і непарних стоп. Такі 

пропорції у наголошеності властиві для ритму народних творів, тому таку структуру віднесемо до 

стилізованих фольклорних силабічних форм з ритмом шестистовового хорея.  

Загальна картина наголошеності Х6ц виглядає так:  

І ІІ ІІІ IV V VI 

51,6 82,8 51,6 89 31,3 100 

Отже, шестистопові хореїчні структури засвідчують поєднання обох видів ритму: 

висхідного і альтерованого в одному вірші. Різниця між наголошеністю ІІ і І та IV і V стопами 

становить 31,6% і 57,7% відповідно. Версів з позасхемними наголосами – 1,6%. 

Восьмистоповим хореєм написаний вірш „Успіння”, його частка становить 20% від усіх 

хореїчних творів та 5,6% від усіх поезій. Увів таку форму у румунське віршування Ґ. Асакі, 

який назвав його румунським героїчним віршем. Поет вважав, що твори з глибоким 

тематичним змістом треба писати лише довгими хореїчними версами. За спостереженнями 

Л. Ґалді, наявність хореїчного 16- 15-складовика в творчості румунських письменників є 

„архаїчною рисою” і відгомоном античного хореїчного тетраметра [4, с. 171]. 

Щодо ритміки Х8ц, то розглядатимемо його, як поєднання двох 4-ст. хореїв. За 

класифікацією М. Ґаспарова у Х4 можна виділити два види ритму: 1) „архаїзований” 

(наголошеність ІІ стопи нижча, ніж 94%); 2) „традиційний” (наголошеність ІІ стопи 99,5% –100%).  

Пропонуємо для прикладу фрагмент поезії „Успіння”: 

Maica Domnului, ca-n vremuri, sta cu lucrul la fereastră. 

O trezi în raza lunii, lin, aripa lui albastră. 

Strânse iia începută, toate grijile le strânse, 

Strânse zilele trăite, cu şirag de lacrimi plânse [7, c. 59].  

 

 

 

 
У творі простежується чітка цезура. Рядків зі зрушенням чи з позасхемними наголосами 

не зафіксовано.  

Усереднена схема наголошуваності стоп виглядає так: 

І ІІ ІІІ ІV V VI VIІ VIІІ 

26,9 88,5 57,7 100 38,5 96,2 46,2 100 

Як бачимо, у восьмистоповику панує „архаїзованоий” вид ритму, хоча у другому піввірші 

засвідчено тенденцію до більшої наголошеності ІІ стопи, що призводить до альтерованого 

ритму. Різниця між наголошеністю сильних ІІ і VI та слабких І і V стопами становить 61,6 % і 

57,7 % відповідно.  

Трискладові метри представлені дактилями і амфібрахіями, вони характерні для 13,3% 

усіх силабо-тонічних творів та 11,2% усіх поезій. 

У ритмі чотиристопового дактиля укладено поезію „Поклоніння волхвів”: 
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Fâlfâie steaua sus aripi de foc,      Д4 

Stă peste ieslea cu sfântul noroc,     Д4 

Intră în iesle craii grămadă,      Дк4 

Robii lor poartă pe braţe o ladă [7, c. 41].   Д4 

Щодо ритміки тристоповиків М. Ґаспаров стверджує, що якщо „ритм ямба та хорея 

визначався переважно розташуванням пропусків наголосу на сильних місцях – в тристопових 

розмірах пропуски наголосів маловживані через природній ритм мови, і ритмічна 

різноманітність вірша досягається не ними, а розташуванням словорозділів та понадсхемних 

наголосів” [1, с. 104].  

У наведеному творі поет урізноманітнює ритмічний малюнок саме завдяки вмонтуванню 

іношорозмірних та іншометричних віршорядків. Таким чином тільки 75% твору витримані у 

річищі Д4, в яких зафіксовано 10% атонованих рядків та 10% рядків з позасхемними 

наголосами. „Чистота” ритму порушена вкрапленням версів з ритмом Д5 (10%) та Дк4 (5%). 

Також наявні вірші з односкладовою анакрузою (10%), які можна зарахувати до дольникових 

структур, або вважати амфібрахічними розмірами. 

Вірш „Клятва” має структуру Амф4: 
 

Şi dac-a fost Sfântă Maria cea mică,  

Să meargă la hram cu toţi se ridică...  

Şi dac-a fost ziua de toamnă senină,  

Când urcă Negoiul pe zări de lumină,  

La drumul cu plopii foşnind frunza rară,  п/сх. 

Părinţii Mariei porniră în ţară [7, c. 26]  

Щодо ритму чотиристоповика, то він витриманий на 87,4%. 12,6% твору мають структуру 

тонічного віршування: Дк4 (4,4%) та Тк4 (2,2%). Також  у поезії наявний рядок з двоскладовою 

анакрузою (4,4%), що його можна було б віднести до Ан4.  

Частка силабічних віршів становить 16,7% усіх творів. Ця форма характерна для поезій 

„Різдво Христове”, „Скорбота”, „Плач”. Тематика творів та аналіз змісту підкреслює, що 

І. Піллат мав за джерело не тільки „Святе Євангеліє”, а й збірку „Легенди Божої Матері” під 

упорядкуванням С. Фл. Маріана. Це доводить, що поет мав за мету використання скарбів 

національного фольклору. Фольклорними ознаками твору виступають і форми вірщування.  

Поезія „Різдво Христове” має ознаки монорозмірної силабічної форми, її частка 

становить 5,6% усіх творів та 33,3% силабічних структур. Вірш витриманий у річищі 7-

складовика. Більшості версів властиве дотримання ізосилабізму, у творі форма семискладовика 

збережена на 82%. Наведемо приклад:  
 

Jos sub poarta raiului,   7-скл. 

Pe sub Piatra Craiului,   7-скл. 

Unde-ncep muscelele,    7-скл. 

Apele şi stelele    7-скл. 

Vezi, albind ca pe chilim,    7-скл. 

Târg pe nume Vifleim [7, p. 32]  7-скл. 

Акцентний малюнок показує високий рівень хореїзації рядків – 87,8%. Особливо 

відчутною  є дактилічна клаузула, яка властива 9,8 відсоткам версів. 

Форма поезії „Скорбота” та „Плач” засвідчує різноскладовий силабічний вірш, що 

становить 66,7% від силабічних структур. Твір „Скорбота” написаний впорядкованим 

нерівноскладовиком, який на 60% має схему 887887, яка чергується зі схемою 877887. Рівень 

хореїзації рядків становить понад 95%. Наявність дактилічних клаузул вказує на близькість до 

народного віршування. Поезія „Плач” укладена невпорядкованим різноскладовиком 7–8. 

Основним розміром виступає 7-скл., ним витримано 68% віршорядків.  

Аналіз метричних форм поезій збірки „Повість Пресвятої Богородиці” І. Піллата показав, 

що 83,3% творів мають силабо-тонічний характер. Майже 45% віршів мають ямбічну будову. 

Така форма найбільше підходить до глибоких за змістом поезій, сприяє розкриттю сакральної 
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тематики та відповідає філософсько-естетичному баченню поета. Хореїчну структуру мають 

27,7% творів, з них 22,2% є стилізованими фольклорними силабічними формами з ритмом 

шестистовового хорея. Вони разом їз силабічними творами (16,7%) визначають оригінальність 

стилю І. Піллата, який містичний християнський зміст біблійної історії відобразив на основі 

румунської реальності.  
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