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ДО ЧИТАЧІВ ЧАСОПИСУ 

„STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA” 

 

випуску журналу „Studia Ukrainica Posnaniensia” VIII/1 репрезентовано 

наукові розвідки дослідників з Польщі, України, Чеської Республіки та 

Сербської Республіки. У мовознавчій рубриці містяться актуальні стат‑ 

ті з проблем соціолінгвістики, зокрема Уляна Холодова (Оломоуць — Чеська 

Республіка) відкриває дискусію щодо становлення й розвитку української мови 

на території Галичини в др. пол. XIX століття, а Галина Шумицька (Ужгород — 

Україна) розмірковує про державну мову як фактор єднання в умовах 

збереження мультилінгвального розмаїття сучасної України, що простежується 

на території сучасного Закарпаття. Марія Редьква (Краків — Польща) 

присвятила статтю репрезентації статусу української мови в контексті 

багатомовності сучасного світу, ця дослідниця ще раз привернула нашу увагу до 

важливих термінів соціолінгвістики, як-от: двомовність, рідна мова, 

успадкована мова, target language, перша й друга мови, інтерференція та ін. 

Увагу вчених спроєктовано також на питання української діалектології: ідеться 

про регіональні риси подільських говірок, що виявляються в науковому 

дискурсі польських учених ХІХ сторіччя: простежено інтерферентні факти 

взаємодії літературної польської мови з фактами українського діалекту, що 

ґрунтовно схарактеризовано науковим тандемом Бориса та Наталії Коваленків 

(Кам’янець-Подільський — Україна). 

Кілька наукових студій огорнули увагою проблематику української фразео‑ 

логії, серед них і стаття молодої польської вченої Анни Філіп’як (Познань — 

Польща), яка здійснила багатоаспектну класифікацію фразеологізмів, що 

функціюють у художньому (поетичному й прозовому) та публіцистичному 

дискурсі Ліни Костенко, указавши на лінгвокреативність поетеси щодо зба‑ 

гачення фразеологічного фонду української мови та майстерність у модифі‑ 

кації фразеологізмів, її уміння маніпулювати ними з певною прагматичною 

метою. Глибокі роздуми щодо модифікації фраземної норми в білоруській та 

українській літературних мовах, що виявляється в початковий період їхнього 

опису в перш. пол. ХХ ст., запропонував співробітник Інституту мовознавства 

імені О. О. Потебні НАН України Олександр Скопненко (Київ — Україна). 

Зоряна  Мацюк і  Марія  Фенко (Луцьк — Україна) провели  дослідження, що 
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має міждисциплінарний характер: на матеріалі ареальної фразеології вони 

виявили можливі мовні форми вербалізації концепту “душа”. 

Теоретичну працю з лінгвоконцептології оглядового плану запропонувала 

магістр Анастасія Яремчук (Познань — Польща), яка спробувала диферен‑ 

ціювати поняття мовна картина світу — концептуальна картина світу — 

художня картина світу, зосередивши увагу на параметричних ознаках цих 

понять і характері їхнього співвідношення. 

Проблематики сучасної психолінгвістики торкнулася Віталія Папіш 

(Ужгород — Україна), показавши специфіку омовлення депресивного стану 

персонажів повісті Ольги Кобилянської В неділю рано зілля копала і задекла‑ 

рувавши новаторський підхід до вивчення класичної художньої спадщини 

українського народу. 

Політичний дискурс обсервувала Наталія Кондратенко (Одеса — Украї‑ 

на), усебічно описавши мовленнєвий жанр ритуальної політичної комунікації: 

для цього вона обрала своїм дослідницьким предметом публічний виступ, 

а матеріалом — новорічні привітання Петра Порошенка. Домініка Янчура 

(Познань — Польща) сфокусувала увагу на явищі творення політичних тер‑ 

мінів на основі актуалізації антропонімів українських політиків, зібравши 

дослідницький матеріал із сучасного українського публіцистичного дискурсу, 

вона виокремила й схарактеризувала продуктивні моделі й тенденції сло‑ 

вотворення. Роздуми про словесні штампи, ключові слова епохи, до яких 

насамперед належить словосполучення Революція Гідності, що виявляються в 

мові сучасної української періодики, запропонувала Олена Єфименко (Пе‑ 

реяслав-Хмельницький — Україна). Юрій Струганець (Тернопіль — Україна) 

переконливо довів, що футбольна лексика — динамічний сегмент мовної ді‑ 

яльності соціуму, оскільки в неспеціальних контекстах, зокрема в мові сучас‑ 

ної української преси, лексичні одиниці футбольної тематики активно пере‑ 

осмислюються, їхнє значення трансформується й семантично, і стилістично. 

Різновекторними є праці молодих науковців з питань, що стосуються гра‑ 

матики української мови, зокрема Людмила Дерев’янко й Лілія Гаращенко 

(Полтава — Україна) схарактеризували внутрішню семантико-синтаксичну 

кореляцію похідних часових прийменників у структурі темпоративів зі зна‑ 

ченням приблизного та проміжного часу. Реалізаційні особливості орудного 

відмінка порівняльної семантики в когнітивно-ономасіологічному аспекті 

описала Олена Крячко (Харків — Україна). Окрасою збірника є ґрунтовна 

стаття члена-кореспондента АН України Анатолія Загнітка (Вінниця — Укра‑ 

їна), у якій у стислій формі викладено теорію інструменталя в об’єктивній 

граматиці, докладно схарактеризовано категорійність і структурність роз‑ 

глядуваного явища, проаналізовано особливості кваліфікації локативно-

аналітичної семантики інструменталя, яку у свій час запропонував відомий 

український мовознавець Євген Тимченко. 
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Питання перекладознавства у фокусі девіатології, — предмет аналізу, за‑ 

пропонованого співавторами Оленою Ковалевською (Познань — Польща)  

й Оксаною Дуфенюк (Львів — Україна), які при цьому актуалізували про‑ 

блематику юридичної лінгвістики, описавши деякі характерні помилки, що 

виявляються в процесі перекладу польського правового тексту українською 

мовою. 

Традиційно для часопису „Studia Ukrainica Posnaniensia” і в цьому випуску 

піднімаються актуальні питання методики викладання української мови як 

іноземної, зокрема Ніна Данилюк та Тетяна Масицька (Луцьк — Україна) 

репрезентували навчально-методичну базу для вивчення української мови як 

іноземної на підготовчому відділенні, а Марія Сціра (Львів — Україна) подала 

рекомендації щодо вивчення фразеологізмів в іншомовній аудиторії, що є од‑ 

ним з найскладніших питань методики викладання кожної мови як іноземної. 

Літературознавчі напрацювання, що подані в цьому збірнику, 

сфокусовані зокрема на аналізі его-тесту, який дає змогу глибше зрозуміти 

філософсько-мистецькі погляди сучасного українського письменника Юрія 

Винничука. Таке дослідження здійснив Пшемислав Ліс-Маркєвіч (Познань — 

Польща) на основі проведеного інтерв’ю з вищеназваним письменником. 

Наталію Дашко (Дніпро — Україна) зацікавили традиції й новаторство 

новелістики Василя Ґабора: її стаття має узагальнювальний характер. Юлія 

Драгайлович (Белград — Республіка Сербія) звернула увагу на архітектоніку 

оніризму в романі Олеся Ільченка Місто з химерами, зауваживши, що 

оніричні фрагменти тексту сприяють розкриттю всього прихованого й 

утаємниченого; зазначена дослідниця довела, що саме через оніропростір 

автор розкриває драматичну боротьбу, що відбувається у свідомості 

головного героя. Тетяна Шевченко (Одеса — Україна) зробила спробу 

осмислити специфіку вияву наративності в тексті есе українського 

письменника С. Процюка й запропонувала поняття оповідної інстанції в 

письменницькому есе як дискурсивній практиці, що номінується 

екзогінаратором. Теоретичні напрацювання Світлани Журавльової 

(Бердянськ — Україна) привернуть увагу тих, хто вивчає віршовані присвяти 

як різновид української панегіричної поезії доби Бароко, а Світлана Гайдук 

(Сєдльце — Польща), залучивши тексти українських поетів-романтиків, 

змоделювала символічний образ коня у світлі міфологічної парадигми на тлі 

європейської традиції. Дві великі постаті української літератури порівняла 

Жанна Янковська (Острог — Україна), по-новаторськи розглянувши студії 

Івана Франка щодо аналізу поеми Тараса Шевченка Наймичка та його 

однойменної повісті й доповнивши спостереження Івана Франка власними 

міркуваннями на основі постулатів теорії сучасного літературознавства. 

 
Науковий редактор 

Тетяна Космеда 
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CТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ В ДРУГІЙ ПОЛ. XIX СТ.1 
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ROZWÓJ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO 

NA TERENIE GALICJI W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU 

 

ULIANA CHOŁODOWA 

Uniwersytet imienia Palackiego, Ołomuniec — Czechy 

 

 
STRZESZCZENIE. Przedmiotem artykułu jest analiza głównych tendencji kształtowania się 

zasobu leksykalnego odmiany języka zachodnioukraińskiego w Galicji — na terenie dawnych Austro-

Węgier. Na specyfikę rozwoju oraz kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego  

w opisywanym regionie wpłynęła wielojęzyczność środowiska, w którym miała miejsce aktywna 

interakcja międzyjęzykowa powodująca zapożyczenia znacznej części słownictwa z innych języków. 

Ówcześni językoznawcy przyczynili się, pod wpływem idei odrodzenia języków słowiańskich, do 

stworzenia podstaw gramatyczno-leksykalnych ukraińskiego języka literackiego w oparciu o język 

potoczny. W rezultacie spowodowało to zastosowanie form dialektalnych na płaszczyźnie 

ogólnogalicyjskiej. Jednocześnie brak jednostek leksykalnych w języku potocznym został 

zrównoważony poprzez wprowadzenie zapożyczeń z języka starosłowiańskiego, rosyjskiego, 

polskiego oraz częściowo niemieckiego, jak również zastosowanie derywatów typowych dla języka 

ukraińskiego. 

Słowa kluczowe: zasób leksykalny, odmiana języka zachodnioukraińskiego, Galicja, język 

literacki 

 

 

 

 

 

 
 

1 Статтю виконано в межах ґранту Příspěvek vznikl za podpory MŠMT, grant IGA_ 

FF_2018_018 — Text a intertextualita ve slovanských literaturách a kultuře II. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN 

LANGUAGE IN THE TERRITORY OF GALICIA 

IN THE 2ND HALF OF THE 19TH CENTURY 

 

ULIANA KHOLODOVA 

Palacký University, Olomouc — Czech Republic 

 

 
ABSTRACT. The article presents the analysis of main tendencies of the vocabulary formation 

of the western Ukrainian variant of standard Ukrainian in the territory of the former Austro-

Hungarian Empire, especially in Galicia. The specificity of the development and formation of the 

Ukrainian standard language in this region was a multilingual environment which comprised an active 

interlanguage interaction. These factors contributed to the borrowing of a significant part of the 

vocabulary from other languages. In addition, artists of that time, who were influenced by the idea of 

the Slavic languages’ revival, promoted the creation of grammar books and the lexical basis for the 

Ukrainian standard language through the use of a folk-colloquial variant. Consequently, this resulted 

in the use of the dialectal layer, including both general Galician words and peculiarly dialectal ones. 

The lack of lexical units in the colloquial speech was offset by borrowings from Church Slavonic, 

Russian, Polish and, in part, German according to the word-building models which were typical of 

Ukrainian. 

 

Key words: vocabulary, western Ukrainian variant of the Ukrainian standard language, Galicia, 

standard language 

 

 
роблему, що стосується становлення та походження української мови 

крізь призму історії народу, формування її літературних варіантів, 

впливу різноманітних діалектів української мови та інших  мов, 

вивчали представники українського, російського, польського, чеського й ні‑ 

мецького мовознавства2. Концепції про походження й розвиток української 

мови змінювалися під історичним і політичним впливом. Напр., полеміка між 

російським істориком М. Погодіним та українським істориком й етнографом 

М. Максимовичем, російським славістом-фольклористом О. Соболевським 

й українським мовознавцем П. Житецьким. Спираючись на ретельний ана‑ 

ліз давніх писемних пам’яток та фактів живої української мови, українські 

дослідники історії національної мови (О. Потебня, П. Житецький, М. Мак‑ 

симович), науково обґрунтовували старожитність, самобутність української 

мови та її говірок. На межі ХХ–ХХІ ст. різноманітні аспекти українського 

глотогенезу активно розробляють Г. Півторак, В. Німчук, О. Царук, Ю. Кар‑ 

пенко та ін. 

 
2 Детальніше див.: У. Холодова, Становлення і розвиток української літературної мови у 

контексті чесько-українських культурних звʼязків, [в:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś — język, 

literatura, kultura, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, с. 61–74. 
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Cтановлення й розвиток української мови на території Галичини в другій пол. XIX ст. 11 

Один із сучасних дослідників питання походження української мови ав‑ 

стрійський професор-славіст М. Мозер частково спирається на наукову спад‑ 

щину Ю. Шевельова й наголошує на тому, що формування сучасної україн‑ 

ської літературної мови відбувалося в тісній співпраці галичан, які є носіями 

так званого західного варіанта української літературної мови, та представни‑ 

ками Великої України. 

Тему становлення й розвитку української мови в Галичині в тодішньому 

історико-культурному контексті ґрунтовно описав професор М. Лесюк [Ле‑ 

сюк 2014]. У дослідженні увагу присвячено головно граматичній кодифіка‑ 

ції, правопису, створенню термінології. Докладно розглянуто й діяльність 

багатьох примітних галицьких діячів: І. Могильницького, М. Огоновського, 

С. Смаль-Стоцького, Й. Лозинського, проаналізовано мову літературних тво‑ 

рів В. Стефаника, М. Черемшини та ін., підкреслено важливу роль І. Франка 

у створенні так званого узусу західноукраїнського варіанта української літе‑ 

ратурної мови. М. Лесюк зазначає, що раніше, зокрема в радянський період, 

не можна було стверджувати існування двох варіантів української мови, але 

сьогодні неможливо заперечувати їхнє існування. Адже в Галичині, на відміну 

від Великої України, де згідно з Емським указом було заборонено послугову‑ 

ватися українською мовою, вона мала можливість розвиватися вільно, хоча її 

роздирали внутрішні протиріччя й велися з приводу цього гарячі дискусії. 

Тут друкували свої твори східноукраїнські письменники, хоч вони й не завж‑ 

ди погоджувалися із засадами правопису, що діяв у підавстрійській Україні, а 

тому й виникали численні дискусії стосовно можливості взяти галицький 

правопис за основу. Інформацію про наслідки цих дискусій Б. Грінченко ре‑ 

презентував у статті Галицькі вірші, опублікованій у газеті „Правда” (1891), де 

автор звинувачує галицьких письменників у надмірному вживанні полонізмів. 

Цю дискусію підтримали й інші письменники з Великої України, зокрема 

А. Кримський, які вважали, що Галичина не може претендувати на створення 

української літературної мови, оскільки становить лише малу частину Украї‑ 

ни. Не може бути галицько-української й херсонсько-української мов. 

Складні історичні умови формування української мови в чужомовних 

просторах Австро-Угорської імперії, Польщі, Угорщини, Чехословаччини 

створили умови для виникнення західноукраїнського варіанта літературної 

мови к. XIX – поч. ХХ ст. на базі “простої руської мови к. XIX – поч. ХХ ст. 

та галицько-буковинського койне к. XVI – поч. XX ст.” [Ткач 2001: 86]. На 

позначення цього явища використовують термін галицький інтердіалект 

[Ажнюк 1999: 292] — місцевий різновид української мови, що можна 

порівняти з так званим чеським інтердіалектом3. Практичне вивчення 

західноукраїнського варіанта літературної мови к. XIX – поч. XX cт. як суто  

3 Чеський інтердіалект — це наддіалектне утворення чеської мови (народнорозмовна 

мова). Так, роман Я. Гашека Пригоди бравого вояка Швейка написано цим наддіалектом,  

а переклад українською мовою було успішно зроблено С. Масляком (1970 р.) з використанням 

галицького інтердіалекту. 
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12 Уляна Холодова 

мовного феномена — цікавого й важливого для ретроспективного розуміння 

історії української літературної мови, а також для перспективи розвитку й 

удосконалення літературних варіантних норм сучасної української 

літературної мови — тільки-но розпочалося [Ткач 2001: 87]. 

Значна частина мовних одиниць західного варіанта української літера‑ 

турної мови, уживаних у Західній Україні до 1939 р., за Радянської України 

була заборонена або сприймалася на рівні діалектних, розмовно-побутових, 

рідкісних тощо. Це, зокрема, запозичення з польської та чеської лексики, ча‑ 

стина пуристичних неологізмів, галицькі діалектизми — вони були неба‑ 

жані в радянському українському слововжитку, оскільки відхиляли україн‑ 

ську мову від російської [Struminsky 1980/1981: 325]. Нині спостерігаємо 

активізування раніше вживаних слів різноманітних тематичних груп, але 

насамперед суспільно-політичної лексики: поступ — ‘розвиток’, ‘прогрес’; 

розвій — ‘розвиток’; соборний — ‘унітарний’, ‘обʼєднаний’; потяг — ‘поїзд’; 

валіза, наплечник, збіжжя, відсоток, царина та ін. [Кочерган 1997: 19–23]. 

Певний вплив на цей процес має мовна практика діаспори, яка дотримується 

традицій західноукраїнського варіанта української літературної мови, порівн.: 

мапа, засадничий, амбасада, обсервація, заручник, речник, доповідник, опінія, 

славень, гелікоптер, фундація тощо [Єрмоленко 2001: 17]. 

Характерною ознакою тогочасного галицько-буковинського континуума 

було багатомовне середовище, у якому відбувалася активна міжмовна вза‑ 

ємодія, де найвищий щабель мовного престижу мали німецька й польська 

мови. Проте тогочасні демократичні процеси в суспільно-культурному житті 

спричинили перерозподіл комунікативного простору на користь мови корін‑ 

ного населення Галичини й Буковини — української. Проникнення україн‑ 

ської мови у вищі сфери суспільного життя (освіту, науку, культуру, політи‑ 

ку) супроводжувалося неминучим впливом більш розвинутих у соціальному 

й комунікативному планах польської та німецької мов. У результаті 

з’являлося чимало запозичень і кальок, що підпорядковувалися внутрішнім 

законам розвитку української мови, та одночасно відбувався процес розвитку 

власномовного словотворення, зміни значень слів [Шевельов 1996: 26–36]. 

Згідно з дослідженнями Д. Томаса вплив німецької мови на мови слов’ян‑ 

ських народів, що проживали на території Ґабсбурзької імперії, був загаль‑ 

ним і виявився в подібних запозиченнях лексем у різних слов’янських мовах. 

Серед них є такі, якими послуговувалися галичани та буковинці наприкінці 

XIX – на поч. XX ст., напр.: geshaft (ґешефт — ‘справа’, ‘оборудка’), frizur 

(фризура — ‘зачіска’), strudel (струдель — ‘завиванець’), spaciren (шпациру‑ 

вати — ‘йти на прогулянку’); flashe (фляшка — ‘пляшка’), furt (фурт — ‘по‑ 

стійно’), recht (рехт — ‘розум’, ‘здоровий глузд’) та ін. [Georgie 1997: 347, 
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Cтановлення й розвиток української мови на території Галичини в другій пол. XIX ст. 13 

350]. Серед запозичень з німецької мови є такі, що засвідчені різностильови‑ 

ми писемними текстами к. XIX – поч. XX ст. й уживані в літературній мові 

Галичини й Буковини того часу, напр.: фестини — ‘свята’, ‘урочистості’; 

дзиґар — ‘годинник’; коц — ‘ковдра’; мореля — ‘крупна вишня’; бабрати- 

ся — ‘ритися в чомусь’; файний — ‘гарний’; фест — ‘дуже’; трафити — 

‘поцілити’, ‘потрапити’; рихтуватися — ‘готуватися до чогось’ тощо [Кочер‑ 

ган 2001: 19–21]. 

З огляду на українсько-польську двомовність у Галичині сер. XIX ст. за‑ 

кономірними є полонізми. Є. Грицак писав: „Здебільш це звичайні слова, 

взяті з щоденного життя, є деякі слова з життя інтелігенції, потрібні для 

«вищої мови», є й такі, що сильно в нас закоренились і їх досі вживають  

у Галичині, напр. устає, взгляд, попирати, уймати, цофнутись. Але перема‑ 

гають у тодішній мові яскраві полонізми, що їх уже давно позбулась і наша 

буденна й літературна мова, як ось: ведля, веле, вчатий, ехо, кошуля, латво, 

лкати, неякій, немаль, писовня, речей, розпуд, умієтность, хуть, шпони та ін.” 

[Грицак 2002: 60]. Можна сумніватися, чи всі наведені в цитаті слова, нале‑ 

жать до полонізмів, але факт значного впливу польської мови на українську 

заперечувати не можна. 

Багато зі слів, відсутніх у говірковому мовленні, але необхідних для то‑ 

гочасної літературно-мовної практики, було запозичено зі старослов’янської 

мови. Цьому сприяли її близькість до української мови, зрозумілість семан‑ 

тики багатьох слів та авторитет греко-католицької церкви. Значна частина 

лексичних запозичень зі старослов’янської мови супроводжувалася їхнім 

частковим адаптуванням до української фонетики, проте характерні ознаки 

збереглися, зокрема це такі: неповноголосі звукосполучення ра, ла, ре між 

приголосними відповідно до українських оро, оло, ере; звукосполучення жд 

на місці східнослов’янського ж; іменниковий суфікс -тель; дієприкметникові 

суфікси -ащ, -ущ, -м(ий); префікси воз-, пре-, пред-, со- та ін. А той факт, що 

такі самі ознаки характерні й для багатьох слів російської літературної мови, 

на формування якої, як відомо, відчутно позначився вплив старослов’янської 

мови, ускладнює, а в деяких випадках й унеможливлює розмежування фактів 

запозичення зі старослов’янської чи російської мов. Свого часу Є. Грицак 

справедливо зазначив: „Що торкається російської мови, то в Галичині вже від 

кінця 18, а головно в 19 сторіччі, любили тодішні автори підправляти тодішню 

літературну мову російськими словами, бо не знали й не цінили української 

народної мови і тому вигідніше було їм заглядати й черпати з старослов’ян‑ 

ського або російського словника […]. Загал тодішньої читацької публіки не 

знав російської мови, і тому русизми не вражали прикро тодішніх українців. 

Навпаки, в порівнянні з польськими російські слова видавались оригінальні, 

цікаві й таємничі” [Грицак 2002: 56–57]. Помітна частина запозичень із цер‑ 

ковнослов’янської та російської мов наявна в художніх текстах — поетичних, 
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прозових, драматургійних, наукових, богословських і публіцистичних, напр.: 

безумний, борба, брань, взбудити, взнести, взор, вовлекти, воззрети, громо- 

гласний, движеніє, днесь, желаніє, зажагати, изчезнути, лесть, множество, 

мрак, наслідованіє, обільно, ужас, трезвость, уміренность, ходатайство, 

чувствовати [див.: Ґрещук 2016: 197–199]. 

Однак основу для творення української літературної мови Галичини ста‑ 

новила лексика повсякденного спілкування українців та уснопоетичної твор‑ 

чості, що її здебільшого засвідчують тексти, друк яких було започатковано 

виходом альманаху „Русалка Дністрова” М. Шашкевича, І. Вагилевича та 

Я. Головацького. А своєрідною резонансною подією в Перемишлі 1852 р. була 

поява альманаху „Лірвак з-над Сяну” — неоціненного джерела для вивчення 

фонетико-правописних особливостей, лексичного складу, граматичної бу‑ 

дови української літературної мови Галичини XIX ст., оскільки його тексти 

орієнтовано на народну мову як головний чинник формування літературної 

мови. Як показав аналіз лексичного складу збірника, основу становлять ді‑ 

алектні одиниці тогочасної Галичини, що майже повністю або з деякими 

фонетичними видозмінами збігалися з лексичними одиницями тогочасної 

української літературної мови, що формувалася на Наддніпрянщині. Крім 

того, у текстах наявні вузьколокальні діалектизми, що сприймалися в мовній 

свідомості як говіркові слова: банувати — ‘сумувати’, ‘тужити’; відректи — 

‘відповісти’; гайдюга — ‘собака’; галабурд — ‘розлад’; княгиня — ‘наречена’; 

пляс — ‘танець’; пожога — ‘пожежа’; поранний — ‘ранковий’ та ін.; діалектні 

західноукраїнські слова, напр.: борзенько — ‘швиденько’; братка — ‘фіалка’; 

здибати — ‘зустріти’; зеґарок — ‘годинник’; керниця — ‘криниця’; твар — 

‘обличчя’; напудити — ‘налякати’; потрафити — ‘зуміти’; уздріти — ‘по‑ 

бачити’ [Ґрещук 2016], що з огляду на сучасну українську літературну мову 

вважаються позанормативними, але в сер. XIX ст. в Галичині були цілком прий‑ 

нятними для збагачення словника української літературної мови. Більшість 

з них органічно “влилися” до складу лексики західноукраїнського варіанта 

літературної мови, ними послуговувалися тогочасні письменники Галичини. 

Зауважмо,  що  творці  української  літературної  мови  в  Галичині  усві‑ 

домлювали необхідність збагачення лексичного складу мови та її внорму‑ 

вання на всіх рівнях на базі ресурсів народної мови. Такий підхід до мови 

як засобу національної самоідентифікації безпосередньо повʼязаний з ідеєю 

відродження словʼянських мов. Думки про відродження мов слов’янських 

народів, позбавлених державності, поневолених іншими народами, започат‑ 

ковані чеським славістом Й. Добровським, за зразком граматики якого та на 

основі  його мовознавчих доробків були  створені  граматики  літературної мови 

І. Могильницького та М. Лучкая, Й. Лозинського та ін. [Холод 2017: 63–64]. 

Письменник, учений, великий український патріот Й. Лозинський  був 

непримиренним  борцем за українську народну мову, часто вступав у  наукові 
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дискусії, доводячи перевагу української народної мови над церковно-словʼян‑ 

ською, польською, німецькою та російською, фонетичного правопису — над 

етимологічним. Він писав: „Єсли хочемо наш язик образовати, то заданьом 

нашим бити повинно, увальняти го з під впливу польського, церковного, 

росийського і німецького язика” [Лозинський 2001: 208]. У статті О язицѣ 

рускимъ мовознавець репрезентував своє ставлення до народної мови. Він 

стверджував, що в регіоні повинна бути одна офіційна мова, мова того народу, 

„которий  въ  тимъ краю є первобытнимъ и найчисленнѣйшимъ”, бо інакше 

„допустивши на Руси до школъ и урядовъ єще иннонародни языки впрова‑ 

дили бысьмо якись хаосъ, якесь бабилоньске помѣшанье языковъ, а молодь 

мусила б марнувати час на «науку» кылькох мов” [Лозинський 1849: 22–23]. 

Він уважав неправдою те, що українська мова не придатна до обслуговування 

літератури, адже українською були написані літописи й закони, за литовсько‑ 

го панування вона була мовою двору, суду й дипломатії, однак часом від неї 

відступилася шляхта, тож українську мову знову потрібно було повернути до 

вжитку. У численних своїх доробках Й. Лозинський визначає основні риси 

літературної мови. Перша з них — багатство слів і форм, що є в арсеналі тієї 

чи тієї мови. Немає мови, що відразу б змогла забезпечити назвами всі ті 

реалії, які охоплює думка. Але із часом такі слова знаходяться, вливаються в 

мову. Учений демонструє універсальність української словотвірної системи, 

багатство арсеналу словотвірних формантів на конкретних прикладах (напр., 

в іменників: хлопец, хлопчик, хлопчина, хлописко; Ивасьо, Ваньо, Иванище, 

Иваниско; бабуня, бабка, бабище, бабиско; у прикметників — сивий, сивень- 

кий, найсивіший тощо). Він слушно зазначає, що жодною іншою мовою такі 

відтінки значень передати не можна [див.: Лозинський 1849: 11–12]. 

Аналіз різних текстів тогочасних авторів, зокрема збірника Лірвак з-над 

Сяну, дав змогу визначити, що найбільш продуктивними в той час були моделі 

віддієслівних та відприкметникових іменників з абстрактним значенням за 

характерним зразком української та старословʼянської мов, напр., деадʼєк‑ 

тивів на -ня (-нє,-ніє): вінчаня, заблуканя, образованє, опусканє, плеканіє   та 

ін. [Лірвак 2001: 201–211], деадʼєктивів на -ість / -ость: безжурність, 

гибкість, прийдучість, лагодность, смірность [Лірвак 2001: 201–208, 282, 

286]. Такі деривати поширені в текстах конфесійного, наукового й публіцис‑ 

тичного стилів. Синонімними до деадʼєктивів на -ість були новотвори 

на -ство — звитяство, богатство, убожество та ін. [Лірвак 2001: 209, 295]. 

Для творення найменувань виконавців дії використовувався 

старословʼянський суфікс -тель — ділатель, предплатитель, писатель, 

перестроїтель [Лірвак 2001: 208, 213, 216]. Пізніше цей суфікс був витіснений 

більш продуктивним -ник — противник, ремесльник та ін. [Лірвак 2001: 261, 

235]. 

В аналізованих текстах знайдено деривати, утворені за іншими словотвір‑ 

ними моделями, проте їхня кількість незначна. Також виявлено складні сло‑ 
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ва, утворені осново- та словоскладанням, що переважно супроводжувалося 

суфіксацією. Ці новотвори були кальками старословʼянських композитів або 

оригінальними за зразком старословʼянських: глибокоучений, гостиприєм- 

ство, скорописець, чужоземець та ін. [Лірвак 2001: 251, 128, 319, 261]. Чимало 

новотворів не прижилися в українській мові та були замінені більш удалими 

лексичними формаціями, утвореними за продуктивними словотвірними мо‑ 

делями української літературної мови, або ж були витіснені запозиченнями з 

інших мов. 

Отже, намагання створити лексичну базу української літературної мови 

на території Галичини сер. XIX ст. на народній розмовній основі супроводжу‑ 

валося актуалізацією неоднозначних тенденцій та зумовило використання 

діалектного прошарку: і загальногалицьких слів, що в той час сприймалися 

як стандартні, нормативні для літературної мови, яка формувалася в Гали‑ 

чині, і власне діалектних. Брак лексичних одиниць у народнорозмовній мові 

компенсувався запозиченнями зі старословʼянської, російської, польської та 

частково німецької мов за характерними для української мови словотвірними 

моделями. 
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STRESZCZENIE. Badanie przeprowadzono w ramach kierunku metody nauczania języka 

ukraińskiego jako obcego. Istotność badania warunkuje potrzeba systematyzacji materiału. Celem 

badania jest charakterystyka wyposażenia dydaktyczno-metodycznego, którym dysponują 

wykładowcy Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w nauczaniu 

języka ukraińskiego jako obcego w oddziale przygotowawczym. Artykuł wyjaśnia zasady 

teoretyczne, wyznacza główne pojęcia metodyki nauczania języka ukraińskiego jako obcego, takie 

jak: zasada, podejście, metoda, sposób. Dokonano przeglądu tradycyjnych i nowych metod oraz 

podejść nauczania, podręczników, słowników niezbędnych na początkowym etapie nauki języka 

ukraińskiego, zwrócono uwagę na metody interaktywne, zintegrowanie podejść komunikacyjnego  

i językowo-krajoznawczego. 

Słowa kluczowe: metoda nauczania języka ukraińskiego jako obcego, podstawy dydaktyczno-

metodyczne, wyposażenie dydaktyczno-metodyczne, metody i sposoby nauczania, podręczniki, 

słowniki 
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ABSRACT. The study has been conducted in the field of methods of teaching Ukrainian as  

a foreign language. Its topicality has been caused by the necessity to process the collected relevant 

data. The purpose of the study is to describe educational methodological materials used by lecturers 

of Lesya Ukrainka Eastern European National University in order to teach Ukrainian as a foreign 

language at the Preparatory Department. The article reveals a theoretical basis and defines key terms 

in the field of methods of teaching Ukrainian as a foreign language, such as a principle, an approach, 

a method and a mode. A overview of the traditional and new methods and modes of teaching as well 

as textbooks, manuals and dictionaries used at the elementary level of teaching / learning Ukrainian 

is carried out. A special attention is paid to the application of the interactive methods, combination 

of communicative and linguistic cultural approaches. 

Key words: methods of teaching Ukrainian as a foreign language, educational methodological 

basis, methods and modes of teaching, textbooks, manuals and dictionaries 

 

 
а статистичними даними, в українських вищих навчальних закладах 

 у 2017/2018 н. р. здобували освіту близько 62 тис. іноземців.  

 У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 

Українки протягом 2009–2018 рр. на рівні довузівської мовно-фахової 

підготовки (на підготовчому відділенні), за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями “бакалавр” і “магістр” на різних факультетах (переважно 

міжнародних відносин, економічному, юридичному, математичному /зараз 

факультет інформаційних систем, фізики та математики/, біологічному, 

географічному, факультеті психології /зараз факультет психології та соціо- 

логії/), а також в аспірантурі навчалися громадяни Республіки Білорусь, 

Болгарії, Російської Федерації, Литви, Республіки Польща, Азербайджану, 

Узбекистану, Республіки Конго, Республіки Сенегал, Федеративної 

Республіки Нігерія, Намібії, Зімбабве, Алжиру, Сирії, Держави Лівія, Гани, 

Того, Замбії, США, Китаю. Викладене вище, потреба систематизування 

матеріалів щодо викладання української мови як іноземної визначають 

актуальність підготування відповідного методичного забезпечення та добору 

методів роботи на кожному етапі навчання. 
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У цій статті йтиметься про аналіз методичного забезпечення навчання 

української мови як іноземної на підготовчому відділенні Східноєвропей‑ 

ського національного університету імені Лесі Українки (далі СНУ імені Лесі 

Українки), результати якого, як видається, будуть корисними для колег з інших 

закладів вищої освіти (далі ЗВО). Це дослідження виконано в рамках напряму 

методики викладання української мови як іноземної. Отже, мета статті — 

описати навчально-методичне забезпечення вивчення української мови як 

іноземної на підготовчому відділенні. Завдання — розглянути й системати‑ 

зувати основні матеріали з методики навчання української мови як іноземної, 

які використовують викладачі СНУ імені Лесі Українки. 

Методика викладання української мови як іноземної (далі УМІ) в Україні 

почала формуватися, як відомо, у 50–60-і рр. ХХ ст. (Ю. Жлуктенко, Н. Тоцька 

та ін.), відповідно розвивалася в 70–80-і рр. (Г. Макарова, Г. Онкович, 

Н. Присяжнюк, Л. Паламар та ін.). Упродовж 90-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст. ця 

робота активізувалася. У зв’язку зі значним збільшенням кількості іноземців, 

які почали вивчати українську мову, відкрито низку спеціальних кафедр у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, НТУ „Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, НТУ „Харківський 

політехнічний інститут” та ін. 

За кордоном уже тривалий час успішно працюють кафедри або відділи 

україністики, зокрема в Яґелонському університеті в Кракові, Варшавському 

університеті, Університеті імені Адама Міцкевича в Познані, Університеті 

Марії Складовської-Кюрі в Любліні (Польща), Софійському університеті 

(Болгарія), Пряшівському університеті (Словаччина), Університеті Палацько‑ 

го в Оломоуці та Празькому університеті (Чехія), УВУ в Мюнхені, інститутах 

славістики Лейпцизького університету й Університеті імені Мартіна Лютера 

в Галле (Німеччина), Університеті Париж ІV (Франція), Кембриджському 

університеті (Великобританія), Альбертському, Оттавському, Торонтському й 

Манітобському університетах (Канада), Гарвардському, Стенфордському та 

Колумбійському університетах (США), Університеті іноземних мов Ханґук 

у Сеулі (Південна Корея) та ін. Серед провідних українських методистів 

назвемо С. Воробйову, Н. Зайченко, І. Кочан, Н. Станкевич, О. Туркевич, 

Г. Швець та інших, які узагальнили результати своєї практичної роботи в 

статтях, посібниках, словниках, дисертаційних працях. До розвитку теорії 

методики викладання УМІ та реалізування її на практиці долучилися 

зарубіжні дослідники: С. Амір-Бабенко, Г. Бідер, І. Гук, А. Гумецька, 

М. Кавецька, Й. Капралі, Е. Кучарська, Й. Співак, Б. Шкандрій, Д. Ярчак та 

ін. Однак чимало методичних напрацювань потребують систематизування, 

уточнення щодо традиційних і новітніх методів навчання. 

Наголосімо, що в Україні опубліковано низку видань з методики викла‑ 

дання УМІ: збірник матеріалів міжнародної конференції Українська мова як 
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іноземна: проблеми методики викладання (Львів 1994), І. Кочан, Н. Захлю‑ 

пана Словник-довідник з методики викладання української мови (Львів 2005), 

Навчальні програми та методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації 

„Українська мова як іноземна” (Київ 2015) та ін. Важливим досягненням 

стало видання щорічного збірника Теорія і практика викладання української 

мови як іноземної (Львів 2006–2017), у якому є розділ з методики викладання 

УМІ. Про становлення методики УМІ писали І. Кочан та Г. Швець [Кочан 

2012; Швець 2013]. Т. Космеда здійснила огляд методичного забезпечення 

для польських студентів [Космеда 2017]. Значний внесок у розвиток методики 

викладання УМІ зробили Г. Онкович та Л. Паламар (зокрема вони є автора‑ 

ми докторських дисертацій та монографії [Онкович 1995; Паламар 1997]), а 

також О. Туркевич (авторка кандидатської дисертації [Туркевич 2012] і кіль‑ 

кох статей з проблеми формування термінолексики з методики УМІ [Турке‑ 

вич 2012]). Укладачі методичних праць орієнтуються на Навчальні мінімуми 

з української і російської мов для іноземців, укладені Н. Зайченко й С. Вороб‑ 

йовою (Київ 1995), а також на Державний стандарт з української мови як 

іноземної. Рівні А1–С1 (Київ 2014), Загальноосвітній стандарт з української 

мови як іноземної (Київ 2014) та комплекс програм, розроблених відповідно 

до рівнів володіння європейськими мовами: А1 — початковий рівень, А2 — 

базовий рівень; В1 — I середній рівень; В2 — II середній рівень; С1 — про‑ 

фесійний рівень (наказ МОН України від 24.06.2014 р.). Використовуючи 

названі матеріали, автори цієї статті підготували й видали працю Українська 

мова як іноземна: робоча програма нормативної навчальної дисципліни для 

слухачів-іноземців підготовчого відділення (Луцьк 2015, 2016, 2017, 2019), 

яку використовують у СНУ імені Лесі Українки, тексти й методичне 

забезпечення для практичних занять та екзамену. 

Отже, на сьогодні маємо чималі досягнення в галузі методики викладання 

УМІ. Визначальним для навчання УМІ є ключові поняття принцип, підхід, 

метод, прийом, зміст яких з’ясовують такі вчені: А. Бронська, Н. Зайченко, 

В. Маковська, Л. Мацько, Т. Кудіна, Б. Сокіл, Г. Строганова, О. Туркевич та ін. 

[Зайченко1995; Бронська 2000; Сокіл 2007; Строганова 2008; Мацько, Кудіна 

2011; Туркевич 2012]. Терміносполученням принципи навчання дослідники 

позначають основні, вихідні положення, що зумовлюють особливості викла‑ 

дання УМІ. Загальні лінгводидактичні принципи навчання такі: свідомість, 

наочність, науковість, системність, доступність, активність, креатив- 

ність, колективність. Крім того, у процесі викладання УМІ послуговуються 

принципами активної комунікації практичної спрямованості, країнознавчої 

інформативності, надання переваги рідній мові, новизни, концентризму, а 

також комунікативно-ситуативним принципом. Важливий чинник — ура‑ 

хування мотиваційної, вікової, географічної, культурної, соціальної, мовної 

специфіки контингенту іноземців. Зауважмо, що комунікація — засадничий 
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принцип і метод викладання УМІ. Навчальний матеріал організовують за 

двома змістовими лініями: комунікативно-мовленнєвою та мовною. Навчання 

УМІ підпорядковане практичній меті — оволодіння мовою як засобом спілку‑ 

вання в повсякденному житті й отримання професійної освіти в Україні. Це 

визначає функційний підхід до відбирання й подання мовних одиниць, їхнє 

ситуативно-тематичне репрезентування та укладання текстотеки. 

Прийомами навчання називають конкретні дії та операції викладача 

безпосередньо в процесі навчання, тобто спосіб пояснення навчального ма‑ 

теріалу, зокрема це опис, порівняння, зіставлення, семантизування та ін. 

Термін підхід об’єднує сукупність понять на позначення „системної організа‑ 

ції процесу передавання та засвоєння знань, що об’єднує всіх суб’єктів 

навчання — викладача і студента” [Строганова 2008: 173]. Відповідно до 

цього в методиці УМІ виділяють екстралінгвістичний, системний, 

комунікативний, функційний, діяльнісний, індивідуальний, особистісний, 

комплексний, компетентнісний, культурологічний підходи та підхід 

взаємопов’язаного навчання, що відіграють визначальну роль у навчанні мови 

на початковому етапі та підготуванні методичного забезпечення. Наголосімо, 

що інколи зміст понять “принцип” та “підхід” дослідники ототожнюють. 

Метод (від грец. metodos “шлях дослідження, пізнання”) — „система 

правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, су‑ 

спільства і мислення; шлях, спосіб досягнення певних результатів у пізнанні 

і практиці, тобто спосіб організації теоретичного і практичного освоєння 

дійсності” [Кочерган 2006]. Спираючись на класифікацію М. Кочергана [Ко‑ 

черган 2006], науковці виділяють філософські, загальномовні та лінгвістичні 

методи мовознавчих досліджень. Як зауважує О. Туркевич [Туркевич 2012], 

методична терміносистема об’єднує кілька тематичних класів термінів з ме‑ 

тодики викладання УМІ: а) власне методичні; б) лінгвістичні; в) психоло‑ 

го-методичні; г) соціокультурні. Найбільш поширені такі традиційні методи 

навчання іноземних мов: граматико-перекладний, усвідомлено-зіставний, 

аудіолінгвальний, аудіовізуальний, усвідомлено-практичний, комунікативний 

[Туркевич 2012]. Їхнє використання у вітчизняній методиці для опанування 

іноземних мов стало традиційним [Гнаткевич 1999], а з 90-х рр. ХХ ст. — 

і для вивчення УМІ. Вони засвідчили свою ефективність й охоплюють такі 

складники (подаємо в стислому вигляді): 1) граматико-перекладний (слов‑ 

никовий запас і знання граматики формуються на основі художніх, суспіль‑ 

но-політичних текстів, що містять правильні граматичні форми); 2) усвідом- 

лено-зіставний (порівняння подібних і відмінних мовних явищ в українській 

та рідній мовах); 3) аудіолінгвальний (багаторазове прослуховування й про‑ 

мовляння мовних зразків); 4) аудіовізуальний (вивчення базових конструкцій, 

найчастотніших одиниць, моделей вербальної та невербальної поведінки); 

5) усвідомлено-практичний (навчання мови за чотирма видами комунікатив‑ 
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ної діяльності: читання, письмо, говоріння, аудіювання); 6) комунікативний 

(розвиток мовленнєво-мисленнєвої активності студентів і вивчення та закрі‑ 

плення нового матеріалу в процесі спілкування) [Сокіл 2007]. До них активно 

вдаються викладачі УМІ на підготовчому відділенні СНУ імені Лесі Українки 

й на інших етапах вивчення мови. Перелік методів та прийомів навчання УМІ 

ще не усталений, чіткого розмежування між методами й прийомами, принци‑ 

пами та підходами також не проведено. 

Одна з основних характеристик методичної роботи на сучасному ета‑ 

пі — перенесення акценту з інформаційного навчання на оволодіння мето‑ 

дами комунікації, розвивання в іноземних слухачів і студентів здатності до 

набуття нових знань. Щоб активізувати комунікативну діяльність іноземців, 

не лише використовуємо різноманітні методи навчання, а й поєднуємо з інно‑ 

ваційними методами такі усталені методи / прийоми: пояснювально-ілюстра- 

тивний (розширення словникового запасу й побудова синтаксичних одиниць 

на основі роботи з ілюстраціями, репродукціями, зразками, схемами тощо), 

репродуктивний (відтворення в процесі спілкування засвоєних лексичних  

і граматичних одиниць), проблемного викладу (вивчення нового матеріалу 

будується навколо відповідної важливої для аудиторії проблеми), частково-

пошуковий (слухачі самостійно встановлюють значення лексем за 

словниками, намагаються з’ясувати їх за контекстом, шукають синоніми й 

антоніми, на основі наведених зразків виводять граматичні правила тощо), 

дослідницький (слухачі виконують невеликі індивідуально-дослідні 

завдання, напр., за перекладним словником встановлюють спільні лексичні 

одиниці в українській та рідній мовах; виокремлюють групи власних назв 

географічних об’єктів та власних імен людей; шукають паралелі в етикетних 

формулах української та рідної мов, у граматичних формах, побудові 

синтаксичних конструкцій тощо). Серед інноваційних методів застосовуємо 

такі: 1) інтерактивні методи (створення на занятті невимушеного 

спілкування студентів та викладача або студентів між собою, творче 

моделювання певних ситуацій, виконання невеликого проекту, рольові ігри, 

інтерв’ювання, “мозковий штурм”, “дерево рішень”, “акваріум”, “кейс-

метод” тощо); 2) використання нових технічних засобів навчання — 

комп’ютерних та мультимедійних, мережі інтернет (доцільні для контролю 

знань, зберігання й застосування навчальних лексичних матеріалів, 

підготування проектів чи презентацій про країну тощо); 3) позааудиторне 

ситуативно-тематичне вивчення мови (засвоєння лексики й граматики в 

різних сферах офіційного  та побутового спілкування: у магазині, касі, 

кіоску; на пошті, у банку; у ресторані, кафе, їдальні; у бібліотеці; в 

адміністративних установах; на вулиці, у транспорті; у театрі, музеї, на 

екскурсії; у поліклініці, в аптеці тощо); 4) інклюзивний метод (залучення  до 

занять для іноземців українських студентів і, відповідно, іноземців — до 

лекцій і практичних занять для українців) та ін.; 5) метод культурно-масо- 
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вої активності / діяльності (заохочення до участі в проведенні державних, 

громадських, народних свят, університетських заходів, напр.: Дня освітянина, 

Андріївських вечорниць, Різдва, Нового року, свята Валентина, днів 

народження Лесі Українки й Т. Шевченка, Паски, випускного вечора тощо). 

Спираючись на усталену структуру заняття (повторення вивченого, 

сприймання нового матеріалу, засвоєння, узагальнення), а також на поширені 

етапи опрацювання нової лексики (презентація, інтерпретація, семантизація, 

засвоєння, повторення й контроль за якістю її вивчення), у роботі з інозем‑ 

цями на початковому етапі вдаємося до незвичних форм і прийомів. Серед 

них назвемо такі: “Поширити речення” (на місці пропущених слів поставити 

потрібні одиниці), “Вилучити зайве” (у складі речення забрати надлишкові 

слова), “Роз’єднати слова” (у реченні, записаному без міжслівних проміжків, 

виокремити відомі слова), “Завершити фразу” (у незакінчених реченнях по‑ 

ставити потрібні слова, щоб вони стали закінченими), “Зробити комплімент” 

(з наведених зразків вибрати комплімент дівчині, хлопцеві, другові, мамі…), 

“Прогноз погоди” (на основі даних про температуру, напрям і силу вітру, 

хмарність підготувати прогноз погоди), “Асоціації” (до написаних або 

названих слів-стимулів дібрати слова-асоціації), “Алфавіт” (до кожної букви 

алфавіту записати / назвати якомога більше відомих слів), “Пояснити 

значення імені” (за словником власних імен людей пояснити значення 

відомих українських імен, розкрити значення свого імені); “Змінити 

співрозмовника” (ефективний для роботи слухачів у групах), “Портрет” (опис 

зовнішності й характеру реальної людини або фотопортрета, картини) та ін. 

Також залучаємо для вивчення лексики й граматики різноманітні 

аудіоматеріали, що репрезентують певну комунікативну ситуацію, записи 

спонтанного мовлення, відеозаписи (напр., новини, уривки художніх, 

науково-популярних та мультиплікаційних фільмів тощо). Слухачам 

подобається вчити й виконувати тексти українських народних пісень (Ти ж 

мене підманула, Ой на горі два дубки), інсценізувати дитячі казки (Колобок, 

Рукавичка), моделювати типові ситуації, напр.: Ранок у сім’ї, Вечір у сім’ї 

тощо. 

Новітні методи й технології докладно описують Т. Касьяненко, Т. Куді‑ 

на, Л. Мацько та ін. [Мацько, Кудіна 2011; Касьяненко 2013]. Т. Касьяненко 

звертає увагу на те, що сьогодні все більшого поширення у викладанні УМІ 

набуває метод навчання із застосуванням комп’ютера. „Інструментальні за‑ 

соби, у тому числі при вивченні української мови як іноземної, складаються 

з багатьох компонентів, серед яких виокремлюють: 1) реєстрацію користу‑ 

вачів; 2) засоби адмiнiстрування; 3) подання навчальних матеріалів; 4) за‑ 

соби тестування та оцінювання знань користувачів;  5) засоби тренування  та 

навчання; 6) зберігання статистичних даних про результати тестування 

користувачів. Інструментальні засоби для навчання та тестування дають змогу 

викладачам, зокрема, генерувати тестові завдання з бази даних за критеріями, 
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заданими розробником курсу; використовувати тестові завдання різних типів 

(вибір одного варіанта із запропонованих, вибір кількох варіантів із запропо‑ 

нованих, уведення відповіді); включати малюнки, анімацію, аудіо- та відео‑ 

файли; користуватися в режимі навчання контекстною допомогою; видавати 

(у режимі контролю) в кінці тесту статистичні дані про результати тестування, 

які записуються в базу даних результатів; указувати час для виконання тес‑ 

ту. Студентам-іноземцям це дає змогу здійснювати контроль над засвоєнням 

знань (у режимі on-line), а викладачам забезпечує можливість доступу та 

редагування баз даних із запитаннями; визначення критеріїв вибору завдань; 

перегляду бази даних реєстраційних форм; здійснення адміністрування цих 

баз даних тощо” [Касьяненко 2013]. 

Вивчення іноземної мови завжди пов’язане з відкриттям культури її 

народу-носія. Л. Селіверстова із цього приводу пише: „Зважаючи на те, що 

мова виконує дві найважливіші функції — комунікативну й кумулятивну, 

іноземці мають вивчати українську мову не тільки як новий код — спосіб 

вираження думки з метою навчання, а і як джерело повідомлень про 

українську культуру. Для того, щоб наблизитися до нової культури, 

світогляду, світосприйняття, недостатньо засвоїти лише план вираження 

змісту мовних явищ. Необхідне засвоєння й плану змісту — нової системи 

понять, тобто концептуальної картини світу, що покладено в їхню основу” 

[Селіверстова 2007: 9]. Отже, за порівняно короткий період (10 місяців) 

потрібно ввести іноземних студентів до мовно-концептуальної картини світу, 

мову якої вони опановують. 

На специфіку роботи зі слухачами підготовчого відділення звертає увагу 

також Ю. Трубнікова: „Перед викладачем української мови як іноземної стоїть 

завдання не лише максимально ознайомити студента з особливостями мови на 

початковому етапі навчання, але й сформувати загальне сприйняття культур‑ 

но-національного середовища. Це, на наш погляд, можна реалізувати насам‑ 

перед через добір відповідного лексичного матеріалу, опрацювання текстів, 

що сприятимуть ефективності цього процесу” [Трубнікова 2013: 27]. Отже, 

комунікативний та культурологічний (лінгвокраїнознавчий) підходи в процесі 

навчання УМІ стають визначальними й взаємопов’язаними. Застосування 

матеріалів з лінгвокраїнознавства допомагає іноземним студентам адапту‑ 

ватися до нового мовно-культурного середовища. Лінгвокраїнознавчий під‑ 

хід, методи й прийоми навчання лексики з національно-культурним змістом, 

урахування міжмовних та міжкультурних паралелей викладено в монографії 

Г. Онкович, у статтях А. Бронської, Н. Данилюк, О. Смолінської та ін. [Он‑ 

кович 1997; Бронська 2000; Смолінська 2002; Данилюк 2012; Данилюк 2014; 

Данилюк 2016]. У багатьох ЗВО України на підготовчому відділенні, а також 

під час навчання на факультетах іноземці слухають курси країнознавства або 

лінгвокраїнознавства, що відповідно методично забезпечені підручниками  й 

посібниками, які місять  відповідну  інформацію  про  Україну,  напр.: 

Країнознавство  для  слухачів  підготовчого  відділення 
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(Л. Азарова, Л. Горчинська та ін., Вінниця 2010), Знайомтесь: Україна 

(Н. Ушакова, І. Петров, Харків 2012) та про міста, у яких вони перебувають: 

Місто Лева (Г. Бойко та ін., Львів 2013), Харків. Перші кроки (В. Тараненко, 

Л. Солодова, Т. Доценко, Харків 2011), Знайомтеся: Київ (Г. Швець, Київ 

2011), Суми — нова мова, нові друзі, нове життя (Л. Біденко та ін., Суми 

2018) та ін. 

Основним засобом подання лінгвокраїнознавчої інформації, як відомо, 

є текст. За допомогою спеціально дібраних оригінальних та адаптованих текстів 

можна познайомити іноземців з досягненнями української науки та культури, 

постатями видатних людей України у сфері науки, освіти, літератури, 

фольклору, мистецтва, спорту та ін. З такою метою використовуємо названі 

вище посібники, однак їхні тексти потрібно адаптувати для початкового 

рівня слухачів підготовчого відділення. Тому ми уклали свої тексти, зокрема 

з такими назвами: Луцьк, Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки, Леся Українка, Музей Лесі Українки, Волинь. Вони 

дають змогу слухачам познайомитися зі специфікою нашого регіону. 

Корисними є й лексикографічні праці, що теж потребують адаптування до 

початкового рівня: Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української 

мови (сім зошитів видали викладачі ЛНУ імені І. Франка, Львів 2006–2016), 

лінгвокраїнознавчі словники, укладені Н. Данилюк й авторським 

колективом Україна в словах (Київ 2004), Україна від А до Я (Луцьк 2014), 

статті Н. Данилюк та І. Процик про використання лінгвокраїнознавчих 

словників для вивчення УМІ [Процик 2011; Данилюк 2014]. 

Методи й принципи навчання УМІ реалізовані в навчальних підручниках 

і посібниках, якими найактивніше послуговуються викладачі СНУ імені Лесі 

Українки на підготовчому відділенні: В. Вінницька Слухаємо, говоримо, пи- 

шемо (українська мова як іноземна) (Київ 2003); Н. Зайченко, С. Воробйова 

Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення (Київ 2005); 

Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого від- 

ділення (ред. Т. Дегтярьова, Суми 2010); Н. Лисенко, Р. Кривко, Є. Світлична, 

Т. Цапко Українська мова для іноземців (Київ 2010) та ін. Для того, щоб слуха‑ 

чам було легше сприймати матеріал поряд з власне українськими використо‑ 

вуємо посібники, у яких пояснення наведені англійською мовою: O. Bekh, 

J. Dingley Ukrainian. Teach youself (London 2007), Let’s speak Ukrainian 
(1 част. — Київ 2010), Ukrainian elementary. Ukrainian for Foreigners. 
Українська мова для іноземців (Київ 2017).

Оскільки матеріалів для франкомовних іноземців, які вивчають українську 

мову, обмаль, Н. Данилюк і Д. Пуфалт (викладач з Канади, який упродовж 

багатьох років працював у СНУ імені Лесі Українки) підготували до друку на‑ 

вчальний посібник з паралельними коментарями англійською та французькою 

мовами, що незабаром вийде у світ. У процесі вивчення словникового складу 

УМІ для пояснення значень слів, добирання синонімів й антонімів, перекладан‑ 
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ня текстів залучаємо, крім названих, словники синонімів й антонімів, переклад‑ 

ні, тлумачні, тематичні тощо. Зазначмо, що викладачі СНУ імені Лесі Українки 

видали англійсько-український словник — навчальний посібник для іноземців, у 

якому, крім слів та їхніх значень, подано й сталі вислови, а також усі грама‑ 

тичні форми, що викликають труднощі: English-Ukrainian Reference Dictionary 

for Foreigners (укл. Є. Гороть, Н. Данилюк, І. Калиновська та ін., Луцьк 2016). 

Для закріплення вивченого матеріалу слухачі підготовчого відділення ви‑ 

конують вправи й завдання. Услід за О. Туркевич [Туркевич 2012], їх 

об’єднуємо в такі групи: 1) за способом виконання: усні та письмові; 2) за 

призначенням: тренувальні, контрольні; 3) за місцем виконання: аудиторні 

та домашні; 4) за способом виконання: індивідуальні, парні, групові; 5) за 

мовними рівнями: фонетичні / лексичні / граматичні / синтаксичні; 6) за 

способом виконання: вправи за зразком, конструктивні, творчі; 7) за 

належністю до виду мовленнєвої діяльності: вправи для аудіювання, читання, 

письма, говоріння (часто їх комбінуємо); 8) за розміщенням щодо тексту: 

дотекстові, притекстові, післятекстові; 9) за наявністю моделей та відповідей: 

інструкція, зразок, коментар, ключ до вправи, відповідь до вправи; 10) за 

призначенням: контрольні й тренувальні завдання та ін. Крім вправ і завдань, 

уміщених у підручниках і посібниках, пропонуємо ті, які ми підготували для 

роботи зі слухачами.  

У лінгводидактиці вже вироблено теоретичні засади, а в численних 

статтях, кількох дисертаціях і монографіях з методики викладання УМІ 

виділено й обґрунтовано ключові термінопоняття. Для роботи зі слухачами-

іноземцями на підготовчому відділенні створено належну навчально-

методичну базу (підручники, посібники, словники, програми), затверджено 

навчальні плани й стандарти. Традиційні методи навчання на сучасному етапі 

доповнено інтерактивними методами, що передбачають використання нових 

засобів: технічних (комп’ютера, мультимодальних систем)  

і комунікаційних (мережі інтернету). Для кращого опанування українською 

мовою та її культурою (нормами) активізовано комунікативний та 

лінгвокраїнознавчий підходи, які набувають усе більшого поширення, що  

й відображено у відповідних навчально-методичних матеріалах. Перспективу 

дослідження вбачаємо в докладному описуванні методів і прийомів навчання 

іноземних студентів на кожному мовному рівні, а також підготуванні нових 

праць для забезпечення процесу навчання. 
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STRESZCZENIE. Do głównych tendencji w zakresie współczesnej składni funkcjonalnej 

należy przede wszystkim semantyzacja, która opiera się na przeorientowaniu badań lingwistycznych 

na zasadzie „od treści do formy”. Aktualność danego badania uwarunkowana jest koniecznością 

wielowymiarowej analizy korelacji przyimków wtórnych — składników czasowych przyimkowo-

rzeczownikowych konstrukcji ze znaczeniem czasu przybliżonego i pośredniego oraz analizy 

korelacji między pochodnymi przyimkami czasowymi zgodnie ze współczesną nauką. Badanie 

koncentruje się na formalnej strukturze czasowych przyimkowo-rzeczownikowych temporatywów z 

uwzględnieniem relacji genetycznych wtórnych przyimków czasu, a także na wariantach 

znaczeniowych przez nie 
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realizowanych. Przeprowadzono analizę paradygmatów czteroskładnikowych przyimkowo-rzeczow‑ 

nikowych korelatywów ze znaczeniem czasu przybliżonego i pośredniego we współczesnym języku 

ukraińskim. Stwierdzono, że wtórne przyimki czasowe powodują pojawienie się cech różnicujących 

we współzależnych przyimkowo-rzeczownikowych strukturach czasowych, dzięki czemu wchodzą 

w wewnętrzne związki korelacyjne. Specyficzne warianty semantyczne, odcienie stylistyczne i sfera 

zastosowania są podstawowymi atrybutami różnicującymi przyimkowo-rzeczownikowe konstrukcje 

z wtórnymi przyimkami czasowymi. 

Słowa kluczowe: przyimek wtórny, konstrukcje przyimkowo-rzeczownikowe, korelatyw, 

temporatyw, znaczenie czasu przybliżonego i pośredniego 
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ABSTRACT. One of the key trends in modern functional syntax is semantic one aiming to 

redirect linguistic research according to the principle „from content to form”. The topicality of the 

proposed study is grounded on the need for a multidirectional investigation of correlations of secondary 

prepositions which are constituents of temporal prepositional-nominal structures with semantics of 

approximate and intermediate time as projected to the sentence as a multi-level syntactic unit. The 

author also elucidates systematic correlations of temporal prepositions derivatives in accordance with 

their modern scientific research. The article focuses on the formal structure of prepositional-

substantive temporatives with the obligatory consideration of genetic connections of secondary 

temporal prepositions, as well as on the semantic shades realized by them. The present four-

component paradigms of preposition-noun correlates with approximate and intermediate time values 

are analyzed in modern Ukrainian. It is proved that derived prepositions of time determine the 

appearance of differential attributes in the relative preposition-noun temporal structures, which 

makes the latter enter inner correlations. Specific semantic shades, stylistic markings and the sphere 

of application are the basic differential attributes of correlative prepositional-substantive structures 

with secondary temporal prepositions. 

Key words: secondary preposition, preposition-noun structures, correlation, temporative, 

approximate and intermediate time semantics 
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Внутрішня семантико-синтаксична кореляція похідних часових прийменників… 35  
сучасній лінгвістиці важливе місце посідають теорії, пов’язані з про‑ 

цесами активної семантизації синтаксису, що базуються на переорі‑ 

єнтації мовознавчих досліджень за принципом “від змісту до форми”. 

Нові тенденції зумовлюють відповідні корективи у визначенні особливостей 

категорійної системи й уможливлюють специфічне потрактування мовних 

синтаксичних одиниць. До кола перспективних проблем сьогодення вважа‑ 

ємо за доцільне внести питання, пов’язані з функціюванням співвідносних 

прийменниково-іменникових темпоративів. Іманентні властивості й широкий 

потенціал складників часових прийменниково-субстантивних корелятивів,  

а також різноманітні особливості їхньої взаємодії досліджують і аналізують 

у межах цілісної системи, оскільки прикметною ознакою категорії темпо‑ 

ральності є та, що її утворюють одиниці різних рівнів, пов’язані між собою 

загальною ідеєю часу. 

Особливе зацікавлення викликають прийменники, що відіграють вагому 

роль у граматичній сфері сучасної української літературної мови. Сполучаю‑ 

чись із іменниками або їхніми субститутами, прийменники є найпоказовіши‑ 

ми індикаторами синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень. 

Як мовна одиниця, що безпосередньо бере участь в організації текстових 

структур, а також має високу частоту вживання й впливає на динаміку лек‑ 

сичного складу, прийменник постійно перебуває в полі зору мовознавців. 

Його дослідження пов’язані з іменами українських і зарубіжних мовознав‑ 

ців: О. Мельничука, І. Кучеренка, А. Колодяжного, З. Іваненко, І. Вихован‑ 

ця, К. Городенської, А. Загнітка, Г. Балабан, В. Бондаренка, Є. Куриловича, 

М. Нікольського, Є. Черкасової, А. Шаранди та ін. 

Актуальність цієї розвідки зумовлена передусім потребою відстежити 

співвідношення вторинних прийменників у структурі часових прийменнико‑ 

во-іменникових конструкцій із семантикою приблизного та проміжного часу 

в проєкції на речення як синтаксичну одиницю, що реалізується на різних 

рівнях мовної системи, а також необхідністю системного аналізу корелятив‑ 

них зв’язків між похідними темпоральними прийменниками. 

Мета статті — виявити специфіку реалізування внутрішньої семанти‑ 

ко-синтаксичної кореляції прийменниково-субстантивних темпоративів з 

вторинними часовими прийменниками, що експлікують значення приблиз‑ 

ного та проміжного часу. Об’єкт вивчення — прості речення з прийменни‑ 

ково-відмінковими темпоральними структурами, що реалізують семантику 

приблизного та проміжного часу, а предмет — прийменниково-іменникові 

конструкції з похідними часовими прийменниками. Досягнення поставленої 

мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) схарактеризувати прийменни‑ 

ково-субстантивні темпоративи з вторинними часовими прийменниками, що 

виражають значення приблизного та проміжного часу; 2) описати всі можли‑ 

ві прийменниково-відмінкові корелятиви — репрезентанти семантики при‑ 
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близного та проміжного часу, що структуровані похідними темпоральними 

прийменниками; 3) вибудувати й репрезентувати парадигми співвідносних 

темпоративів аналізованої семантики, з’ясувати специфіку їхньої формаль‑ 

но-синтаксичної та значеннєвої ієрархій; 4) виокремити диференційні харак‑ 

теристики структур-корелятів. 

Простір, рух і час — триєдиний комплекс форм матеріального буття. Од‑ 

нак якщо перші два складники можуть сприйматися органами чуття, то час є 

поняттям абстрактним, інтелектуалізованим. Час у лінгвістиці інтерпретують 

як відображення реально-темпоральної моделі в мові. Щодо цього О. Тара‑ 

сова зауважує, що неможливо глибоко розкрити поняття часу, не враховуючи 

характер перцепції темпоральних відношень людською свідомістю та їхнє 

оформлення засобами мови. Час у мові можна розглядати в складі тих кате‑ 

горій, за допомогою яких установлюють антиномію між лінгвальною та екс‑ 

тралінгвальною діяльністю людини. На думку цієї дослідниці, час належить 

до понять, що не лише описані засобами мови, а й експліковані в ній самій, у 

її словниковому складі та граматичному ладі [Тарасова 1992: 24]. Оскільки 

фізичний час є об’єктивною категорією, то властива кожній мові система тем‑ 

поральних відношень повинна бути більшою чи меншою мірою редукованим 

відображенням загальної моделі часових відношень [Всеволодова 1975: 6]. 

Темпоральність (від лат. temporalis — часовий) — семантична категорія, 

на основі якої сформовано функційно-семантичне поле [Теория функциональ‑ 

ной грамматики 1990: 5]. Вона об’єктивує сприйняття й осмислення людиною 

часу окреслених ситуацій та їхніх складників щодо моменту мовлення. Тем‑ 

поральність справедливо називають векторною категорією, тобто такою, для 

якої характерне визначення напряму [Теория функциональной грамматики 

1990: 7]. Темпоральні відношення відображають властивості реального часу 

[Бондар 1996: 11] та позначають різний перебіг руху в часі [Загнітко 2007: 

124]. Вони є стрижнем мовної системи, позаяк тільки через їхню інтеграцію 

в мові можна з’ясувати особливості репрезентування останньою топологічних 

і метричних параметрів реального часу. В основі темпоральних відношень 

лежить порівняння за часом дії. Ці відношення встановлюють зв’язок мови з 

об’єктивною дійсністю, тобто з реальним часом. Для вираження темпо‑ 

ральних відношень у мові використовують низку засобів — „граматичних 

(морфологічних і синтаксичних), лексичних, а також комбінованих (лекси‑ 

ко-граматичних, граматико-контекстуальних тощо)” [Теория функциональной 

грамматики 1990: 5] (переклад автор. — Л. Д. і Л. Г.). На особливу увагу заслу‑ 

говують ті синтаксичні засоби, що мають прийменниково-відмінкові струк‑ 

тури. Останні, як стверджує А. Габай, є основними експлікаторами часових 

семантико-синтаксичних відношень [Габай 2011: 39]. Темпоральні приймен- 

никово-іменникові конструкції — це синтаксичні одиниці, що слугують для 

реалізування часових взаємовідношень і взаємодій між предметами та явища‑ 
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ми реального світу. Прийменниково-відмінкові структури — репрезентанти 

часових відношень — знайшли належне висвітлення у працях українських  і 

зарубіжних лінгвістів. У просторі української мовознавчої концепції різні 

аспекти функціювання темпоральних конструкцій висвітлені в граматичних 

студіях В. Барчука, О. Бондаря, І. Вихованця, Т. Голосової, О. Задорожної, 

З. Іваненко, П. Каньоси, Р. Куцової, С. Романюк та інших учених. У русистиці 

часові сполуки вивчали А. Кока, В. Філіппова, О. Бондарко, М. Всеволодова, 

Г. Золотова й ін. 

У  структурі  прийменниково-відмінкової  форми  на  семантико-синтак‑ 

сичному рівні прийменник має синтаксемотвірний потенціал. Темпоральні 

синтаксеми кваліфікують як різновид вторинних предикатних синтаксем [Ви‑ 

хованець 1992: 140]. Як дериваційна морфема прийменник виконує важливі 

функції в структуруванні часової синтаксеми й водночас є одним з маркерів 

темпоральних відношень у реченні. Крім формально-синтаксичної, приймен‑ 

ник виконує ще й семантичну функцію, що полягає в „конкретизації ролі 

іменника в денотативній структурі висловлення” [Всеволодова 2003: 34] 

(переклад автор. — Л. Д. і Л. Г.). У складі прийменниково-іменникових 

темпоративів використовують часові прийменники, поєднані з іменниками 

в непрямих відмінках. Прийменникові конструкції, що функціюють у мові 

як адвербіалії часу, є складною системою співвідношень, утворюваною се‑ 

мантичними відмінностями різних прийменниково-відмінкових форм з од‑ 

наковими умовами вживання. Саме прийменники, як уважає М. Степаненко, 

послідовно й виразно виконують функцію семантичного маркера [Степаненко 

2004: 391]. Як матеріал для конструювання й вираження форм повнозначних 

слів прийменники водночас є найпоказовішими актуалізаторами синтаксич‑ 

них відношень і маркерами семантичних відтінків категорії темпоральності. 

Ураховуючи викладене, доцільно виокремити семантико-синтаксичну ко‑ 

реляцію, звернення до якої уможливить докладну характеристику всіх чинних 

співвідношень прийменниково-іменникових конструкцій у системі часових 

семантико-синтаксичних відношень. Таку кореляцію прийменниково-імен‑ 

никових темпоративів трактуємо як співвідношення двох чи кількох семан‑ 

тично споріднених або опозитивних часових прийменниково-відмінкових 

структур, що, передаючи однопланове значення часу, відрізняються певними 

семантичними відтінками. Термін однопланове значення часу застосовують на 

позначення окремо взятих складників основних протиставлень темпоральної 

сфери: одночасність / різночасність, часова попередність / часова наступність, 

означена тривалість / неозначена тривалість тощо. 

Внутрішнім називаємо такий тип семантико-синтаксичної кореляції при‑ 

йменниково-відмінкових конструкцій, який постає на базі часових приймен‑ 

ників, що належать до того самого розряду за походженням. Отже, цей тип 

кореляції охоплює темпоративи, утворені за участю або тільки первинних, 
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або лише вторинних прийменників, напр.: через хвилину — за хвилину — по 

хвилині; о цій порі — на цю пору — в цю пору — в цій порі — під цю пору; до 

початку зими — перед початком зими; за часів Кочубея — у часи Кочубея; 

під час огляду — у (в) ході огляду — у (в) процесі огляду; перед виборами — 

напередодні виборів — у (в) переддень виборів — незадовго до виборів — не- 

задовго перед виборами; у кінці відпустки — на кінець відпустки — під кінець 

відпустки — при кінці відпустки — перед кінцем відпустки й ін. 

Окремий розряд між двома чітко розрізнюваними групами, які вказують 

на часову попередність або часову наступність, становлять структури, що уза‑ 

гальнено відображають часову приблизність. Корелятиви трикомпонентної 

парадигми prep близько + Ngen — prep біля + Ngen — prep коло + Ngen 

містять указівку на приблизний, орієнтовний час дії. Компонентами виокрем‑ 

лених синтаксем є похідний прийменник близько в структурі темпоратива 

prep близько + Ngen. Така першість утримується завдяки тому, що в значенні 

прийменника близько семантика часу проступає прозоріше порівняно з при‑ 

йменниками біля, коло, напр.: Канадець приходив тепер пізніше, виходив 

десь близько півночі [Вільде 2004: 27]; Уже близько третьої дня Скрипник 

озвався на мобільник Віталія [Кокотюха 2006: 86]. Модель синтаксеми prep 

близько + Ngen використовується в різних стилях. Дещо менш застосову‑ 

ваними є структури з прийменником біля: вони властиві мові художньої лі‑ 

тератури, а подеколи трапляються в текстах публіцистичного стилю, напр.: 

Біля восьмої години до мого столика підсідає Карачапов [Винниченко 2006: 

52]; Вже було біля п’ятої години, музей замикався [Гуменна 2004: 261]; Ра- 

їса Соломонівна приїхала біля першої дня, віддихуючись від вуличної спеки 

[Жадан 2006: 45]. Як засвідчує мовний аналіз, темпоративи з прийменником 

коло на позначення часової приблизності не властиві мові сучасних письмен‑ 

ників. Вони зафіксовані лише спорадично в художній літературі ХІХ–ХХ ст., 

напр.: Довженко вийшов з каюти десь коло третьої години ночі [Мартич 

1991: 113]; Він прожив під сонцем коло ста літ [Довженко 2003: 15]. З-поміж 

2020 проаналізованих темпоративів із вторинними часовими прийменниками 

виявлено лише три з прийменником коло. У прийменниках біля та коло ви‑ 

разніше актуалізується семантичний відтінок просторової близькості. З. Іва‑ 

ненко зауважує, що прийменники близько, біля, коло поєднуються зазвичай 

з назвами умовних вимірів часу (година, тиждень, місяць, рік) і вказують на 

приблизний термін виконання дії [Іваненко 1969: 45]. 

У текстах творів сучасних письменників, зокрема постмодерністів, тра‑ 

пляються конструкції з прийменником ближче до, що функціює в сполученні 

з родовим відмінком субстантива (prep ближче до + Ngen) та передає, як і 

вичленувані вище синтаксеми, значення часової приблизності, напр.: Ближче 

до вечора у вагончику-маркеті стало людно [Кокотюха 2006: 180]; Ближче до 

ночі взагалі не міг знайти собі місця [Дереш  2008: 101]; Ближче до полудня 
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знекровлена бідою Іветта Андріївна Вербицька повернулася з консиліуму […] 

[Люко Дашвар 2010: 36]. Прийменник ближче до утворений сполученням 

препозиціоналізованого прислівника близько в простій формі вищого ступе‑ 

ня порівняння з первинним прийменником до. У структурі темпоратива prep 

ближче до + Ngen він (порівняно з прийменниками близько, біля, коло) 

виразніше репрезентує семантику приблизного часу. Високу функційну ак‑ 

тивність синтаксеми prep ближче до + Ngen передусім у текстах художньої 

літератури, а також у мові публіцистики забезпечує те, що похідний приймен‑ 

ник ближче до регулярно сполучається із субстантивами часової й нечасової 

семантики. Наприклад, ця синтаксема поєднується з назвами пір року (зима, 

весна, літо, осінь), місяців (січень, лютий, березень, квітень, травень, чер- 

вень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень), днів тижня 

(понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя), частин доби 

(ранок, обід, полудень, вечір, ніч, світанок, північ), державних і релігійних 

свят (Новий рік, Івана Купала тощо), назви трапез (сніданок, обід, вечеря), 

періодів і явищ за церковним, сільськогосподарським та академічним кален‑ 

дарями (піст, масляна, сівба, оранка, сесія), періодів відпочинку (відпустка, 

канікули, перерва, вихідні), подій, пов’язаних з періодом розвитку людського 

суспільства (повстання, революція, неп, війна, окупація, колективізація, пере- 

будова, вибори), заходів та форм суспільної організації часу (зліт, збори, кон- 

ференція, з’їзд, мітинг, нарада, урок, лекція, спектакль, концерт, репетиція). 

Прийменник ближче до, зафіксований у Словнику українських приймен- 

ників [Словник українських прийменників 2007: 28], за авторськими спосте‑ 

реженнями, активно функціює в мові. Це слугує підставою для доповнення 

парадигми темпоративів prep близько + Ngen — prep біля + Ngen — prep 

коло + Ngen на позначення приблизного часу конструкцією prep ближче до + 

Ngen. В аналізованій парадигмі панівною є синтаксема prep близько + Ngen, 

менш поширеними є темпоративи prep біля + Ngen та prep ближче до + Ngen, 

найнижчий ступінь функційної активності має структура prep коло + Ngen. 

Значення проміжного відрізка часу передають темпоративи prep на рубежі + 

Ngen — prep на зламі + Ngen — prep на стику (стиках) + Ngen — prep на 

межі + Ngen. Їхніми компонентами є вторинні прийменникові одиниці на 

рубежі, на зламі, на стику (стиках), на межі, перші три з яких трактують як 

прийменникові новотвори [Балабан 2007: 9]. Близькі за значенням і синтак‑ 

сичні структури prep на рубежі + Ngen — prep на зламі + Ngen. Синтаксемі 

prep на рубежі + Ngen притаманний семантичний відтінок ‘на межі, на кор‑ 

доні із чимось’, а конструкція prep на зламі + Ngen функціює зі значенням 

‘на перетині із чимось’, напр.: Формування українських національних партій 

на території Російської імперії на рубежі XIX–XX ст.: спроба порівняль- 

ного політологічного аналізу [Романенко 2002]; Словом, все адекватно, а оце 

раптом на зламі століть [я] відчув дискомфорт […] [Костенко 2011: 5]. 
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У художньому стилі зафіксовано темпоратив prep на переломі + Ngen, 

семантично споріднений з попередніми конструкціями, а також оказіонально 

вживану синтаксему prep на перевалі + Ngen, напр.: Батько помер вчасно, 

на переломі епох, коли з дерева життя посипались ті, кому він прислужував, 

перед ким блазнював, зміна епох батькові видалася кінцем світу [Дрозд 1999: 

5]; Мов запізнілих подорожніх, Колись, на перевалі літ, Вогнем пречистим  і 

тривожним Покличе нас забутий світ [Нікітін 1989: 47]. Прийменникові 

еквіваленти на переломі, на перевалі не зафіксовані в Словникові українських 

прийменників, не виявлено їх і з-поміж прийменникових новотворів у концеп‑ 

ції Г. Балабан [Балабан 2007]. Вагомим аргументом для кваліфікування цих 

одиниць як прийменникових еквівалентів-неологізмів темпоральної семан‑ 

тики є регулярна їхня сполучуваність із субстантивами на позначення часу. 

Темпоративи prep на переломі + Ngen – prep на перевалі + Ngen органічно 

доповнюють парадигму корелятивів, що репрезентують семантику проміж‑ 

ного часу — prep на рубежі + Ngen — prep на зламі + Ngen. Усі приймен‑ 

никові еквіваленти аналізованої парадигми сполучаються із субстантивами, 

що збігаються за семантикою (епоха, століття, роки). 

Синтаксема prep на стику (стиках) + Ngen, як і попередні, передає темпо‑ 

ральну семантику максимальної близькості, перетину часових вимірів, напр.: 

На стику століть в чемпіонаті Німеччини, який входить у число найсиль- 

ніших в Європі, виступав Олександр Лохманчук [Баскетболіст…]. Словник 

українських прийменників фіксує одиницю на межі як еквівалент, що вжива‑ 

ється в значенні прийменника з локативною семантикою [Словник україн‑ 

ських прийменників 2007: 188], і водночас подає його в синонімному ряду з 

прийменниковим еквівалентом на рубежі, що експлікує тільки темпоральне 

значення [Словник українських прийменників 2007: 196]. Мовний аналіз за‑ 

свідчує, що прийменникова одиниця на межі функціює в мові у складі тем‑ 

поральної конструкції prep на межі + Ngen, напр.: […] Я […] народився на 

межі двох великих століть [Антоненко-Давидович 1991: 5]; На межі люто- 

го й березня поліські річки скресають, а у весняну повінь виходять з низьких 

положистих берегів, розливаються у рукави й протоки [Малиновська 1991: 

253]. Темпоратив prep на межі + Ngen розширює парадигму корелятивів prep 

на рубежі + Ngen — prep на зламі + Ngen — prep на перевалі + Ngen — 

prep на переломі + Ngen — prep на стику (стиках) + Ngen. Усі вони сполу‑ 

чаються з обмеженим колом іменників, репрезентують споріднену семантику 

й водночас актуалізують специфічні значеннєві відтінки, що увиразнюються 

завдяки іменниковому компонентові адвербіалізованої прийменниково-суб‑ 

стантивної форми (рубіж, межа, злам, стик). 

Отже, похідні, або вторинні, прийменники в складі конструкцій з темпо‑ 

ральним значенням активно й послідовно вступають у корелятивні зв’язки. 

Семантику приблизного та проміжного часу репрезентують темпоративи  
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чотирикомпонентних парадигм корелятивів. Близька або споріднена часова 

семантика може бути реалізована групою співвідносних форм, що стано‑ 

вить передумови для виникнення синонімних прийменниково-іменникових 

структур. Корелятивність як найістотніша ознака кореляції, що ґрунтується 

на взаємозалежності, взаємозумовленості, співвідносності, утворює основу 

для виникнення синонімічних зв’язків. З-поміж головних диференційних оз‑ 

нак, спираючись на які можна визнати розглянуті темпоративи з вторинними 

часовими прийменниками як корелятиви, виділяємо такі: 1) специфічний се‑ 

мантичний відтінок; 2) стилістичне маркування; 3) сфера вживання. 

Список використаної літератури 

Балабан Г. С., Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літера- 

турної мови, автореф. … канд. філол. наук, Київ 2007. 

Бондар О. І., Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові: Система 

засобів вираження, Одеса: Астропринт, 1996. 

Вихованець І. Р., Нариси з функціонального синтаксису, Київ: Наукова думка, 1992. 

Всеволодова М. В., Предлог: поле и категория (аспект функционально-коммуникативной 

грамматики), [в:] „Лінгвістичні студії”, 2003, вип. 11, ч. І, с. 33–38. 

Всеволодова М. В., Способы выражения временных отношений в современном русском 

языке, Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1975. 

Загнітко А. П., Прийменники у структурі тексту: первинні і вторинні вияви, [в:] „Лінгві‑ 

стичні студії”, 2007, вип. 15, с. 120–131. 

Іваненко З. І., Прийменникові конструкції часу в сучасній українській мові, Чернівці: Рута, 

1969. 

Куцова Р. А., Відтворення темпоральності прийменниковими конструкціями сучасної 

української мови, дис. … канд. філол. наук, Харків 1997. 

Словник українських прийменників. Сучасна українська мова: [1705 прийменників] , До‑ 

нецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2007. 

Степаненко М. І., Просторові поширювачі у структурі простого речення, Полтава: АСМІ, 

2004. 

Тарасова Е. В., Время и темпоральность, Харьков: Основа, 1992. 

Теория    функциональной    грамматики:  Темпоральность. Модальность,  Ленинград:  

Наука, 1990. 

Spysok vykorystanoi literatury

[References] 

Balaban H. S., Dynamichni protsesy v pryimennykovii systemi suchasnoi ukrainskoi literaturnoi 

movy [Dynamic Processes in the Prepositional System of Contemporary Ukrainian 

Literary Language: Thesis Abstract in Philology], avtoref. … kand. filol. nauk, Kyiv 2007. 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 42 2020-03-27 
09:41:28 

 

 

 
 

 

 

 

 

42 Людмила Дерев’янко, Лілія Гаращенко 

Bondar O. I., Temporalni vidnoshennia v suchasnii ukrainskii literaturnii movi: Systema  zasobiv 

vyrazhennia [Temporal Attitudes in Contemporary Ukrainian Literary Language: 

Expressions Means syStem], Odesa: Astroprynt, 1996. 

Vykhovanets I. R., Narysy z funktsionalnoho syntaksysu [Functional Syntax Essays], Kyiv: 

Naukova dumka, 1992. 

Vsevolodova M. V., Predlog: pole i kategoriya (aspekt funktsional’no-kommunikativnoj 

grammatiki) [Preposition: Field and Category (Functional and Communicative Grammar 

Aspect)], [v:] „Lіnhvіstychnі studіi”, 2003, vyp. 11, ch. І, s. 33–38. 

Vsevolodova M. V., Sposoby vyrazheniya vremennyx otnoshenij v sovremennom russkom yazyke 

[Temporal Relations Expressing Ways in Modern Russian Language], Moskva: Izd-vo 

Mosk. un-ta, 1975. 

Zahnitko A. P., Pryimennyky u strukturi tekstu: pervynni i vtorynni vyiavy [Prepositions in the 

Text Structure: Primary and Secondary Display], [v:] „Linhvistychni studii”, vyp. 15, 

s. 120–131. 

Ivanenko Z. I., Pryimennykovi konstruktsii chasu v suchasnii ukrainskii movi [Time Preposition 

Constructions in Modern Ukrainian Language], Chernivtsi: Ruta, 1969. 

Kutsova R. A., Vidtvorennia temporalnosti pryimennykovymy konstruktsiiamy suchasnoi 

ukrainskoi movy [Temporality Reproduction by Prepositional Constructions in Modern 

Ukrainian Language Thesis Abstract in Philology], dys. … kand. filol. nauk, Kharkiv 1997. 

Slovnyk  ukrainskykh  pryimennykiv. Suchasna ukrainska mova: [1705 pryimennykiv] [Dictionary 

of Ukrainian Prepositions. Contemporary Ukrainian Language: [1705 prepositions]], 

Donetsk: TOV VKF „BAO”, 2007. 

Stepanenko M. I., Prostorovi poshyriuvachi u strukturi prostoho rechennia [Spatial Distributors 

in the Simple Sentence Structure], Poltava: ASMI, 2004. 

Tarasova E. V., Vremya i temporal’nost’ [Time and Temporality], KHar’kov: Osnova, 1992. 

Teoriya funktsional’noj grammatiki: Temporal’nost’. Modal’nost’ [Functional grammar theory: 

Temporality. Modality], Leningrad: Nauka, 1990. 

 

 
Список використаних джерел 

 
Антоненко-Давидович Б., Твори: у 2 т. Т. 1: Оповідання. Повісті. Літературний репор- 

таж, Київ: Дніпро, 1991. 

Баскетболіст Агафонов став першим за 10 років українцем в чемпіонаті Бундесліги, [в:] 

Електронний ресурс: https://dt.ua/SPORT/basketbolist-agafonov-stav-pershim-za- 10-

rokiv-ukrayincem-v-chempionati-bundesligi-160214_.html (29.12.2018). 

Винниченко В., Записки Кирпатого Мефістофеля: роман, повість, оповідання, п’єса, 

Харків: Фоліо, 2006. 

Вільде Ірина, Сестри Річинські: роман, Київ: Україна, 2004.  

Гуменна Д., Дар Евдотеї. Іспит пам’яті, Київ: Дніпро, 2004. 

Дашвар Люко, Мати все, Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010.  

Дереш Л., Намір!, Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2008. 

Довженко О., Вибрані твори, Харків: Веста; Ранок, 2003. 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 43 2020-03-27 
09:41:28 

 

 

 

 

 

Внутрішня семантико-синтаксична кореляція похідних часових прийменників 43 

Дрозд В., Злий Дух. Із житієм; Пришестя: романи, Київ: Укр. письменник, 1999.  

Жадан С., Гімн демократичної молоді, Харків: Фоліо, 2006. 

Кокотюха А., Темна вода: роман, Київ: Нора-Друк, 2006. 

Костенко Л., Записки українського самашедшого, Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. 

Малиновська М., Гримучі озера. Полісся: дилогія, Київ: Дніпро, 1991. 

Мартич Ю., Зустрічі без прощань: біографічні розповіді, Київ: Дніпро, 1991. 

Нікітін Т., …І стежки праслов’янська в’язь: мандрівка по заповідних місцях Полтавщини, 

Харків: Прапор, 1989. 

Романенко Є., Формування українських національних партій на території Російської 

імперії на рубежі XIX–XX ст.: спроба порівняльного політологічного аналізу, [в:] 

Електронний ресурс: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9033 (26.12.2018). 

 
Spysok vykorystanykh dzherel 

 
Antonenko-Davydovych B., Tvory: u 2 t. T. 1: Opovidannia. Povisti. Literaturnyi reportazh 

[Works in 2 Volumes, Vol. 1: Tales. Stories. Literary Report] , Kyiv: Dnipro, 1991. 

Basketbolist Ahafonov stav pershym za 10 rokiv ukraintsem v chempionati Bundeslihy 

[Agafonov, a Basketball Player, Became the First Ukrainian in Bundesliga Championship 

in the Last 10 Years], [v:] Elektronnyi resurs: https://dt.ua/SPORT/basketbolist-agafonov-

stav-pershim-za-10-rokiv-ukrayincem-v-chempionati-bundesligi-160214_.html (29.12.2018).  

Vynnychenko V., Zapysky Kyrpatoho Mefistofelia: roman, povist, opovidannia, piesa [Snub-

Nosed Mephistopheles’ Notes: Novel, Tale, Story, Play], Kharkiv: Folio, 2006. 

Vilde Iryna, Sestry Richynski: roman [Richinsky Sisters: Novel], Kyiv: Ukraina, 2004. 

Humenna D., Dar Evdotei. Ispyt pamiati [Evdoteia’s Gift. Memory Test], Kyiv: Dnipro, 2004. 

Dashvar Liuko, Maty vse [To Have Everything], Kharkiv: Knyzhkovyi Klub „Klub 

Simeinoho Dozvillia”, 2010.  

Deresh L., Namir! [Intention], Kharkiv: Knyzhkovyi Klub „Klub Simeinoho Dozvillia”, 2008. 

Dovzhenko O., Vybrani tvory [Selected Works], Kharkiv: Vesta; Ranok, 2003. 

Drozd V., Zlyi Dukh. Iz zhytiiem; Pryshestia: romany [Evil Spirit. With Life; Advent: Novels], 

Kyiv: Ukr. pysmennyk, 1999.  

Zhadan S., Himn demokratychnoi molodi [The Hymn for Democratic Youth], Kharkiv: Folio, 

2006. 

Kokotiukha A., Temna voda: roman [Dark Water: Novel], Kyiv: Nora-Druk, 2006. 

Kostenko L., Zapysky ukrainskoho samashedshoho [The Ukrainian Madman’s Notes], Kyiv: 

A-BA-BA-HA-LA-MA-HA, 2011.  

Malynovska M., Hrymuchi ozera. Polissia: dylohiia [Roaring Lakes. Polissia: Dilogy], Kyiv: 

Dnipro, 1991. 

Martych Yu., Zustrichi bez proshchan: biohrafichni rozpovidi [Meetings Without Farewells], 

Kyiv: Dnipro, 1991. 

Nikitin T., …I stezhky praslovianska viaz: mandrivka po zapovidnykh mistsiakh Poltavshchyny 

[And the Proto-Slavic Binding of the Path: a Journey Through Preserved Lands of Poltava 

Area], Kharkiv: Prapor, 1989. 

Romanenko Ye., Formuvannia ukrainskykh natsionalnykh partii na terytorii Rosiiskoi imperii 

na rubezhi XIX–XX st.: sproba porivnialnoho politolohichnoho analizu [The Formation 

of Ukrainian National Parties on the Territory of the Russian Empire on the Turn of XIX–

XX Centuries: an Attempt of Comparative Political Analysis], [v:] Elektronnyi resurs: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9033 (26.12.2018). 

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9033
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9033
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9033


Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 44 2020-03-27 
09:41:28 

 

 

 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 45 2020-03-27 
09:41:28 

 

 

 

 

 

 
STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. VIІІ/1: 2020, pp. 45–53. 

ISSN 2300-4754. 

DOI: 10.14746/sup.2020.8.1.04 

 

 

 

 

 

 

РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ: 

ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 

ЛІНИ КОСТЕНКО 

 

АННА ФІЛІП’ЯК 

Університет імені Адама Міцкевича, Познань — Польща 

afilipiak66@gmail.com; ОRCID: 0000–0001–5203–194X 

 

 

ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ FRAZEOLOGII: 

AUTORSKIE FRAZEOLOGIZMY LINY KOSTENKO 

 

ANNA FILIPIAK 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań — Polska 

 

 
STRESZCZENIE. Niniejszy artykuł poświęcono fenomenowi dynamicznego rozwoju 

ukraińskiej frazeologii, na który niewątpliwie ogromny wpływ ma elitarna osobowość językowa Liny 

Kostenko. W artykule określono aktualny stan ukraińskiej frazeologii, uwzględniając najbardziej 

znaczące zmiany oraz rodzaje autorskich transformacji związków frazeologicznych. Aktualność 

pracy uwarunkowana jest koniecznością teoretycznego i praktycznego zbadania specyfiki 

funkcjonowania związków frazeologicznych w spektrum struktury, semantyki i stylistyki tekstu 

pisarki, a także określenia jej idiostylu. Analizie poddano poszczególne autorskie frazeologizmy 

stworzone i wykorzystywane przez pisarkę zarówno w poezji, jak i w prozie, wykorzystując 

strukturalno-semantyczny rozbiór poszczególnych związków frazeologicznych. Wnioskujemy, że 

oprócz tworzenia nowych wyrażeń, w szczególności aforyzmów, pisarka aktywnie przekształca 

frazeologizmy, stosując podwójną aktualizację, eksplikację, substytucję, kontaminację, a także za 

pomocą zmiany strukturalnego składu stałych wyrażeń z zachowaniem celu wypowiedzi. 

Słowa kluczowe: frazeologia, autorskie frazeologizmy, indywidualny styl, Lina Kostenko 
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ABSTRACT. This article focuses on the phenomenon of Ukrainian phraseology whose 

development has undoubtedly been greatly influenced by the elite lingual personality of Lina 

Kostenko. The current state of Ukrainian phraseology is described, including most significant 

changes and types of transformations of idioms made by authors.The topicality of this work is 

accounted for    by the necessity of theoretical and practical study of the phraseological units 

functioning in the spectrum of structure, semantics and text stylistics, as well as the study of idiolect 

and idiostyle of Lina Kostenko. Individual idioms, created and used by Lina Kostenko, both in her 

poetry and in prose, and peculiarities of their functioning are investigated through the application of 

structural and semantic analysis. The author of the article concludes that in addition to creating new 

expressions, especially aphorisms, the writer actively transforms idioms by applying explication, 

substitution, contamination, as well as by changing the structural composition of fixed phrases while 

preserving the purpose of the expression. 

Key words: phraseology, individual idioms, individual style, Lina Kostenko 

 

 

 

разеологія української мови була та залишається популярною лінгві‑ 

стичною галуззю, що приваблює науковців, оскільки вона найбільш 

виразно репрезентує національну специфіку мовлення та передає 

його характер, створений народом протягом віків, а проблема її опису є важ‑ 

ливим елементом характеристики художнього стилю та характеру індивіду‑ 

альної поетики автора. Фразеологічні одиниці (далі ФО) як образні засоби, 

які вживають у художньому тексті, характеризують відтворюваність, мета‑ 

форичність, функціювання з метою створення відповідного експресивного 

ефекту, вираження емоційності. ФО містять оцінку (негативну чи позитивну) 

того чи того явища. Їх також використовують для вербалізування стереотипної 

ситуації. Фразеологізми — свідчення духовної або матеріальної культури. 

Вони відзначаються міфологічним або біблійним походженням, мотивуються 

легендами, анекдотами, можуть характеризувати жести, почуття чи відчуття 

та ін. Без сумніву, ФО відіграють важливу роль у творенні мовної картини 

світу, образно відображаючи матеріальне й духове життя народу, а фіксу‑ 

ючись у фразеологічній картині світу, вони відтворюють мовну свідомість 

носіїв відповідної лінгвокультури [Космеда, Прасол 2014: 77–83]. Зазначмо 

також, що фразеологізми несуть у собі не тільки предметну, але й естетичну 

інформацію. Їх уживають майже в усіх стилях мовлення, вони мають чітко 
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виражене стильове призначення, що залежить насамперед від їхнього емо‑ 

ційного забарвлення. 

Швейцарський мовознавець Ш. Баллі свого часу зауважив, що „сполучен‑ 

ня утворює фразеологічну єдність, якщо слова, що входять до нього, утратили 

всяке самостійне значення, та воно притаманне сполученню загалом, а до 

того ж значення це нове, не дорівнює сумі значень його складників” [Баллі 

1961: 97] (переклад автор. — А. Ф.), тобто Ш. Баллі надав фразеологізму ста‑ 

тусу лексичної одиниці, але такої, що має більш складний характер. На дум‑ 

ку зазначеного вченого, фразеологізм складається з кількох слів, що є само‑ 

стійними одиницями, та вони структуровані за певним незмінним порядком, 

у якому не допускається зміна позиції чи видалення будь-якого компонента. 

Дослідник також указує на те, що, хоч ці принципи є, безумовно, панівними, 

утім трапляються фразеологізми, що „не відповідають цим трьом умовам”, а 

„деякі слова звороту можуть бути замінені іншими” [Баллі 1961: 98] (переклад 

автор. — А. Ф.), переважно в авторських, трансформованих фраземах. Ідеться 

про стійкість, неподільність і цілісність значення. Це основна характеристика 

фразеологізму, головний критерій, що дає змогу відокремити його від вільного 

сполучення слів. 

Фразеологічна система відкрита й рухома, оскільки деякі фразеологізми 

можуть застарівати й розширювати значення, що викликає потребу створю‑ 

вати нові фразеологічні словники. ФО, як і слова, можуть бути однозначними 

й багатозначними. Напр., однозначними є вирази ахіллесова п’ята чи вави- 

лонське стовпотворіння. Два й більше значень мають такі одиниці, як бити 

чолом, брати (взяти) своє, дати (давати) слово, висіти в повітрі, золоті руки 

та ін. Крім того, багатозначність і синонімія означених фразеологізмів тісно 

пов’язані, оскільки нове значення тієї чи тієї фразеологічної одиниці сприяє 

появі нових семантичних зв’язків у сфері використання стійких словосполу‑ 

чень, і це, безумовно, призводить до виникнення й розширення відповідного 

синонімного ряду. 

Важливу роль серед складників мовної структури художнього тексту ві‑ 

діграє його фразеологія, оскільки фразеологізми є саме тими елементами 

мови, що вживаються в конкретній мовній ситуації. Наголосімо, що автор не 

добирає їх навмисне, спеціально, натомість уживає автоматично, не зосере‑ 

джуючись на їхньому зв’язку з ідейними та художніми настановами тексту. 

Отже, можна стверджувати, що в більшості випадків добирання та ви‑ 

користання ФО зумовлені мовною традицією. Характерні риси ФО, тобто 

експресивність, метафоричність та емоційна насиченість, за умови їхнього 

використання в мові художньої літератури надає текстам національного ко‑ 

лориту. Добирання фразеологічних засобів зумовлене проблематикою тексту. 

На ньому позначається ідеологія сучасного суспільства (членом якого є автор), 

а це може спричинити використання в тексті словосполучень-ідеологем чи 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 48 2020-03-27 
09:41:28 

 

 

 
 

 

 

 

 

48 Анна Філіп’як 

пропагандистських штампів. Нерідко зазначене актуалізує загальновживані 

фразеологізми із соціальним спрямуванням, фразеологізми-фольклоризми. 

Індивідуально-авторський стиль письменника — складне явище, що фор‑ 

мується системою різноманітних чинників. Рисами ідіостилю письменника 

вважають стилістичні засоби, здатність до моделювання відповідних праг‑ 

матичних ефектів, орнаменталіки, конкретних засобів та способів їхнього 

організування. Указані аспекти є основою аналізу особливостей ідіостилю 

письменника, що виразно виявляються в системі фразеології. 

Використання фразеологічного матеріалу, як уважає Ю. Кохан, можна ква‑ 

ліфікувати як вияв творчої індивідуальності автора. Назвемо деякі риси пись‑ 

менницького ідіостилю щодо використання ФО: надання переваги окремим 

способам трансформації, частота їхнього вживання, характер застосованих 

стилістичних ефектів чи зв’язок з ідейно-художнім задумом та зображува‑ 

ними в тексті реаліями. Типовими прийомами можуть бути, напр., заміна 

компонентів фраземи словами, що мають зв’язок із зображуваними реаліями. 

Простежуємо також такі процеси, як подвійне актуалізування фразеологізмів, 

тобто обігрування прямого значення складника вислову. Близьким до цього 

прийому є введення до складу ФО компонентів, що дають змогу сприймати 

фразему то як вільне, то як нерозкладне сполучення слів [Кохан 2003: 8–10]. 

Названий вище вчений зауважує також, що „значний вплив на добір фразеоло‑ 

гізмів мають особливості світобачення письменника, яке може бути реалістич‑ 

ним, романтичним, піднесено-урочистим, насмішкувато-іронічним тощо. Тип 

авторського світобачення може зумовлювати добір фразеологічних одиниць 

з відповідним емоційно-експресивним забарвленням” [Кохан 1999: 2016]. 

Аналізуючи індивідуальний стиль письменника, звертаємо увагу на те, що 

деякі мовні одиниці автор уживає значно частіше порівняно з іншими пись‑ 

менниками. Це важливо, тому що досліджувати особливості ідіостилю пись‑ 

менника, специфіку використання ним того чи того мовного засобу можна 

лише тоді, коли такі мовні одиниці є часто вживаними. Це можна відстежити, 

проаналізувавши дібраний письменником фразеологічний матеріал. Під час 

дослідження індивідуально-авторських стилів учені використовують поняття 

слова-фаворити [Кохан 1999: 218]. Звернімо увагу, що використання автором 

у його тексті окремих ФО зумовлене не лише їхніми виражальними та сти‑ 

лістичними властивостями, але також і преференціями автора. Відповідно, 

такі часто вживані письменником сталі сполучення слів доцільно назвати 

фраземами-фаворитами. Виявом авторської індивідуальності й тією рисою, 

що відрізняє стиль одного автора від стилів інших письменників, є факт на‑ 

дання переваги окремим ФО і створення за допомогою них певного емо‑ 

ційно-стилістичного забарвлення тексту загалом. Ю. Кохан зауважує також, 

що на формування ідіостилю впливає характер використання письменником 

фразеологічних засобів, що може виявлятися в типовості чи нетиповості стій‑ 
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ких сполучень слів для різних форм опису — пейзажів, портретів, сюжетних 

подій, ліричних відступів тощо, у стильовій належності стійких сполучень 

слів, їхньому емоційному забарвленні, виконуваних ними функціях [Кохан 

1999: 217]. 

Фразеологічні трансформації в художньому тексті відображають індивіду‑ 

ально-авторське сприйняття дійсності, тобто визначають ідіостиль письмен‑ 

ника. Л. Щербачук стверджував, що „оказіональні зміни форми й семантики 

фразеологічної одиниці варто кваліфікувати як ускладнений, творчий процес, 

що здійснюється з волі письменника: оказіонально змінені фразеологічні оди‑ 

ниці — як індивідуально-авторську фразеологію, що служить засобом збага‑ 

чення письменником літературної мови” [Кохан 2003: 16]. 

Tворчість Ліни Костенко сьогодні є важливим явищем сучасної україн‑ 

ської поезії, що значно впливає на весь її розвиток. Особливості індивіду‑ 

ального поетичного стилю письменниці — це передусім висока культура 

поетичного вислову, новаторство, інтелектуальність, високий рівень мовної 

свідомості й інтертекстуальність. Поетеса як одна з найбільш відомих авторів 

в Україні володіє надзвичайною образністю висловлювання, що, безумовно, 

значно збагачує сучасну українську мову. У щоденне вживання ввійшло вже 

чимало авторських неологізмів і трансформованих фразеологізмів, властивих 

стилю письменниці. Нові (авторські) вислови поетеси, трансформації в за‑ 

фіксованих сполученнях слів та неологізмах, є неоціненним джерелом для 

подальшого розвитку мови. 

Звернімо увагу й на те, що поетичне мовлення Ліни Костенко насичене 

широким розмаїттям фразеологізмів, серед яких виявляємо узуальні й тран‑ 

сформовані фразеологізми, а також крилаті вислови та афоризми, що вдало 

передають і закріплюють художню та естетичну оцінку дійсності, створену 

письменницею. Зауважмо також, що узуальні фразеологізми, тобто фразео‑ 

логізми, зафіксовані в словниках, є лінгвістичними об’єктами, до яких звер‑ 

тається багато письменників. 

Крім традиційного терміна фразеологізм, прийнятним є також термін, що 

визначає індивідуально-авторський фразеологічний новотвір — індивідуаль- 

ний /оказіональний / контекстний фразеологізм. Роль таких новотворів у мові 

Ліни Костенко виявляється в умінні оригінально поєднати слова, підібрати 

незвичне означення, а також зв’язати різні в семантичному або часовому кон-

текстах поняття. Прикладами таких новотворів є крилаті вислови та афо-

ризми. Безперечно, афоризми здатні створювати тільки ті люди, які характери-

зуються лінгвокреативністю: це вимагає наявності досконалої мовної ком-

петенції, дотепності й винахідливості, уміння сприймати смисл тексту, гнучко 

мислячи та неоднозначно сприймаючи світ. Багато афоризмів стають життє-

вими девізами завдяки фіксації в структурі одиниць на позначення чуттєвих 

цінностей, образів, переконань, а також відповідних знань чи поглядів. 
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У поетичній творчості Ліни Костенко можна виокремити такі крилаті ви‑ 

слови, що поєднують смислові та культурні інтерпретаційні схеми, порівн.: 

Здушили сльози — не виходь на люди. Болить душа — не виявляй на вид; 

Страшні слова, коли вони мовчать; Якщо платити злочином за злочин, то 

як же й жити... на землі; Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на 

світі тепло тільки там; Де воля спить, її ще й приколишуть; Поразка — це 

наука. Ніяка перемога так не вчить; Єдиний, хто не втомлюється, — час; 

Самотнім добре — жодної розлуки; Всі слова уже були чиїмись; А слово — 

струм. А слово — зброя. А віще слово — вічове; Не було епохи для поетів, але 

були поети для епох! 

Письменниця створила чимало авторських фразеологізмів, що закріпили‑ 

ся в її ідіостилі. Ці вирази вживають у повсякденному житті для позначення 

певних явищ чи процесів, напр.: Як на полі мінному — ‘перебувати в небез‑ 

печному становищі, ризикувати’; Моя душа відкрилась, як Сезам — ‘бути 

готовим сприймати почуття, ділитись власними переживаннями’; Говори 

очима — ‘виявляти свої почуття й думки за допомогою погляду, установлю‑ 

вати зоровий контакт зі співрозмовником’; Чого ж ви так дивитесь в душу 

мою? — дивитися в душу — ‘проникати у чийсь внутрішній світ, розуміти 

думки іншої людини’; Полюють в полі на три тополі — (ірон.) ‘займатися 

безглуздою непотрібною справою’; Заржавіла лампа Аладина — ‘річ, що 

втратила свої функційні можливості’; Любити до оніміння — ‘найвищий рі‑ 

вень вияву почуттів, безмежно’. 

Індивідуально-авторські фразеологізми, створені письменницею, без сум‑ 

ніву, окреслюють її творчу манеру. Аналіз цих виразів, з’ясовані особливості 

їхнього добору в художньому тексті в окремих мовних ситуаціях, а також 

характерні структурно-семантичні трансформації, засвідчують, що фразеоло‑ 

гічні засоби, які змодельовані авторкою в тексті, надають йому неповторного 

характеру, відповідно формуючи потужний характер ідіостилю та ідіолекту 

авторки. 

У творчості Ліни Костенко виявляємо чимало трансформованих нею фра‑ 

зеологізмів. Для авторки такий процес необхідний, щоб оновити семантику 

й структуру ФО, зберігаючи при цьому фразеологічний образ. Трансформа‑ 

ція обов’язково передбачає стилістичну мету. Переважно це уточнення чи 

розширення значення ФО у зв’язку з конкретною мовленнєвою ситуацією. 

У художніх текстах може бути зафіксовано поєднання в одному стійкому 

виразі і прямого, і переносного значень, тобто відтворено подвійну актуалі‑ 

зацію ФО. У прозових творах Ліни Костенко поширені фразеологізми з по‑ 

двійною актуалізацією. Під час подвійного актуалізування може відбуватися 

й лексико-граматичне оновлення всього фразеологічного виразу, напр.: гра- 

ють вирішальну роль — словниковий відповідник грати (зіграти) роль — 

‘мати певне значення, виконувати відповідні функції або видавати себе за 
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когось’. Ліна Костенко розширює граматичну структуру за рахунок сполучних 

можливостей компонентів і змінює лексичне значення ФО. Така експлікація 

стійкого вислову виправдана не лише лінгвістично, а й психологічно, оскільки 

при цьому фразеологізм зіграти вирішальну роль передає семантику ‘мати 

важливе значення, остаточно вплинути на щось’. У реченні Коли ж з гуркотом 

упала залізна завіса відбувається часткове подвійне актуалізування фразео‑ 

логізму піднімати / підняти завісу — ‘розкривати приховане’. Відбувається 

оновлення лексико-граматичного плану ФО з розширенням її складу за ра‑ 

хунок сполучних можливостей компонентів й усталення його як відомого 

фразеологізму, при цьому конкретизується значення, обіграється потенційна 

семантика слова завіса в спеціально створеному авторкою контексті. 

Часткове подвійне актуалізування фразеологічного значення відбуваєть‑ 

ся в реченні Запорошувати очі наступних поколінь. Потенційна семантика 

компонента запорошувати обіграється в спеціально створеному контексті. 

Загальновживаний варіант фразеологізму замазувати / замазати очі кому — 

‘відвертати чию-небудь увагу; обманювати когось’. 

У реченні Двір купався в розкошах Ліна Костенко трансформує фразео‑ 

логізм купатися в золоті, що означає ‘жити в багатстві, щасливо, мати всьо‑ 

го вдосталь’. Відбувається оновлення лексичної структури фразеологізму 

шляхом заміни одного з компонентів синонімом зі збереженням значення та 

основної структури ФО. 

Субституція одного з компонентів репрезентована у фразеологізмі об- 

ростаєм абсурдом — словниковий варіант обрости мохом (жарт.) означає 

‘постаріти, зістарітися, ставши байдужим до всього’. 

Трансформування ФО за допомогою експлікування (розкриття змісту 

певної єдності, під час якого її частини набувають самостійного існування  й 

можуть відрізнятися одна від іншої) структурного складу спостерігаємо  у 

ФО ціни підскакують як скажені, порівн.: як скажений — ‘утрачаючи 

самовладання або не стримуючись у гніві; несамовито, нестямно’: тут 

додано дієслівний компонент підскакують. 

Можливим є також майже повне змінення структурного складу ФО зі збе‑ 

реженням мети висловлювання, напр.: Дехто вже навіть готовий похилити 

жалобні прапори…, де словниковий варіант фразеологізму викидати білий 

прапор — ‘здаватися, припиняти боротьбу, суперечку’ (білий колір — загаль‑ 

ноприйнята символіка припинення боротьби). 

Безперечно, унесок Ліни Костенко в розвиток сучасної української мови 

та фразеології зокрема надзвичайно важливий. Її досконале вміння оперу-

вати словом та переносити його в інший семантичний простір сприяє ство-

ренню нових, індивідуально-авторських ФО, що збагачують і прикрашають 

літературну мову українців. Чимало усталених виразів, спроєктованих Ліною 

Костенко, увійшли в щоденне розмовне мовлення. Крім творення нових уста‑ 
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лених виразів, зокрема й афоризмів, письменниця активно трансформує ФО, 

використовуючи подвійну актуалізацію, експлікацію, субституцію, контаміна‑ 

цію та змінюючи структурний склад ФО зі збереженням мети висловлювання. 

Зауважмо також, що сьогодні мовна культура значно впливає на формуван‑ 

ня нових фразеологізмів, насамперед афористичних, що належать до его-тек‑ 

стових конструкцій. Зміни в соціальному та політичному житті суспільства 

призводять до актуалізування тих фразеологічних одиниць, що із часом ста‑ 

ли застарілими, а також сприяють творенню нових виразів, що, як доводить 

проаналізований матеріал, яскраво демонструє й Ліна Костенко. Більшість 

усталених виразів, створених Ліною Костенко, мають надзвичайну семантич‑ 

ну гнучкість, суспільство сприймає їх позитивно, активно використовуючи. 

Подібні нові одиниці не лише частотні в мовленні, але й закріплюються в мові. 
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STRESZCZENIE. Artykuł został poświęcony analizie terminów politycznych derywowanych 

od antroponimów funkcjonujących w języku dyskursu publicystycznego. Aktualność tematu jest 

dostrzegalna w potrzebie ciągłego badania języka mediów masowych — środki komunikacji 

masowej są aktualizatorami nowych trendów językowych, tym samym sprzyjając wzbogacaniu 

zasobu leksykalnego użytkowników danego języka. Celem badania jest scharakteryzowanie 

najbardziej produktywnych modeli słowotwórczych używanych w dyskursie publicystycznym.  

W artykule został przeanalizowany materiał faktologiczny ze słownika Словотворчість незалежної 

України 1991–2011 A. Neluby. Materiał badawczy został uzupełniony terminami zebranymi przez 

autorkę artykułu z wydań elektronicznych prasy ukraińskiej ostatnich lat. Analiza zebranego 

materiału pozwoliła dojść do wniosku, że najbardziej produktywnymi sposobami tworzenia 

neologizmów są te, które polegają na dodaniu prefiksu lub sufiksu do wyrazu podstawowego oraz 

tworzenie złożeń. 

Słowa kluczowe: termin polityczny, antroponim, media masowe, dyskurs publicystyczny 
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(case study of political discource) 
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ABSTRACT. This paper presents the analysis of political terms derived from anthroponyms 

used in the mass media discourse. The topicality of the paper consists in the need to explore the 

language of mass media — new linguistic trends are disseminated through mass communication, thus 

stimulating the development of the vocabulary of users of a given language. The analysis aims at 

distinguishing and defining the most productive models of word formation used in the mass media 

discourse. The empirical material examined in the article is based on the dictionary Slovotvorchist 

nezalezhnoi Ukrainy. 1991–2011 compiled by A. Nelyuba. It was supplemented by terms found by the 

author of the article in digital issues of the Ukrainian press of recent years. The investigation 

submitted leads to the conclusion that the most productive models of creating neologisms are adding 

prefixes or suffixes to root words or compounding. 

Key words: political term, anthroponym, mass media, journalistic discourse 

 

 
агальновідомо, що арсенал лексичних засобів кожної окремої людини, 

як і суспільства загалом, постійно поповнюється. Шляхів збагачення 

мовного словника кожної людини чимало. У час, коли все більшу роль 

у суспільстві відіграють мас-медіа, саме їх уважають актуалізаторами нових 

мовних трендів. Здійснений аналіз діапазону впливової сили сучасних мас-ме‑ 

діа дає змогу стверджувати, що вони виконують насамперед лінгвокреативну 

та внормовувальну функції. Від змісту використаних слів у публіцистичному 

дискурсі залежить реакція суспільства на події довкілля, формування мовної 

свідомості особистості. Для громадської думки доречно підбирати лексичний 

матеріал, моделюючи смисл і прогнозуючи оцінку висловлюваному, перед‑ 

бачаючи можливі емоції. 

Лексико-семантичні інновації, зокрема в мові публіцистичного дискурсу, 

досліджують такі вчені, як напр.: О. Ільченко [2011, 2012], Б. Коваленко [2010], 

Т. Космеда [2011], О. Мінкова [2012], М. Навальна [2011], А. Нелюба [2012], 

М. Степаненко [2017], О. Стишов [2013] та ін. 

Мова засобів масової інформації еволюціонує разом з розвитком суспіль‑ 

ства, віддзеркалює події, що відбуваються у світі. Погоджуємося з думкою 

Т. Щукліної, яка зауважує, що характерною рисою словотворчості в сучасних 

мас-медіа стало активне залучення до дериваційних процесів різних пре‑ 

цедентних феноменів [Щуклина 2017: 210]. Зазначена дослідниця вважає, 
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що „похідні слова, мотивувальною базою яких є прецедентні одиниці, ще 

більшою  мірою  відображають  специфічність культури, мислення та 

сприйняття дійсності народу, систему його світоглядних установок, 

ціннісних пріоритетів.  Саме на  цьому ґрунтується спільність для всього 

народу картини світу  й можливість взаєморозуміння” [Щуклина 2017: 210]. 

Антропоніми політиків функціюють як прецедентні імена, оскільки вони 

дуже популярні. Не маємо сумнівів, що найбільше емоційних реакцій у 

суспільстві викликає діяльність політиків, насамперед мовленнєва, їхні 

комунікативні стратегії й тактики. Мас-медіа — головне джерело знань про 

політичні події. “Мода” на відантропонімні терміни пов’язана з 

актуальними політичними подіями, активністю певних політиків, їхньою 

популярністю, рейтингом, авторитетом, а це зумовлює виникнення нових 

понять і явищ, що мотивовані антропонімами, які номінують прізвища цих 

політиків. Саме тому зосередимо увагу на політичній терміносистемі. У 

статті використовуємо терміни мас-медіа й засоби масової інформації (далі 

ЗМІ) як синонімні. 

О. Крижко зауважує, що терміни становлять „більшість нових лексич‑ 

них одиниць у будь-якій мові […], оскільки людство постійно зіштовхується 

з проблемою позначення того чи того поняття, явища чи феномена” [Криж‑ 

ко: 62]. Відантропонімні політичні терміни, що функціюють у сучасному 

українському публіцистичному дискурсі, служать не тільки для найменування 

нових понять чи явищ, а також для привертання уваги реципієнтів до опису‑ 

ваних фактів, впливу на їхню мовну свідомість. Названі терміни виконують 

не тільки номінативну функцію, але й низку прагматичних — оцінювальну, 

експресивну, емоційну, атракційну та ін. На прагматичні функції терміноло‑ 

гічних інновацій звертає увагу Т. Щукліна, указуючи на конотаційний компо‑ 

нент новоутворень і називаючи їх яскравими, нестандартними словами, що 

реалізують творчу компетенцію їхніх творців [Щуклина 2017: 211]. Вони — 

мовні інновації — деавтоматизовують процес їхнього сприйняття читачем, 

привертають увагу й посилюють вплив мови на підсвідомість адресанта, од‑ 

ночасно спонукаючи його до більш уважного прочитання викладеного [див.: 

Щуклина 2017: 211]. Усе ж таки головною функцією мас-медіа є формування 

громадської думки. 

Політичні відонімні терміни, що є предметом цієї наукової студії, творять‑ 

ся за вже наявним в українській мові моделями термінотворення. Із часом 

новоутворені спеціальні одиниці й словосполучення стають загальновжи‑ 

ваними, активно функціюють у мові ЗМІ, що є об’єктом цього дослідження. 

Термін, зрозуміло, повинен мати точну дефініцію, що „дає загальне уявлення 

про іменований об’єкт (який може бути як конкретним, так і абстрактним 

розумовим конструктом) […]” [Крижко: 62–63]. На відміну від загальновжи‑ 

ваних слів, терміни, як правило, однозначні. Терміни належать не до загаль‑ 

новживаної, а до спеціальної лексики, оскільки вони існують у науковій мові 
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[Кочан 2018: 54]. Однак зауважмо, що терміноодиниці мови публіцистики 

можуть використовуватися в повсякденному мовленні, проникаючи до сис‑ 

теми загальної мови й поповнюючи тим самим словник суспільства загалом. 

Погоджуємося з думкою Н. Поліщук про те, що „поява лексичної чи се‑ 

мантичної інновації завжди чимось зумовлена” [Поліщук 2016: 147]. Полі‑ 

тичні відантропонімні новотвори тісно пов’язані з актуальною політичною 

ситуацією. Без сумніву, деякі з політичних відантропонімних термінів від‑ 

дзеркалюють ставлення суспільства до конкретних політиків. 

Як джерело для вибирання політичних відантропонімних термінів вико‑ 

ристано словник А. Нелюби Словотворчість незалежної України. 1991–2011 

[Нелюба 2012]. Дослідницький матеріал доповнено прикладами, зібраними 

авторкою цієї статті з українських газет 2004–2018 рр. 

Наголосімо, що термінологічні системи розбудовуються трьома основни‑ 

ми способами: 1) морфологічним (афіксальним) — утворенням нових тер‑ 

мінологічних найменувань за певними словотвірними моделями; 2) лекси‑ 

ко-семантичним, що передбачає термінологізування значень слів природної 

мови, та ін.; 3) через запозичення (словотвірне та семантичне калькування) 

[Крижко: 65]. 

Найбільш продуктивним способом творення термінів, зокрема й політич‑ 

них терміноодиниць на базі антропонімів українських політиків, 

традиційно вважають морфологічний. Як зауважує Т. Петрова, „поширеність 

цього способу пояснюють його продуктивністю, оскільки в термінах, 

утворених морфологічним способом, закладені основи структурного 

систематизування […]” [Петрова 2018: 122]. У мові ЗМІ відантропонімні 

політичні терміни, що виникли шляхом морфологічного термінотворення, 

переважно утворені суфіксальним і префіксальним способами, а також 

складанням. 

Суфіксальний спосіб творення термінів — це, як відомо, моделювання 

термінів з використанням суфіксальних морфем. Перший з ефективних при‑ 

йомів, уживаних журналістами, — творення іменників із суфіксами -ець, 

-енко, -еня, -ев’я, -ист, -іст, -івець, -нів, -чик, що вказують на послідовників 

чи прихильників конкретного політичного лідера або членів певного угрупу‑ 

вання: ющенківець, граченя, лукашист, луценківець, кравчукіст, литвинівка, 

жириновчик. Порівн.: Люди її “сприйняли серцем і розумом” — так брехав 

міністр АПК, вірний “кучмівець”, згодом “білосердечний антикучмівець” як 

і всі перекинчики, що під різними гаслами і прапорами догоджають колоні- 

заторам України [Мороз 2013]; На дану посаду нібито проситься “ющенкі- 

вець” Віктор Бондар, однак проти його кандидатури є серйозний опір [Пи‑ 

сарчук 2014]; Головний “тимошенківець” Деревляний вляпався у любовний 

скандал “на стороні” і бажає відбити нову пасію Кайди? [Головний “тимо‑ 

шенківець” 2018]; „Як путінці, вирішили пограти м’язами” — організатор 
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“ностальгічного шабашу” про скандал у Луцьку [Як путінці 2017]; Путіністи  

в рясах. На краю церковного “вулкану” [Косвінцев 2015]. 

Для номінування періоду правління чи пов’язаних із конкретним полі‑ 

тиком суспільно-політичних явищ зазвичай використовують суфікс -щин(а). 

Такі номінації репрезентують негативну оцінку: азаровщина, геббелівщина, 

морозівщина, хижняківщина, шелестщина, шмаровщина, ющенківщина, яво- 

рівщина, януковщина. Порівн.: Але цього разу це не була проста цікавість, 

мовляв, що ж там за парканом, це був суспільний ритуал, коли важливо на рів- 

ні рефлексів відкласти — “януковщина” повторитися не має [Гладка 2014]; 

Заява про відставку. „Азаровщина — це повне нехтування законом […]” [Бо‑ 

гославская 2004]; Так це ж кучмівщина в чистому вигляді! [Ротай 2006]. 

Для моделювання таких образних, промовистих термінів у мові ЗМІ за 

аналогією до утворень на зразок комунізм, більшовизм, фашизм використову‑ 

ють також суфікси -ізм, -изм, що навантажені негативним значенням, порівн.: 

кравчукізм, кучмізм (Хіба не комсомол виховав кравчукізм-кучмізм, злодіїв 

більшого і меншого масштабу? [Сверстюк 2015]), лукашизм (Експорт лу- 

кашизму [Кабачій 2013]), януковичізм (Зважаючи на реакцію Івана Марчука, 

можна припустити, що Україну залишить кагорта тих, кому януковичізм, 

як і колись кучмізм, стане нестерпним [Samborska 2010]), путінізм (Путінізм 

завжди пожирає своїх дітей [Волошина 2016]), бандеризм (Бандеризм, якого 

немає [Кіпіані 2018]). 

На позначення нових процесів, запропонованих конкретним політичним 

діячем, використовують чужомовний суфікс -ij- (аналогічно, напр., до сло‑ 

весних форм на зразок приватизація), порівн.: кіселізація (Сьогодні відомий 

вислів Леніна міг би звучати так: „Україна — це Партія регіонів плюс 

шустеризація і кіселізація всієї країни” [Нелюба 2012: 219]), путінізація 

(Одним з найбільш гострих і актуальних питань на сьогодні є: чи мож- лива 

остаточна “путінізація” України? [Жданов 2010]), тимошенкізація 

(“Тимошенкізація” євроінтеграції [Гетьманчук 2012]), ющенкізація (Я це 

називаю “ющенкізація” партійного списку “Удару”, — зазначив він [Кличко, 

Королевська 2012]). Утім нормативним суфіксом для творення українських 

термінологічних найменувань (а також на основі чужомовних морфів, що 

давно запозичені) на позначення дії чи процесу є -енн(я), -нн(я). 

Знаходимо також поодинокі приклади з актуалізацією суфікса -іан(а), що 

  їх використовують на позначення заходів, присвячених ушануванню пам’яті 

  конкретного політика, напр., брежнєвіана, ющенкіана, януковичіана. Порівн.: 

  Готуючись до вшанування пам’яті Леоніда Ілліча з нагоди його 100-річного 

  ювілею, можновладці Дніпродзержинська обговорювали ідею присвоєння 

  імені видатного земляка якійсь вулиці або місцевому парку відпочинку. Отож 

 “брежнєвіана” триває? [Нелюба 2012: 60]. Зауважмо, що вказаний суфікс 
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частіше використовують для моделювання термінів з актуалізуванням прі‑ 

звищ письменників. Такі утворення позначають сукупність творів літератури 

й мистецтва, пов’язаних із життям конкретного творця. 

У публіцистиці популярним способом термінотворення є префіксальний. 

Для побудови термінів, зміст дефініції яких містить указівку на ознаку за 

віднесеністю до того, хто виступає проти конкретного політика, часто вико‑ 

ристовують префікс анти-, напр.: антиграбовичівський, антилуценківський, 

антитабачний, антитимошенківський, антихусейнівський, античерновець- 

кий, антиющенківський, антияворівський, антияценюківський. Порівн.: 

Переважають викиди антиграбовичівської публіцистики, на яку адепти 

Грабовича не знайшли адекватної відповіді [Нелюба 2012: 25]; Натомість 

мітинг, який міська влада дозволила “антилуценківським” партіям (ПР, 

СПУ, КПУ, зеленим) провести на майдані Свободи, виявився набагато гуч- 

нішим [Нелюба 2012: 27]; “АнтиТабачний” ректор могилянки Сергій Квіт: 

не в ногу з усіма [Охріменко 2010]. В останньому прикладі в середині слова 

використано прийом капіталізації, тобто вжито велику літеру, що суперечить 

правилам української орфографії. 

Префікс анти- функціює також як компонент побудови іменників, що, 

 відповідно, номінують супротивників конкретного політика, порівн.: Потім 

 як антикучмовець; трансформер-соціаліст; “польовий командир” Майдану; 

“термінатор” — винищувач корупціонерів і ДАЇ [...] [Нелюба 2012: 27]; І да, 

 зараз почнуться змагання, хто більший антипутінець, але подивіться прав- 

 ді в очі [Iesipov 2018]. Зауважмо, що в наведених прикладах префікс анти- 

 навантажений негативним змістом: він, як правило, означає протилежність, 

 протидію, набуває відтінку несхвалення, зневажливості. 

Інколи  в  словотворенні  журналісти  використовують  питомий  (україн‑ 

ський) відповідник префікса анти- — проти-, порівн.: Протибагрянівська 

преса, зокрема часопис “Український самостійник”, звинувачували Івана 

Багряного у “політичному диктаторстві і вождівстві”, “крутійстві та 

неокомуністичній поведінці” [Нелюба 2012: 438–439]; Водночас заради спра- 

ведливості зауважу, що Словенія, на відміну, скажімо, від Сербії, у різних 

міжнародних організаціях завжди голосує за проукраїнські, відповідно — 

протипутінські — рішення [Ільченко 2018]. 

Префіксальний спосіб термінотворення в публіцистичному мовленні ви‑ 

користовує також афікс де-, напр.: декучмізація, депутінізація, деющенкізація. 

Порівн.: Плюс декучмізація всієї країни [Захаров 2005]; РФ потребує двох 

речей: декомунізації і депутінізації — російський політолог Андрій Зубов 

[Горчинська 2017]; Йдеться якщо не про витіснення Ющенка Пінчуком з цьо- 

го міжнародного каналу, то принаймні про демонополізацію контактів, або 

про деющенкізацію позаурядової дипломатії [Нелюба 2012: 123]. Указані 

терміни називають процес, спрямований на позбавлення ознак, характерних 
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для конкретного політика. Зауважмо, що префікси, використовувані для 

моделювання журналістами термінів,  відповідно навантажені негативним 

значенням, що свідчить про перевагу негативних емоцій щодо оцінки дій 

політиків. 

Від антропонімів шляхом складання, утворюються й складні терміно‑ 

одиниці ЗМІ, напр.: бандерофобія (Бандерофобія в російській пропаганді: 

історія і сучасність [Масенко 2016]), тимошенкофобія (Пароксизми тимо- 

шенкофобії [Шевченко 2016]). Такі номінації слугують для позначення ірра‑ 

ціонального сприйняття (фобії), потенційної загрози. 

Для окреслення типу “правління” певного політичного лідера чи групи 

моделюють складні слова з використанням основи -кратія в постпозиції, що 

в перекладі з грецької мови означає ‘правити, володіти; бути сильним’ (напр.: 

демократія, бюрократія), порівн.: тітушкократія (Час тітушкократії 

[Канєвський 2018]), кучмократія (І запланована зміна державного ладу — це 

не що інше, як державний переворот, що його має намір здійснити кучмо- 

кратія, прикриваючись гаслами конституційної реформи [Каспрук 2013]). 

Отже, терміносистему сучасних мас-медіа більшою мірою наповнюють 

новоутворені політичні терміни на позначення прихильників конкретного по‑ 

літика чи членів політичного угрупування. Значна кількість терміноодиниць 

окреслює період правління конкретного політика й започатковані ним полі‑ 

тичні зміни. Чимало спеціальних одиниць указують на ознаку за належністю 

до того, хто виступає проти конкретного політика. 

Найбільш популярними способами термінотворення одиниць мас-медіа 

є, як показує проаналізований матеріал, суфіксальний і префіксальний. 

Найбільш продуктивними формантами, що актуалізуються під час творен‑ 

ня відантропонімних термінів суфіксальним способом, є афікси -ець (для 

позначення прихильників, послідовників конкретного політика) та -щина 

(для номінування періоду правління, явищ, пов’язаних з певним політиком). 

Префіксальним способом завдяки продуктивним афіксам анти-, проти- та 

де- утворюють численну групу термінів, дефініції яких містять указівку на 

ознаку за віднесеністю до того, хто виступає проти конкретного політика. 

Для творення оцінних політичних номінацій залучають і спосіб складання, 

за допомогою якого моделюються значення з місткими смислами. 

Отже, більшість новоутворених політичних термінів, проаналізованих   у 

мові ЗМІ, віддзеркалюють суспільно-політичну дійсність, почуття й емоції 

соціуму. Діапазон впливу мас-медіа створює можливості поширення нової 

лексики серед суспільства, тим самим поповнюючи лексичний склад укра‑ 

їнської мови. Убачаємо потребу постійного відстеження виникнення мовних 

новоутворень у мові ЗМІ та їхнього лексикографування, оскільки вони по‑ 

ширюються в публіцистичному дискурсі дуже швидко й набувають статусу 

загальновживаних. 
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JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA — KONCEPTUALNY OBRAZ 

ŚWIATA — ARTYSTYCZNY OBRAZ ŚWIATA: CECHY 

PARAMETRYCZNE I CHARAKTERYSTYKA RELACJI 
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STRESZCZENIE. Niniejszy artykuł poświęcony jest zbadaniu zagadnienia cech 

parametrycznych takich pojęć jak: językowy obraz świata, konceptualny obraz świata oraz 

artystyczny obraz świata. Prześledzono proces kształtowania się lingwokonceptologii jako nauki 

niezależnej, wyznaczono znaczenie terminu lingwokonceptologia, jej obiekt oraz przedmiot,  

a także cel i zadania wskazanej dziedziny nauki. Wnioskujemy, że lingwokonceptologia opiera się 

na identyfikacji i badaniu konceptów, a także na środkach, które je reprezentują. Obraz świata to 

zbiór ludzkich wyobrażeń na jego temat. Konceptualne i językowe obrazy świata są ze sobą 

skorelowane: pierwszy obiektywizuje wiedzę w ludzkim umyśle realizowaną poprzez językowy 

obraz świata, przy czym jest znacznie szerszy; drugi to sposób badania pewnych indywidualnych lub 

narodowych osobliwości zachowań ludzkich poprzez modelowanie pojęć. Artystyczny obraz świata 

różni się tym, że zbudowany jest na podstawie aktualizacji obiektywnej, ale jednocześnie 

subiektywnej idei świata, a także ludzkiej świadomości, która graniczy z czynnikiem nieświadomym 

oraz iluzjami. 

Słowa kluczowe: lingwokonceptologia, lingwistyka kognitywna, obraz świata, językowy obraz 

świata, konceptualny obraz świata, artystyczny obraz świata 
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PARAMETRIC FEATURES AND CORRELATIONS 

 

ANASTASIIA YAREMCHUK 
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ABSTRACT. The study elucidates a topical problem related to the manifestation of 

characteristic parametric features of such important concepts as the lingual picture of the world, the 

conceptual picture of the world, the artistic picture of the world. In the course of the investigation, 

the process of formation of linguoconceptology as an independent field of research is considered, the 

meaning of the term linguoconceptology is clarified, the object and subject of this approach along 

with its purpose and objectives are revealed. We conclude that linguoconceptology is based on the 

identification and study of concepts, as well as means that represent them. The picture of the world 

is a set of ideas of a person about the world. Conceptual and lingual pictures of the world are 

intertwined: the former objectifies knowledge in the human mind, which is accumulated through the 

lingual picture of the world, though it is much broader; the latter implies a means of studying certain 

individual   or national characteristics of human behaviour through modelling concepts. The artistic 

picture of the world stands out as it is built on the basis of the actualisation of both objective and 

subjective representations of the world simultaneously, as well as on human consciousness, which 

borders on the unconscious and illusions. 

Key words: linguoconceptology, cognitive linguistics, picture of the world, the lingual picture of 

the world, the conceptual picture of the world, the artistic picture of the world 

 

 
інгвоконцептологія — відносно нова наука в сучасному мовознавстві, 

початки якої віднаходимо в к. ХХ ‒ поч. ХХІ ст. Думки науковців 

розходяться щодо походження цієї галузі, а також щодо її зв’язку з ін‑ 

шими науками. Зокрема, В. Іващенко зауважує, що одним з поштовхів для 

утворення галузі лінгвістичної концептології стало поширення поняття кон- 

цепт. Як напрям вона виникла в контексті функціоналізму та генеративізму 

на межі когнітивної та антропоцентричної наукових парадигм [див.: Іващен‑ 

ко 2006: 3]. Н. Долусова вважає, що лінгвоконцептологія як окрема наука 

первинно входила до когнітивістики (наприкінці ХХ ст.). Дослідник пояснює, 

що ця наукова дисципліна „вивчає формування та функціонування концептів, 

досліджує їхню структуру та зв’язки між ними на тлі мовного матеріалу, тобто 

шляхом дослідження безпосередньої взаємодії мови та мислення” [Долу‑ 

сова 2011: 72]. О. Селіванова також стверджує, що лінгвоконцептологія як 

наука виокремилася з когнітивної лінгвістики. Науковець виділяє основну 

мету аналізованої науки — опис концептів, а також мовних засобів, що їх 

репрезентують, і конкретні завдання лінгвістичної концептології [Селіва‑ 
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нова  2008: 403].  До того ж, на думку О. Селіванової, основною категорією 

лінгвоконцептології є концептуалізація як „один з процесів пізнавальної 

діяльності людини, що полягає в осмисленні й упорядкуванні результатів 

внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, явища 

дійсності та їхні ознаки” [Селіванова 2008: 403]. 

Автори монографії Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ 

в українському мовному просторі визначають лінгвоконцептологію як „нову 

лінгвістичну галузь, спрямовану на детальний аналіз концептів різних типів та 

їхніх мовних репрезентацій” [Космеда, Плотнікова 2010: 20], а також виділя‑ 

ють два основні дослідницькі підходи в межах лінгвістичної концептології — 

лінгвокогнітологічний і лінгвокультурогічний [Космеда, Плотнікова 2010: 20]. 

У лінгвоконцептології досліджують картину світу як „результат обробки 

інформації про середовище й людину. Як глобальний образ, вона являє собою 

основу світобачення, світовідчуття й реалізується в різноманітних формах 

людської поведінки, до яких належить і людська мова” [Живіцька 2010: 20]. 

Т. Захарова визначає картину світу як „найбільш загальне інтегральне сприй‑ 

няття світу в його цілісності, сукупність знань, що формується за участі всіх 

рівнів і форм пізнання: теоретичного, емпіричного, логічного, чуттєвого, на‑ 

укового, філософського, буденного, релігійного й міфологічного” [Захаро‑ 

ва 2008: 118–121] (переклад автор. — А. Я.). З. Попова та Й. Стернін картину 

світу розуміють як „упорядковану сукупність знань про дійсність, що сфор‑ 

мувалася в суспільній, а також груповій, індивідуальній свідомості” [Попова, 

Стернин 2007: 36] (переклад автор. — А. Я.). 

Термін картина світу вперше, як відомо, ужив Г. Герц у працях, які при‑ 

святив вивченню фізичної картини світу. Зазначений науковець трактував цей 

термін як „сукупність внутрішніх образів зовнішніх предметів, з яких 

логічним шляхом можна отримувати відомості щодо поведінки цих предметів” 

[Герц 1959: 198] (переклад автор. — А. Я.). У роботах М. Хайдеггера термін 

картина світу набув такого значення: „де світ стає картиною, там до того, що 

існує, узагалі підходять як до того, на що націлена людина й що, відповідно, 

хоче піднести собі, мати перед собою […]” [Хайдеггер 1993: 49] (переклад 

автор. — А. Я.). 

Зауважмо, що термін картина світу виник під впливом ідей В. фон Гум‑ 

больдта та О. Потебні про внутрішню форму мови. На формування поняття 

“картина світу” вплинули теоретичні положення американської етнолінгвісти‑ 

ки, зокрема гіпотеза “лінгвістичної відносності” Е. Сепіра та Б. Уорфа [див.: 

Живіцька 2010: 21]. Свого часу В. Гумбольдт і його послідовники вважали, 

що мова — „«дух народу»; вона приховує особливий світогляд і специфічний 

спосіб мислення. Мова, очевидно, є зовнішнім проявом духу народу. Вона 

створює образ, картину світу, а, отже, відмінності в мовах узгоджуються з від‑ 

мінностями в поглядах на світ” [Гумбольдт 1984] (переклад автор. — А. Я.). 
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Спираючись на ідеї В. фон Гумбольдта, Л. Вайсгербер розробляв тео‑ 

рію мовної картини світу. Зазначений дослідник уперше застосував термін 

картина світу в монографії Рідна мова й формування духу, у якій зазначив, 

що основна функція мови — формування в людини картини світу [див.: Жи‑ 

віцька 2010: 21]. Л. Вайсгербер надавав мові провідну роль — роль “творця 

світу”, при цьому навколишньому світу, довкіллю як об’єктивному чиннику 

формування картини світу відводив менш важливу роль. Крім того, він при‑ 

пускав, що „існує відносна свобода людської свідомості від мовної картини 

світу, проте в її межах” [див.: Живіцька 2010: 22]. 

Е. Сепір і Б. Уорф висунули відмінну за змістом теорію про те, що „мова 

відіграє визначну роль у процесі пізнання, а люди бачать світ по-різному ‒‒ 

крізь призму рідної мови”. Ця теорія суголосна із зазначеною вище їхньою 

гіпотезою лінгвістичної відносності, за якою „мова повністю переплітається 

з безпосереднім досвідом людей” [див.: Живіцька 2010: 22]. Зауважмо, що, 

на думку О. Хорошуна, „мова — не просто дзеркальне відображення світу, а 

тому фіксує не лише сприйняте, але й усвідомлюване людиною” [Хорошун 

2011: 241–246]. 

На переконання Б. Уорфа, „ми можемо по-різному бачити і сприймати 

світ, але саме мова визначає спосіб нашого бачення і сприйняття довкілля” 

[Живіцька 2010: 23]. Учений намагався порівняти мовну та наукову картини 

світу, акцентуючи увагу саме на значенні мовної картини світу, що призвело 

до „перебільшення значення мови для розвитку науки” [Живіцька 2010: 23]. 

Розвиваючи теорію В. Гумбольдта, О. Потебня запропонував власну філо‑ 

софію мови, зосереджуючи увагу на ролі слова та доводячи, що саме слово є 

засобом сприйняття думки. Сучасний український мовознавець В. Жайворо‑ 

нок висунув „концепцію інтерпретації лінгвофілософської категорії «мовна 

картина світу»” [Живіцька 2010: 23–24]. Цей учений уважає, що „всесвіт є 

предметом пізнання, тому, осмислюючи його, людина пізнає й саму себе” 

[Живіцька 2010: 23–24]. Одним з найважливіших елементів цього пізнання 

є, звісно, мова. 

Лінгвісти традиційно виділяють концептуальну та мовну картини світу. 

Концептуальна картина світу містить інформацію, репрезентовану в поняттях, 

„у той час як в основі мовної моделі лежать знання, закріплені в семантичних 

категоріях і семантичних полях, складених зі слів і словосполучень” [Хо‑ 

рошун 2011: 241–246]. Концептуальна картина світу відображає структуру 

репрезентації знання. Хоча зміст понять “концептуальна картина світу” та 

“мовна картина світу” є цілком різним, відмінності між ними досить умовні, 

оскільки між зазначеними картинами світу відстежуємо зв’язок, як між мис‑ 

ленням і мовою. 

На думку О. Хорошуна, „концептуальна картина світу — це базис картини 

світу як ядро світогляду, що репрезентує риси специфічного людського спо‑ 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 73 2020-03-27 
09:41:29 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мовна картина світу — концептуальна картина світу — художня картина світу… 73 

собу світосприйняття. ККС містить узагальнену інформацію про світ, вона 

ширша й багатша, ніж МКС. За межами ККС залишається інформація, що 

становить особливості мовного сприйняття дійсності в тому чи тому мов‑ 

ному середовищі й відображається в мовній культурі народу. ККС містить 

інформацію в поняттях, а МКС виявляє знання, закріплені в значеннях слів  і 

словосполучень” [Хорошун 2011: 241–246] чи інших мовних формах. Як 

уважає О. Хрищена, „концептуальна картина світу — це не лише система 

понять про сукупність реалій довкілля, а й система смислів, утілена в ці реалії 

через слова — концепти. Концептуальна картина світу є значно ширшою, ніж 

мовна, тому що в її створенні беруть участь різні типи мислення” 

[див. Хрищена 2012]. У праці Ж. Маслової концептуальна картина світу 

пояснена як „той ментальний рівень або та ментальна (психічна) організація, 

де зосереджена сукупність усіх концептів, даних розуму людини, їх 

неупорядковане об’єднання” [Маслова 2012: 14] (переклад автор. — А. Я.). 

Мовна картина світу — це „відбитий засобами мови образ свідомості, 

реальності, модель інтегрального знання про концептуальну систему уявлень, 

що репрезентована мовою. МКС прийнято відмежовувати від концептуальної, 

або когнітивної моделі світу, що є основою мовного втілення, словесної кон‑ 

цептуалізації сукупності знань людини про світ” [Хорошун 2011: 241–246]. 

О. Хрищена подає своє визначення мовної картини світу, відповідно до якого 

це „система взаємопов’язаних мовних одиниць, що відбиває об’єктивний стан 

речей довкілля і внутрішнього світу людини. Якщо концептуальна картина 

світу існує у вигляді концептів, що утворюють концептосферу, то мовна кар‑ 

тина світу існує у вигляді значень мовних знаків, які утворюють сукупний 

семантичний простір мови” [Хрищена 2012]. З. Попова та Й. Стернін 

тлумачать МКС як „сукупність зафіксованих в одиницях мови уявлень народу 

про дійсність на певному етапі розвитку народу, уявлення про дійсність, відо‑ 

бражене в мовних знаках і їхніх значеннях, ‒‒ мовне членування світу, мовне 

упорядкування предметів і явищ, що закладені в системних значеннях слів, 

інформація про світ” [Попова, Стернин 2007: 38] (переклад автор. — А. Я.). 

На переконання О. Хрищеної, концептуальна картина світу здатна накла‑ 

датися на мовну через засоби мови. Також ця дослідниця вказує, що основу 

зазначених картин світу формують різні засоби: ККС виражається через по‑ 

няття та уявлення, а МКС — через мовні одиниці. Принциповою відмінністю 

між ними є „наявність невербальних засобів вираження в концептуальній 

картині світу й лінгвістичних засобів творення загальних рис та національ‑ 

них особливостей мовної картини світу” [Хрищена 2012]. Утім,  

з іншого боку, когнітивна та мовна картини світу пов’язані між собою як 

„первинне та вторинне, як ментальне явище та його вербальне озовнішнення, 

як зміст свідомості та засіб доступу дослідника до цього змісту” [Попова, 

Стернин 2007: 39] (переклад автор. — А. Я.). 
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У лінгвістиці виокремлюють і художню картину світу, що є вторинною 

картиною світу, ознаки якої збігаються з характеристиками мовної. „Вона 

виникає у свідомості читача під час сприйняття ним художнього твору (або у 

свідомості глядача, слухача ‒‒ під час сприйняття інших витворів мисте‑ 

цтва)” [Попова, Стернин 2007: 40]. З. Попова та Й. Стернін підкреслюють, 

що в художньому тексті картина світу створюється через відповідні мовні 

засоби. Вона має здатність „відображати індивідуальну картину світу у свідо‑ 

мості письменника. У художній картині світу можуть бути виявлені концепти, 

притаманні сприйняттю світу тільки конкретного автора — індивідуальні 

концепти письменника. Отже, мова є засобом створення вторинної худож‑ 

ньої картини світу, що відображає картину світу творця художнього витвору” 

[Попова, Стернин 2007: 40] (переклад автор. — А. Я.). Чіткий розподіл у мові 

структур прозаїчних і поетичних текстів сприяв виокремленню з художньої 

картини світу поетичної картини світу [Маслова 2012: 30]. 

О. Тупиця пропонує ґрунтовне визначення поняття “поетична картина сві‑ 

ту” — це „сукупність загальних рис, що властиві внутрішнім індивідуальним 

моделям світу; вона створюється в тексті за допомогою системи образів, типо‑ 

вих мотивів, ключових лексем; це поєднання об’єктивних і суб’єктивних уяв‑ 

лень про світ” [Тупиця 2009: 98]. За спостереженнями Ж. Маслової, поетична 

картина світу, як і ККС, передусім „структурує мовну репрезентацію творчих 

і несвідомих процесів [Маслова 2012: 45]. Зазначена дослідниця вважає, що 

концептуальна система естетично значуща й „структурує творчу діяльність 

індивіда на створення та інтерпретацію альтернативної поетичної реальності, 

що характеризується суб’єктивністю, емоційною домінантою, я-центричністю, 

фрагментарністю” [Маслова 2012: 45] (переклад автор. — А. Я.). Крім того, 

Ж. Маслова звертає увагу на те, що основною когнітивною функцією поетич‑ 

ної картини світу є „вироблення можливості орієнтації в суб’єктивній реально‑ 

сті, приведення систем “Я” і “СВІТ” у рівновагу. Предметом знань цієї картини 

є естетично усвідомлюване суб’єктивне бачення екзистенціальних й емоційних 

ситуацій. А основними структурними елементами поетичної картини світу є 

художні (поетичні) концепти” [Маслова 2012: 52] (переклад автор. — А. Я.). 

Отже, доходимо висновку, що лінгвоконцептологія ґрунтується на вияв‑ 

ленні та вивченні концептів, а також засобів їхньої репрезентації. Картина сві‑ 

ту — це сукупність уявлень людини про світ, концептуальна та мовна картини 

світу взаємопов’язані між собою: перша — об’єктивує знання у свідомості 

людини, що реалізується через мовну картину світу, але вона значно ширша; 

друга — засіб вивчення певних індивідуальних чи національних особливос‑ 

тей поведінки людей через моделювання концептів. Художня картина світу 

різниться тим, що вибудовується на основі актуалізації об’єктивного та вод‑ 

ночас суб’єктивного уявлення про світ, а також на людському свідомому, що 

межує з несвідомим та ілюзіями. 
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STRESZCZENIE. Środki masowego przekazu są najważniejszym źródłem szybkiego 

dostarczania do czytelników informacji o wydarzeniach i faktach życia społecznego oraz politycznego. 

Na podstawie analizy ukraińskich czasopism w latach 2013–2018 w artykule zostały prześledzone 

obciążenia semantyczne i pragmatyczne najpopularniejszej sztampy gazetowej okresu Rewolucji 

Godności. Udowodniono, że sztampa gazetowa tworzy system zabarwień emocjonalnych i 

ekspresyjnych, reprezentuje pragmatyczne informacje, jest atrakcyjna i precedensowa, nadaje 

publikacjom oryginalnego i atrakcyjnego brzmienia, wywołując u czytelnika odpowiednie uczucia i 

myśli, które pozwalają przygotować go do postrzegania pewnych wydarzeń politycznych, kształtując 

odpowiednią opinię publiczną o pewnym zabarwieniu aksjologicznym. Wydarzenia końca 2013 r. i 

początku 2014 r. zostały szeroko przedstawione w sztampach współczesnego języka ukraińskiego. 

Słowa kluczowe: sztampa gazetowa, związki wyrazowe okresu Rewolucji Godności, język 

mediów, obciążenie semantyczne i pragmatyczne, atrakcyjność, precedensowość 
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ABSTRACT. Mass media are the most important source of prompt informing the readers about 

events and facts of social and political life. On the basis of the analysis of the Ukrainian periodicals 

of 2013–2018, this scientific research aims to examine the semantic and pragmatic load of some 

common newspaper cliches used during Revolution of Dignity. It is proved that newspaper cliches 

express the system of shades of emotional and expressive coloring, represent pragmatic information. 

They are engaging, precedent-setting and that makes publications more original and appealing, caus‑ 

ing the reader to feel certain feelings and have some thoughts, setting the perception of some political 

events, forming corresponding public opinion of some axiological direction. Obviously, the events 

of the late 2013-early 2014 have been widely embodied in cliches of modern Ukrainian language. 

Keywords: newspaper cliches, word-combinations used during Revolution of Dignity, 

language of mass media, semantic and pragmatic load, appeal, precedence 

 

 

ослідження присвячене вивченню поширених газетних словесних 

штампів,  словосполучень  періоду  Революції  Гідності.  Зміни  в  по‑ 

літичному суспільстві, як відомо, відбуваються не на полі битви,   

а в людській свідомості, що актуалізується в усі періоди соціальних потря‑ 

сінь. ХХІ ст. багате на такі події. Але найтрагічніші в Україні припадають на 

к. 2013 – поч. 2014 р., зокрема: Революція Гідності, російська окупація 

Криму, війна на Сході України. 

Мета цієї розвідки — простежити семантичне й прагматичне навантажен‑ 

ня деяких поширених газетних штампів періоду Революції Гідності. 

Лінгвістичні дослідження лексики, фразеології, зокрема й газетних штам‑ 

пів періоду Революції Гідності лише починають формуватися, до того ж лише 

в межах журналістських розвідок та поодиноких академічних робіт. Вивчення 

цього процесу стало предметом лінгвістичного аналізу М. Степаненка, О. Сти‑ 

шова, Н. Поліщук, С. Пролеєва, які аспектуально характеризують мову Револю‑ 

ції Гідності, зокрема М. Степаненко з’ясовує нове лексичне значення іменника 

Майдан, аналізує й систематизує неологізми цього періоду, зокрема перифрази, 

вибудовуючи перифрастичні ряди, що номінують суспільно-політичні транс- 

формації в Україні періоду 2004–2014 рр. [Степаненко 2015: 3]. У науковій 

розвідці Н. Поліщук описано нові термінологічні назви, що виникли в цей 
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Газетні словесні штампи періоду Революції Гідності в мові української періодики 79 

період, поширилися в мові публіцистики й номінують воєнні події в Криму, на 

Сході України та під час Революції Гідності; репрезентовано актуальні тема‑ 

тичні групи й описано семантичні процеси, які відбуваються в структурі лек‑ 

сичних значень цих термінологічних слів чи словосполучень [Поліщук 2014]. 

О. Стишов звертає увагу на тенденції поповнення нових термінів, що властиві 

мас-медіа, при цьому він зазначає, що „початок XXI століття характеризується 

переходом від індустріального до інформаційного суспільства, усеохопною 

глобалізацією переважної більшості сфер життя людей, новітніми значними 

досягненнями науково-технічного прогресу, військовими й етнічними кон‑ 

фліктами, пожвавленням міграції населення, соціально-політичними й еко‑ 

номічними переворотами тощо. Низка цих та інших екстралінгвальних чин‑ 

ників чітко відбивається в мовах народів світу. У названому плані українська 

мова не становить винятку. Хоча варто зазначити, що темпи змін позамовних 

обставин за своєю стрімкістю та інтенсивністю випереджають темпи еволю‑ 

ції української мови загалом. Стан останньої, її динаміка, трансформації, які в 

ній відбуваються, потребують ґрунтовного студіювання та пояснення” [Сти‑ 

шов 2016: 102]. С. Пролеєв розглядає причини появи нових лексем у ХХІ ст. 

у філософському аспекті й зауважує, що „Майдан потребує суттєвих новацій 

словника політичного і соціально-філософського дискурсів” [Пролеєв 2016: 6]. 

Проаналізувавши праці зазначених науковців, доходимо висновку, що в 

них здійснено спроби з’ясувати причини появи нових лексем та слово‑ 

сполучень у сучасному публіцистичному дискурсі, прагнення кваліфікувати 

їх семантично й прагматично, окреслити екстра- та інтралінгвальні чинни‑ 

ки, що впливають на відповідні семантичні й прагматичні мовні зміни. Але 

окреслена проблематика потребує подальшого вивчення, оскільки сучасна 

суспільно-політична ситуація в Україні настільки складна й так бурхливо роз‑ 

вивається, що не все ще лінгвістично осмислено, зокрема потребують опису 

ключові словесні символи епохи, що входять до складу газетних штампів. 

Поповнення сучасної української мови новими усталеними словосполу‑ 

ченнями, словесними штампами активізувалося в останні роки ХХІ ст. Цьому, 

як зауважувалося, сприяли зміни орієнтирів в ідеології й суспільно-політичних 

переконань українського народу. Спостерігаємо певні зрушення в семантиці 

словесних штампів, спроби моделювання відповідних прагматичних смислів. 

Л. Славова стверджує, що „мовленнєва діяльність, орієнтована на пропаганду 

тих або інших ідей, емоційний вплив на громадян країни та спонукання їх 

до політичних дій, для вироблення суспільної згоди, прийняття та обґрунту‑ 

вання соціально-політичних рішень в умовах множинності точок зору в су‑ 

спільстві […]. Вона здатна емоційно впливати на адресата, трансформуючи 

наявну у свідомості людини політичну картину світу” [Славова 2015: 6]. Напр., 

обіцянки Віктора Януковича (Тим самим конституційні судді не лише ство- 

рили небачений в модерній Європі прецедент, але й наплювали на обіцянки 
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Віктора Януковича, котрий перед тим, як стати президентом, не раз по- 

лум’яно обіцяв всіляко відстоювати Конституцію-2004 і передбачену нею пар- 

ламентсько-президентську республіку /„Український тиждень”, 10.04.2014 р./); 

нова-стара Конституція (На жаль, повернувши нову-стару Конституцію, 

автори цієї операції заклали колізію: за текстом Основного Закону від 1996 

року, чергові вибори парламенту мали відбутися в березні четвертого року 

його повноважень, а вибори президента — в жовтні п’ятого року повно- 

важень глави держави /„Український тиждень”, 10.04.2014 р./). У першому 

прикладі простежуємо іронію, а другий — репрезентує явище внутрішньої 

антонімії, створюючи специфічний прагматичний ефект наявності супереч‑ 

ності в одному явищі. 

Виразно простежуємо явище переходу словникового запасу з пасивного 

до активного, що проілюструємо на таких словесних штампах, напр., народне 

віче (Народне Віче в Києві 1 грудня зібрало, за різними оцінками, від 500 ти- 

сяч до 1 мільйона людей /„УНІАН”, 21.11.2017 р./); дух козацтва (На Майдані 

як і 500 років до того теж існувала своя територія волі, самоорганізація, 

феномен прямої демократії, тобто був присутній справжній дух козацтва 

/„FAKE OFF”, 6.04.2017 р./); козацьке самоврядування (На кожному з них 

були присутні елементи козацького самоврядування та організації, проте 

найбільш яскраво ці елементи можна простежити на третьому етапі, після 

трагічних подій 19–22 січня 2014 р., коли Революція  Гідності зазнала перших 

втрат (убивство С. Нігояна та М. Жизневського) /„FAKE OFF”, 

6.04.2017 р./). Наведені приклади ілюструють відновлення актуальних для 

сучасних українців давніх понять у їхній мовній свідомості. 

Аналіз періодики засвідчує активне вживання словесних штампів з лексе‑ 

мами євроінтеграція, Євромайдан, Майдан у прямому значенні, порівн.: єв- 

роінтеграція України (Тобто євроінтеграція України багато років була ме- 

тою номер один [Таран 2013: 25]); студентський Євромайдан (Відправною 

точкою студентського Євромайдану в Україні можна вважати 25 листо- 

пада [Таран 2013: 43]); два Майдани (Почався запуск брудного піару, щоб два 

Майдани — на Європейській площі (опозиційний) і біля Стели незалежності 

(студентський) — зіштовхнути лобами, протиставити [Таран 2013: 45]). 

Актуалізовано й оригінальні метафоричні утворення, напр.: “в’язні Банкової” 

(“В’язні Банкової”, після бійні на Банковій 1 грудня затримали дев’ятеро 

людей /заголовок, „Репортер”, 12.12.2013 р./); “закони 16 січня”, “дикта- 

торські закони”, закони імені Колесніченка-Олійника (“Закони 16 січня”, 

“диктаторські закони” і ряд інших епітетів — закони імені Колеснічен- 

ка-Олійника отримали в суспільстві багато назв /„112UAˮ, 16.01.2015 р./); 

“300 майданівцівˮ (“300 майданівцівˮ — назвав хтось людей, яких розігнали 

спецбійці під ранок 30 листопада. По аналогії зі спартанцямиˮ /„Gazeta. uaˮ, 

12.12.2013 р./). Простежуємо актуалізування прецедентних виразів. 
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Виокремлюємо три типи газетних штампів періоду Революції Гідності. 

Схарактеризуймо кожен окремо. 

1. Ключові й поширені суспільно-політичні вирази, що стосуються по- 

дій, пов’язаних з виступами українців проти зміни політичного курсу України 

або негативної оцінки відповідних явищ чи, навпаки, стосовно ствердження 

потреби позитивних змін та курсу на Євроінтеграцію. Як слушно зауважують 

дослідники, суспільно-політичні словосполучення на сьогодні є актуальними 

у зв’язку зі зростанням ролі та динаміки політичної комунікації [Карабута 

2013: 55]. Ключовою для сучасної епохи вважаємо передусім метафоризовану 

назву, що стала газетним словесним штампом, — це, власне, Революція Гідно- 

сті, до якої як синонімні використовують Київський Майдан, Майдан у Києві, 

Євромайдан та Єврореволюція. Так окреслюють ті політичні й суспільні зміни 

в Україні, що виникли як реакція, певний “спротив” проти відходу керівництва 

держави від схваленого українським народом курсу на Євроінтеграцію, що 

мало законодавче, правове підґрунтя, та подальшою відмовою від нього. При‑ 

чиною цих протестів стало надмірне концентрування влади в руках тодішньо‑ 

го Президента України Віктора Януковича та його “сім’ї”. Український народ 

відкрито висловив небажання підпорядковуватися Росії, перетворюватися на 

одну з її колоній. Маємо широкий масив контекстів уживання цього виразу, як 

і інших, що належать до поширених, де маніфестується викладена вище думка, 

порівн.: “Революція Гідностіˮ (Два роки минуло з початку подій, які назвали 

Євромайданом, а ще через деякий час цей термін поступово перетвориться 

на визначення “Революція Гідності” /„Деньˮ, 20.11.2015 р./); “системи Куч- 

ми-Януковичаˮ ([…] ми бачимо, як в парламент та взагалі у владу проходять 

ті,  що зробили все для того,  щоб не просто укорінилися,  а й буйно квітнули 

пороки “системи Кучми-Януковичаˮ /„Деньˮ, 20.11.2015 р./); протестні 

виступи (За 23 роки незалежності Україна пережила чимало народних 

протестних виступів, зокрема й такі масові, як Помаранчева революція 

2004 року і Революція гідності 2014-го /„Тиждень. uaˮ, 05.09.2014 р./); стов- 

пи режиму Януковича; антидержавні дії на Сході України (За Порошенка, 

Яценюка, Турчинова (шість місяців при владі!) жодним чином не були пока- 

рані стовпи режиму Януковича, навіть ураховуючи їхню явну підтримку 

антидержавних дій на Сході країни /„Тиждень. uaˮ, 05.09.2014 р./); суб’єкт 

політичного процесу (Видання пише, що Майдан — це історичний момент, 

коли народ відчуває потребу стати не об’єктом, а суб’єктом політичного 

процесу в країні /„Радіо свободаˮ, 21.02.2018 р./). 

2. Газетні штампи, у структурі яких використані актуалізовані історичні 

й застарілі лексичні одиниці. В уяві громадськості діяльність Євромайдану 

асоціюється з діяльністю Запорізької Січі, зокрема використовуються такі тер‑ 

мінологічні словосполучення, як перша сотня, друга сотня, козацький редут 

(На території Київського Майдану розміщувалися армійські намети з написами 
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“Перша сотня”, “Друга сотня” та барикада через Хрещатик, яку називали 

“Козацьким редутом” /„Fake OFFˮ, 06.04.2017 р./). Актуалізовано й ознаки 

зовнішнього вигляду справжніх козаків, порівн.: оселедець на голові (Слід за- 

уважити, що елементи козацької організації ми можемо також простежити 

в зовнішньому вигляді маніфестантів (шаровари, оселедці на голові тощо). 

Під час та після Революції Гідності стало модно серед молоді мати зачіски 

на кшталт козацьких /„Fake OFFˮ, 06.04.2017 р./). Як бачимо, в активізованих 

словосполученнях відтворені терміни, національні та народні символи, що  в 

сучасному українському мовленні розширили свою семантику та прагматику. 

3. Ключове словосполучення українського політичного життя сучасної 

епохи Революція Гідності, як і Європейський майдан, та інші синонімні 

номінації, стало „персоніфікованим, міфологізованим утіленням революції  з 

людським обличчям у прямому й переносному значенняхˮ [Ставицька 2005: 6]. 

Революція Гідності символізує, як наголошувалося, відповідні політичні та 

суспільні зміни в країні. Обидва складники цього словосполучення пишемо з 

великої літери. Прийом капіталізації свідчить про відповідну конотацію, яку 

має словосполучення — це сукупність таких прагматичних смислів, як ‘шана’, 

‘повага’, ‘гордість’, ‘патріотизм’, ‘прагнення до кращих змін’. Як відомо, ре- 

волюція — це 1) докорінний переворот у житті суспільства, що приводить до 

ліквідації існуючого суспільного ладу й утвердження нового, прогресивного; 

2) переворот у певній галузі, що приводить до докорінного перетворення, 

удосконалення чого-небудь [Великий тлумачний словник… 2016: 1185]. Гід- 

ність трактуємо, як (1) сукупність рис, що характеризують позитивні мо‑ 

ральні якості, (2) усвідомлення людиною своєї громадської ваги [Великий 

тлумачний словник… 2016: 219]. Відповідно, словосполучення Революція 

Гідності внаслідок об’єднання значень його компонентів отримує нове лек‑ 

сичне значення: ‘морально-етичний злам у свідомості українців’ [Ткачук 

2014: 323]. Фіксуємо утворення нового усталеного словосполучення номіна‑ 

тивного характеру, яке кваліфікуємо як ключовий термін сучасної епохи, що 

набуває статусу символу. За своєю структурою воно є двокомпонентним, за 

типом синтаксичного зв’язку — субстантивно-субстантивним, генітивним, 

що побудоване за моделлю „іменник + іменник (Р. в.)ˮ. 

Отже, на основі аналізу словосполучень, газетних словесних штампів, 

“народжених” Революцією Гідності, підтверджуємо факт, що розвиток мови — 

це обʼєктивний процес, зумовлений поступом суспільства. Першими на змі‑ 

ни в суспільстві реагують засоби масової інформації. Життя сучасної людини 

тісно пов’язане з політикою, тому взаємозв’язок із суспільно-політичною 

сферою мовлення залишається актуальним. 

Проаналізувавши періодичні видання останніх років, робимо висновок, 

що газетні словесні штампи виражають систему відтінків емоційно-експре‑ 

сивного забарвлення, репрезентують прагматичну інформацію, є атракцій‑ 
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ними, прецедентними, що надає публікаціям оригінального й привабливого 

звучання, викликаючи в читача відповідні почуття й думки, налаштовуючи 

його на сприйняття тих чи тих політичних подій, формулюючи відповідну 

громадську думку певного аксіологічного скерування. Очевидно, що події 

к. 2013 – поч. 2014 рр., про які йшлося вище, знайшли втілення в словесних 

штампах сучасної української мови. 
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STRESZCZENIE. W artykule zbadano jeden z gatunków dyskursu politycznego – 

orędzie noworoczne stanowiące rytuał werbalnej komunikacji politycznej. Określono 

strukturalno-kompozycyjne, semantyczne i lingwopragmatyczne cechy orędzia noworocznego, 

prześledzono dynamikę przemówień świątecznych prezydenta Petra Poroszenki. Celem artykułu 

jest określenie głównych tendencji i zmian w obrębie gatunku orędzia noworocznego 

odzwierciedlonych w przemówieniach świątecznych obecnego prezydenta Ukrainy P. Poroszenki. 

Szczegółowe kwestie poruszane w artykule to: zdefiniowanie strukturalnych i semantycznych 

cech przemówień noworocznych, a także przeanalizowanie głównych zmian w ich formie i treści. 

Materiał opracowania stanowiły teksty wystąpień noworocznych P. Poroszenki w latach 

2015–2018. Udowodniono, że struktura orędzi noworocznych składa się z trzech następujących 

po sobie części: retrospektywnej, prospektywnej oraz życzeń. Rytualne sformułowania 

zawierają nazwy adresatów w odniesieniu do przynależności narodowej, państwowej, 

więzów rodzinnych. Pod     względem semantycznym   przemówienia  noworoczne  koncentrują się 
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wokół aktualnej sytuacji w kraju oraz obietnic pozytywnych zmian w kolejnym roku. Koncepcyjne 

markery leksykalne to „ukraiński”, „jedność”, „naród” i „rozwój”. Można zaobserwować tendencje 

do wydłużania części retrospektywnej i skracania części prospektywnej (zarówno pod względem 

objętności, jak i treści), preferowania nazewnictwa związanego z narodowością i państwem, domi‑ 

nowania rytualnych sformułowań i treści patriotycznych, nasilania się semantyki religijnej, w szcze‑ 

gólności chrześcijańskiej, redukcji elementów międzynarodowych i orientacji na politykę europejską, 

pozytywnego oceniania, wzmacniania egocentryzmu mówiącego (nadawcy). Poruszono problemy 

konceptualizacji, semantyki i lingwopragmatyki orędzi noworocznych, zareprezentowano wyniki 

badań nad dynamiką przemówień noworocznych w dyskursie politycznym. 

Słowa kluczowe: dyskurs polityczny, gatunek mowy, orędzie noworoczne, retoryka 

prezydencka, dynamika gatunku mowy 
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ABSTRACT. The article sets out to investigate one of the speech genres of political discourse — 

New Year’s greetings as a verbal representations of ritual political communication. The structural and 

compositional, semantic and linguistic and pragmatic features of New Year’s greetings are determined. 

The dynamics of New Year’s appeals to the Ukrainian people in the presidential rhetoric of Petro 

Poroshenko is traced out. The article aims at tracing main trends in the genre of New Year’s greeting 

reflected in the speeches of the actual Ukrainian President Petro Poroshenko, this aim leading to the 

following objectives: to determine structural and semantic features of the genre of New Year’s greetings, 

to analyze texts of greetings and to follow the main modifications of the genre at the level form and 

content. The corpus of the study comprises texts of New Year greetings by Petro Poroshenko for the 

period from 2015 to 2018. It is proved that New Year’s greetings are based on the three-component 

structure with the fixed order of the following parts: retrospective, prospective and optative; in ritual 

formulas they contain names of addressees according to their nationality, family ties and statehood; 

semantic focus is on characterizing the current situation in the country and promising positive changes in 

the next year; lexical markers of the conceptual core of the speeches are tokens “Ukrainian”, “unity”, 

“people” and “development”. We observe a tendency to increase the retrospective part and decrease 

the prospective one; giving preference to nominations on national and state grounds; domination of 

patriotic ritual formulas and patriotic content; the strengthening of religious semantics, in particular 

Christian; reduction of international components and orientation towards European politics; propensity 

to positive evaluations; strengthening speaker egocentrism.The problems of conceptualization, 

semantics and linguistic pragmatics of New Year’s greetings are presented, generalizations on the 

genre dynamics of New Year’s appeals in the political discourse are elucidated. 

Key words: political discourse, speech genre, New Year’s speech, presidential rhetoric, genre 

dynamics 
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ослідження ритуальних жанрів політичного дискурсу (далі — ПД) 

заслуговує на увагу з огляду на домінування фатичного спілкуван‑ 

ня  в  публічному комунікативному просторі.  Виголошення  публічних 

промов у ритуальних  ситуаціях  урочистих  святкувань, річниць або сумних 

подій  є  невід’ємним  компонентом політичної комунікації: політики беруть 

активну участь у ритуальних заходах  та  виголошують ритуальні промови   з 

потужним  етикетним  складником.   Політична   комунікація   характеризується 

„публічністю, одновекторністю — скеруванням від мовця до адресата, неста‑ 

більністю й невизначеністю аудиторії” [Zheltukhina etc 2018: 642] (переклад 

автор. — Н. К.). Особливе місце серед ритуальних виступів в українському 

ПД належить новорічному привітанню Президента, оскільки ця подія набула 

для реципієнтів знакового характеру й здебільшого сприймається як обов’яз‑ 

кова частина святкування Нового року. Традиція вітати народ напередодні 

новорічних свят не є винаходом українських політиків, вона мала місце й за 

радянських часів, а також поширена в США та країнах Європи. Проте за часів 

незалежності цей ритуальний жанр зазнав певних трансформацій на 

структурному й змістовому рівнях, зважаючи на особистості політиків-ора‑ 

торів та загальні політичні умови в країні, що потребує ґрунтовного аналізу 

та визначає актуальність цієї наукової розвідки. 

Останнім часом жанровій диференціації політичної комунікації приділя‑ 

ють увагу й зарубіжні (А. Баранов, Е. Будаєв, О. Іссерс, Ю. Караулов, А. Чуді‑ 

нов, О. Шейгал та ін.), і українські (О. Билінська, Ф. Бацевич, Н. Петлюченко, 

Л. Славова, Л. Стрій та ін.) лінгвісти. Ритуальні жанри ПД ставали предметом 

дослідження в аспекті інституційної комунікації (В. Карасик) та її фатичного 

різновиду (Т. Винокур). В українському мовознавстві ритуальну політичну 

комунікацію  ґрунтовно  висвітлює  Л.  Стрій  y  дисертації,  а  жанр  новоріч‑ 

ного привітання розглядають українські й зарубіжні дослідники (А. Битко, 

В. Варавкіна, А. Зуйковська, В. Кашпур, Н. Кондратенко, В. Ослопова та ін.). 

У ранніх своїх працях авторка цієї розвідки зосереджувала увагу на загальних 

принципах структурно-семантичного аналізу жанру новорічного привітання 

[Кондратенко 2007а: 302–306] та порівнювала новорічні привітання україн‑ 

ських, російських і білоруських президентів [Кондратенко 2007б: 40]. Однак 

комплексного дослідження новорічних привітань українських президентів, 

зокрема Петра Порошенка, в українському мовознавстві ще немає. 

Мета цієї статті — простежити основні тенденції й зміни в жанрі новоріч‑ 

ного привітання, віддзеркалені у виступах українського Президента П. По‑ 

рошенка; завдання — визначити структурно-семантичні особливості жанру 

новорічного привітання, проаналізувати тексти привітань та простежити ос‑ 

новні модифікації жанру на рівні форми й змісту. Матеріалом дослідження 

слугували тексти новорічних привітань П. Порошенка за період з 2015 до 

2018 років. 
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Жанр новорічного привітання належить до ритуальних, в основі яких 

мовленнєвий акт етикетного типу. Л. Стрій зазначає, що на структурно-ком‑ 

позиційному рівні функціюють рамкові компоненти: конгратуляційна та 

констатувальна частини, оптативний складник, а на змістовому рівні при‑ 

вітання „пов’язане з урочистими подіями в житті або суспільства, або со‑ 

ціально значущої особи. За інтенцією привітання передбачає виконання 

етикетної функції — власне привітання — та елементи самопрезентації 

мовця як уважного, небайдужого політика” [Стрій 2015: 92]. На лінгвопраг‑ 

матичних параметрах новорічного привітання наголошує й В. Варавкіна, яка 

фіксує наявність у цьому жанрі „власної історії, комунікативної мети, чітких 

вимог до образу адресата, адресанта, інформаційного приводу й опо‑ 

середкованості зв’язку” [Варавкина 2011: 161] (переклад автор. — Н. К.). 

А. Битко конкретизує комунікативну мету новорічного звернення: „Спіль‑ 

ною ознакою всіх звернень є наявність узагальненої комунікативної мети, яка 

полягає в дотриманні традицій щорічного привітання з Новим роком, 

наголошенні на найбільш знакових подіях минулого року та плануванні 

майбутнього” [Битко 2014: 167]. Дослідниця пропонує визначати специ‑ 

фіку цього жанру за політичною ситуацією в країні. Авторка цієї наукової 

розвідки зазначає у своїх працях, що конституентами новорічного приві‑ 

тання є ритуальні компоненти: подієвість, часова й локальна зумовленість, 

закріплена форма й перформативний характер [Кондратенко 2014: 410], що й 

мотивує специфіку цього жанру президентської риторики. С. Потапенко 

наголошує на необхідності врахування саме лінгвопрагматичних чинників 

текстотворення ритуальних політичних текстів, виокремлюючи чотири ста‑ 

дії аналізу — дослідницьку, диспозиційну, ілокутивну та перформативну 

[Potapenko 2016: 14]. 

П. Порошенко як Президент виголошує новорічне привітання з 2015 р.; 

його виступи характеризуються стислістю й змістовністю. У першому 

привітанні новообраний очільник держави звертався до багатонаціональної 

аудиторії, звідси й виголошення оптативної частини трьома мовами — 

українською, російською і кримськотатарською. Структуру привітання 

2015 р. формують стисла характеристика подій минулого року, ушанування 

загиблих воїнів. На рівні змісту можна виділити заклики до об’єднання: “Єди- 

на країна!” — “Единая страна!” — “Бір дєвлєт!”. При цьому актуалізовано 

функцію інтеграції народу як одну з основних у ритуальних політичних тек‑ 

стах, що полягає в “утвердженні єдності нації” [Шейгал 2004: 248]. Приві‑ 

тання побудовано як протиставлення важкого минулого року, що згуртував 

народ перед зовнішньою загрозою, та обіцянок зробити наступний рік роком 

реформ і європейських прагнень країни. У ретроспективній частині подано 

стислу характеристику минулорічних подій як здебільшого трагічних для 

України (зовнішня агресія, війна, утрати), у проспективній — відсутні плани 
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та обіцянки, але згадано про згуртованість і єдність, що стануть передумовою 

для майбутніх змін у країні. 

На рівні ритуальних етикетних формул Президент уникає вживання звер‑ 

тань за національною ознакою, а послуговується формулюванням Дорогі, 

рідні співвітчизники! На мовному рівні переважають консолідовані форми 

звернення до адресата з наданням переваги займенниково-дієслівним формам 

множини — ми, наш, нас тощо (11 уживань), натомість форми 1-ої особи 

однини є нечисленними (4 уживання), поєднані з формами множини та 

вказують передусім на мовленнєву діяльність мовця та сполучені з формами 

множини: Сьогодні ж бажаю всім нам насамперед довгоочікуваного, три- 

валого миру. У цьому привітанні репрезентовано й характерну для промов 

П. Порошенка рису — використання інтертекстуальних елементів, зокре‑ 

ма паспортизованих цитат, що увиразнює інтелектуальний складник тексту, 

напр.: Хай збудеться пророцтво Шевченка: „І на оновленій землі врага не 

буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі!”. Цито‑ 

ване висловлення є прецедентним, тому орієнтовано на масового адресата. 

Стилістичні мовні засоби експресивного характеру обмежено метафорами 

(старт реформ) та фразеологізмами (ми стали нерозлийвода). Ритуальні ком‑ 

поненти охоплюють мовленнєві акти привітання й побажання, що експлікує 

прагматичний характер новорічного привітання: Ян’и йилиниз хайирли олсун, 

азіз ватандашлар! С Новым годом, дорогие соотечественники! З Новим ро- 

ком, дорогі співвітчизники! Звернімо увагу на порядок подання привітань: 

спочатку кримськотатарською мовою, потім російською й лише наприкінці 

українською, що визначає пріоритети мовця в зверненні до цільової аудиторії. 

На рівні змісту експліковано концепти ‘мир’ (незалежність, життя), 

‘Україна’ (країна, Вітчизна, Батьківщина), ‘єдність’ (згуртованість, разом, 

усі), ‘ворог’ (агресор), ‘народ’ (ми, нація), напр.: Перш ніж наповнити келихи, 

за мить до дванадцяти ударів, які сповістять про Новий рік, і перед тим, як 

заспівати „Ще не вмерла”, разом, всією Україною, вшануймо пам’ять воїнів, 

які віддали своє життя за Україну, і пам’ять мирних громадян, які загинули  з 

вини агресора! На семантичному рівні окреслено ситуацію в країні, зокрема 

узагальнено й неперсоніфіковано зосереджено увагу на війні та агресії; 

змістовим центром і визначальною ідеєю привітання є ‘єдність країни’, а 

конкретні плани, як і здобутки, не окреслені. Новорічне привітання 2015 р. 

було найкоротшим серед усіх виступів Президента. 

У привітанні 2016 р. фіксуємо зміни на всіх рівнях тексту. Зокрема, на 

композиційному рівні значно домінує перша структурна частина, що має звіт‑ 

ний характер. За зразком попереднього тексту привітання ініціальна части‑ 

на містить подяку воїнам та твердження стосовно об’єднання українського 

народу, однак уже переважають позитивні характеристики й прогнози май‑ 

бутніх подій. Президент характеризує минулий рік і перелічує досягнення 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 90 2020-03-27 
09:41:29 

 

 

 
 

 

 

 

 

90 Наталія Кондратенко 

країни, серед яких називає зупинення агресії Росії, відкриття зони торгівлі  з 

Євросоюзом, створення антикорупційних органів тощо, напр.: І символічно, 

що саме напередодні свят ми вибороли кілька важливих рішень Євросоюзу. 

Наступного року впаде паперова завіса між Україною та Євросоюзом. Друга 

частина — плани на наступний рік — ґрунтується на висвітленні досягнень 

країни за попередній рік, однак не виокремлена у виступі. Структурно в цьому 

привітанні виділяємо не дві, а три частини, кожна з яких відмежована від 

попередньої звертанням або патріотичним вигуком: ретроспективна частина 

розпочинається після звертання до адресата, проспективна — після вигуку 

Героям — слава!, а оптативна — знову після звертання. Ритуальні формули 

також змінилися: на відміну від попереднього привітання, ужито звертання 

Дорогі, рідні українці! на початку й у кінці промови, що актуалізує семантику 

державництва. Крім того, з’являється й ритуальна формула Слава Україні! — 

Героям слава!, що виконує текстотвірну роль у привітанні, оскільки членує 

його на відповідні змістові блоки. 

На концептуальному рівні фіксуємо концепти ‘українець’ (людина, воїн, 

волонтер, працівник), ‘Україна’ (країна, народ), ‘Європа’ (Євросоюз, між- 

народні партнери, європейський), ‘війна’ (наступ, агресія, штурм, Росія, 

Москва), що вказує на актуалізацію євроорієнтації зовнішньої політики та 

посилення патріотичних ідей у привітанні П. Порошенка, напр.: Україна буде 

європейською, сильною, єдиною! На семантичному рівні фіксуємо й опозицію 

Україна — Росія, що була репрезентована в попередньому привітанні, але в 

цьому увиразнена більшою мірою. Так посилено й семантику патріотичності і 

наголошено на ролі українців та України у світовій політиці. 

У привітанні також наявні інтертекстуальні елементи — це паспортизована 

цитата з вірша І. Франка: „Я бажаю, щоб в здоров’ю, / в мирі, з братньою 

любов’ю, / відтепер ішов нам час. / Щирій праці Бог поможе! / Дай вам Боже 

все, що гоже!” Ці слова Івана Франка не залишають сумніву, що все у нас буде 

добре! Весь текст звернення виголошений українською мовою, без використан‑ 

ня інших мов народу України. Комунікативну позицію адресанта, виражену 

займенниково-дієслівними граматичними формами, подано як узагальнену з 

актуалізацією семантики консолідації політика з народом, у тексті відсутні 

висловлення з формами 1-ої особи однини. У такий спосіб мовець, який вітає 

масового адресата, наголошує не на власній ролі в політичних процесах мину‑ 

лого року, а насамперед на спільних діях усього українського народу. Крім того, 

обсяг тексту промови (порівняно з попереднім роком) був значно більшим. 

Привітання П. Порошенка з 2017 р. уперше починалося не з харак‑ 

теристики кризи в країні та подяки українським воїнам, а зі згадки про хрис‑ 

тиянські свята Святого Миколая й Водохреща. Позитивнооцінна семантика 

експлікована на початку промови: Приводів для оптимізму сьогодні більше, 

ніж рік тому. Так, перша частина привітання містить перелік фактів, що 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 91 2020-03-27 
09:41:29 

 

 

 
 

 

 

 

 

Публічний виступ як мовленнєвий жанр ритуальної політичної комунікації…  91 

прокоментовані як здобутки України: незалежність від Росії, економічне 

зростання, зміцнення обороноздатності, перемога Джамали на Євробаченні 

тощо. Замість загальних успіхів наведено перелік конкретних подій і фактів, 

якими пишається країни. Проте перехід від звіту до блоку обіцянок і планів 

здійснено логічно: мовець одразу починає характеризувати наступний рік як 

столітню річницю Української національної революції, тому вказує на від‑ 

повідні очікування. Серед планів зазначено лише зближення з Євросоюзом  і 

НАТО. Подяка українським воїнам і агресія Росії загадані лише після обох 

обов’язкових частин промови: Славні українські воїни! Уся країна дякує вам 

за те, що даруєте нам цю мирну святкову ніч. За те, що гарантуєте захист 

у новому році. Від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, брати 

та сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луган- 

щині. Російська окупація — тимчасова. Ми обов’язково об’єднаємося. Після 

цього простежуємо лише мовленнєві акти побажання й власне привітання. 

Ритуальні формули, повторені з минулорічного привітання: звертання 

Дорогі українці! та на завершення —  вигук Слава Україні!, усередині виступу 

звертання відсутні. Однак у частині звернення до українців на окупованих 

територіях використано й звертання Наші співвітчизники й брати та се- 

стри!, що розширює ритуальний компонент виступу. На концептуальному 

рівні визначаємо вербалізацію концептів ‘українець’ (співвітчизник, брат), 

‘народ’ (країна, ми), ‘єдність’ (єдиний, разом), ‘успіх’ (зростання, збільшення), 

‘перемога’ (подолати, адаптувати, відновити, зміцнити), що вказує на домі‑ 

нування позитивної оцінки в промові та відсутність протиставлень аксіологіч‑ 

ного типу. Лексеми, що репрезентують концепти ‘війна’ (агресія, руйнування, 

загроза, воювати) і ‘ворог’ (Росія, агресор), репрезентовані меншою мірою. 

У привітанні цього року відсутні інтертекстуальні елементи. 

Аналізований текст побудовано за принципом синтаксичного паралелізму, 

актуалізовано модель Ми + V
pl
: Ми подолали...; Ми адаптували...; напр.: Ми 

зміцнили нашу обороноздатність. Композиційним центром слугує тверджен‑ 

ня про особливість прийдешнього року, після якого наведена частина 

проспективного характеру, що протиставлена ретроспективній не лише за 

змістом, а й на мовному рівні: узагальнені граматичні форми множини в за‑ 

йменниково-дієслівних конструкціях змінено на форми 1-ої особи, напр.: Я 

зробив висновки. Чужих помилок — не повторю. Та й іншим — не дам, а на 

синтаксичному рівні замість періодичного мовлення з конструкціями синтак‑ 

сичного паралелізму вжито здебільшого фрагментовані та лакунарні речення. 

Зазначмо, що привітання 2017 р. суттєво відрізняється й від попередніх,  

і від наступних як на структурному, так і на семантичному рівнях. 

У новорічному зверненні 2018 р. П. Порошенко повертається до струк‑ 

турно-семантичного типу виступу, відомого за попередніми роками, коли іні‑ 

ціальна частина промови містить подяку українським воїнам, повідомлення 
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про звільнення військових з полону, згадку про Крим і Донбас та засудження 

російської агресії: Із глибокою пошаною привітаймо українських воїнів. Вони 

надійно тримають оборону на східних рубежах. А ми й надалі будемо зміц- 

нювати нову армію, — нашу гордість і нашу славу. Ретроспективна частина 

з кожним роком збільшується й за обсягом, і за семантичним наповненням, 

що цілком зрозуміло, оскільки Президент примножує здобутки країни під 

своїм керівництвом: у цьому разі фіксуємо розгорнуті коментарі щодо допо‑ 

моги США, отриманого “безвізу”, рішення Стокгольмського арбітражу, по‑ 

довження санкцій проти Росії, — звітна частина становить більше половини 

загального тексту привітання. Другий компонент основної частини — плани 

на наступний рік — обмежено обіцянками економічного зростання без кон‑ 

кретики: У новому році Уряд має прискорити темпи зростання. Потрібне 

підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців. Ритуальні фор‑ 

мули звертання до адресатів незмінні: на початку звертання Дорогі українці!, 

а в тексті — Брати і сестри! — стосовно мешканців окупованих територій. 

Завершується привітання закликом Слава Україні!. 

Щодо семантики промови зазначимо, що домінують концепти ‘українець’ 

(співвітчизник, воїн, брати й сестри), ‘Європа’ (Євросоюз, Стокгольмський 

арбітраж), ‘розвиток’ (рух, відновлення, зростання, піднесення). Загальна 

семантика виступу П. Порошенка є позитивною на аксіологічному рівні, що 

увиразнено на лексичному рівні маркерами оцінного характеру субстантивного 

типу — пошана, гордість, слава, надія, відновлення, зростання, підвищення, 

єдність, оптимізм, віра тощо. Семантика цього привітання здебільшого пов’я‑ 

зана із загальними позитивними оцінками чинної ситуації та обіцянками змі‑ 

нити все на краще, при цьому майже не згадуються нагальні проблеми країни. 

Знову фіксуємо й інтертекстуальний елемент — паспортизовану цитату: Для 

цього, як вчив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так, ніби все зале- 

жить від Бога, але працювати так, ніби все залежить від нас. Вибір для циту‑ 

вання вислову релігійного діяча, представника української Греко-католицької 

церкви, указує на відновлення політиком пріоритетності релігійно-етичних 

цінностей і відповідної християнської конфесії. У цьому привітанні використа‑ 

но й стилістичні фігури та політичну метафорику: У тих, хто хоче підпалити 

хату зсередини, — слід забирати сірники. А по тих, хто нападатиме на нас 

ззовні, — навпаки, відкривати вогонь. Тут використано прийом антитези та 

синтаксичного паралелізму, що поєднано з метафорами й порівняннями, тому 

створюється особлива образність виступу, раніше відсутня у промовах Прези‑ 

дента. На лінгвопрагматичному рівні вперше з’являється комісив з деклара‑ 

тивною частиною: Як Президент — забезпечу політичні умови, необхідні для 

економічного піднесення. І мовленнєві акти, подані від імені мовця, є не лише 

ритуальними, а й репрезентативними й комісивними. Займенниково-дієслівні 

конструкції також зазнали змін: крім традиційного протиставлення ми (7 ужи- 
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вань) та я (5 уживань), натрапляємо на свій (2 вживання) та вас (1 вживання). 

Прокоментуємо останнє: За все, чого країна досягла, — величезна подяка 

кожному з вас. Це результат спільної праці. Тут узагальнення здійснено через 

дистанціювання від адресата, що раніше не було помічено в промовах 

П. Порошенка. Розширення дейктичного поля трактуємо як послаблення 

семантики інтеграції, характерної для ритуальних текстів. 

Узагальнимо структурно-семантичні особливості й зміни, наявні в ново‑ 

річних привітаннях П. Порошенка. За структурою новорічні привітання Пре‑ 

зидента України є трикомпонентними із закріпленим порядком слідування 

частин: ретроспективна, проспективна й оптативна. Відповідно до ритуаль‑ 

них формул вони містять найменування адресатів за ознаками національності 

(українці), родинних зв’язків (брати й сестри) і державності (співвітчизники). 

За семантикою змісту привітання відзначаються домінуванням характеристи‑ 

ки чинної ситуації в країні та наявністю значної кількості обіцянок здійснити 

позитивні зміни в наступному році. Вербалізаторами концептуального ядра 

промов є лексеми українець, єдність, народ і розвиток. Простежуємо зміни на 

всіх рівнях тексту промов: тенденцію до збільшення ретроспективної частини 

й зменшення проспективної (і за обсягом, і за змістом); надання переваги 

номінаціям за національною й державницькою ознакою; домінування патрі‑ 

отичних ритуальних формул і патріотичного змісту; посилення релігійної 

семантики, зокрема християнської; зменшення інтернаціональних компонен‑ 

тів та орієнтацію на європейську політику; схильність до позитивних оцінок; 

посилення егоцентризму мовця. Отже, Петро Порошенко впродовж років 

президентства, виголошуючи новорічні промови, демонструє патріотичні 

настрої, наголошує на єдності народу перед зовнішньою агресією, актуалізує 

здобутки й підкреслює власну роль у цих досягненнях, підтримує національні 

й релігійні (християнські) цінності. 
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STRESZCZENIE. Artykuł został poświęcony kwestii błędów komunikacyjnych w procesie 

tłumaczenia polskiego tekstu prawnego na język ukraiński. Aktualność tematu badawczego wynika 

z konieczności zapewnienia ukraińskim prawnikom szerszego dostępu do polskojęzycznych aktów 

prawnych. Wzmożone zainteresowanie jest rezultatem sprawności wprowadzania przez Polskę euro‑ 

pejskich praktyk w interpretacji prawa. W artykule został przedstawiony schemat komparatystycznej 

analizy polskich tekstów prawnych i prawniczych, scharakteryzowano grupy terminów prawnych 

pod względem trudności ich tłumaczenia na język ukraiński oraz określono najczęstsze przyczyny 

powstawania błędów komunikacyjnych. Tłumaczenie polskiego tekstu prawnego wymaga od tłu‑ 

macza nie tylko doskonałej znajomości języka polskiego i ukraińskiego, ale także obowiązującego 

ustawodawstwa obu państw. Wspólna praca językoznawców, tłumaczy i prawników nad tworzeniem 

dwujęzycznych słowników terminologicznych pozwoli uniknąć błędów, które można zaobserwować 

w tłumaczeniach polskich tekstów prawnych na język ukraiński. 

Słowa kluczowe: polski tekst prawny, błędy komunikacyjne, tłumaczenie terminów prawnych  

na język ukraiński, dwujęzyczne słowniki terminologiczne 
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ABSTRACT. The article elucidates problems of translating Polish legal texts into Ukrainian. 

The topicality of the study consists in the necessity to provide Ukrainian lawyers with an open access  

to Polish legal acts. The importance of such an enterprise is enhanced by the fact of introducing 

European criteria of interpreting laws into the Polish legal practice. The author elaborates a scheme 

of comparative analysis of Polish legal texts, subdivides Polish legal terms into groups depending on 

difficulties of their translating into Ukrainian, describes common translation deviations. Adequate 

translation of Polish legal texts requires not only fluency in Polish and Ukrainian, but also some 

specialized knowledge of laws of both countries. The joint work of linguists, lawyers and translators 

will help to avoid typical mistakes found in translations of legal acts from Polish into Ukrainian. 

Key words: Polish legal text, communicative deviations, translating of legal terms into 

Ukrainian, bilingual terminological dictionaries 

 

 
контексті провадження в Україні реформ, в основі яких лежить праг‑ 

нення наблизити систему права до стандартів європейської правової 

культури,  особливої  важливості набуває тематика порівняльно-пра‑ 

вових досліджень. Польща видається одним із кращих прикладів успішного 

провадження проєвропейських реформ, що, безумовно, активізує проведен‑ 

ня комплексних інтердисциплінарних досліджень. Передусім це посилює 

зростання важливості перекладознавства. 

Проблеми перекладу правових текстів і юридичної термінології стали 

предметом розвідок польських й українських науковців, зокрема Л. Андрі‑ 

єнко, М. Жевуської, А. Йопек-Босяцької, Д. Кешковської, К. Літвін, Й. По‑ 

знанського, Г. Сорокіної, Л. Черноватого, С. Хипса, В. Шабуніної, І. Шумило 

та ін. Зауважмо, що значну кількість становлять праці, присвячені питанням 

перекладу англійських правових текстів. 

Незважаючи на сусідство України й Польщі, а також взаємне 

співробітництво в галузі правових відносин, проблематиці польсько-

українського юридичного перекладу присвячено небагато праць. Сьогодні 

єдиним словником у досліджуваній сфері є Українсько-польський, польсько-

український термінологічний словник: право, фінанси, економіка, торгівля, 

укладений І. Яценком [Яценко 2004]. Видання охоплює понад 45 тис. термінів  
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сучасної юридичної галузі та діловодства. Заслуговує на увагу також укла‑ 

дений І. Кононенко, І. Митнік та Е. Васяк Słownik tematyczny polsko-ukraiński 

[Kononenko 2010], у якому один із 30 тематичних блоків присвячений праву 

та протидії злочинності. Однак з огляду на динамічність розвитку правової 

та юридичної лексики цього не достатньо, щоб задовольнити потреби дослід‑ 

ників та перекладачів. 

Актуальність тематики коректного перекладу польського правового тексту 

також зумовлена необхідністю надання українським правникам більш широ‑ 

кого доступу до польськомовних нормативно-правових актів. Це дасть змогу 

українським науковцям та практикам реалізувати гносеологічні можливості 

в таких аспектах: 

– сутнісному (можливість ознайомитися з інтерпретуванням суб’єктом 

правотворчої діяльності правових понять, норм та інститутів, їхньою 

структурою, механізмом, формами, гарантіями, типологією тощо); 

– методологічному (можливість пізнати фундаментальні засади 

функціювання правових понять, норм та інститутів); 

– аналітичному (можливість аналізування, поглибленого дослідження, 

оцінення окремих правових понять, норм та інститутів; можливість 

виявлення позитивного досвіду правового регулювання правових відносин, 

розв’язання практичних проблем правозастосовної практики); 

– компаративному (можливість порівняння норм польського  

й українського права; можливість формулювання висновків щодо 

відповідності нормативно-правового регулювання європейським стандартам). 

Схема компаративного аналізу польського тексту нормативно-правових 

актів (тексту законів, підзаконних правових актів) передбачає проходження 

таких етапів: 

1) виокремлення фрагменту для перекладання (первинний зміст); 

2) перекладання тексту (вторинний зміст); 

3) зіставлення й оцінювання вторинного змісту чужомовного тексту й пер‑ 

винного змісту аналогічного фрагменту тексту українського законодавства; 

4) формулювання окремих висновків щодо спільних і відмінних змістов‑ 

них пунктів; 

5) формулювання загальних висновків і пропозицій щодо ефективності 

правового регулювання, необхідності впровадження нових правових інсти‑ 

тутів тощо. 

Якщо перший етап не викликає жодних труднощів у потенційного дослід‑ 

ника, то на другому етапі виявляється проблема, що може суттєво вплинути на 

перебіг усіх наступних етапів роботи. Ідеться про тонкощі використання ка‑ 

тегорійно-поняттєвого апарату в ході порівняльно-аналітичного дослідження 

чужомовного тексту законодавства. Очевидно, що переклад правового тексту 

з однієї мови на іншу може дещо трансформувати початковий зміст поняття 
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й у процесі такого трансформування можлива деяка втрата або змінення пер‑ 

винного смислового навантаження, оскільки йдеться про спеціальні поняття, 

сформовані в певному специфічному соціокультурному середовищі під впли‑ 

вом історичних і навіть ментальних чинників. 

Як наслідок, можуть виникати комунікативні девіації в сенсі, описано‑ 

му А. Кравчук у науковій праці, присвяченій дослідженню комунікатив‑ 

них невдач під час вербального спілкування мовців. Зазначена дослідниця 

розуміє комунікативні невдачі як такі ситуації вербальної комунікації, що 

становлять різного ступеня непорозуміння між адресатом й адресантом, що 

є наслідком не мовних помилок в опозиції до нормативного, “правильного” 

вживання одиниць мовної системи, не будь-якого відхилення від мовної 

норми, а тільки таких порушень, що спричиняють різного ступеня 

комунікативний дискомфорт — від повного непорозуміння (“провалу”), 

недосягнення адресантом іллокутивної мети або досягнення її з певними 

труднощами [Кравчук 2012: 113–114]. При цьому А. Кравчук наводить понад 

15 різних відповідників цього терміна в польській мові: fiasko konwersacyjne, 

kryzys interakcyjny, kryzys komunikacyjny, zaburzenie interakcji, nieporozumienie 

interakcji, nieporozumienie w konwersacji, zaburzenie procesu komunikowania 

się, załamanie procesu komunikacji, kryzys konwersacyjny, zakłócenie 

konwersacyjne, zakłócenie procesu komunikacji, blokada komunikacji, porażka 

komunikacyjna, zakłócenie (w) komunikacji, usterki / pomyłki / błędy 

komunikowania,  nieporozumienia  /  utrudnienia  /  niedoskonałości  /  bariery  w 

komunikowaniu [Кравчук 2012: 113]. 

Розгляньмо більш детально комунікативні девіації, що виявляються під 

час перекладання польського правового тексту українською мовою на прикла‑ 

ді кримінального процесуального законодавства. Передусім звернімо увагу 

на дві особливості, зумовлені специфікою об’єкта перекладання. По-пер‑ 

ше, переклад регламентації кримінального провадження в кожній країні, як і 

норм правового регулювання будь-якої сфери правових відносин, має суттєву 

відмінність від звичайного (побутового) вербального спілкування чи пере‑ 

кладання художньої або публіцистичної літератури. Норма права потребує 

підвищеної концентрації зусиль і мовних засобів, щоб максимально точно 

передати зміст у рідному контексті й щоб адресат (дослідник-перекладач) 

інтерпретував його відповідно до інтенції адресанта (нормотворця), адже ін‑ 

коли навіть використання сполучників та / або повністю змінює суть норми 

й можливості її застосування на практиці. По-друге, обов’язковою умовою 

роботи з текстом польського законодавства є необхідність широкого викори‑ 

стання правових термінів та їхніх понять, однак цей процес може супрово‑ 

джуватися проблемами чотирьох рівнів: 

1) у польському законодавстві не всі вживані терміни та їхні поняття ма‑ 

ють законодавче визначення; 
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2) не всі правові терміни і їхні поняття польського законодавства мають 

свій відповідник в українському; 

3) в українському законодавстві існують терміни та їхні поняття, що не 

мають відповідників у польському; 

4) відсутнє однозначне розуміння поняття й визначення термінів і в поль‑ 

ській, і в українській мовах. 

У різних правових системах терміни зазвичай концептуально несуміс‑ 

ні, оскільки набувають значень, що сформувалися під впливом відмінних 

культурних реалій. Про це явище пише польський мовознавець Є. Пенькос, 

порівн.: „Семантична невизначеність, характерна для юридично-правової 

лексики, виникає тому, що у світі немає двох однакових правових систем, 

навіть у межах однієї політичної чи ідеологічної спільноти” [Pieńkos 1999: 

158] (переклад автор. — О. К. й О. Д.). Як стверджує Д. Кешковська: „Лише 

сам факт існування відмінностей між змістом понять різних правових систем 

дасть нам змогу у процесі перекладання термінів, що до них належать, завж‑ 

ди усвідомлювати існування цих відмінностей і бути готовими їх урахувати” 

[Kierzkowska 2002: 23] (переклад автор. — О. К. й О. Д.). 

Системний аналіз термінів та їхніх понять, що вживаються в кримінально‑ 

му процесуальному кодексі Республіки Польща (далі — КПК Польщі) [Ustawa 

1997], залежно від ступеня складності їхнього перекладання дає право виокре‑ 

мити дві категорії: 

1) проста група — репрезентує терміни та їхні поняття, що дають змогу ре‑ 

алізувати найвищий ступінь збігання перлокуції з іллокуцією, оскільки мають 

відповідники з аналогічним змістом у кримінальному процесуальному кодексі 

України (далі — КПК України) [Кримінальний процесуальний кодекс 2012]. 

До цієї групи можемо зарахувати такі терміни: postępowanie karne, sprawca 

przestępstwa, prawo do obrony, popełnione przestępstwo, pozbawieniе wolności, 

polecenia sądu, prokurator, zażalenie, sprawozdanie, apelacja, kasacja, biegły, 

wniosek strony, pokrzywdzony, szkoda, wszczęcie postępowania, akt oskarżenia, 

kwalifikacja prawna, niebezpieczeństwo, tymczasowe aresztowanie, dowód та ін.; 

2) складна група — містить терміни та їхні поняття, що дають змогу 

реалізувати менший ступінь збігання перлокуції з іллокуцією, потребують 

застосування нових конструкцій передавання інтенсіоналу (ядра)  поняття й 

додаткових мовних засобів. У цій групі залежно від причини, що зумовлює 

складність, можна виокремити три підгрупи: 

а) терміни та їхні поняття можна перекласти, але передавання змісту може 

бути неточним і потребувати звернення до інших нормативних актів з метою 

формування повного та адекватного розуміння того, що законотворець пе‑ 

редбачав, використовуючи такі терміни й терміносполучення, напр.: organy 

prowadzące postępowanie karne, organ powołany do ścigania przestępstw, organ 

powołany do nadzoru nad jednostką organizacyjną, postępowanie przygotowawcze, 
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instytucja uprawniona do ścigania przestępstw, czyn ścigany z urzędu, pierwsza 

rozprawa główna, kara prawomocnie orzeczona, postępowanie mediacyjne, 

prawomocny wyrok, pełnomocnik та ін.; 

б) терміни та їхні поняття оцінної категорії, що можуть бути перекладені 

буквально, але їхній зміст у певному соціокультурному середовищі може мати 

відповідні відмінності, і чіткі визначення цих понять відсутні і в українському, і в 

польському законодавствах, напр.: zasady współżycia społecznego, zasady 

prawidłowego rozumowania, wskazanie wiedzy, doświadczenie życiowe, ścisły 

związek z czynem, w miarę potrzeby, społeczna szkodliwość znikoma, długotrwała 

przeszkoda, szczególna zawiłość sprawy, niezwłocznie, bezskutecznіe та ін.; 

в) терміни та їхні поняття, що позначають відсутні в українському зако‑ 

нодавстві правові інститути, дії, рішення чи факти: referendarz sądowy, asesor 

prokuratorski, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o sprostowanie protokołu, wywiad 

środowiskowy, list gończy, list żelazny тощо. 

З позиції перекладача значна частина термінів і правової терміносистеми 

КПК Польщі належить до другої групи. Відтак виникає небезпека імплемен‑ 

тації в практичну площину неправильно трактованих правових дефініцій. 

Комунікативна девіація при цьому виявляється в таких формах: неправильне 

розуміння правового поняття; неправильне застосування правничої термі‑ 

нології; некоректне апелювання до норм статей, параграфів; неврахування 

деталей норми права (при відсильній і банкетній формі), викладених в інших 

нормативно-правових актах; трансформація розуміння правового поняття 

(простої групи) з української мови в перекладений фрагмент, хоча зміст цього 

поняття в польському кримінальному процесі має юридично інше значення. 

У процесі роботи з польським правовим текстом такі проблеми можуть 

виникати й унаслідок надмірно точного, дослівного перекладання й через 

надто вільне, абстраговане від деталей перекладання. Правова норма повинна 

бути чіткою, логічною, максимально точною, але все-таки домінувати 

повинен не стільки формальний аспект буквального перекладання, скільки 

розуміння сутності поняття, функціювання правового інституту (змістовний 

аспект). Орієнтування під час перекладання на зміст означає необхідність 

правильного інтерпретування значення спеціальних одиниць у контексті 

[Техніка перекладу 2019]. Зокрема, поняття “оbrońca z urzędu” може бути 

дослівно інтерпретовано як ʻзахисник від установиʼ або ʻзахисник від 

управлінняʼ, ʻзахисник від урядуʼ, що відповідатиме конструкту ʻзахисник 

за призначеннямʼ в українському процесуальному праві. Тож більш доречним 

буде підхід використання поняття “захисник за призначенням”, оскільки це 

дає змогу в подальшому порівняльному дослідженні оперувати цим поняттям, 

не з’ясовуючи, чи є такий інститут в КПК України. Актуальним є питання 

про особливості (подібності, відмінності) функціювання цього інституту в 

КПК Польщі порівняно з КПК України. 
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Комунікативні девіації в процесі перекладу польського правового тексту 101 

Отже, перекладання польського правого тексту вимагає від дослідника-пе‑ 

рекладача не лише бездоганного володіння польською та українською мовами, 

а й обізнаності в чинному законодавстві обох країн. Спорідненість мов часто 

ускладнює переклад таких текстів, створюючи численні “мовні пастки”. Про‑ 

блеми перекладання юридичної термінології повинні бути в центрі уваги не 

лише мовознавців і перекладачів, але й правників. Спільні напрацювання зі 

створення двомовних термінологічних словників дадуть змогу уникнути ко‑ 

мунікативних девіацій, що, на жаль, спостерігаються в перекладах польських 

правових текстів українською мовою. 
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STRESZCZENIE. Do dziś aktualna pozostaje kwestia zbadania właściwości rozwoju 

poziomów strukturalnych dialektów, w szczególności utrwalonych w tych cennych źródłach języka 

ludowego, które nasi poprzednicy pozostawili jako spuściznę w postaci różnych gatunków. Celem 

artykułu jest określenie stopnia odzwierciedlenia zjawisk gwarowych w zbiorach 

folklorystycznych i etnograficznych oraz pracach leksykograficznych polskich badaczy Podola. 

Zastosowano metodę opisowo-porównawczą. Ocenie podlegały osiągnięcia w badaniu etnografii  

i folkloru podolskiego polskich autorów XIX w., którzy opisali w swoich pracach poszczególne 

aspekty kultury materialnej i duchowej Ukraińców Podola. Ogromną wartość dla badaczy, zarówno 

etnografów, folklorystów, jak i lingwistów, zwłaszcza w dziedzinie dialektologii, stanowi bogata 

folklorystyczna oraz etnograficzna spuścizna A. Kocipińskiego i Z. Dołęgi-Сhodakowskiego. Ich 

zapiski zawierają warianty, 
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rejestrują wpływ mowy lokalnej, tradycji itp. Równie cenny jest słowniczek regionalizmów po‑ 

dolskich A. Kremera, który uważany jest za pierwsze dzieło leksykograficzne o podolskiej gwarze 

języka ukraińskiego. W artykule udowodniono, że tylko autentyczne teksty mogą służyć jako cenne 

i wiarygodne źródło badania dynamiki dialektów Podola. 

Słowa kluczowe: badania dialektologiczne, zapiski folklorystyczne i etnograficzne, gwary 

Podola, cechy lingwalne 
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ABSTRACT. The article sets out to find out peculiarities of the development of various 

structural levels of dialects not only in the present but also those valuable sources of folk language, 

which were recorded by our ancestors in a multi-genre heritage. The purpose of the study is to reveal 

the extent to which dialect phenomena were reflected in folklore ethnographic collections and 

lexicographic works of Polish researchers of Podillya. The main method is a descriptive and 

comparative one. The analysis sheds the light on achievements of Polish authors of the 19th century 

in studying the ethnography and folklore of Podillya. It is demonstrated that their works described 

certain aspects of the material and spiritual culture of Ukrainians of Podillya and have been greatly 

appreciated by Ukrainian scholars. The great folklore and ethnographic heritage of  

A. Kotsipinskyi and Z. Dolenha-Khodakovskyi is valuable to ethnographers, folklorists and linguists 

and especially dialectologists. Of particular importance is the dictionary of Podillya regionalisms by 

A. Kremer, which is considered to be the first lexicographic work on the Podillya dialect of 

Ukrainian. It is proved in the article that only authentic texts can serve as a valuable and reliable source 

for studying the dynamics of dialectal language in Podillya region. 

Key words: dialectological research, folklore and ethnographic records, Podillya dialects, 

lingual features 

 

 
ослідження подільського краю мають давню традицію. Деякі аспекти 

проблеми етнографічного вивчення регіону розглянуто  в українській 

історіографії. У монографіях, численних статтях та розвідках учених 

зверталася увага на наукове значення праць А. Свидницького [Сиваченко 1962; 
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Відбиття подільських говіркових рис у працях польських дослідників к. ХІХ ст. 105 

Сиваченко 1974], А. Димінського [Новицький 1980] та Ю. Сіцінського [Пара‑ 

війчук 1968] для розробки конкретних питань традиційно-побутової культури 

населення краю. У працях З. Болтарович [Болтарович 1976], Р. Кирчіва [Кир‑ 

чів 1971] та В. Юзвенко [Юзвенко 1961] оцінено здобутки у вивченні етнографії 

та фольклору Поділля польських авторів XIX ст., які описали у своїх наукових 

розвідках окремі аспекти матеріальної й духовної культури українців 

Поділля, — Ф. Гіжицького, Ю. Сенковського, В. Марчинського, 

Л. Голембійовського, О. Пшездецького, Ю. Крашевського. Зокрема, перший у 

польській етнографічній літературі опис подільського весілля з текстами 

весільних пісень здійснив М. Гославський, а в другому томі книги 

Стародавня Польща є історичні та етнографічні відомості про Поділля 

(автори М. Балінський і Т. Ліпінський). Однак основні етапи й напрями 

дослідження цього регіону до останнього часу не мали широкого та всебічного 

висвітлення в науковій літературі. 

Мета цієї статті  — з’ясувати, якою  мірою  відбилися говіркові явища  в 

фольклорно-етнографічних збірках та лексикографічних працях польських 

дослідників Поділля. 

Цінним джерелом для сучасного дослідника-мовознавця є збірка А. Ко‑ 

ціпінського Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Ма- 

лоросії [Коціпінський 1862]. 

Пісенна творчість українців дуже багата й різноманітна, а жанрово укра‑ 

їнські народні пісні поділяються на історичні, козацькі, календарно-обрядові, 

ліричні (родинно-побутові, суспільно-побутові та ін.). 

Поетичний стиль народної пісні в усіх народів формується на основі ви‑ 

користання виразних діалектизмів, прагненні наблизитися до високого стилю 

й літературної мови. Наддіалектний характер української народнопісенної 

мови виявляється в тому, що виразні діалектні особливості нейтралізуються 

або спостерігається міграція слів з одного територіального різновиду мови  в 

інший. Крім того, народнопісенна мова, як жоден інший різновид мови, 

тривалий час зберігає елементи давньої літературної практики [Єрмоленко 

1987: 13]. Однією з ознак наддіалектності народної поезії є також “застиглість” 

епічних формул, архаїчність деяких зворотів. Причиною стирання діалектних 

особливостей народнопісенної мови був факт “переживання” народної пісні 

митцем, художником слова, який бачив народний твір на ширшому тлі літе‑ 

ратурної мови й часто продовжував його творення в нових варіантах [див.: 

Єрмоленко 1987: 15]. Більшість представників української школи 

лінгвофольклористики зорієнтована саме на цю тезу, однак у працях 

Г. Аркушина [Аркушин 2010], І. Гороф’янюк [Гороф’янюк 2013], 

Ю. Грицевича [Грицевич 2018], П. Гриценка [Гриценко 2014], Ю. Громика 

[Громик 2015], Н. Данилюк [Данилюк 2001], Б. Коваленка [Коваленко 2009], 

І. Матвіяса [Матвіяс 2005], Л. Фроляк [Фроляк 2016] та ін. натрапляємо на 

інші, не менш цінні узагальнення про зв’язок мови фольклору з діалектним 

середовищем. 
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У пісенному мовленні, як свідчать тексти пісень пропонованої збірки, 

певною мірою відбиваються й фонетичні, і морфологічні, і лексичні, і син‑ 

таксичні говіркові риси, зокрема й подільські. 

Незважаючи на фольклорну традицію нівелювання локальних фонетич‑ 

них особливостей, досить помітним явищем є випадання звука або групи 

звуків у середині слова у формах дієслова хотіти (синкопа), напр.: Ой! Пішовъ 

я до дівчини люльку закурити, Здерли зъ мене сердачину, тай ще хтіли бити; 

Дала-жъ мене моя мати за кого я хтіла; Зашуміла нагаёчка коло мого тіла. 

Типовою для подільського говору є твердість приголосного [р]. Ця осо‑ 

бливість певною мірою відбита в текстах пісень, напр.: Кличетъ мати ве- 

черати, — вечеряйте сами; Нема мого миленького, не буду я зъ вами; Ой! 

Місяцю перекрою, зайди за комору, А зъ кімъ мені любо, мило, най си поговору. 

Серед інших фонетичних особливостей подільських говірок, що відобра‑ 

жені в текстах жартівливих пісень, виділяємо такі: 

1) приголосні в іменниках середнього роду ІІ відміни в позиції після голос‑ 

них перед давнім закінченням -ьjе не подовжуються. Це явище відбивається 

не тільки в усному мовленні, але й у писемному. Свідченням цього є, зокрема, 

й аналізовані пісні: Або въ воді утоплюся, Або въ камінь розібьюся; Нехай про 

те люде знають, Що зъ коханя умірають; Ой! Якъ тяжко бідной лозі, Коли 

вітеръ віє; А ще тяжче безъ коханя, Коли серце мліє; 

2) здавна вже (з ХІV ст.) у східнослов’янських пам’ятках з різних тери‑ 

торій починають фіксуватися також форми з твердим закінченням, що на 

письмі передавалося через -тъ чи -т. Щоправда, форми на -тъ траплялися 

зрідка вже в найдавніших пам’ятках ХІ–ХІІ ст. у багатьох південно-західних 

говірках, зокрема й у подільських, і дотепер широко вживані форми 3-ї особи 

одн. теперішнього часу з твердим [т]. Спостерігаємо такі форми й у текстах 

пісень: Качаю ся, валяю ся, кусаютъ мя блохи; Пусти мене, моя мати, до 

корчмонькі трохи. 

Виокремимо морфологічні особливості подільських говірок, що відбиті 

в текстах пісень: 

1) приголосні [д], [т], [з], [с], [ст], як відомо, уже в найдавніші часи пере‑ 

ходили у відповідні шиплячі: [д] → [дж]; [т] → [ч]; [з] → [ж]; [с] → [ш]; [ст] 

→ [шч] (літеру щ). Ці шиплячі рефлекси зберігаються в сучасній українській 

мові, зокрема в літературній і в багатьох говорах: ходжу, прошу, ненавиджу 

тощо. У текстах деяких пісень дієслівні форми 1-ї особи одн. теперішнього 

часу дієслів ІІ дієвідміни мають форми хожу, сижу, де чергування відбува‑ 

ється, але фонема [дж] заступається фонемою [ж], що характерно для пол‑ 

тавських, південнокиївських і середньочеркаських говірок [Бевзенко 1980: 

71–72], напр.: Xoжу — нужу, pyчки ломлю, вздихаю до неба, зъ тяжкимъ 

жалёмъ промовляю: долі мені треба; Ходила я въ черевичках зъ жовтими 

пражками, Теперъ хожу по морозі білими ніжками; 
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2) у текстах деяких пісень трапляються форми Ор. в. одн. іменників 

ІІ відміни м’якої та мішаної груп на -ом: Я дівкою піду де схочу, Я ся нічимъ 

не заклопочу: Ані хлібомъ, ні одежою, Ані мужомъ, ні дитиною; І так же 

ставокъ, І близенько млинокь, По надь крайомъ горбокь, І вишневий садок; 

3) наявність флексії -и замість -і у формі Р. в. одн. іменників ІІІ відміни, 

напр.: Перестань милий, долі нарикати, Памятай свого слова дотримати: 

Я тобі мъ дала разъ слово вірное, Жиймо до смерти въ вірности обое; Ой! 

Ко-бъ не ти, дівчинонько, і не твойі очи, Не стоявъ би мій коничокъ до темної 

ночи. За аналогією ця сама флексія вживається у Н. в. мн. слова око: А не кури, 

вуйку, люльку въ мойейі хатині, Не викури очи чорні молодий дівчині; Загинь- 

те, пропадьте, Старіі косьті! Не сушіте, не крушіте Моей молодости; 

4) подільське діалектне мовлення, як і інші південно-західні говори, поряд 

з формою Зн. в. мене, тебе особових займенників я, ти, що збігається з формою 

Р. в., відбиває давню форму мня / мя, тя: Якъ мя будешъ покідати, перестань 

хлібъ йісти, Аби тобі трудно, нудно, коло иншой сісти; Ходитъ воликъ по 

надъ Дунай, сумненько бориче, Вийди, вийди дівчинонько, бо тя хлопець кличе; 

5) у текстах пісень знаходимо й злиті форми минулого часу складеного 

типу, що є поєднанням основного складника колишнього перфекта 

(дієприкметника) з допоміжним дієсловом у скороченому, здеформованому 

вигляді: Просивемъ йі, щобь мене кохала, Щоби іншому серця не давала,  

А вона не хоче, бо я не богати, Ахъ! Я нещасний, що-жъ маю діяти?; 

6) в оформленні зворотних дієслів і в українській літературній мові, і в ді‑ 

алектах бере активну участь зворотна частка ся, що за походженням є зворот‑ 

ним займенником, проте тут маємо чимало відмінностей між діалектами. Що‑ 

правда, у південно-східних і поліських діалектах, а також у значній частині 

подільсько-волинських говорів південно-західних діалектів відмінностей між 

літературною мовою не виявляємо. У цих діалектах зворотна частка ся давно 

вже закріпилася в постпозиції й лексикалізувалася з дієсловом. Відчутні від‑ 

мінності в оформленні зворотних дієслів спостерігаємо в південно-західних 

діалектах, зокрема й у частині подільських, де частка ся не злилася, не лек‑ 

сикалізувалася з дієсловом і може виступати стосовно нього і в препозиції, і 

в постпозиції, перебуваючи іноді навіть на певній дистанції від дієслова. Таке 

явище відбивають і записи пісень: А зъвечера не видненько, Прийди, прийди, 

ме серденько; Вже минуло три неділі, Якь ми ся не виділи; Я дівкою піду де 

схочу, Я ся нічимъ не заклопочу; стойітъ явіръ надъ водою, гілёмъ похилився; 

Якъ ся зъ тобой не оженю, не буду женився; 

7) у досліджуваних текстах трапляються форми умовного способу, у яких 

до частки би в 1-ій особі одн. приєднується ще енклітичне закінчення, що є 

залишком допоміжного дієслова колишніх перфектних форм: Просивбимъ 

йі, щоби мя кохала, Ta-й щобъ тамтого поперестала; Aлe не схоче, бо я не 

богати, Охъ! Я нещасний, не могу йі взяти!; 
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8) для творення описових форм наказового способу використовується  й 

частка най (< нехай): Ой! Не вийшла дівчинонька, тилькі йейі мати: Кому 

треба мойій донькі, най іде до хати; 

9) досить поширеним є допустовий сполучник хоть, генетично пов’яза‑ 

ний, очевидно, з 2-ю особою одн. теперішнього часу дієслова хочеш [Була‑ 

ховський 1949: 55]: Повій, повій, буйний вітре, по високій горі, Та розчеши 

кучерикі по мойій голові. Хоть я буду та по горі високій віяти, Такі треба 

кучерикі гребенемъ чесати; 

10) усічення закінчень прикметників та присвійних займенників ж. р.  в 

Д. в. і М. в. одн.: Просивемъ йі, щобь мене кохала, Щоби іншому серця не 

давала, А вона не хоче, бо я не богати, Ахъ! Я нещасний, що-жъ маю діяти?; 

Чи ти коню осідлани, чи ти коню сиви, Ой! А де-жъ ти одйіжджайешъ ты 

мій чорнобриви?. 

Лексичні риси подільського говору значною мірою зумовлені не лише 

специфікою його внутрішнього розвитку,  а й міждіалектними контактами  в 

цьому мовному ареалі. Тому серед лексичних особливостей подільського 

говору відзначено чимало рис, що єднають цей говір з іншими сусідніми 

українськими говорами. Часто вживаними в текстах є діалектні словоформи 

бараболя, вуйко, п’єц, пляцки, калабаня, файно, когут, дюрка та ін.: А не кури, 

вуйку, люльку въ мойейі хатині, Не викури очи чорні молодий дівчині; По тімъ 

боці Дністра-води, гільтай сіно косить; По сімъ боці Дністра-води, дівчина 

голосить. 

Народнорозмовний і фольклорний синтаксис виявляє „[...] всі ті відно‑ 

шення, які представлені в синтаксисі розвинутої літературної мови, але за‑ 

соби цієї передачі часто економляться, уодноманітнюються” [Русанівський 

1999: 9]. У фольклорному синтаксисі, як відомо, є специфічні фігури, зокрема, 

що містять сполучник та не як приєднувальний, а як такий, що єднає два 

й більше сурядні присудки: Люди ходять та й гадають, Що за паня — не 

пізнають. Тра-ла-лай-ла-ла-ла. Виразною фольклорною ознакою є повтор: 

Взяли бабу під боки, під боки, під боки, Давай, бабо, горілки, горілки — бабо, 

Баба довго думала, довго думала, Піднялася та й дала, та й дала — горілки. 

Етнографічними й фольклорними матеріалами, що зберігають цінні мов‑ 

ні свідчення, на нашу думку, також є українські народні пісні, записані на  

поч. ХІХ ст. відомим польським археологом, фольклористом та етнографом, 

дослідником давньої культури слов’ян Зоріаном Доленгою-Ходаковським. Як 

зазначають учені, його доробок — це набуток не тільки української, а й 

загальнослов’янської фольклористики, це перша спроба систематичного, 

усвідомленого записування пісенності українського народу в її жанровій 

різноманітності, у великій кількості зразків і на широкій території — Гали‑ 

чині, Волині, Поділлі, Поліссі й Наддніпрянщині. Більшість пісень, записа‑ 

них ним, збереглася до нашого часу в рукописах-автографах і копіях з його 
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записів. З автографів дійшли до нас три збірники: перший — без заголовка, 

писаний латинкою; другий — під заголовком Лелева російським правописом 

поч. XIX ст. (обидва вони зберігаються у відділі рукописів Інституту літе‑ 

ратури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 99, од. зб. 199 і 188 відповідно); 

третій автограф, названий збирачем Śpiewy słowiańskie pod strzechą wiejską 

zbierane, знаходиться в Тернопільському краєзнавчому музеї, куди він потра‑ 

пив від спадкоємців архіву В. Гнатюка [Дей 1973: 91]. Українські, білоруські 

та польські пісні подано латинкою, російські — гражданським правописом. 

Українських пісень у рукописах фольклориста дослідники його творчості 

нараховують понад дві тисячі й, на жаль, вони й досі належно не поціновані, 

а насамперед мовознавцями-діалектологами. Цінність рукописів полягає не 

лише в багатстві матеріалів, записаних безпосередньо з уст народу на широ‑ 

кій території, а й у тому, що З. Доленга-Ходаковський у своїх записах нерідко 

прагнув також зберегти діалектні особливості мови, передати живе звучання, 

вимову певних слів і звуків. 

Зафіксовані дослідником пісні зберігають значну кількість слів і висло‑ 

вів, що сьогодні або не вживаються в українській літературній мові, або ж 

побутують лише на певній території, про що свідчить їхня фіксація в слов‑ 

никах української мови з ремарками діал. та заст., напр.: доїдати — діал. 

‘набридати, досаджати, докучати’ [Словник української мови 1971, 2: 349]; 

зуміти — ‘думати, міркувати’ (лексема зу́міти не фіксується в Словнику 

української мови, однак вона є в Словарі української мови Б. Грінченка зі зна‑ 

ченням ‘зійти з розуму’ та з покликанням на Подільську губернію) [Словарь 

української мови 1996, 2: 188]; одвітати — ‘відповідати’ (відвіт — заст. 

‘відповідь’) [Словник української мови 1970, 1: 565]; заушниці — діал. ‘се‑ 

режки’ [Словник української мови 1972, 3: 63]; ловчик – ‘мисливець’ [Словарь 

української мови 1996, 2: 373] та ін. Дослідник українських народних пісень 

О. Дей наводить ще й такі архаїчні лексеми і їхнє значення, які трапляються 

в рукописах З. Доленги-Ходаковського: ісходеньки — ‘ступеньки східців’; 

кудра — ‘крона дерева’; скупити — ‘зсадити, зняти’: „як би нам скупити 

сокола з явора; повні повниці — ‘повні келехи’; коло кур приїздити — ‘рано’; 

необмівци — „тепер люди — необмівци, где ся зойдут, все об дівци”; слідоньки 

слідувати, леть звисочка та ін. [Дей 1975: 38]. 

У цих піснях фіксуємо форми: а) старого Зн. в. замість Р. в.: На Івася-бояре 

(тобто на Івасевих бояр); б) колишнього Ор. в. іменників о-основ: Шлет мене 

по водицу з великими да відерци; в) Д. в. самостійного: Бо за старого ідучи, — 

із шанти вінки в’ючи: за молодого ідучи, — з рутки вінки в’ючи;  г) колишню 

форму Н. в. мн. у-основ: Щось нам двір покопало […] — чи з ліса 

медведове,чи зо села сватенькове?;  д) форми двоїни: Ой чи диво, чи не диво: 

Звойовали дівки дві місті, Молодици дві селі […], Не журися, дівчино, тій 

великій шкоді, Маю пару лебедів, пошлю їх проти воді. 
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Цінною бібліографічною рідкістю є Словничок провінціалізмів поділь- 

ських, укладений в Кам’янці-Подільському в році 1863 А. Кремера, що вида‑ 

ний у Кракові [Kremer 1870]. У цій праці після передмови подається список 

“подільських провінціалізмів”, а потім — список “русизмів”, поширених на 

Поділлі. Автор пояснює, що до першого списку ввійшли українські слова й 

вислови, що є в мові польської шляхти на Поділлі. Ця шляхта, хоч і гово‑ 

рить польською мовою, не забула й мови української (języka ruskiego) й тому 

вживає українські слова й звороти, засвоєні через повсякденне спілкування із 

селянами, особливо слова-назви сільськогосподарських знарядь, їхніх частин, 

будівель, ділянок поля, лісу й т. ін. У цей список внесено 952 таких слова та 

вислови. У другому списку подано 125 слів-русизмів, уживаних у мові поділь‑ 

ської шляхти, засвоєних “w najnowszych czasach” з російської мови (z języka 

rosyjskiego) [Kremer 1870: 2–3]. 

Як зазначає автор, він 24 роки перебував у столиці Поділля — Кам’ян‑ 

ці-Подільському, прислухався до мови його мешканців, збирав матеріал разом 

зі своїм помічником Альбіном Гославським та зрештою видав словничок мови 

городян. Спонукала його до цього та обставина, що на мовлення подолян, 

зокрема кам’янчан, значний вплив мала російська мова, особливо „після впро‑ 

вадження, під час панування Миколая, російських правил і наказу вживання 

в школах російської мови як мови викладання” [Kremer 1870: 3]. А. Кремер 

розмістив слова за абеткою, використавши транслітерацію, а тлумачення слів 

подав польською мовою, посилаючись на словник Самуїла Лінде [Linde 1854– 

1859]. Зрозуміло, що не всі слова укладач міг віднайти в словнику польської 

мови, тому досить часто подавав тлумачення слів і фразеологізмів з тими 

значеннями, з якими вони функціювали в мові мешканців міста, указуючи, 

що „у Лінде немає такого значення”, напр.: арбуз (Arbuz) — кладеться до 

брички кавалера, якого панна не хоче за чоловіка; гарбуза дати — ‘відмовити 

в заміжжі’ (у словнику Лінде немає такого значення) [Kremer 1870: 4]. 

Чимало зафіксовано в словнику номінацій, що й досі побутують у мов‑ 

ленні кам’янчан, а до сучасних тлумачних словників увійшли з ремарками 

діал., заст., розм. або ж узагалі не зафіксовані, напр.: дуля, розм. — ‘сорт 

груші’ [Словник української мови 1971, 2: 434]; гладущик, діал. — ‘широ‑ 

кий глек для молока’ [Словник української мови 1971, 2: 79]; кабак, діал. — 

‘гарбуз’ [Словник української мови 1973, 4: 63]; пантрувати, розм. — ‘ди‑ 

витися пильно, уважно’ [Словник української мови 1975, 6: 51]; парастас, 

заст. — ‘заупокійна управа’ [Словник української мови 1975, 6: 66]; пузо, 

розм. — ‘великий живіт’ [Словник української мови 1977, 8: 86]; рискаль, 

діал. — ‘заступ’ [Словник української мови 1977, 8: 539]; фаєрка — ‘кон‑ 

форка’ [не зафіксовано]. 

Отже, тексти пісень Поділля, незважаючи на нейтралізацію виразних діа‑ 

лектних особливостей унаслідок “переживання” народної пісні митцем, від‑ 
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бивають певною мірою місцеві вимовні риси. Як зазначає B. Русанівський,  

„з одного боку, народна пісня відмовляється від вузьколокальних варіантів 

форм, особливо тих, що виникли внаслідок накладання однієї моделі на іншу, 

а з другого — в ній простежується культивування, підтримання в активному 

стані традиційних варіантних форм, що втрачені в побутовому мовленні” 

[Русанівський 1999: 8]. Наведені зразки лінгвальних особливостей записів 

З. Доленги-Ходаковського та А. Коціпінського переконують у тому, що, по-

перше, записи фольклористів не втратили своєї цінності й до сьогодні; по-друге, 

є нагальна потреба їхнього всебічного опрацювання з метою вивчення 

народного мовлення тієї території й того часу. Словничок подільських 

провінціалізмів  може  бути  цікавим з огляду на вивчення впливу однієї мови на 

іншу (у цьому разі — української й російської на польську), а також тим, що в 

ньому є чимало західноукраїнських слів, значення яких розкривають польські 

переклади або пояснення. 
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NARZĘDNIK PORÓWNAWCZY 
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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest analizie konstrukcji z narzędnikiem 

porównawczym przez pryzmat podejścia kognitywno-onomazjologicznego. Niedostateczny stan 

badań w tym kierunku warunkuje ich aktualność. Celem pracy jest określenie głównych typów 

motywacyjnych dla porównania z nieregularną nieciągłością i wyjaśnienie specyfiki ich 

funkcjonowania. Określono ramę modalną narzędnika porównawczego, wyznaczono sytuacje,  

w których występuje ten przypadek, zdefiniowano mechanizmy powstawania atrybutywnego 

znaczenia narzędnika porównawczego przyimkowego i przyczasownikowego. Ustalono, że nie 

wszystkie z motywacyjnych typów są produktywne przy tworzeniu takich porównań. Wskazano 

obecność szacującego składnika w strukturach o motywacji modalnej, co przyczynia się do wyrażenia 

wielu subiektywno-modalnych wartości. Określono istotę poznawczą struktur  

z narzędnikiem porównawczym, w których obserwuje się motywację skojarzeniową. Wymieniono 

mentalne osobliwości budowy porównania z narzędnikiem porównawczym (ablativus 

comparativus). 

Słowa kluczowe: podejście kognitywno-onomazjologiczne, narzędnik porównawczy, 

motywacja modalna, motywacja skojarzeniowa 
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COMPARATIVE ABLATIVE 

IN COGNITIVE AND ONOMASIOLOGICAL ASPECT 

 

OLENA KRIACHKO 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine 

 

 
ABSRACT. The article examines structures with the comparative ablative through the prism of 

the cognitive and onomasiological approach. The fragmented coverage of the problem determines 

the topicality of the research. The aim is to identify the main motivation for comparativemes in 

ablative case and clarify the specificity of their functioning. The modus frame of the ablative 

comparative is outlined, the situations where this case appears are described, the mechanisms of the 

origin of  the attributive meaning of the ablative comparative case used with nouns and verbs are 

defined. It is demonstrated that not all motivational types are productive for the formation of such 

comparatives. The evaluative component is singled out in structures with modus motivation, this 

promoting a range of subjective and modal meanings. The cognitive nature of ablative comparative 

structures with associative motivation is elucidated. Mental procedures shaping structures with the 

ablative comparative case are determined. 

Key words: cognitive and onomasiological approach, ablative comparative, modus motivation, 

associative motivation 

 

 

сучасному мовознавстві пріоритетним є вивчення мови як знакового 

феномена, що відображає пізнавальні мисленнєві процеси та структуру 

етносвідомості. Фундаментальний аналіз мовної “тканини” на такому 

рівні неможливий без застосування когнітивно-ономасіологічного аналізу. 

Його першочергова мета — відстежити механізм мотивації як наскрізного 

процесу під час номінування лінгвопсихоментальної операції і встановлення 

семантичної та формальної залежностей між мотиватором і похідною 

номінативною одиницею (мотивованим знаком) на підставі зв’язків різних 

компонентів структури знань про позначене. Когнітивно-ономасіологічний 

аналіз установлює психоментальне підґрунтя формування мовленнєвих 

структур  з огляду на їхній спосіб та причину вибору певних мотиваторів зі 

структури знань про позначуване, а також на зв’язок цих структур  

з образами, відчуттями, почуттями, емоційно-оцінним компонентом 

ментально-психонетичного комплексу [див.: Калько 2003]. 

Порівняння як своєрідне мовне явище досліджували такі вчені: О. По‑ 

тебня, І. Кучеренко, М. Плющ, І. Вихованець, С. Єрмоленко, Н. Сологуб,  

М. Пилинський, М. Каранська та ін. Українські мовознавці (Л. Ставицька, 

А. Мойсієнко, В. Забєліна, А. Довженко, С. Рошко, Н. Шаповалова, Л. Про‑ 

копчук, З. Сікорська, К. Буркут, В. Васильченко, О. Марчук та ін.) переважно 

з’ясовують семантику й структуру порівнянь, поширених у текстах окремих 
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письменників  (М. Коцюбинського,  О. Чорногуза,  Лесі  Українки,  Т. Шев‑ 

ченка та ін.). Орудний відмінок з огляду на його семантико-граматичні зна‑ 

чення й функції досліджували Д. Овсянико-Куликовський, О. Пєшковський, 

Є. Тимченко, А. Вежбицька, І. Вихованець, Г. Золотова, М. Лукін, Н. Луценко, 

О. Мельничук, Р. Мразек, О. Панфілов, М. Плющ, А. Романченко, І. Слинько, 

Г. Судаков, М. Хлєбникова та ін. Більшість розвідок присвячено прагмалінгві‑ 

стичному та структурно-семантичному аналізу цих конструкцій. Лише неве‑ 

лика кількість досліджень репрезентує той факт, що на когнітивному рівні 

компаративеми з орудним відмінком є способом мовного репрезентування 

концептуальних реляцій синергетичної системи етносвідомості. Аналіз мо‑ 

тивації номінативних одиниць уможливлює експлікацію цієї системи, вияв 

психічних процесів, що опосередковують зв’язок мовного й концептуального, 

процедури отримання, обробляння та переробляння інформації, набутої чут‑ 

тєво-емпіричним шляхом [Маковецька-Гудзь 2009: 1]. 

Оперування ментальними репрезентаціями й структурами знань значно 

полегшує символізація, засобами якої можуть бути й мовні знаки. Дослідни‑ 

ки вказують на те, що репрезентації пов’язані з пам’яттю на відсутні в полі 

зору об’єкти і їхнє просторове розміщення, на схеми дій з ними. За своїм 

типом вони насамперед є статичними; символізування ж передбачає ство‑ 

рення полегшеного ментального “сліду” об’єкта, знака, на місце якого можна 

підставити весь обсяг знань для цілей когнітивних операцій більш високого 

рівня. Символ у разі потреби “витягує” з пам’яті саме той обсяг знань, який 

прагматично необхідний людині в конкретній ситуації [Cеліванова 2010: 392]. 

Семантичні відмінки є універсальними елементами системи смислів кожної 

мови й можуть бути представленими чи не представленими в морфологічних 

відмінках різних мов, можуть мати різні можливості мовної репрезентації. 

Найпростішим з низки структурних типів мовних одиниць, що виражають 

ознаки предметів або дій у зіставленні, уважають орудний порівняльний. 

Визначальною рисою порівняльних конструкцій з імпліцитним показником є 

контамінація образу й показника порівняльних відношень в одній лексемі: об‑ 

раз виражений лексичним значенням слова, а показник — граматичним (фор‑ 

мою орудного відмінка). Як зазначає В. Кононенко, компаративеми з орудним 

відмінком творяться на основі переносних значень слів і гіперболічно виража‑ 

ють характеристику дії. При цьому образне значення послаблюється, але не 

втрачається. Разом з тим у цій мовній одиниці представлено й момент уподіб‑ 

нення, навіть перетворення [Кононенко 2002: 107]. Беззаперечним видається 

той факт, що внутрішньою формою й одночасно передумовою порівняльної 

семантики орудного відмінка є значення суб’єкта, виражене формою орудного 

відмінка [Луценко 1998: 9]. Усі словоформи, що реалізуються в речення із 

семантикою орудного порівняльного, набувають оцінного значення, і є ха‑ 

рактеризувальними [Oлексенко 2018: 170]. Розглядаючи подібні словофор‑ 
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ми, А. Романченко зазначає, що, коли орудний порівняльний залежить від 

іменника, він є означенням або іменною частиною присудка, і в цьому разі 

функцію порівняння виконує відмінкова форма [Романченко 2018]. О. Олек‑ 

сенко зауважує, що хоча смисловий акцент припадає на агента порівняння, в 

основі виникнення такої семантики відмінка все одно лежить предикатив‑ 

но-характеризувальна функція, про яку писав В. Виноградов. Ознака, що 

лежить в основі метафоричного перенесення й становить ядро предикатив‑ 

но-характеризувального значення, у прямому мотивувальному значенні може 

бути несуттєвою, може виявлятися як його прихована конотативність і, 

відповідно, може не відображатися в лексикографічному описі слова. 

Утворення порівняння в такому разі базується на довгому асоціативному 

ланцюжку [див.: Oлексенко 2018: 2]. 

Підтримуємо думку О. Рахіліної про те, що орудний порівняльний вини‑ 

кає у двох випадках: 1) у статичній ситуації, коли описується особлива форма 

об’єкта (при предикаті місця або каузації місця непрямим об’єктом в оруд‑ 

ному відмінку виступає ім’я, що позначає об’єкт характерної форми, з якою 

порівнюється суб’єкт некаузативної пропозиції або об’єкт каузації); 2) у ди‑ 

намічній ситуації, коли описується особливий характер руху (у цьому разі 

підкреслюється певна якісна характеристика, напр., швидкість чи напрямок). 

Дослідниця звертає увагу на той факт, що з абстрактними дієсловами, які ак‑ 

центують результат ситуації й нечутливі до конкретного наповнення окремих 

її фаз, орудний порівняльний не вживається [див.: Олексенко 2018: 74]. Це 

дає можливість розглядати конструкції з орудним порівняльним у контексті 

теорії Ч. Філлмора, де дієслово займає вторинну, семантично підпорядковану 

позицію, а його контекст ніби виходить на перший план. 

Виразність конструкцій з орудним порівняльним Н. Дев’ятова пояснює і 

зручністю самої форми (відсутня різка межа між суб’єктом та об’єктом порів‑ 

няння), і закладеним у ньому образом. Як видається, цей відмінок є особли‑ 

вою синтаксемою, специфічним відмінковим значенням граматичної форми. 

Складність його вивчення пояснюється тим, що такі ознаки синтаксеми, як 

значення й функції, не є явними, а можуть бути виявленими лише в резуль‑ 

таті системного аналізу. Особливістю орудного порівняльного є орієнтування 

граматичної форми на передавання видимих ознак, зв’язок із ситуаціями, що 

можна спостерігати, і неспроможність передати складніші ситуації. Суб’єктне 

значення відмінка може бути експлікованим з опорою на показники гіпоте‑ 

тичної модальності. 

Механізми виникнення атрибутивного значення орудного порівняльного 

приіменного такі самі, як і обставинного значення орудного порівняльного 

придієслівного: в основі кожного з них лежить метафоризування як причина 

адвербіалізування [див.: Олексенко 2018: 71]. Унаслідок різнобічного аналізу 

вчені встановили ієрархію концептів, відображених у масиві порівнянь, та 
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спільні для людського соціуму вершинні поняттєві сфери: ‘Людина’, ‘При‑ 

рода’, ‘Суспільство’, ‘Абстрактні поняття’, що конкретизуються у видових 

варіантах ‘Доросла людина’, ‘Жінка’, ‘Дитина’, ‘Тварини’, ‘Рослини’ тощо 

[див.: Кононенко 2002: 110]. 

У цій науковій розвідці увагу сконцентровано на особливостях мотивації 

структур з орудним порівняльним відмінком. В основі дослідження лежить 

когнітивно-ономасіологічний підхід О. Селіванової. Зазначена дослідниця ви‑ 

значає мотивацію як „наскрізну […] психоментальну операцію встановлення 

семантичної й формальної залежності між мотиватором [твірною основою] і 

похідною номінативною одиницею (мовним знаком)” на основі різних ас‑ 

пектів „структури знань про позначуване в етнічній свідомості” [Селівано‑ 

ва 2010: 480]. 

Не всі мотиваційні типи однаково продуктивні для створення компарати‑ 

вем з орудним відмінком. У цій науковій студії розглянемо модусний та 

асоціативний типи мотивації як такі, що найбільш глибоко відображають 

механізм виникнення структур з орудним порівняльним і є найбільш 

результативними для їхнього творення. 

Модусний  тип  передбачає  „обрання  оцінки  позначуваного  мотивацій‑ 

ною базою ономасіологічної структури й ґрунтується на різних пізнавальних 

функціях: сенсорних механізмах інтеріоризації світу, емоційному сприйнят‑ 

ті, мисленнєвій раціональній обробці, образно-метафоричному уподібненні з 

опертям на стереотипи, культурну символіку, архетипи колективного підсві‑ 

домого” [Селіванова 2010: 491], порівн.: Віка зачудовано вигнула брови дугою 

й стала схожа на кумедне звірятко [Печорна 2018], […] А густа, посріблена 

борода віником стриміла поверх грудей [Коритко 2018: 38]. Авторка цього 

дослідження звернула увагу на те, що особливого поширення така мотива‑ 

ція набуває серед конструкцій з орудним порівняльним у приіменному вжи‑ 

ванні, хоча придієслівне використання відмінка не усуває модусної 

мотивації. Як видається, це зумовлено саме прагматичною метою 

використання таких компаративем та превалюванням їхнього оцінного 

значення. Такі конструкції за семантикою нагадують ігреми, а, як зазначає 

О. Халіман, „ігреми виникають як наслідок маніпуляції граматичним 

значенням відмінка, що змінює граматичні ознаки слова й сприяє 

породженню прагматичної оцінної інформації” [Халіман 2013: 42]. 

Компаративем з таким типом мотивації небагато. Це пояснюється 

„обмеженістю участі відмінка в породженні оцінки через неможливість 

‘сміливих’ транспозицій відмінкових грамем у зв’язку з їхньою вузькою 

семантичною специфікою” [Халіман 2013: 41]. 

В аналізованих словосполученнях простежено наявність оцінного ком‑ 

понента в словах конкретної семантики. До цієї групи належать слова, у зна‑ 

ченнях яких є оцінки за зовнішністю (губи бантиком; волосся їжаком), 

уміннями й навичками (руки граблями; ноги буквою Z), характером („Тільки 
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душу, дівко, зарання не віддай, бо тоді всі вони свинями стають”, — вперше 

так сказала мати і похмуро вийшла стелити постелю [Стельмах 2018]), 

особливостями мови (Вона ледь стримувалася, щоб і собі не засичати лю- 

тою змією [Зінь 2018], Кошовий розливався соловейком [Рибак 2018]). Як 

бачимо, оцінка в модусно мотивованих порівняльних конструкціях з оруд‑ 

ним відмінком орієнтується як на логічні судження й властиві денотату 

характеристики, так і на емоційне ставлення того, хто говорить, до пред‑ 

мета оцінки. Судження та переживання створюють органічну єдність. Такі 

компаративеми яскраво та емоційно зображують внутрішній світ людини, 

поведінку, її повсякденне життя. Вони призначені для вираження низки 

суб’єктно-модальних значень. 

Асоціативний тип мотивації залежно від донорської та реципієнтної кон‑ 

цептосфер у процесі позначення має такі підтипи: 

а) структурно-метафоричний, що згідно з концепцією Дж. Лакоффа та 

М. Джонсона, передбачає „перенесення якогось фрагмента концептуальної 

мережі агента порівняння на концепт референта” [Lakoff 1980: 17]. Базуючись 

на доборі мотиватора із зони істинної інформації про складники компарати‑ 

веми, утворюється конструкція, що репрезентує знаки в прямих значеннях. 

Процес перенесення ознак визначається органічним зв’язком між предмета‑ 

ми або класами предметів, порівн.: Голубою стрічкою накручувалась дорога 

[Стус 2018], Надходить вечір синьою стіною прозорою [Рильський 2018]; 

Над бором хмари муром [Тичина 2018]; 

б) дифузно-метафоричний різновид ґрунтується на розумінні метафорич‑ 

ного механізму як аналогії асоціативних ореолів двох концептів, що створю‑ 

ють комплекс суміжних асоціацій [Калько 2003]. Він пов’язаний з інтеграцією 

двох концептосфер на підставі асоціативного ореолу, тобто комплексу асо‑ 

ціацій, сформованого нерідко шляхом онтологічного уподібнення сценаріїв 

[Калько 2003], порівн.: Видно, правда сукровицею набрякла в Леїній душі 

[Павленко 2018]; Волосся димом золотим спада на чоло [Рильський 2018]; 

Пізно увечері впав сніг бинтами бруду на груди [Жадан 2018]; 

в) гештальтний різновид застосовує мотиватори — знаки інших концеп‑ 

тів — на підставі подібності зорових, слухових, одоративних, тактильних, 

смакових гештальтів [Селіванова 2018]. Цей тип відображає зв’язок між 

асоціативно-термінальною частиною ментально-психонетичного комплексу 

з базовими відчуттями людини та сформованими на їхньому ґрунті цілісни‑ 

ми образами шляхом аналогізування з іншими предметними сферами. При 

цьому співвідносяться різні сутності, створюючи гештальт з редукованих 

прототипів, синтезуючи на його основі новий гносеологічний образ, порівн.: 

Йому пісня в серці углем горітиме [Метлинський 2018]; Спадає листя на 

вівтарі — (Кучерявим дзвоном) [Тичина 2018]; Отже, я була для тебе лише 

грушею, котру гамселять боксери […]? [Роздобудько 2018]; 
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г) архетипний різновид керується кореляцією структури знань про позна‑ 

чене з первісними вродженими психічними елементами, що є виявом родової 

пам’яті, історичного минулого етносу, людства, їхнього колективного поза‑ 

свідомого й забезпечують цілісність і єдність людського сприйняття. Ме‑ 

ханізм такого метафоризування опосередкований складним асоціюванням 

[Селіванова 2018], порівн.: Він лежав колодою біля воріт два дні і дві ночі 

[Симоненко 2018]; І в кожній фурі тінями темними ховаються перелякані 

демони [Жадан 2018]; А від сходу мечами йде гнів! [Тичина 2018]. 

Асоціативна мотивація поширена у творенні конструкцій з орудним по‑ 

рівняльним через механізм метафоризування, що лежить в основі їхнього 

виникнення. Проаналізувавши кожен підтип, уважаємо за доцільне проци‑ 

тувати Дж. Лакоффа: „Ми здатні взаємодіяти з об’єктами реального світу, 

структуруючи їх в опозиції ‘частина / ціле’, за допомогою сприйняття, що 

базується на гештальтах, руховій активності та створенні яскравих менталь‑ 

них образів. Така взаємодія є джерелом доконцептуальної організації нашого 

досвіду. Наші концепти базового рівня узгоджуються з цією доконцептуаль‑ 

ною структурою й осмислюються її категоріями. Концепти базового рівня 

мають значно багатшу структуру, ніж кінестетичні образні схеми з грубим 

окресленням структурних елементів” [Lakoff 1987: 167], тобто компаративе‑ 

ми з орудним відмінком висвітлюють процеси індивідуального символьного 

сприйняття елементів світу й розширюють можливості типових закономірних 

векторів сприйняття шляхом уведення зіставно несумісних явищ, що нале‑ 

жать до різних сфер знання. Спираючись на аналіз цього типу мотивації та 

погляди Н. Дев’ятової, робимо висновок про те, що модусна рамка орудного 

порівняльного відображає перцептивний модус — модус спостереження, що 

пояснює образотворчу текстову реалізацію конструкцій з орудним порівняль‑ 

ним. Когнітивна сутність цієї моделі — заміщення фрагмента однієї ситуації 

фрагментом іншої, що й створює особливий ефект ‘способу дії’. Особливість 

модусної рамки орудного порівняльного пояснює його первинну текстову 

функцію — образотворчу текстову реалізацію. Орудний порівняльний ситуа‑ 

цію ‘із чим порівнюють’ подає редуковано: з усієї ситуації вибирається тільки 

фрагмент ‘способу дії’, і цей фрагмент накладається на вихідну порівнювану 

ситуацію [Девятова 2008: 47]. 

Отже, конструкції з орудним порівняльним мають синергетичну системну 

природу, організовані шляхом взаємної детермінованості різних функційних 

модулів свідомості, сприяють переведенню інформації різних типів у мовний 

формат, пов’язані з асоціативно-термінальним компонентом метафоризованих 

знаків інших концептів, модусом як оцінним складником, образами, іншими 

психічними функціями й архетипами колективного позасвідомого. Дослі‑ 

джувані компаративеми є зразком тотальних моделей, що охоплюють безліч 

найрізноманітніших аспектів аналізованого предмета, містять і компоненти 
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фонового мислення, і процедури співвіднесення фігуративного й фонового 

мислення з невидимим. 

Дослідження мотивації в проекції на когнітивні структури колективної 

свідомості дають змогу (а) простежити можливості інтеріоризування світу, 

(б) з’ясувати механізми категоризування та концептуалізування емпіричного 

та внутрішнього рефлексивного досвіду, (в) поглибити знання про семіотичні 

ресурси природної мови, знакові ресурси її збагачення та розвитку. 
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STRESZCZENIE. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnej lingwistyki jest 

geneza i intensywny rozwój nowych obszarów językowych. Do szczególnie aktualnych kwestii 

należą te, które obejmują badanie konceptów. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu refleksji w 

języku konceptosfery narodu i jej głównych konceptów. To warunkuje potrzebę dalszych badań nad 

szczegółami strukturyzacji konceptów reprezentowanych przez jednostki frazeologiczne oraz 

ustalenia ich wzajemnego oddziaływania. Ujawniono potencjał tworzenia treści konceptu „dusza” 

podczas frazeologizacji jednostek, zidentyfikowano stosunek mentalny do konceptu, zarówno w 

kulturze materialnej, jak i duchowej. Koncept „dusza” określa znaczną ilość informacji kulturowych 

i jest podstawą duchowego kodu kultury. We współczesnych koncepcjach lingwistyczno-

kulturowych człowiek postrzegany jest jednocześnie jako nosiciel języka i kultury. Właśnie dlatego 

znaki językowe mają zdolność pełnienia funkcji znaków kultury, służąc jako środek przedstawienia 

podstawowych jej zasad. To potwierdza zdolność języka do reprezentowania kulturowej i narodowej 

tożsamości jego nosicieli. 

Słowa kluczowe: frazeologizmy, językowy obraz świata, koncept, areał, mowa dialektalna, 

symbol, stan psychoemocjonalny 
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ABSRACT. One of the most striking features of modern linguistics is the emergence and 

intensive development of new linguistic areas, among which the most relevant ones are those that 

involve the study of concepts. The article outlines the problem of reflection in the language of the 

conceptual sphere of the people and its main concepts; the need for further study of the peculiarities 

of structuring concepts represented by phraseological units, and the establishment of their interaction 

with each other. The meaning-making potential of the concept “soul” in the phraseologization of 

structures has been outlined, mental and spiritual attitude have been revealed. Concept “soul” 

specifies a considerable amount of cultural information and is the basis of the spiritual code of 

culture. In modern linguocultural concepts, a person is studied as a native speaker of a language and 

a culture-bearer at the same time. That’s why linguistic signs acquire the capability to perform the 

function of cultural signs, serving as a source of presentation of the main cultural guidelines, which 

explains the capability of the language to reflect national culture mentality of its speakers. 

Key words: phraseologisms, linguistic picture of the world, concept, area, dialectal speech, 

symbol, psychoemotional state 

 

 
омінантним вектором розвитку сучасної лінгвістики є синергетичне 

поєднання кількох напрямів — і щодо окремих мовних одиниць,  

і щодо термінологічних понять. Вивчення мовної картини світу об’єд‑ 

нує зусилля не тільки фахівців у галузі лінгвістики, етнопсихолінгвістики, 

когнітивного мовознавства, семантики, лексики, фразеології тощо, а й істо‑ 

риків, фольклористів, літературознавців, філософів. На точках перетину ок‑ 

реслених дисциплін утворено новітню наукову парадигму, що вможливлює 

різноаспектний підхід до опису, мотивацій та аналізу мовних явищ. 

Мовна картина світу — інтерпретація довкілля, реальності, сприйняття й 

опис усього, що оточує людину. Однак таке зображення не є ані об’єктивним, 

ані універсальним; воно культурно зумовлене, адже передає погляди народу 

й безпосереднього конкретного індивіда. У центрі досліджень мовної картини 

світу — концепт. Концепт з лат. concipere перекладають як “поняття”, однак 

розуміння концепту ширше, ніж поняття. Концептом уважають „інформацій‑ 

ну структуру, що відображає знання та досвід людини” [Кубрякова 1996: 90] 

(переклад автор. — З. М. і М. Ф.), або ментальний прообраз (нерозчленоване 

уявлення про об’єкт), ідею та навіть саме поняття. Це ідеальний образ чи, 
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точніше, прообраз, що уособлює культурно зумовлені уявлення мовця про 

світ. Водночас він передає певну ідентифікацію в мові, відповідно повинен 

досліджуватися в психічному та мовному аспектах. Одночасно упорядко‑ 

ване поєднання концептів у свідомості людини становить її концептуальну 

систему, на формування якої одночасно впливає мовна картина світу. Кон‑ 

цепт — це те, через що людина входить у культуру; етносвідомість; умовна 

ментальна структура, що має власне когнітивний статус та існує лише в мис‑ 

ленні. Комплексність концепту полягає в наявності двостороннього зв’язку 

між мовою та свідомістю, оскільки категорії свідомості реалізовані в мовних 

категоріях; культура детермінує концепт як ментальну проекцію елементів 

культури. Співвідношення феноменів “мова” та “культура” складне, оскільки 

мова — одночасно й частина культури, і зовнішній для культури фактор; мова 

та мовлення — сфери, у яких концепт знаходить реальне (предметне) втілення. 

Складність розуміння вербалізації концепту простежуємо під час вивчення 

фразем (універсальних мовних категорій) з первинним компонентом, у яких 

спостережено нашарування його значеннєвих відтінків. У лінгвістиці 

підґрунтям концептуального аналізу мови та мовлення, дослідження 

фрагментів мовної картини світу українського народу стали праці 

С. Єрмоленко, В. Жайворонка, В. Калашника, Ю. Карпенка, Л. Коломієць, 

Л. Лисиченко, Н. Сукаленко, О. Тищенко, В. Ужченка та ін. Також  з’явилася 

низка досліджень, у яких розглянуто теоретичні питання етнолінгвістики 

(праці В. Іващенко В. Кононенка, Т. Космеди, Т. Радзієвської, нової та ін.).

Про концепт сьогодні пишуть дуже багато, однак і досі не існує 

однозначного його потрактування. Частина дослідників розуміє його „як 

універсальний центр, що формується у свідомості на базі безпосереднього 

чуттєвого досвіду, невимушених дій людини з предметами, а також на 

основі мовного спілкування та взаємодії з іншими уже сформованими 

концептами” [Кубрякова 2004: 4]. Інші вчені акцентують увагу на окремих 

моментах пояснення концептів, зокрема зауважуючи, що останні часто 

позначені етнокультурною специфікою (С. Воркачов); оточені емоційним, 

експресивним, оцінним ореолом (В. Колесов); розкривають культуру та 

ментальний світ людини через концепт (Ю. Степанов) тощо. Поділяючи 

погляд Й. Стерніна, розглядаємо концепт як дискретне ментальне 

утворення, що є базовою одиницею мисленнєвого коду людини [див.: 

Попова 2007: 34]. Спираючись на пояснення З.  Попової, концепт уважаємо 

відносно впорядкованою складною структурою, що є результатом 

пізнавальної (когнітивної) діяльності особистості й суспільства та містить 

комплексну інформацію про предмет чи явище, інтерпретацію інформації 

суспільною свідомістю та відношення суспільної свідомості до 

безпосереднього явища чи предмета [Попова 2007: 314]. 

На нашу думку, концепт — це об’єднання ментальних і психічних ресурсів 

нашої свідомості, тих поняттєво-інформаційних структур, що відображають 
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знання та досвід людини. Науковці стверджують, що концепт як багатогранне 

й багатоаспектне культурно значуще соціопсихічне утворення в колективній 

свідомості певної мовної спільноти “розсіяний” у змісті лексичних одиниць, 

корпусі фразеології, пареміологічному фонді, системі стійких порівнянь, що 

відбивають образи-еталони [Longman 2000: 298], тобто концепт отримує 

мовне вираження через засоби мови, зокрема через фразеологічні одини‑ 

ці. У сфері когнітивної парадигми фразеологізми розглядаємо як культурно 

зумовлену знакову репрезентацію інтеріоризованого етносвідомістю світу 

з притаманною їй категоризацією, субкатегоризацією, диференціацією й ін‑ 

теграцією, як когнітивну форму оброблення інформації у свідомості людини 

[Кубрякова 2004]. 

Відомо, що матеріальне та духовне життя народу — це невичерпне джере‑ 

ло фразеотворення й водночас екстралінгвальна площина, на якій об’ємніше 

зображено й мовні цінності. Стійкі вислови, лаконічно й образно передаючи 

“великі мисленнєві маси”, створюють фразеологічну картину світу [Потебня 

1993], що містить низку рівнів. Утілюючи різні аспекти народного буття, ці 

поля ілюструють вагомість вербалізованих ними подій, явищ, предметів. Фра‑ 

зеологія охоплює ті аспекти життєдіяльності народу, що в різних обставинах 

найважливіші для людини, і спрямовує фраземи на суб’єкт, тобто інтенція 

мовця-творця полягає не в намірі описати світ, а інтерпретувати його, оцінити. 

Структурні елементи концепту — це своєрідні концептуальні ознаки 

об’єктивного чи суб’єктивного світу, що відображені у свідомості та форму‑ 

ють центр (основні поняття) та периферію (те, що вносить культура, традиції, 

досвід). В. Телія зазначає, що „взаємовідношення та взаємовплив одиниць 

фразеології й концептосфери культури постали зі здатності субʼєктів мови як 

субʼєктів культури втілювати в мовномисленнєвій діяльності знання, на‑ 

лежні цій сфері усвідомлення світу людиною” [Телия 1999: 19] (переклад ав‑ 

тор. — З. М. і М. Ф.). Напевно, правомірно стверджувати, що концепт містить 

інтерпретаційне поле, яке розкривають саме фраземи. Адже фразеологізми 

через численні трактування, стереотипи й судження репрезентують цілісність 

концепту. Означені фразеологічні репрезентанти становлять периферію, що 

змінюється під впливом часу суспільних трансформацій і новацій. Щоб кон‑ 

цепт був цілісним, варто простежувати його модифікації впродовж певного 

періоду. Ознаки концепту, реалізовані в численних (навіть суперечливих) 

висловах, зумовлені різними життєвими ситуаціями, обставинами та моти‑ 

вацією, окреслюють узагальнений образ людини-мовця. 

Отже, кoнцeпт як пoсeрeдник між людинoю та культурoю постає перед 

нами у вигляді мeнтaльних утвoрeнь, що виникaють унаслідок взaємoдії 

нaціoнaльної трaдиції та фoльклoру, рeлігії й ідeoлoгії, життєвого дoсвіду, 

мистeцтвa й систeми ціннoстeй. Як відомо, центром, згустком людського “Я” 

вважають душу. Саме тому мета цієї статті  полягає  в  різновекторному  си‑ 
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нергетичному розгляді концепту “душа”, ґрунтованому на матеріалі ареаль‑ 

ної фразеології як утілення споконвічної народної мудрості, єдності людини 

та всесвіту. 

Найбільш складним і неоднозначним можна вважати саме концепт “душа”, 

що  відбиває  національно-культурну,  ментально-психологічну  специфіку  й 

ціннісну орієнтацію українського народу. Акцентуємо на синергетичній 

інтерпретації філософського, мовного, буденного з погляду на означений су‑ 

перконцепт, який окреслюємо як асоціативно-образний поліконденсат, що 

обʼєднує макро-, мега-, мікросубконцепти й концепти, мовне актуалізування 

яких супроводжується взаємообумовленими й взаємозвʼязаними процесами 

асоціювання, метафоризування, інтегрування, диференціювання, семантичної 

дифузії. 

У Філософському енциклопедичному словнику поняття душа пояснено як  

„сукупність спонукань свідомості (і в той самий час основа) живої істоти, 

особливо людини; антитеза понять тіла й матерії; з наукової точки зору 

душа, на відміну від індивідуального духу, –– сукупність тісно повʼязаних з 

організмом психічних явищ, зокрема почуттів і прагнень” [Философский 

энциклопедический словарь…: 179] (переклад автор. — З. М. і М. Ф.). Довгий 

час тривали дискусії щодо того, чи є душа субстанцією. Давні уявлення про 

душу “як дихання” ґрунтовані на спостереженнях над диханням живої істоти, 

яка в “мертвого” зникала (тому що мертвий “видихав” душу): відпустити 

(одпустить) душу — ‘померти’; випустити душу — ‘померти’ [Ужченко 

2013: 196]; ду|ша з |т′ілом розта|йец′а — ‘померти, потрапити в потойбіччя’ 

[Мацюк 2013: 81]; душа вилітає — ‘1) помирати; 2) хвилюватися’; віддати 

Богу душу — ‘померти’; віддати душу — ‘померти’ [Доброльожа 2010: 66]. 

Філософське розуміння душі як субстанції зумовило те, що її ототожнювали 

з властивостями “щонайтоншої речовини”. За Платоном, душа є 

нематеріальною та передує існуванню. Аристотель називає „її першою 

ентелехією (цілеспрямованість як рушійна сила, активний початок) 

життєздатного тіла, тільки розумна душа людини може бути відокремлена від 

тіла і є безсмертною” [Философский энциклопедический словарь… 1997: 

180] (переклад автор. — З. М. і М. Ф.). 

Сьогодні, як за часів античності та романтизму, часто знаходять відмін‑ 

ність між душею і свідомістю: душа — носій ритмічно плинних життєвих 

процесів, тоді як свідомість — на противагу душі — переривчаста. Усю іс‑ 

торію цивілізації, історію розвитку людського знання, філософії, мистецтва 

можна розглядати з певних позицій як розвиток концепцій Людини й Душі. 

Найбільш вагоме релігійне пояснення душі. Одні стверджують, що душа 

існує ще до народження. Душа — це ніби гармонія, що формується з тілесних 

начал. Душа безсмертна, вона продовжує існувати й має здатність мислити 

[Платон 1997: 92–93]. У більшості релігій світу уявлення про душу, що даро‑ 
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вана Богом, про її безсмертя — основа священного віровчення. Тертулліан 

стверджував, що душа матеріальна, інші ж уважають її духовною (Августин). 

Важливим у християнстві є розуміння душі як непросторової, нематеріальної 

субстанції. 

Образно-смислову домінантність суперконцепту “душа” в українській 

національній самосвідомості простежуємо не тільки на поняттєвому, концеп‑ 

туально-онтологічному рівнях, а й на лексико-фразеологічному, що найбільш 

рельєфно репрезентовано в лексикографії. Адже, як генератор емоційного 

простору, мовну особистість інтерпретуємо як складну багаторівневу функ‑ 

ційну систему, якій властиві рівні володіння мовою (мовна компетенція), 

володіння модусом реалізування мовної взаємодії (комунікативна компетен‑ 

ція), знання світу й про світ (когнітивно гносеологічний тезаурус). У 

кожному з ярусів знаходимо відображення народної мудрості, що має, 

відповідно, формальний, субстанціональний та інтенціональний рівні. У 

звʼязку із цим реалізування й актуалізування одиниць лінгвоконцептуальної 

дистрибуції суперконцепту “душа” (залежно від творця) характеризується 

неповторною самобутністю. 

Як зазначено вище, доцільно в субконцепті “душа” виокремити центр     і 

периферію. Центральним уважаємо уявлення про душу як першопочаток 

життя та його кінець, тобто центр, ґрунтований на опозиції полярних по‑ 

нять життя — смерть (основних, найцінніших аспектів в існуванні людини 

у Всесвіті). 

За народними віруваннями, душа з’являється одночасно з народженням 

людини. Упродовж усього життя вона супроводжує людину, може покидати її 

тільки вві сні. На відміну від багатьох інших народів, українці вважали, що 

людина має одну душу, яку Бог дає їй при народженні. Мати дві душі, за на‑ 

родним віруванням, небезпечно. Дві душі може мати лише вагітна жінка, у ній 

“душа в душі”. У світовій і слов’янській міфології відбувається схрещення 

уявлень про душу як повітря, пару, хмаринку, вітер у міфополі фразеологізму 

душа вилітає з тіла. Або ж як образ птаха, що співвідноситься із зооморфни‑ 

ми уявленнями про душу, яка готова полетіти. Найпоширеніша думка про те, 

що душа має вигляд бджоли, “божої мушки”, чи мухи з крилами, яких вона 

позбувається, увійшовши в тіло дитини. У вигляді мухи вона іноді навідується 

навіть до тієї хати, де очікують збільшення родини. У багатьох регіонах Укра‑ 

їни існувало різне розуміння того, як душа приходить у тіло людини, напр.: 

удихнути душу — ‘повернути до життя, придатності’ [Доброльожа 2010: 67]. 

В одному випадку мати дає дитині й тілесне, і духовне життя (мати — бере‑ 

гиня душ); в іншому — душу дитині дає Бог,  відряджаючи ангела віднести  її 

майбутній людській істоті (антонімічний  приклад  душа до ангелів полетіла 

в кого — ‘помер’ [Ужченко 2013: 196]). У фразеології Західного Полісся 

фіксуємо одиниці безпосередньо народження: с|ходит′ йак |Божа благо|дат′; 
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|з′ірун′ка на |неб’і пуйа|вилас′ ‘народження дитини’ [Мацюк 2013: 301–302], де 

номени |Божа благо|дат′ та |з′ірун′ка уособлюють душу дитини. 

В українській фразеології закодовано міфологічні уявлення про душу, що 

безпосередньо пов’язані з уявленнями про потойбічне життя. Давні слов’яни 

вірили, що після смерті людина не припиняє свого життя (душа не покидає 

тіла людини), а тільки переходить до іншого світу. Однак пізніше, ще до по‑ 

ширення християнства, постало нове розуміння: „по смерті душа відділяється 

від тіла, яке гине, і живе окремим життям вічно, цебто душа безсмертна” 

[Іларіон 1992: 238]. Душа в уявленнях про потойбіччя інтерпретується через 

поняття “життя” і “смерті”. У фразеології зафіксовані вірування жителів та 

спрощене уявлення, згідно з яким людина має тільки душу й фізичне тіло. На 

думку вчених, ще раніше існувало вірування, ніби після смерті душа не 

розлучається з тілом, а зостається в ньому, тільки людина переходить до ін‑ 

шого світу. Після смерті душа повинна набути нових властивостей завдяки 

одній з очисних стихій — вогню чи воді. Подібне уявлення засвідчують і 

Веди: душа померлого, покинувши тіло, піднімається до хмар, щоб небесним 

морем спуститися знов у підземне царство й там з’єднатися зі своїм тілом 

[Войтович 2002]. 

Наявність значної кількості фразеологічних одиниць із компонентом душа 

на позначення процесу смерті дослідники пов’язують з функціюванням табу, 

що вимагало евфемістичного опису цієї ситуації [Скаб 2008: 345]. Закінчен‑ 

ня життя фразеологізми кодують через метафору розлуки тіла й душі: ду|ша 

з |т′ілом розта|йец′а [Мацюк 2013: 81]; коǀнец′ йоǀму вже, дуǀша од ǀт′іла од- 

леǀт′іла ‘померти, потрапити у потойбіччя’; заслуǀжила дуǀша пуйǀде до ǀрайу, 

а не заслуǀжила, то п’іǀде в смоǀлу [Мацюк 2013: 465]; преидсǀтавиeлас’ дуǀша 
ǀБожа [Аркушин 2003: 6]; душа тіло оставыт — ̒ хто-небудь відчуває близьку 

смерть, умираєʼ [Ступінська 2012: 83], де процес смерті метафорично закодо‑ 

вано як виліт душі з тіла. Бінарні опозиції “морального” характеру накладають 

семантичний відбиток на світле й темне. Світлим і чистим є Бог, а темним — 

чорт. Смерть — це не тільки перехід в “інше” життя, це “інший” світ. 

Метафоричне кодування у фразеологічних одиницях з компонентом душа 

внутрішнього світу людини (почуттів, емоцій) ґрунтовано на уподібненні 

психічних явищ до зовнішнього світу, природи, напр., порівняння з вогнем, 

водою, повітрям (лéтит як без дýшы — ‘із страху, тривоги швидко біжить’ 

[Вархол 1990: 54]). Уподібнення станів душі до стихії вогню інтерпретоване 

у фраземах: душа горить — ‘хвилюватися’; душа кипить — ‘обурюватися, 

бути невдоволеним’; душа пече — ‘непокоїти’ [Доброльожа 2010: 66]; кипʼя- 

ток за душею — ‘сердитися’; пекти душу — ‘образити когось’ [Доброльожа 

2010: 67] тощо. Метафоричне порівняння існування душі зі стихією води 

репрезентовано у фразеологізмах: душа пити просить — ‘відчувати спрагу’; 

душа плаче — ‘сумувати’ [Доброльожа 2010: 66]; прийняти на душу пʼять 
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капель — ‘випити трохи спиртного’ [Ужченко 2013: 197]; ду|ша п|росит′ ро|со- 

лу ʻпохмілляʼ [Мацюк 2013: 423], зали|ла |душу ĭ |гочеĭ ни |видно — ʻзовнішні 

ознаки пʼяної людиниʼ [Мацюк 2013: 419], лити голій (жиру) за душу — ʻзав‑ 

давати неприємностей, болюʼ [Кірілкова 2013: 89]. Примітно, що фраземи 

кодують порівняння душі з природними стихіями: повітрям, вогнем, водою, 

однак практично не містять порівняння душі із землею. На наш погляд, це 

спричинене тим фактом, що земля в народній свідомості ототожнена з тілом 

людини й має матеріальний вияв. Землю, культ якої набагато давніший за 

культ Неба, шанували за те, що вона приймала у своє лоно душі померлих і 

повертала їх назад новонародженими. Помре людина — у тому місці душа 

йде в землю (душа у землю проситься — ‘близький до смерті’ [Ужченко 2013: 

196]), а де народжується — звідти, із землі, душа повертається й переселяєть‑ 

ся в тіло новонародженого [Войтович 2002]. 

Лінгвосеміотичний і культурологічний рівні реконструкції експлікують 

ідеографічний “мовний образ душі” шляхом відтворення зовнішнього компа‑ 

ративного аспекту. На думку А. Вежбицької, концепт “душа”, крім суто 

релігійного значення, має у своєму семантичному спектрі широку ідею 

внутрішнього життя людини, передусім її емоційно-психічний бік [див.: 

Вежбицкая 2001: 95]. Зміни в психологічному й фізичному станах людини — 

причина змінення місця локалізації її душі в тілі: одна душа в кармані, та й 

та хитається — ‘про дуже бідну людину’ [Чабаненко 2001: 99]; рада душа 

в рай, та гріхи не пускають — ‘обмеження в чомусь’ [Доброльожа 2010: 67]; 

пхáтиса як грíшна дýша до неба — ‘напрошуватись кудись, де тебе не хочуть’ 

[Вархол 1990: 54]; дуǀша не на ǀмʼісц′і / ду|ша на |мисце вир|нулас′ — 

‘полегшення після якихось негараздів’ [Мацюк 2013: 81]. 

Душа живої особистості присутня, живе й “мешкає” в тілі людини — 

“усередині”, “у кожній частинці тіла”. Однак найчастіше душа локалізується 

в окремих частинах тіла, органа чи біля нього: у серці, пʼятах, грудях, животі, 

крові: душа в пʼятках опинилася — ‘злякатися’; душа в пʼятки впала — ‘зля‑ 

катися’ [Доброльожа 2010: 66]; душа в пʼяти ховається — ‘страшно’; душа в 

чоботах теленькає — ‘страшно’; душа на павутинці — ‘лишилося недовго до 

смерті’ [Чабаненко 2001: 40], дуǀша в ǀпйатках; дуǀша в ǀпйатки; зл′аǀкалас′а, шо 

дуǀша в ǀпйатках буǀла — ‘злякатися’ [Мацюк 2013: 81]. Відомі також уяв‑ 

лення про переміщення душі в тілі. Іноді їй властиво покидати тіло від страху. 

В ареальних фразеологізмах простежуємо уявлення українців про душу як міс‑ 

це зосередження найрізноманітніших почуттів і бажань людини: |н’іби |кам’ін’ 

з ду|ш’і ўпаў — ‘заспокоюватися’; йак |кам’ін’ з ду|ш’і — ‘заспокоїтися’; йак 
|кам’ін’ з ду|ш’і ўпаў [Коваленко 2010]; камінюка з душі спала — ‘стало легко, 

спокійно на душі’; ‘зникли якісь тривоги, турботи’ [Чабаненко 2001: 69]. 

У сучaсних лінгвoкультурoлoгічних кoнцeпціях людину вивчають як нoсія 

мoви та нoсія культури oднoчaснo. Сaмe тoму мoвні знaки отримують здaт‑ 
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ність викoнувaти функцію знaків культури, слугуючи зaсoбoм прeдстaвлeння 

oснoвних настанов культури, що пояснює здaтність мoви відoбрaжaти куль‑ 

турнo-нaціoнaльну мeнтaльність її нoсіїв: лізти в душу — ‘нахабна людина’; 

лізти з постолами в душу —‘нахабна людина’; наплювати в душу — ‘об‑ 

разити когось’; не дати наплювати собі в душу — ‘уміти постояти за себе’ 

[Доброльожа 2010: 67]. 

Отже, проаналізувавши семантичну структуру ареальних фразеологічних 

одиниць, ми виявили в них національно-культурні компоненти, тобто ті мовні 

значення, що відображають, фіксують і передають від покоління до покоління 

особливості того чи того етносу (звичаї, вірування, морально-етичні оцінки, 

соціальні відносини, психічний і фізичний стан людини) — усе, що брало   й 

бере участь у формуванні культурних кодів, визначає менталітет народу. 

Фразеологічні одиниці — це своєрідні мікросвіти, вони містять і моральний 

закон, і здоровий глузд, виражені в короткому вислові, що його заповідали 

предки для керівництва потомкам. В ареальних фразеологізмах відображено 

цілий спектр позитивних властивостей, якостей людини. Віковий досвід лю‑ 

дей спонукав їх до витворення неповторної фразеологічної картини світу, що 

є складником української ментальності. 

Перспективними вбачаємо більш глибокі дослідження ареальної фразео‑ 

логічної картини світу, створеної українським етносом. 
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STRESZCZENIE. Badanie przeprowadzono w zakresie współczesnej psycholingwistyki. Jego 

aktualność warunkuje niedostateczny rozwój psychoanalizy językowej na Ukrainie, a także 

konieczność nowej recepcji klasyków ukraińskich, do których należy Olga Kobylanska — 

przedstawicielka prozy epoki modernizmu. Celem artykułu jest prześledzenie środków językowych 

użytych do przedstawienia motywu depresji w powieści O. Kobylanskiej В неділю рано зілля 

копала. W artykule przeanalizowano leksykę użytą w opisaniu łez, płaczu, smutku, samotności. 

Wyznaczono korelację między zasobami lingwistycznymi a fenomenem psychologicznym samej 

autorki. Rezultaty badań dowodzą, że język w utworze literackim zawiera zakodowaną informację 

psychologiczną. A zatem prześledzony w artykule bogaty „tezaurus” smutku może wskazywać na 

fakt, że podczas pisania powieści Olga Kobylanska była w stanie głębokiej depresji, co jednak nie 

przeszkodziło jej w stworzeniu arcydzieła, którym zachwyca się świat. 

Słowa kluczowe: Olga Kobylanska, psycholingwistyka, depresja, smutek, łzy, zmartwienie 
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LANGUAGE IMPLEMENTATION OF DEPRESSION 

IN THE NOVEL BY OLGA KOBYLIANSKA 

U NEDILIU RANO ZILLIA KOPALA  

VITALIIA PAPISH 

Uzhhorod National University, Uzhhorod — Ukraine 

 

 
ABSRACT. The research is made in line with modern psycholinguistics. The topicality of work 

is conditioned by the weak development of linguistic psychoanalysis in Ukraine and by the need of 

a new reading of Ukrainian classics, including Olga Kobylianska, a representative of modern prose. 

The purpose of the work is to reveal the linguistic means of realization of hidden depression in the 

novel by O. Kobylianska U nediliu rano zillia kopala. The vocabulary on the designation of tears, 

crying, sadness, loneliness is examined in the article. The correlation between linguistic means and 

the psychological phenomenon of the author herself is determined. The main generalization is that 

artistic speech retains encoded psychological information. And the thesaurus of sadness revealed by 

us testifies that at the time of the writing the novel O. Kobylianska was in a state of deep depression, 

which, however, did not hinder to creatе a masterpiece that the world is fond of. 

Key words: Olga Kobylianska, psycholinguistics, depression, sorrow, tears, sadness 

 

 
нтропоцентризм сучасної лінгвістики спонукає до новітнього 

осмислення мовної практики елітарних творчих особистостей, до 

яких належить й українська письменниця-класик епохи 

модернізму Ольга Кобилянська. Про неї написано сотні наукових 

літературознавчих досліджень, зокрема й сучасні праці Т. Гундорової, 

О. Зборовської, О. Камінчук, С. Павличко, Н. Томашук, О. Якименко, 

С. Михиди та ін., але мовознавчих — обмаль, хоч існує нагальна потреба 

здійснити всебічний лінгвістичний аналіз художного тексту письменниці,  

а саме й з огляду на теорію психолінгвістики, що й визначає актуальність цієї 

статті. 

Нове осмислення художньої спадщини О. Кобилянської пов’язуємо із 

психолінгвістичним аналізом її художнього мовлення. Ця наукова розвідка є 

продовженням наукових спостережень, відбитих у попередніх розвідках 

авторки. Мета цієї наукової студії — виявити мовні засоби реалізації 

авторської депресії на матеріалі повісті В неділю рано зілля копала (1909), 

написаної за мотивом романтичної пісні-балади Ой не ходи, Грицю. Текст 

належить до класичних форм красного письменства, уведений у навчальну 

програму середньої школи та закладів вищої освіти (ЗВО), перекладений багатьма 

мовами, інсценізований. Вистави за цією повістю успішно проходять на сценах 

театрів України. Сюжет твору розвивається двома лініями. Перша пов’яза-

на з трагічною долею  циганки  Маври,  яку батько Андронаті врятував від смерті 

 

А 
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Мовна реалізація депресії в повісті Ольги Кобилянської В неділю рано зілля копала 141 

за її подружню зраду,  вимоливши вигнання з табору,  а її новонароджене  

немовля підкинув заможним чужим людям. Сам теж залишив табір і все життя 

самотньо поневірявся по світу. У кінці твору Мавра дізнається, що Гриць — 

її син, колись відібраний від неї й підкинутий на виховання багатим людям. 

Смерть Гриця циганка розцінює як Боже покарання за скоєний гріх. Друга 

лінія — любовний трикутник: Гриць, Тетяна, Настка. Тетяна отруює 

коханого, щоб він не дістався нікому.  

Твір написано в непростий час. Період к. ХІХ – поч. ХХ ст. ознаме‑ 

нований переходом від реалізму до модернізму, від простого споглядання до 

внутрішнього відчуття. Це активізувало “неконтрольовану енергію 

несвідомого” (за Фрейдом), що наповнила літературу новим змістом, а потім 

і новою формою, але значну увагу потрібно приділяти особистості самої 

письменниці. Психолінгвістичні особливості тексту досліджували 

Н. Акімова, В. Бєлянін, Л. Виготський, М. Жинкін, А. Загнітко, О. Зорькіна, 

С. Куранова, О. Леонтьєв та ін. У сучасній психолінгвістиці суб’єктивному 

фактору в мові відводиться першорядна роль. Художній текст розуміють як 

результат внутрішньої, психічно-емоційної роботи автора, тому в ньому 

репрезентовані невидимі грані його душі. Як наголошував Д. Овсянико-

Куликовський, „письменник, коли творить, менш за все думає про 

передавання своєї думки іншим: він занурений у внутрішній процес 

створення цієї думки” [Овсянико-Куликовский 1895: 19] (переклад автор. — 

В. П.). 

В. Белянін наголошував, що психологічні особливості автора можна про‑ 

стежити на різних етапах написання тексту, зокрема на етапі вибирання теми, 

етапі окреслення ідеї, етапі творення характерів, етапі втілення особливостей 

композиції й сюжету, та особливе місце дослідник відводить мові: „Через 

мовне вираження художній текст набуває особливого звучання та увиразню‑ 

ється низкою прийомів, завдяки яким і набуває своєї неповторності” [Белянин 

1988: 20–21] (переклад автор. — В. П.). 

У повісті В неділю рано зілля копала елементи депресії простежуються на 

всіх рівнях. Тему авторка обирає трагічну. Головна ідея твору — без любові 

не варто жити. Персонажі, хоч і кожен по-своєму, але всі нещасливі й самот‑ 

ні. Та найбільше підтверджень депресивного стану авторки знаходимо в її 

художньому мовленні. На думку О. Вольф, необхідно розмежовувати „мову, 

що описує емоції, і мову, що їх виражає” [Вольф 1985: 41] (переклад автор. — 

В. П.). Тільки за такого підходу можна розмежувати підсвідому авторську 

депресію від свідомо змодельованої під персонажа чи ситуацію. 

Депресія як психологічна категорія пов’язана з важким емоційним станом 

і виявляється через смуток і зниження активності, самотність, одноманітність, 

сірість. Про вербальну репрезентацію депресії писали Н. Вітт, М. Гамзюк, 

Е. Носенко, О. Шахнарович. В. Зубцов виділяє чотири складники депресії: 

а) емоційні прояви (туга, страждання, відчай, очікування біди, знижена оцінка 
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особистості); б) фізіологічні прояви депресії (порушення сну; болі та різні 

неприємні відчуття в тілі); в) поведінкові прояви (уникання соціальних кон‑ 

тактів); г) мисленнєві прояви депресії (песимістичне бачення майбутнього без 

перспективи; думки про власну непотрібність) [Зубцов 2016: 79]. 

Текст повісті В неділю рано зілля копала оприявлює майже всі названі 

види депресії. Загальну знижену емоційну експресію твору можна відчути 

вже з кількох фраз: Спокійно і тужливо, хвилюючись і крилато, заколисувало 

щось у воздусі до сну, заливаючись притім смутком. Рівно і обережно, тут 

тихо, там шепотом, а все в один голос, все шум і шум [...] [Кобилянська 

2017: 3] (жирний шрифт в ілюстраціях автор. — В. П.; далі в дужках 

вказуватимемо сторінки за цим виданням). У подібній емоційній тональності 

витриманий майже ввесь текст. 

Найбільш поширеними симптомами депресії В. Пишель, М. Полив’яна 

та інші вважають печаль і відчуття безнадійності [цит. за: Зубцов 2016: 80]. 

В аналізованій повісті домінує лексика на позначення печалі, вербалізована 

словами з коренем смут- (смуток, смутний, смутніти, смутно, посмутні- 

лий). Ними передано пригнічений емоційний стан персонажів: заливаючись 

смутком (с. 3); задержався смуток (с. 51); обгортає болючий якийсь сму- 

ток (с. 65); насуває смуток, розпікає душу (с. 90); ніс […] смуток-тугу 

(с. 90); в’яне за ним серцем і до смутку любить (с. 100); серце віщувало 

смуток (с. 135); наведе на неї смуток (с. 153) аж за серце хапаючий сму- 

ток (с. 155); крився сам смуток (с. 159); від смутку‑горя зберегти не 

вспіли; в смутку тонула (с. 184); посхилялися в смутку (с. 19); смутком 

вигравала, нагадала своїм смутком щось давно минуле (с. 197); або дуже 

смутні, або всі веселі (с. 48); замирає в смутній глибині (с. 89); він посмут- 

нів (с. 66); він аж посмутнів (с. 150); не роз’яснить її посмутнілу душу 

(с. 127). Спорадично зустрічається й для характеристики інших об’єктів: 

злидні, смуток, самітність (с. 51); смутно і тужно тепер осінніми днями 

(с. 89); смутні пісні співати (с. 21); невимовне смутними, як ніч чорними 

очима (с. 22). Загалом у повісті виявлено 60 одиниць з коренем смут-, що 

становить 33 % від загальної кількості слів (54 787 од.). 

Більш глибокий ступінь “важких” емоцій передає лексика плачу, що 

вербалізується через сльози, плач, ридання. Функції плачу в неоднакових 

обставинах різні. Найбільше сліз “укладено” в очі циганки Маври. Гарячими 

слізьми оплакує вона свою подружню зраду (сльози як покаяння). Божевільним 

плачем розпуки переживає своє вигнання з табору (сльози безсилля). Коли 

зрозуміла, що ніщо не допоможе, виплакала сльози (сльози як нездійсненність 

бажаного). Заливається гіркими сльозами, коли залишає на якийсь час малу 

Тетянку, а сама йде мандрувати. Утирає мовчки сльози з очей, коли обіцяє 

Тетянці навідувати її (сльози перед розлукою із чужою дитиною). Криваві 

сльози, змішані зі сльозою радості бачить Мавра на картах, коли сама собі гадає 

(сльози як фатум). Сльози затемнюють їй вид, коли бачить Гриця (сльо‑ 
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зи як неусвідомлений материнський інстинкт). Інші персонажі теж із різних 

причин проливають сльози. Сльози знов спинилися в […] очах Настки, коли 

вона дорікає Грицеві за Туркиню (сльози як прохання). Сльози втиснулися в 

[…] очі, коли Гриць подумки відмовляється від Туркині (сльози прощання). 

Великі пекучі сльози ллє Тетяна, коли назавжди прощається із Грицем 

(сльози розлуки). Іваниха Дубиха глядить крізь сльози на свою безнадійно 

закохану доньку Тетяну (сльози через хвилювання за рідну дитину). На 

похороні Гриця його товариші-хлопці походжають, утираючи сльози 

(сльози у зв’язку зі смертю ближнього). Великий жаль батьківських почуттів 

передається через сльози й жаль старого Андронаті, коли він вимушено 

покидає дочку Мавру. Наведемо ширший контекст, бо супровідні слова теж 

відіграють певну роль у поглибленні скорботи: Мавро! — кричала з болю 

душа, ридало серце батькове, і знов сльози залляли його вид […]. Ніколи  

такого гіркого жалю не зазнавав ще в своїм житті, як сими днями. Воліла би 

була вона малою вмерти, як в найкращих літах от таким способом 

осиротіти, змарнуватися. Через що? — крикнув розпучливо, ударивши так 

само з дикого жалю в долоні. Коли взяв її гріх в свої сіті (с. 21) (сльози відчаю, 

сльози розлуки). Лексема сльози вживається в тексті 27 разів (15% від 

загальної кількості слів). 

Вищий ступінь внутрішнього болю маркують семантичні одиниці з ко‑ 

ренем плак- / плач- (плакати, плачучи, заплаканий, розплактатися). У різних 

контекстах — особливий характер плачу. Болем вічної скорботи плаче струна 

на скрипці старого Андронаті: Плакали скрипки, дзвеніли цимбали, дрижали 

сопілки, а над всіма царювала одна-одніська струнка Андронатової скрипки. 

О, та скрипка! Зойком кидалася, голосом блукаючи, сумом розливалася, між 

циганів рвалася, а про Мавру, Раду все оповідала (с. 13). Мавра, коли 

усвідомлює, що від неї відібрали дитину: наново вибухла плачем Мавра; 

заходиться з божевільного плачу, плаче і підіймає, благаючи, до них руки; […] 

розплакалася наново; розплакалася ще більше (плач із відтінком 

повторюваності). Плачуть у повісті й залюблені в Гриця Настка й Тетяна, 

плаче Мавра, оповідаючи людям  про своє нещасливе життя. Найчастіше 

персонажі плачуть із жалю  й болю. Та буває плач і від радості. Напр., коли 

Іваниха Дубиха прихистила Мавру, циганка розплакалася на добре. 

У наступному контексті маємо поєднання обох видів плачу: Плакала вона з 

горя, з злиднів, з турботи і жалю, туги, але плакала і з радості, коли батько 

ступив в її хатину і вони пізналися (с. 192). Коли Мавра дізналася, що Гриць її 

син, плакала, рвалася йти до сина (плач радості). Усього в повісті 66 фіксацій 

з коренем плач-/ плак-, що становить 36 % від загальної кількості слів. 

Віднаходимо в аналізованій повісті ще один доказ депресії — відобра‑ 

ження самотності. Під час депресивних станів людина часто хоче побути 

одна. У словнику психологічних понять за редакцією А. Петровського та  

М. Ярошевського термін “самотність” визначають як один із психогенних 
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факторів, який впливає на емоційний стан людини, що знаходиться в змінених 

(незвичних) умовах ізоляції від інших людей [Психология. Словарь 1990]. 

Серед персонажів твору найбільш самотньою є Мавра. Спершу вона покарана 

самотністю, коли була вигнана з табору, що передано через невласне пряму 

мову: Однак чому вона тут сама? (с. 22). Лиш тишина і тишина, і вона ось 

тут сама (с. 22). Сама вона, хоч молода і гарна (с. 25). Далі Мавра відчула 

себе чужою серед людей і добровільно усамітнилася: Але відтепер хоче  вона 

вже проживати на самоті. Геть  сама (с. 31); [...] буде там  на самоті між 

людьми (с. 32); її тягне тепер до самоти (с. 32). Потім самотність стала вже 

вимушеною через життєві обставини, при цьому супроводжується глибоким 

душевним болем, відчаєм, навіть в окремих випадках  і страхом: Мавра 

перешіптується сама з собою (с. 51); вона сама на світі, ніхто її не 

оборонить (с. 55); вона ж сама. Живе циганка-ворожка сама одна (с. 191). 

Мінорним поетичним акордом суму звучить неодноразове повторювання 

сама я на всю гору, на весь ліс із різними варіантними доповнювачами: Сама 

на всю гору, на весь ліс... сама... (с. 56); вона так високо на Чабаниці, сама-

саміська чи не на всю сторону [...] (с. 76). От я, бідна, сама на цілий ліс, і 

людська нога лиш рідко заблуджує до мене (с. 155). Ади, я сама-саміська на 

цілу гору, на цілий ліс, лиш сама осталася. Сама, синоньку (с. 156). Сама, 

синоньку, сама. І сама на всю гору, на весь ліс, сама й сама (с. 162). Сама на 

всім світі, на цілу гору, на цілий ліс (с. 176). Одна я, бідна, змарнована 

циганка, сама на цілу гору, на цілий ліс (с. 191). Коли б я була те зілля тоді 

мала при собі, [...] не була б нині Мавра сама по лісах, сама на всім світі [...] 

(с. 93). Я тепер сама-одніська на цілу гору, на цілий ліс, на весь світ (с. 126). 

Самотність стала звичним станом: [...] аж в ліс в її самоту приволіклися за 

нею звідкись (с. 163). Про самотність Маври роздумує й батько Андронаті: 

І Раду свого лютого любила, і мадярського боярина любила, а сама одна 

осталася [...] в світі десь пропала [...] (с. 106) (абсолютна самотність). 

Вдумливе читання тексту переконує, що самотність Маври зумовлена не 

соціальними, а індивідуально-особистісними передумовами. Самотністю 

наділені не тільки особи, але й птахи, тварини, предмети довкілля: самітній 

ворон, самітня оселя-хатинка, самітний млин. І це вже „не просто 

констатація автором й усвідомлення ліричним героєм стану самотності, а 

яскраве зображення в різних формах мовного вираження всіх відтінків 

переживання цього стану” [Переломова 2012: 65] (жирний шрифт у цитаті 

автор. — В. П.). 

Усього в повісті лексема сама зі значенням ‘самотня, одинока’ має 32 фік‑ 

сації; самітній/-ий — 6 фіксацій; самітна/-я — 4; самітність — 3; самота — 

13; сама-самісінька — 2; сам-один — 2; сама-одніська — 1 фіксація. Усього 

виявляємо 63 слова з коренем сам- (35%). Високу частотність уживання за‑ 

значених лексем можна трактувати як „суб’єктивно забарвлений результат 
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художньо-образної рефлексії об’єктивного світу” [Бехта 2007: 119]. Іншими 

словами, текст — явище не лише мистецьке, але й психологічне. 

Отже, художнє мовлення завжди містить приховану інформацію про ав‑ 

тора. Психолінгвістичний підхід до реконструкції мовної особистості допо‑ 

магає виявити елементи психічної саморефлексії. На основі аналізу мовного 

фактажу можна судити про стан чи настрій автора в момент написання тексту. 

Сукупність мовних одиниць на позначення смутку, плачу, самотності розгля‑ 

даємо як діапазон глибокої  авторської  депресії в момент написання повісті 

В неділю рано зілля копала. А оскільки депресивні прояви є і в інших творах 

письменниці (про це йдеться в попередніх статтях авторки цієї статті), може‑ 

мо припустити, що О. Кобилянська не була щасливою людиною. Однак це не 

завадило їй створити шедевр, яким нині захоплюється весь українознавчий 

світ. Багатовимірний феномен О. Кобилянської ще не вивчений достеменно, 

тому є перспектива досліджень її текстів у психолінгвістичному руслі. 
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JĘZYK UKRAIŃSKI W KONTEKŚCIE WIELOJĘZYCZNOŚCI: 

WYBRANE ZAGADNIENIA 
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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono sytuację języka ukraińskiego we współczesnych 

społeczeństwach wielokulturowych. Wybrane zagadnienia prezentują tradycyjny rozwój, przetrwanie 

oraz zachowanie języka w kraju oraz w warunkach emigracji. Socjolingwistyczne badania tego 

problemu są bardzo ważne dla tworzenia całościowego obrazu rozwoju języka. Cel artykułu polega 

na przedstawieniu miejsca języka ukraińskiego w kontekście wielojęzyczności współczesnego 

świata oraz na porównywaniu takich definicji, jak dwujęzyczność, język ojczysty, język 

odziedziczony, język docelowy, pierwszy i drugi język w różnych językach (przede wszystkim w 

angielskim, polskim oraz ukraińskim) w odniesieniu właśnie do języka ukraińskiego. Ważnym 

aspektem jest porównywanie sytuacji języka ukraińskiego w diasporze w różnych krajach oraz 

znaczenia języka dla przedstawicieli różnych fal emigracji. Znaczenie języka dla każdego kolejnego 

pokolenia, skutki interferencji językowej, sposoby na zachowanie języka to podstawowe zagadnienia, 

które są interesujące zarówno dla językoznawców, jak i socjologów. 

Słowa kluczowe: wielojęzyczność, dwujęzyczność, język ojczysty, język odziedziczony, język 

docelowy, język ukraiński, migracja 
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UKRAINIAN LANGUAGE IN THE CONTEXT 

OF MULTILINGUALISM: SELECTED ISSUES 

 

MARIYA REDKVA 

Jagiellonian University, Cracow — Poland 

 

 
ABSTRACT. The article deals with the situation of Ukrainian language in contemporary 

multicultural societies. Selected issues present traditional ways of developing, existence and 

maintenance of the language in its home country and abroad. Sociolinguistic studies of this problem 

are very important for the coherent view of language developing processes. The aim of the paper is to 

represent the place of Ukrainian in the context of multilingualism of the modern world and to compare 

such definitions as bilingualism, mother tongue, heritage language, target language, first language 

and second language in different languages (English, Polish and Ukrainian) with reference to 

Ukrainian. One of the main research issues is comparing of lingual situation of Ukrainian in diaspora 

in different countries and its meaning for representatives of different waves of emigration. Meaning 

the language for each next generation, consequences of the language interference, ways of 

maintenance are the main issues interesting not just for linguists, but for sociologists so far. 

Key words: multilingualism, bilingualism, mother tongue, heritage language, target language, 

Ukrainian language, migration 

 

 
овознавці неодноразово аналізували явище українсько-російської 

двомовності, яке простежуємо в мовному просторі України. Однак 

співіснування української мови з іншими мовами має тривалу іс‑ 

торію та на сьогодні широкі дослідницькі перспективи. З огляду на активні 

міграційні процеси, існування українських громад у світі доцільно розмір‑ 

ковувати про функціювання української мови в багатомовному середовищі, 

адже проживання українців в іншомовному середовищі, безперечно, змушує 

до опанування на певному рівні та вживання нової (чужої) мови й водночас 

змінює межі та сфери використання рідної мови. З урахуванням викладено‑ 

го вище постає питання про встановлення статусу рідної мови в сучасному 

мультикультурному та полілінгвальному світі за умов розширення кордонів 

її функціювання, а вибір мови спілкування залежить від можливості обрати 

місце проживання й підкреслити свою ідентичність. Французький філософ 

Б. Кассен зауважує: „Рідна мова — це мова, у якій ми народилися, чи ті мови, 

у яких ми народилися, і вона не є єдиною можливою. […] Рідна мова — це 

мова, якою ми просякнуті, ми «купаємося» в її звучанні й можемо гратися 

словами, чути відлуння значень, вигадувати нові слова: ми — господарі цієї 

мови, й, однак, це вона тримає нас у своїх руках. Це надзвичайні стосунки. Ми 

її господарі, бо можемо нею висловити все, що хочемо, але все ж таки вона 
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тримає нас у руках, бо це вона визначає наш спосіб мислення, наш спосіб жит‑ 

тя, наш спосіб буття” [Кассен 2016: 11–12]. В. Русанівський визначає рідну 

мову як „мову, з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюд‑ 

ських цінностей у їх нац. [національній] своєрідності. Людина стає свідомою, 

оволодіваючи мовою своїх батьків. […] Р. м. [Рідна мова] сприймається не 

просто як засіб комунікації, не тільки як знаряддя формування думок, а значно 

інтимніше — як одне з гол. [головних] джерел патріот. [патріотичних] почут‑ 

тів, як рецептор духовно-емоц. [емоційної] сфери людини. […] Р. м. [Рідна 

мова] єднає, консолідує народ у часі і просторі” (доповнення в квадратних 

дужках автор. — М. Р.) [Українська мова: Енциклопедія 2004: 553]. Польська 

дослідниця Е. Ліпінська сформулювала визначення рідної мови на основі 

аналізу дефініцій, запропонованих мовознавцями світу, напр.: „Рідна мова — 

це перша мова, яку людина пізнає і засвоює, якої торкається і за допомогою 

якої налагоджує зв’язок з довкіллям. Вона має велике значення для пізнання 

світу людиною, формування її як особистості. Зазначене й мотивує те, що 

людина ототожнює рідну мову зі своїм єством, а в дорослому житті зазвичай 

використовує її для того, щоб мислити нею, бачити сновидіння, рахувати та 

молитися” [Lipińska 2003: 15] (переклад автор. — М. Р.). 

Ідентифікування себе з певною мовою — це природно, однак у сучасному 

світі неможливо існувати герметично в межах однієї мови, навіть прожива‑ 

ючи у своїй країні. Б. Кассен розмірковує про володіння кількома мовами: 

„Що це, власне, означає: знати багато мов? Можливо, це мати багато тятив до 

свого лука. Багато мов — це багато світів, багато способів відкритися світо‑ 

ві” [Кассен 2016: 16–17]. Багатомовність зумовлюють геополітичні чинники, 

міграційні та освітні зміни. Водночас вони розширюють межі використання 

мов на певному рівні поза кордонами країни, змінюють їхні функції та 

впливають на формування варіантів мов на різних територіях. Мовна 

інтерференція, запозичення, витворення Franca Lingua чи Global English — 

це все наслідки співіснування й взаємних контактів мов, що зумовлене 

викликами цивілізації. У сучасній соціолінгвістиці найчастіше статус 

української мови визначають як складник російсько-української 

двомовності через урахування історичної та політичної ситуацій. Однак це 

лише один з варіантів функціювання української мови на мовній карті 

світу. Українсько-російські контакти радянського періоду однозначно можна 

окреслити як диглосію із чітко окресленою тенденцією не лише до так 

званого зближення двох мов, але й функційного обмеження в суспільстві. 

Проблема українсько-російської диглосії та білінгвізму висвітлена в 

дослідженнях В. Бріцина [Українська мова: Енциклопедія 2004: 131–132], 

В. Лизанчука [Лизанчук 2008], Я. Радевича-Винницького [Радевич-

Винницький  2011],  С. Узунова  [Узунов 2014]  та  ін. Наслідки впливу   

тривалої  мовної  політики радянської доби до сьогодні прочитуються  

в українських реаліях. Л. Масенко в праці  Мова  радянського тоталітари- 
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зму детально й різнобічно аналізує мовні впливи та витворення нових  

форм у радянський період. Мовну ситуацію в пострадянській Україні  

вона окреслює як “розкол на мовному ґрунті” й „це не тільки опозиція двох 

мов, це протистояння ідентичностей і цивілізаційних орієнтацій населення” 

[Масенко 2017: 219]. Упродовж майже трьох десятиріч незалежності Украї‑ 

ни, з одного боку, це явище все ще панує в мовному просторі зі зміцненням 

окремих маркерів (послуговування державною мовою здебільшого в діловод‑ 

стві, книгодрукуванні, художній літературі та сфері освіти), з другого боку, 

медіапростір створив концепцію ілюзорної двомовної ситуації, чим надалі 

пропагує й підтримує функціювання російської мови на всіх рівнях. 

На сьогодні, на  жаль,  активно  не обговорюється мультикультурність й 

багатомовність, що мали місце в українських містах у довоєнний період, як 

не пишуть і про двомовність пограниччя, українсько-польську, україн‑ 

сько-німецьку двомовність з огляду на колишній територіальний розподіл 

сучасної України між різними імперіями. “Поза кадром” залишаються позиції 

двомовних письменників ХІХ – поч. ХХ ст., для яких вибір мови ставав 

вибором ідентичності. Однією з ґрунтовних праць, у якій розкрито аспект 

розвитку, функціювання та співіснування української мови з іншими мовами 

на поч. ХХ ст., є дослідження Ю. Шевельова Українська мова в першій по- 

ловині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус [Шевельов 2009]. 

У сучасній Україні двомовність також не одновимірна з огляду на зростан‑ 

ня кількості “мішаних” родин, міграцію сімей, досвід проживання дітей з ран‑ 

нього віку за кордоном, що спричиняє збільшення кількості дітей-білінгвів 

тощо. Питання двомовності в еміграції не однозначне й отримує різні погляди 

з кожною наступною хвилею й типом еміграції. Так, перші хвилі еміграції до 

Південної Америки, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, зокре‑ 

ма еміграція к. ХІХ – поч. ХХ ст. охопила передусім малоосвічені прошарки 

населення. Умови проживання в спільнотах емігрантів, доступність освіти, 

сфера діяльності не сприяли асимілюванню першого покоління мігрантів ні 

на соціальному, ні на мовному рівнях. Двомовність наступного покоління 

можна схарактеризувати як володіння одним з діалектних варіантів україн‑ 

ської мови, здебільшого говорів, поширених на Східній та Західній Галичині, 

Буковині, оскільки найбільше емігрантів було саме із цих земель, та набутої 

вже в середовищі іноземної мови. 

У польському мовознавстві двомовність саме перших емігрантів у Бра‑ 

зилії детально описав професор В. Мьодунка [Miodunka 1997]. Крім того, цей 

учений здійснив загальний огляд стану досліджень Полонії у світі [Miodunka 

1999]. 

Американська дослідниця К. Сілз на основі порівняння досліджень різних 

часових періодів коротко описує мовну ситуацію різних поколінь українських 

емігрантів у США: „Більшість представників української діаспори в США 
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можна зарахувати до категорії носіїв галицького варіанта української мови. 

Спільнота американців українського походження ґрунтується на еміграції 

початку двадцятого сторіччя, коли виникла на заході України та сході Польщі 

своєрідна галицька нація. Сучасній українській мові притаманний більшою 

мірою вплив російської мови, відповідно, на українській мові, якою говорять 

у США, позначилися галицька говірка, польська та англійська мови, а на‑ 

самперед англійська. З огляду на значні та помітні відмінності між сучасною 

українською мовою й галицькою говіркою, засіб спілкування представників 

української діаспори часто називають «українською куховарок», що мало би 

характеризувати її нестандартність” [Seals 2014] (переклад автор. — М. Р.). На 

сучасному етапі нащадки перших емігрантів якщо й володіють мовою батьків, 

то володіють нею як успадкованою. Це передбачає обмеження можливостей 

використання мови — у родинному колі, церковній спільноті й недільній шко‑ 

лі. Соціолінгвістичні дослідження інших мов засвідчують, що спілкування  в 

родині із часом також відбувається з використанням не лише однієї мови, 

зокрема покоління братів-сестер часто надає перевагу мові середовища. 

На жаль, ці явища недостатньо описані в науковій лінгвістичній україн‑ 

ській літературі, але з огляду на однакові умови емігрування частково можемо 

порівняти мовну ситуацію, у якій опиняються польські та українські емігран‑ 

ти, на основі досліджень польських мовознавців. 

Загалом у літературі використовують опозиції ‘рідна мова’ (‘mother 

tongue’) — ‘іноземна мова’ (‘foreign language’), ‘перша мова’ (‘first language’ — 

L1 — ‘друга мова’ (‘second language’ — L2), ‘вихідна мова’ (‘source 

language’) — ‘target language’ (опрацювання цього терміна в українському 

мовознавстві ще не здійснене, оскільки не знайдено точного відповідника в 

спеціальній літературі). Більшість учених дотримується думки, що не слід 

ототожнювати поняття “іноземна мова” та “друга мова”. Услід за Д. Криста‑ 

лом, Е. Ліпінська вважає, що друга мова засвоюється без участі вчителя й без 

формальних інструкцій, у природному середовищі, де послуговуються цією 

мовою. Натомість іноземну мову вивчають у штучних умовах, найчастіше в 

школі, на курсах тощо. Зміст понять “іноземнa мовa” та “другa мовa” часто 

збігаються з “target language”, однак останнє має ширше значення й охоплює 

два попередні [Lipińska 2003: 42–43]. В українській лінгводидактиці впер‑ 

ше описано українську мову як іноземну мову, другу мову, успадковану мову, 

“українську куховарок”, домашню мову та зіставлено запропоновані терміни 

з поняттями в інших мовах у дослідженні О. Туркевич [Туркевич 2015: 17–19]. 

Процеси засвоєння дорослими та дітьми мови нового середовища відбу‑ 

ваються по-різному. Р. Елліс обґрунтовує вживання термінів second language 

acquisition та second language learning щодо вивчення другої мови [Ellis 1994]. 

Для дорослих це передусім так звана ‘target language’, тобто мова для ком‑ 

фортного функціювання в нових умовах. Діти засвоюють другу мову при‑ 
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родно легко, оскільки для них вона стає функційно першою мовою — мовою 

освіти, спілкування з ровесниками та оточенням загалом. На цьому етапі 

звужується використання рідної мови та обмежується її функціювання поза 

домом і родиною. Це закономірний процес, що відбувається незалежно від 

країни та її титульної чи державної мови. Механізми адаптування до нового 

мовного середовища відбуваються аналогічно. 

Нова еміграційна хвиля, що почалася в 90-х рр. ХХ ст., умовно кажучи, 

привезла із собою на американський континент, в Австралію та Канаду су‑ 

часну українську літературну мову, що сприяло активізуванню нового етапу 

розвитку українськомовного середовища в цих країнах. Помітні зміни в став‑ 

ленні до мови серед мігрантів: з одного боку, розвивають системи неділь‑ 

них шкіл і товариств для дітей, створюють сучасні підручники для вивчення 

української мови; з другого — помітною є тенденція до асимілювання, від‑ 

повідно, питанню мовного виховання не надають належної уваги. Значення 

рідної другої — іноземної — мови поступово змінюється. Трудова міграція 

до Англії, Італії, Іспанії та Португалії, що згодом перетворилася на досить 

численну еміграцію, може стати прикладом дослідження адаптації сучасних 

емігрантів у нових країнах без міграційної передісторії та виникнення нових 

видів двомовності чи й багатомовності. 

Певну  зміну  масштабів  білінгвізму  спостерігаємо  в  контексті  україн‑ 

сько-польської двомовності. Це приклад двомовності етнічних груп, які з ог‑ 

ляду на історичні обставини та перерозподіл кордонів опинилися в іншій 

державі. На Галичині протягом 1886–1939 рр. діяли так звані утраквістичні 

школи, у яких частину навчальних дисциплін викладали однією мовою, а ча‑ 

стину — іншою. Польська мова як мова освіти та мова офіційного спілкуван‑ 

ня набувала вагомого значення для двомовних користувачів, однак першість 

української зберігалася. Після Другої світової війни та остаточно після акції 

“Вісла” 1947 р. українська мова перестала бути мовою освіти національних 

меншин на території Польщі. Отже, українська мова стала винятково мовою 

домашньою чи так званою “українською куховарок”. Це зменшило її мож‑ 

ливості щодо закономірного розвитку відповідно до потреб суспільства та 

зумовило звуження її функцій до місцевого діалектного варіанта. Незважаючи 

на суспільні зміни всередині 50-х рр. ХХ ст., відновлення кількох українських 

шкіл на півночі країни, відродження україністики у Варшавському універси‑ 

теті, що оприсутнювало українську меншину та мову в офіційному просторі, 

українсько-польський білінгвізм у варіанті домашньої мови проіснував до 

сьогодні. Наслідком такої ситуації та неминучої мовної інтерференції стало 

активне запозичення та адаптування полонізмів, зокрема на позначення нових 

предметів та явищ, назв яких не існувало в говірках. 

Нові міграційні процеси між Україною та Польщею, що активізувалися 

після революції 2013–2014 рр. та початку українсько-російської війни, унесли 
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зміни і в суспільну, і в мовну картину світу сучасної Польщі. Про двомовність 

серед трудової міграції недоцільно говорити, оскільки опанування мови на 

певному рівні мотивоване передусім умовами роботи. Натомість студентська 

молодь та діти, які або приїжджають у ранньому віці, або народжуються     в 

Польщі, безумовно, стають двомовними. Польська мова — це і для першої 

групи, і для другої насамперед мова освіти, а з віком стає мовою ширшо‑ 

го середовища. Функціювання української мови звужується до домашнього 

спілкування та кола знайомих, а також залишається засобом комунікації з ро‑ 

дичами з України. 

З мовного погляду еміграція к. ХХ – поч. ХХІ ст. порівняно з по‑ 

передніми найбільш різноманітна, оскільки серед емігрантів багато росій‑ 

ськомовних осіб та людей, які послуговуються суржиком. Це один із чинни‑ 

ків, що не сприяє консолідації, єднанню спільноти з метою збереження своєї 

ідентичності за кордоном. Відкриваються українські недільні дитячі садочки 

й класи в школах; усе більше шкіл запрошують до співпраці культурних кон‑ 

сультантів, які сприяють адаптуванню та кращій співпраці вчителів з дітьми 

з України; консульства та релігійні громади працюють над залученням укра‑ 

їнських родин до спільних проектів. Водночас серед українців спостерігаємо 

тенденцію до максимального асимілювання. Це виявляється в різних аспек‑ 

тах — від зміни документального ідентифікування імені, відтворення його 

польською мовою до вживання польської мови під час спілкування в родині, 

навіть у “незмішаних” сім’ях. Спілкування батьків з дітьми польською в до‑ 

машніх умовах стало доволі поширеним явищем. Зокрема, діти часто втрача‑ 

ють основні навички активного спілкування, навіть якщо рідною й першою 

мовою в них була українська. Серед студентської молоді, для якої польська 

стає другою й функційно важливою мовою для навчання, роботи й проживан‑ 

ня в польськомовному середовищі, спостерігаємо тенденцію до вживання не 

лише української та польської мов, а й російської, хоча російська не є їхньою 

рідною, другою чи домашньою мовою. Тому в цьому середовищі формується 

тримовна картина на рівні неформального спілкування та спілкування в соці‑ 

альних мережах. Примітним аспектом існування у двох і більше мовах є спіл‑ 

кування в інтернет-просторі (ця тема потребує окремого аналізу з огляду на 

розмаїтість явищ та процесів у творенні подібного дискурсу). Спостерігаємо 

аналогічне, як у США, мовне розмежування локальної національної меншини 

та нових емігрантів, що стає причиною створення окремих осередків спіль‑ 

ноти. Зазначена ситуація ще в розвитку, і про її наслідки та причини можна 

буде зробити висновки лише через кілька років. 

Отже, пропоноване дослідження — це лише спроба моделювання загаль‑ 

ної картини мовних проблем, що стосуються функціювання української мови 

в різних країнах в умовах багатомовності сучасного світу. Українсько-англій‑ 

ська, українсько-італійська, українсько-іспанська, українсько-португальська, 
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українсько-польська, українсько-чеська двомовність та інші — це ті форми 

існування української мови за кордоном, які можна сьогодні спостерігати. 

Проблеми  білінгвізму  потребують  детального  соціолінгвістичного  дослі‑ 

дження. Побіжний розгляд процесів розвитку та збереження української мови 

в умовах еміграції засвідчив, по-перше, закономірність процесів, що відбува‑ 

ються з кожною мовою, “вивезеною” за межі рідної країни, а по-друге, уні‑ 

кальність цього процесу, коли діаспора зберігає українську мову довоєнного 

періоду, діалектні варіанти й водночас сучасну українську мову з її новими 

явищами, запозиченнями, суржиковими елементами. Незважаючи на деякі 

закономірності адаптування носіїв певної мови в чужомовному середовищі, 

кожне середовище та кожна мова мають свої особливості. 

Перспективою дослідження актуалізованої в цій статті проблеми вважа‑ 

ємо відстеження інтерференції рідної мови та мови середовища, способів 

збереження та розвитку рідної мови, передавання її наступним поколінням 

на прикладі різних мов в умовах активних міграційних процесів в Україні 

протягом останніх десятиліть. 
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STRESZCZENIE. Artykuł dotyczy problematyki definicji frazeologii oraz klasyfikacji 

frazeologizmów. Badanie koncentruje się na zasadach nauczania frazeologii w audytorium 

obcojęzycznym. Celem artykułu jest wytyczenie kryteriów doboru jednostek frazeologicznych do 

ich zastosowania w procesie nauczania języka ukraińskiego jako obcego w audytorium 

obcojęzycznym. Przedstawiono zasady prezentacji frazeologizmów w audytorium obcojęzycznym, 

określono kryteria doboru jednostek frazeologicznych dla studentów obcojęzycznych na poziomie 

początkowym, takie jak: prosta struktura frazeologiczna (wyrazy w sensie dosłownym,  

2–3 elementy, prosta struktura morfemiczna); przejrzysta forma wewnętrzna (motywacja); aspekt 

badań regionalnych; сzęstotliwość użycia frazeologizmu. W procesie nauczania nauczyciel musi 

stworzyć potencjał językowy i komunikacyjny, który przede wszystkim zwiększy zdolność studenta do 

skutecznego postrzegania i przyswajania informacji. Nauczanie języków powinno stanowić część 

składową kulturowo-narodowego postrzegania nowego środowiska. Tylko wówczas bowiem student 

obcojęzyczny uzyskuje świadomość językową, która ułatwi mu postrzeganie formuł językowych na 

tle ogólnej kulturowo-narodowej specyfiki. 

Słowa kluczowe: frazeologia, nauka języka ukraińskiego jako obcego, kulturowo-narodowa 

specyfika, kryteria, studenci obcojęzyczni 
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ABSTRACT. The article deals with the issues of the definition of phraseology, classification of 

phraseologisms, and focuses on the principles of teaching phraseologisms for foreigners. The purpose 

of the article is to show the criteria of selection of phraseological units for their application in the process 

of studying Ukrainian as a foreign language, to describe the principles of presenting phraseologisms 

for a foreign language audience. The criteria of selecting phraseological units for foreign students at 

the initial level are set out, namely: a simple structure of phraseology (words in the literal sense, 2–3 

components, a simple morphemic structure); transparent internal form (motivation); regional studies 

aspect; frequent use of phraseologism. In the process of learning, the teacher is to form a linguistic and 

communicative potential, which, first of all, will increase the student’s ability to effectively perceive 

and master information. Language teaching should form general cultural and national component of 

the perception of the new environment, since in this way a foreign student forms a linguistic 

consciousness that facilitates the perception of language formulas against the background of common 

cultural and national peculiarities. 

Key words: phraseology, learning Ukrainian as a foreign language, specificity, criteria, foreign 

students 

 

 
остулат В. фон Гумбольдта про те, що „різні мови — це не стіль‑ 

ки різне позначення однієї й тієї самої речі, скільки різне її 

бачення” [Гумбольдт 1985: 347] (переклад автор. — М. С.), став 

основним принципом методики викладання мови як іноземної. Іншим 

важливим її постулатом є те, що мова — засіб вираження мислення людини, 

специфічне відображення світу. Завдяки мові відбувається передавання ін‑ 

формації про традиції, життя, історію країни кожного етносу. 

Загальновідомо, що фразеологізми вербалізують почуття, думки, 

мовленнєві якості людини, надають їм специфічного національного відтінку. 

Фразеологічні одиниці належать до особливого національно маркованого 

складу мови. Національний колорит у фразеологізмах створюється їхнім 

історичним та етноситуативним мотивуванням, лінгвокраїнознавчим тлом, 

лексичними компонентами та структурою [див.: Ажнюк 1984: 61]. 

Зв’язок української мови, яку вивчає студент як іноземну, і мислення, 

сформованого рідною мовою, безперечно, існує й проявляється в тому, що 

новий спосіб мислення формується засобами української мови через набуття 

П 
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нового життєвого або фахового, теоретичного або практичного досвіду су‑ 

часної реальності [див. про це: Селівестрова 2007: 9]. 

В українському мовознавстві є низка ґрунтовних досліджень, у яких ви‑ 

світлено суттєві питання класифікації фразеологізмів, їхньої структури, се‑ 

мантики, стилістики, перспективи розвитку фразеологічних одиниць у мові, 

їхнього застосування з навчальною метою, зокрема в навчанні української 

мови як іноземної. 

В українській лінгводидактиці проблемам залучення фразеології до 

процесу навчання й вивчення української мови як іноземної присвячено 

багато праць, зокрема Л. Селівестрова [Селівестрова 2007: 9] та М. Шкляр‑ 

ська [Шклярська 2012: 251] зосереджують увагу на проблемах методики 

засвоєння фразеологізмів в іншомовній аудиторії, методах навчання цьому. 

Зауважмо, що Л. Селівестрова виокремлює лінгвістичний, психологічний та 

методологічний компоненти навчання, наголошує на врахуванні психологіч‑ 

ного фактора під час вивчення мови. Адже психологія допомагає визначити, 

які якості людини домінують у певний період її навчання і, відповідно, 

потребують обов’язкового врахування [Селівестрова 2007: 10]. Г. Кузь та 

Н. Ядловська акцентують на проблемах використання фразеологізмів у 

підручниках для іноземців. Г. Кузь розглядає дидактичні прийоми 

семантизування та засвоєння фразеологізмів, специфіку їхньої репрезентації 

в підручниках, досліджує критерії відбирання фразеологічного матеріалу для 

використання в навчальному процесі [Кузь 2016: 88]. Н. Ядловська пише про 

вивчення фразеологізмів на різних етапах вивчення іноземної мови 

[Ядловська 2007: 122]. Н. Скиба в статті Формування комунікативної 

компетенції у студентів-іноземців на фразеологічному рівні наголошує на 

формуванні в студентів-іноземців комунікативної компетенції й зауважує, 

що іноземець часто не розуміє такого художнього прийому, як авторська 

іронія, оскільки усталені вирази переважно пишуть без лапок. Щоб зрозуміти 

подібні конструкції (напр., недовго музичка грала) потрібні певні фонові 

знання [Скиба 2012: 271]. На думку Г. Філь, національно-культурний 

компонент фразеологічних одиниць української мови відображає трудову 

діяльність, політичний устрій, явища традиційного побутового характеру, 

реалії дійсності [Філь 2012: 268]. 

Мета цієї статті — схарактеризувати критерії відбирання фразеологічних 

одиниць для їхнього застосування в процесі вивчення української мови як 

іноземної, описати принципи подання фразеологізмів в іншомовній аудиторії. 

Неможливо вивчити іноземну мову, не знаючи менталітету, уявлень, по‑ 

глядів індивідів, особливостей культури, способу життя, національних тради‑ 

цій. Вирішальний вплив на відмінність національних картин світу справляє 

національна ментальність, що притаманна певній етнокультурній спільноті. 

Ментальність — одна з форм суспільної свідомості, що закріплена в матеріа‑ 
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лізованих речах, але має несвідомий характер, відповідну структуру, виражену 

у взаємозв’язках внутрішніх рис. 

Фразеологічна одиниця є одним з основних складників мовної картини 

світу. Кожна людина по-своєму уявляє світ, тому об’єктивну реальність мож‑ 

на назвати образом мовної картини світу. Завдяки знакам, символам мова 

відображає культуру народу від покоління до покоління. Вірування, традиції, 

ментальність є специфічними рисами носіїв мови, і вони відображаються 

у фразеологізмах. 

В енциклопедії української мови зазначено, що фразеологізм, фразеоло‑ 

гічна одиниця, фразеологічний зворот, фразема — це „нарізно оформлений, 

але семантично цілісний і синтаксично неподільний мовний знак, який своїм 

виникненням і функціонуванням зобов’язаний фраземотворчій взаємодії оди‑ 

ниць лексичного, морфологічного та синтаксичних рівнів” [Українська мова: 

Енциклопедія 2004: 770]. 

Студенти-іноземці повинні не тільки правильно засвоїти звуковий та гра‑ 

фічний склад фразеологічних одиниць, але й сформувати у свідомості нове 

поняття, щоб адекватно користуватися цією фразеологічною одиницею. Фра‑ 

зеологічна одиниця виступає в кожному випадку як готова формула. Вона 

протиставляється в мові та мовленні тим одиницям, які мовці створюють у 

процесі комунікації за відомими зразками й за певними правилами. Особли‑ 

вості значення багатьох фразеологізмів не можна, напр., зрозуміти й пояснити, 

спираючись тільки на значення компонентів, що входять до складу фразео‑ 

логічних одиниць. Це, безперечно, не означає, що в семантиці фразеологізму 

не можуть бути відбиті певні зміни. Важливо зіставити їх зі значеннями 

відповідних словосполучень-прототипів й із ситуаціями, що привели до 

формування нового значення. Утворившись унаслідок багаторазового вжи‑ 

вання в людському колективі в тій чи тій виробничій галузі, усталені вирази 

поступово розширювали свої функції, набували нового змісту. 

У навчанні української мови як іноземної перед викладачем рано чи пізно 

постає питання щодо введення до словника іноземних студентів фразеоло-

гічних одиниць. На думку Г. Кузь, важливими для відбирання 

фразеологічного мінімуму до словника студентів-іноземців є такі критерії: 

лінгво-країнознавча та комунікативна цінність, доступність, нормативність, 

пов’язаність із граматичним і лексичним мінімумами, можливість 

витлумачити фразему стисло й знайомими словами, прозора внутрішня 

форма, наявність відповідника в рідній мові, екзотичність, орієнтація на 

сучасну дійсність. На різних рівнях вивчення мови шкала важливості 

названих критеріїв буде різною. Напр., на початковому та базовому рівнях 

(А1–А2) основними є принципи доступності, прозорості внутрішньої форми, 

комунікативної цінності, можливість одним-двома словами витлумачити 

значення,  “інтернаціональність”  фраземи.  На  середньому  рівні   (В1–В2) 
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важливо брати до уваги лінгвокраїнознавчий потенціал фразеологічних 

одиниць, їхню екзотичність, пов’язаність із граматичним та лексичним 

мінімумами. На високому рівні (С1–С2) необхідно доповнювати лексичний 

і граматичний матеріал різностильовими фраземами, сучасними новотвора‑ 

ми, поширеними в ЗМІ та науковому стилі [Кузь 2013: 128]. Отже, вивчення 

фразеології — це найвищий рівень оволодіння мовленням. 

Звичайно, “фразеологічна” вправність не є визначальною у вмінні по‑ 

слуговуватися українською мовою як іноземною, особливо на ранніх етапах 

її вивчення. Реалізовувати свої побутові та освітні (чи інші) потреби іно‑ 

земний студент може й без використання фразеологічних одиниць. Однак 

мовне середовище, у якому перебуває студент, зрештою “влаштує зустріч” із 

фразеологічним фондом української мови. 

Якщо йдеться про засвоєння комунікативно-поняттєвого мінімуму, напр., 

на початковому рівні, то насамперед необхідно запропонувати для вивчення 

найбільш поширені формули привітання, прощання, побажання, вибачення, 

подяки тощо (Привіт! Добрий день! До побачення! Добраніч! До зустрічі! 

Гарних вихідних! Дякую! Будь ласка! Прошу! Вибачте!). А на наступних ета‑ 

пах можна включати використовувані рідше — з нагоди відповідних релігій‑ 

них свят чи в інших ситуаціях (Христос народився! — Славімо Його! Христос 

воскрес! — Воістину воскрес! Дай, Боже, щастя! — Дякую. Дай, Боже, вам!). 

Узагальнюючи думки дослідників щодо можливості використання фразео‑ 

логічних одиниць під час вивчення української мови як іноземної, Ю. Сагата 

зауважує, що запорукою ефективності засвоєння пропонованого на заняттях 

фразеологічного матеріалу є його впорядкованість [Сагата 2009: 157–171]. 

Фразеологізми, з якими іноземець стикається на занятті, мають бути не ви‑ 

падковими, а пов’язаними з лексико-комунікативною темою. Це дасть змогу 

полегшити й зробити більш ефективним процес розуміння, запам’ятовування 

та практичного застосування вивчених ідіом у звичних для студентів ситуа‑ 

ціях. Студенти будують свої висловлювання на визначену тему в певній ко‑ 

мунікативній ситуації, використовуючи вже засвоєний не тільки лексичний, 

а й фразеологічний матеріал, при цьому значно збагачуючи своє мовлення та 

одночасно запам’ятовуючи фразеологізми. 

Значну групу становлять фразеологізми, що фіксують морально-етичні 

оцінки (душа в душу; брати близько до серця), а також фразеологізми, що 

відображають психолого-етнографічні ознаки, зокрема риси характеру, осо‑ 

бливості реагування на різні обставини життя (кров з молоком; ні риба ні 

м’ясо; майстер на всі руки). 

Спробуймо пояснити деякі з них. 

Кров з молоком — ‘рожевовидий, рум’яний, здоровий (про людину та її 

обличчя)’ [Фразеологічний словник української мови 1999, 1: 399]. На за‑ 

няттях з української мови студенти-іноземці вивчають тему “Портрет люди‑ 
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ни”, під час якого одне із завдань — описати зовнішність людини, застосову‑ 

ючи слова здоровий, рум’яний, високий, худий та ін. Тож доцільно пояснити 

іноземним слухачам, що людська кров червоного кольору, а якщо її змішати 

з білим молоком, то рідина буде рожевою. 

Майстер на всі руки — ‘людина, яка все вміє робити, вправна, тямуща у 

всякому ділі’ [Фразеологічний словник української мови 1999, 1: 460]. На 

початковому етапі надто складно пояснити зміст наведеного фразеологізму 

таким тлумаченням. Уважаємо, що слід спрощено розкрити значення цієї 

фраземи, застосовуючи слова, які студенти вже засвоїли. Отже, майстер на 

всі руки — це ‘людина, яка має багато вмінь, усе робить добре’. Наголосімо, 

що в процесі вивчення іменників студенти можуть утворити форму множини 

від слова рука. 

Іншим типом стійких сполучень, які доречно використовувати вже на по‑ 

чаткових етапах (особливо в навчанні мови студентів, які знають хоча б одну 

слов’янську мову), можуть бути усталені порівняння, що мають здебільшого 

прозору мотивацію і є нескладними для сприйняття: бути на сьомому небі; 

як риба у воді; як без рук; вітер у голові; прикусити язика. 

Розгляньмо фразеологізм як риба у воді — ‘почуватися вільно, невимуше‑ 

но, добре’ [Фразеологічний словник української мови 1999, 2: 736]. У процесі 

навчання студенти ознайомилися з лексичними значеннями слів риба, вода, 

добре. Вони розуміють, що рибі у воді добре, бо це її природне середовище, 

так само, як і людині в сприятливих життєвих умовах. Використовуємо 

принцип пояснення нового через відоме. 

Уважаємо легкими для студентів-іноземців прості за будовою й прозорі 

за внутрішньою формою стійкі сполучення, напр.: права рука; давати сло- 

во; набрати в рот води; знати як свої п’ять пальців; бути на коні; як кіт 

наплакав; бити чолом; яблуку ніде впасти; або все, або нічого; їхати зайцем. 

Лінгвокраїнознавчий критерій під час добирання таких фразеологізмів 

відступає на другий план, основними натомість є прозора внутрішня форма та 

проста будова, наявність відповідника в рідній мові [Фразеологічний словник 

української мови 1999, 1: 125]. 

Розгляньмо значення фразеологізму набрати в рот води — ‘утратити 

здатність або бажання говорити; затято мовчати’ [Фразеологічний словник 

української мови 1999, 1: 518]. Найкраще, як видається, пояснити зміст оди‑ 

ниці візуально: запропонувати студентам випити ковток води та й при цьому 

спробувати щось сказати. Вони не зможуть говорити й легко запам’ятають 

цей фразеологізм. 

Бити чолом — ‘шанобливо вклонятися, вітаючи кого-небудь’ [Фразео‑ 

логічний словник української мови 1999, 1: 26]. Найлегше роз’яснити зміст 

фраземи — продемонструвати самим викладачем легкий уклін студентам. 

Однак  легкий   уклін  під  час  вітання  або  прощання  з  іншою  особою   є 
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невербальною формою етикету, ознакою гарної культури поведінки, поваги 

та ввічливості. Але потрібно зважати на особливості культури, носіями якої 

є іноземці, адже вони ці норми можуть по-іншому сприйняти або ж у їхній 

країні такого немає. 

Права рука — ‘перший помічник, довірена особа у кого-небудь’ [Фра‑ 

зеологічний словник української мови 1999, 2: 764]. Спростимо визначення. 

У більшості людей головною (важливою) є права рука. Тому правою рукою на‑ 

зивають людину, яка є важливою для когось, якій довіряють. Варто порівняти 

з висловом ліва рука, ліворукий (криворукий). Загальновідомо, що шульга — 

‘той, хто лівою рукою володіє краще, ніж правою’ [Словник української мови 

1971–1980, 4: 508]. Однак інколи шульгою (лівшею) можуть назвати людину, 

яка не вміє чогось робити добре, має “криві або ліві руки”. У переносному 

значенні простежуємо образливу конотацію. 

Їхати зайцем (зайчиком). Цей фразеологізм поширений у мовленні, 

оскільки студенти переважно користуються громадським транспортом. Про‑ 

їзд у транспорті коштує певну суму. “Зайчиками”, як відомо, називають людей, 

які не заплатили за проїзд. Можливо, іноземні студенти також інколи можуть 

відчувати себе зайцями. 

Загальновідомо, що основою величезної кількості вірувань і обрядів є 

фізіологічні стадії людського життя, найперше — пов’язані з його перелом‑ 

ними моментами: одруженням, народженням і хрестинами дитини, смертю 

та ін. У цих традиціях, звичаях знайшли своє відображення фразеологізми 

зустрічати хлібом-сіллю; посилати по рушники; покривати голову. 

Покривати голову — ‘одружуватися з ким-небудь’ [Фразеологічний 

словник української мови 1999, 2: 667]. За українським звичаєм на весіллі 

мати нареченого покриває голову нареченої хусткою, що символізує заміжжя 

дівчини. Наречена з дівчини стає дружиною, жінкою чоловіка. Цей 

фразеологізм демонструє українські традиції. 

Ні пари з рота не пустити — ‘мовчати, не сказати жодного слова’ [Ко‑ 

ломієць, Регушевський 1988: 71]. Цей фразеологізм можна подати візуально. 

Викладач просто закриває рот рукою. Так він нічого не може сказати. 

Позбавити життя, збавляти життя — ‘убивати, губити кого-небудь’ 

[Фразеологічний словник української мови 1999, 1: 322]. Словникове визна‑ 

чення є важким для сприйняття студентами. Уважаємо за доцільне дати легше 

тлумачення, сформульоване з простих слів, з якими студенти знайомі. Отже, 

позбавити життя, збавляти життя — це ‘убивати когось’. У процесі ви‑ 

вчення української мови іноземні студенти знайомляться з новими лексемами. 

Серед них є і слова життя, смерть, убивати. 

Тільки душа в тілі — ‘хто-небудь дуже бідний, убогий’ [Фразеологічний 

словник української мови 1999, 1: 282]. Саме душа, а не тіло людини, ство‑ 

рена за образом Божим. Тіло — це лише оселя душі. Душа — внутрішній, 
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психологічний світ людини. Бідний, бідність порівнюється з душею, адже 

душа — це найцінніше і єдине, що людина має, крім власної душі людина 

більше нічого не має, її не можна купити. 

Тільки шкіра та кістки — ‘дуже худий’. На заняттях української мови як 

іноземної студенти вивчають принципи опису зовнішності людини. Для 

кращого засвоєння матеріалу можна використати антонім худий — товстий. 

Спати мов убитий — ‘дуже міцно, непробудно спати’. Можна вико‑ 

ристати власний досвід. Часто студенти рано встають, пізно лягають спати, 

приходять утомлені й засинають так, що не чують дзвінка будильника. Лек‑ 

сему убитий можна порівняти зі словом мертвий. Адже мертві вже не про‑ 

кидаються, сплять “мертвим сном”. 

Уважаємо за доцільне подати власні критерії відбирання фразеологічних 

одиниць для навчання студентів-іноземців на початковому рівні: 1) проста 

будова фразеологізму (слова в прямому значенні, 2–3 компоненти, проста 

морфемна структура); 2) прозора внутрішня форма (мотивація); 3) наявність 

країнознавчої інформації; 4) частотність уживання. 

Фразеологізми наповнюють мовлення глибинною свіжістю, надають йому 

художнього звучання, лексичної й синтаксичної витонченості, довершеності. 

У процесі навчання викладач має сформувати мовно-комунікативний потен‑ 

ціал, що насамперед підвищить можливості студента ефективно сприймати 

й засвоювати інформацію, та звернути увагу на такі критерії: лінгвокраїно‑ 

знавча та комунікативна цінність, пов’язаність із граматичним і лексичним 

мінімумами, можливість витлумачити фразему стисло й знайомими словами, 

прозора внутрішня форма, наявність відповідника в рідній мові, орієнтація 

на сучасну дійсність, частотність уживання фразеологізму. 

Наголосімо, що навчання мови формує не лише лінгвістичну компетен‑ 

цію, а й знайомить з культурно-національним складником для правильного 

сприйняття нового середовища, оскільки саме так у студента формується 

мовна свідомість, що полегшує сприйняття мовних формул на тлі загальних 

культурно-національних особливостей. 
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STRESZCZENIE. W artykule opisano specyfikę formowania się norm frazeologicznych 

nowego białoruskiego i nowego ukraińskiego języka literackiego w pierwszej połowie XX wieku 

na materiale największych słowników tych idiomów. Większość norm literackich wymienionych 

języków (leksykalne, gramatyczne, akcentologiczne) w tym okresie przechodziła etap aktywnej 

kodyfikacji, a frazeologiczne normy literackie języka ukraińskiego i białoruskiego dopiero zaczynały 

się formować. Aktualność badań opiera się na fakcie, że dotychczas nie przeprowadzono analizy 

porównawczej procesów rozwoju norm frazeologicznych w białoruskim i ukraińskim języku 

literackim. Zadaniem artykułu jest wykazanie сech tworzenia się białoruskich i ukraińskich norm 

frazeologicznych w pierwszej połowie XX wieku. Ustalono, że w słownikach języka ukraińskiego 

frazeologia została opisana i zaprezentowana pełniej i dokładniej niż w kodeksach białoruskich. 

Słowniki języka białoruskiego i ukraińskiego, które zostały wydane po reformach językowych w 

1933 r., zawęziły zakres norm frazeologicznych badanych idiomów. 

Słowa kluczowe: język ukraiński, język białoruski, norma literacka, normalizacja, kodyfikacja, 

frazeologia, słownik, preskrypcja 
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ABSTRACT. The article sets out to describe the specificity of formation of phraseological norms 

of the Belarussian and Ukrainian literary languages in the first half of the 20th century and presents 

the case study of the most representative dictionaries of idioms. The majority of the literary norms of 

the languages analysed (lexical, grammatical, accentological) in this period passed the stage of active 

codification, and phraseological Belarussian and Ukrainian literary norms only began their 

formation. The topicality of the research is accounted for by the lack of the comparative analysis of 

the processes of the development of phraseological norms in the Belarussian and Ukrainian literary 

languages. The article aims to demonstrate the specificity of formation of the Belarussian and 

Ukrainian phraseological norms in the first half of the 20th century. It has been proved that in the 

dictionaries of the Ukrainian language the phraseology was described and represented more fully and 

thoroughly than in Belarussian codes. Dictionaries of the Belarussian and Ukrainian languages, 

published after the language reforms of 1933, narrowed the scope of phraseological norms of the 

idioms analysed. 
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ітературна мова  не  народжується одномоментно,  немов Афіна Паллада 

з голови Зевса. Перефразовуємо  Ю.  Шевельова, який зауважував: „Не 

можна  сказати,  скільки  інноваційних відмінностей треба, щоб можна 

стало говорити, що факт постання нової мови справді стався. Не можна також 

визначити дату постання «нової» мови” (виділення курсивом автор. — О. С.) 

[Шевельов 1994: 7]. На сучасному етапі розвитку лінгвістики можемо тільки 

говорити про приблизні часові параметри початку закріплення конкретних 

виражальних засобів нових білоруської та української літературних мов. Ні 

в білоруському, ні в українському мовознавстві поки що не напрацьована 

потрібна база матеріалів (авторських словників, конкордансів, корпусів та 

ін.) з першим фіксуванням певної одиниці. І якщо зважити на те, що біло‑ 

руська писемність у ХІХ ст. розвивалася з великими перервами (можливо, 

ще не всі тексти досі опубліковані й опрацьовані з лінгвістичного погляду), 

а взаємовплив текстів був мінімальним, то це завдання поки що взагалі не‑ 

здійсненне. Не можна ще говорити й про можливість запровадити (започат‑ 

кувати) перше фіксування більшості лексичних і фразеологічних одиниць 
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у межах традиції нової української літературної мови, оскільки здобутки 

цього ідіому лексикографічно й фразеографічно описані тільки частково. Ви‑ 

значальним кроком у розв’язанні зазначеної проблеми став випущений у світ 

2017 р. Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст., проте в цій праці 

подано тільки лексичні матеріали з 15 найвідоміших словників української 

мови, фразеологію ж у ньому не репрезентовано. Крім того, перше фіксу‑ 

вання одиниці ще не свідчить про те, що вона закріпилася в літературній мові 

й беззаперечно відповідає її нормам. Важливе значення має джерело 

фіксування одиниці (тексти певного визначного письменника, великі загаль‑ 

номовні словники, граматики, орфографічні кодекси, авторитетні періодичні 

видання та ін.) і його здатність впливати на подальше формування традиції 

літературної мови. 

У лінгвістиці поступово утвердилася думка, що функціональні сфери мови 

розвиваються нерівномірно, це створило підстави для розуміння мовних змін 

як складного механізму, відмови від уявлення про лінійний характер розвитку 

літературної мови [див.: Schank 1984: 766]. Історичні перетворення почали 

розглядати не в ролі єдиного, цілісного процесу, а як зміни, що „розпадаються 

на низку часткових перетворень, кожне з яких має певну специфіку, що зале‑ 

жить від тих комунікативних сфер, у яких використовують мову” [Семенюк 

2006: 37]. Н. Семенюк обстоює думку, що особливе значення має диференцій‑ 

ний розгляд історико-лінгвальних процесів для вивчення текстів, що містять 

естетичний компонент, тобто передусім для мови художньої літератури різних 

епох [Семенюк 2006: 37]. Проте таку нерівномірність розвитку можна вияви‑ 

ти не тільки у “функціональних сферах мови” (функційних стилях літератур‑ 

ної мови), а й в одиницях іншого характеру — окремих мовних підсистемах 

або й у менших таксонімічних одиницях (групах лексичних або фразеологіч‑ 

них одиниць). Нелінійність розвитку літературної мови особливо помітна на 

прикладі встановлення фраземної норми в нових білоруській та українській 

літературних мовах, адже прескрипція цього різновиду норми опинилася поза 

увагою кодифікаторів обох ідіом, закріплення лексичної, морфологічної й гра‑ 

матичної норм потребувало найбільше сил. Напр., С. Некрашевич у своїй 

доповіді 1925 р. До питання про укладання словника живої білоруської мови 

взагалі не розглядав проблематики фразеологічного опису, зосереджуючись 

на лексичних, морфологічних, акцентуаційних і т. ін. питаннях [Некрашэвіч 

2004]. Ця праця, знакова для лінгвістичної білорусистики, власне й започат‑ 

ковувала процес розроблення інструкцій з укладання першого білоруського 

тлумачного словника. Білоруські та українські фразеографічні кодекси ра‑ 

дянського часу не залучали до опису матеріалів, які не відповідали критеріям 

панівної ідеології, що додатково обмежувала арсенал формування фраземної 

норми. Проте такий підхід здебільшого функціював після мовних реформ 

1933 р. у білоруській та українській ідіомах. 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 
170 

2020-03-27 
09:41:32 

 

 

 
 

 

 

 

 
170 Олександр Скопненко 

На думку І. Лепешева, фразеологічну норму треба розуміти як „традиційне, 

однотипне й рівноцінне вживання фразеологізмів, прийняте в певний період 

мовним колективом і усвідомлене ним як правильне й зразкове” [Лепешаў 

1998: 234] (переклад автор. — О. С.). Таку дефініцію доречно застосовувати 

щодо літературної мови, що давно кодифікувала свої фразеологічні параметри. 

Проте наведене визначення недоцільно використовувати не тільки стосовно 

початкового періоду формування літературної мови, а й до ідіом, яким власти‑ 

ві розхитування й відхилення від фраземної норми, що зумовлено особливим 

типом формування фразеологічного фонду. Конфігурація фраземної норми 

залежить і від особливостей узусу — сукупності варіантів фразеологізмів у 

національній мові загалом (літературній, народнорозмовній, діалектній, про‑ 

сторічній та ін.), і від його здатності впливати на літературну мову, і від стану 

фразеографії — підсумкового етапу закріплення фраземної норми. Наголосімо, 

що окремі фразеологічні кодекси білоруської та української мов з’явилися 

тільки в 60-х рр. ХХ ст., а до того часу фразеологію здебільшого кодифікували 

в перекладних словниках і фольклористичних виданнях, що містили паре‑ 

мії та фразеологізми як нерозрізнюваний матеріал. М. Данилович зауважує, 

що створення словників регіональної фразеології стало „можливе тому, що 

на цей час (припускаємо, що йдеться про 80-і рр. ХХ ст. — О. С.) уже була 

ґрунтовно розроблена теорія загальної та білоруської літературної фразеології, 

і це дало можливість, орієнтуючись на кодифіковану норму, відрізняти й роз‑ 

межовувати діалектні та літературні факти” [Данилович 2007: 35] (переклад 

автор. — О. С.). Утім навряд чи можна вважати, що в зазначений період 

і навіть пізніше (про першу пол. ХХ ст. в цьому контексті не варто й говорити) 

авторитет фраземної кодифікованої норми в білоруській мові був насправді 

незаперечний. І. Лепешев зауважував: „Безпосередній стосунок до 

правильності мовлення має питання про правомірність існування й 

використання того чи того фразеологізму в літературній мові. Це питання 

сьогодні надзвичайно актуальне, бо останніми роками окремі «новатори» 

доволі активно виступають у друку з мовними поправками різноманітного 

характеру, відкидають численні вислови, слова, синтаксичні конструкції, які 

міцно прижилися в мовленні, закріпилися мовленнєвою практикою, стали 

звичними, усвідомлюються як правильні, нормативні. А почалося це, 

напевно, чи не з перекладного довідника Д. Санька «Малий російсько-

білоруський словник прислів’їв, приказок і фразем» (1991)” [Лепешаў 2007: 

92] (переклад автор. — О. С.). 

Як відомо, у різні періоди розвитку мовознавства, зокрема фразеології, 

зміст терміна фразеологія розуміють неоднаково. На жаль, обсяг статті не дає 

змоги детальніше зупинитися на еволюції дефініції цього терміна в білорусь‑ 

кій та українській лінгвістиці, проте, як засвідчує матеріал видань, ще навіть 

на поч. 60-х рр. ХХ ст. у складі фразеології розглядали одиниці белы грыб, 

сляпая кішка, грудная жаба, кулямётнае гняздо, Сярэдняя Азія, Вярхоўны 
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Савет, раённы выканаўчы камітэт [див.: Гурскі, Булахаў, Марчанка 1961: 61] 

і т. ін., що, поза сумнівом, не є фразеологізмами в сучасному розумінні (зара‑ 

ди справедливості зауважмо, що такі “рудиментарні” підходи до розуміння 

поняття “фразеологія” й досі трапляються в деяких білоруських та україн‑ 

ських університетських підручниках). Розглядаючи фраземіку білоруської та 

української мов як об’єкт цього дослідження, автор користувався усталеними 

на поч. ХХІ ст. дефініціями, прийнятими в академічних фразеологічних 

школах Білорусі й України, відповідно до яких фразеологізм — „це стійка, 

відтворювана, не менш як двокомпонентна мовна одиниця, що поєднується зі 

словами вільного вживання й має цілісне значення, не дорівнює сумі значень 

її компонентів (коли їх розглядати на рівні слів”) [Лепешаў 1998: 5] (переклад 

автор. — О. С.). 

В. Чабаненко зауважував, що через низку причин установити межі фра‑ 

земної норми української мови дуже складно [Чабаненко 1993: 152]. Таке 

зауваження можна застосувати й щодо фраземної норми сучасної білоруської 

мови, адже процес формування її фраземного фонду відбувався в умовах бі‑ 

лорусько-польської та білорусько-російської диглосії, коли білоруська ідіома 

перебувала в підпорядкованому становищі в диглосній парі. Соціолінгвістич‑ 

ний статус білоруської мови обмежував можливість прескриптивно охопити 

власну писемну й народнорозмовну традиції функціювання цієї ідіоми, що, 

крім усього іншого, опосередковано сприяло зростанню впливу російської 

мови впродовж усього ХХ ст. 

Яскравим  прикладом  обмеженості  джерел  фразеологічного  фонду  бі‑ 

лоруської мови може бути структура національного літературного канону 

ХХ ст., з якого твори деяких видатних письменників були вилучені цілком. 

Виникають певні труднощі й з розумінням традиційного, однотипного вжи‑ 

вання фразеологізмів. По-перше, постає питання, яка традиція є панівною під 

час визначення традиційності, адже традицій може бути декілька, при тому 

вони можуть між собою конкурувати (напр., дореформена та пореформена). 

По-друге, однотипність можна встановити тільки тоді, коли інваріант легко 

вичленовуваний серед матеріалу, а щодо фраземіки в багатьох випадках це 

досить складно зробити, оскільки варіантність — одна з характерних осо‑ 

бливостей розглядуваної мовної підсистеми. Часом це стає причиною дис‑ 

кусій між фразеологами, які не завжди однаково підходять до встановлення 

параметрів фраземного інваріанта. Отже, категорія варіантності фразем стає 

додатковою перешкодою в установленні фраземної норми білоруської та укра‑ 

їнської літературних мов. 

„До поняття фразеологічної норми, — наполягає І. Лепешев, — належать 

правильність вибору фразеологізму, оптимальність його застосування зі збе‑ 

реженням властивих йому особливостей” [Лепешаў 1998: 234] (переклад ав‑ 

тор. — О. С.). І цей постулат беззастережно можна використовувати тільки 
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стосовно літературної мови, що пройшла вже початковий період, за 

параметрами якої вдається стилістично диференціювати фраземний 

матеріал, відстежити сполучуваність і варіантність фразеологічних одиниць 

(далі — ФО). Стилістично диференціювати літературну мову можливо тоді, 

коли існують вагомі критерії розмежування функціональних стилів, чого 

практично не спостерігаємо в початковий період її формування. Висловлені 

зауваження не створюють підстави для розуміння, що на початковому етапі 

формування літературної мови загалом не можна встановити вияв 

фраземної норми, а засвідчують, що елементи цієї норми будуть мати різну 

“міцність”, яку потрібно визначати за двома критеріями — фразеографічним 

і частотним. Застосування другого критерію на сучасному етапі лінгвістичних 

досліджень є досить проблематичним, оскільки поки що немає відповідного 

корпусу, спираючись на який можна було б установити частотність уживання 

певної ФО, а відповідно, й розвідок, що подавали б частотні параметри 

білоруської та української фраземіки розглядуваного часового зрізу. 

Фразеографічний критерій — надійний і перспективний, оскільки дає змогу 

не тільки визначити кількісні параметри фраземної норми в синхронії, а й 

відстежити розвиток розуміння цієї норми крізь призму фразеографічного 

опису, що передає кодифікаторський світогляд. 

Прескриптивні методи в білоруському словникарстві варто вивчати, почи‑ 

наючи з другого етапу існування національної лексикографії, що став першим 

(початковим) періодом кодифікування білоруської мови (1918–1933). Саме 

словники цього періоду переконливо показують особливості формування 

фраземної норми білоруської літературної мови. Нормотворення впродовж 

ХІХ ст. — 1918 р. (цей період збігається з першим етапом білоруської лекси‑ 

кографії) тільки зароджувало кодифікацію, було її провісником. Третій (ма‑ 

лопродуктивний) етап в українській і білоруській лексикографії почався після 

1933 р. і тривав до к. 50-х рр. ХХ ст. Українське видання Словарь української 

мови за ред. Б. Грінченка (1907–1909) започаткувало новітню українську 

лексикографію, стало першим виданням, у якому використані ґрунтовні 

прескриптивні методи, що істотно вплинули на лексичну й орфографічну 

норми нової української літературної  мови, хоч і не були зазначені в 

передмові до видання. Словник за ред. Б.  Грінченка зберігав статус 

авторитетного до 20-х рр. ХХ  ст., коли з’явилися інші українські 

лексикографічні кодекси. Це видання поєднувало одиниці різних 

філологічних словників: етимологічного, перекладного, тлумачного, 

енциклопедичного, пареміологічного. „Крім цього, фіксація надзвичайно 

великої кількості ФО дає право називати його ще й фразеологічним” 

[Самойлович, Кульчицька 2004: 246]. Звісно, з урахуванням сучасних 

напрацювань фразеографії не всі фразеологічні дефініції цього словника 

можна прийняти, існують застереження щодо структури статей і принципів  

добору  реєстрових  одиниць, проте, поза  сумнівом, саме цей слов‑ 
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ник став першим фразеографічним кодексом нової української літературної 

мови в ХХ ст. Тому, на нашу думку, коректно порівнювати прескриптивні 

принципи білоруських і українських словників означеного періоду та Грін‑ 

ченкового словника. 

Словник білоруської мови І. Носовича (1870), незважаючи на свою видатну 

роль в історії білоруської лексикографії та мовознавства, не відіграв ролі ко‑ 

дифікаційного кодексу, а лишився першим виданням, що заклало основи ство‑ 

рення моделі такого типу словника. Упродовж першої чверті ХХ ст. словник 

І. Носовича був авторитетним джерелом, з якого запозичували лексичні й фра‑ 

зеологічні одиниці укладачі інших словників білоруської мови. Опосередко‑ 

ваний вплив на формування принципів кодифікування зумовлений низкою 

чинників суспільно-історичного характеру, що внеможливлювали розвиток 

білоруських принципів кодифікування на території Російської імперії. Відомо, 

що білоруська літературна мова розвивалася на іншій графіко-орфографічній 

основі, ніж була укладена праця І. Носовича. Тому для порівняння словник 

І. Носовича автор ціє їстатті не використовував. Мовні реформи, проведені 

в білоруській та українській мовах майже одночасно в 1933 р., підірвали ав‑ 

торитет і Грінченкового словника, і Словника білоруської мови І. Носовича, 

і всієї білоруської та української лексикографії, що розвивалася доти. Усі 

згадані видання потрапили під урядову заборону й не могли активно вико‑ 

ристовуватися в кодифікаційній практиці. 

Тільки на поч. 90-х рр. ХХ ст. усі ці словники стали доступними для на‑ 

укового аналізу в Білорусі та Україні. Згадані видання по-різному вплинули 

на створення сучасних білоруських та українських лексикографічних і фра‑ 

зеографічних праць. У нинішній Україні перевидання словників 20–30-х рр. 

ХХ ст. стало досить звичним явищем. До сучасних українських лексикогра‑ 

фічних праць увійшли не всі одиниці зі словників того періоду, але деякі їхні 

елементи все ж закріплюються в сучасних кодексах як синонімні одиниці. Це 

спостереження здебільшого стосується лексики, щодо рецепції дореформеної 

фразеології в наш час ще потрібно проаналізувати відповідний матеріал. 

Отже, для розв’язання поставленого завдання слід використати фразео‑ 

логічні матеріали з білоруських та українських словників 20–30-х рр. ХХ ст. 

та зі словника за редакцією Б. Грінченка. Метою таких пошуків буде опис 

специфіки фраземної норми розглядуваних ідіом у першій пол. ХХ ст. 

У білоруському словникарстві першої третини ХХ ст. переважали пе‑ 

рекладні видання, найпомітніші серед них: Російсько-білоруський словник 

Г. Горецького та М. Горецького (1918), Невеличкий білорусько-московський 

словник М. Горецького (1919), Практичний російсько-білоруський словник 

М. Байкова та М. Горецького (1924), Білорусько-польсько-російсько-латин- 

ський ботанічний словник З. Верас (1924), Білорусько-російський словник 

(1925) і Російсько-білоруський словник (1928) М. Байкова та С. Некрашевича. 
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Характеризуючи тогочасне білоруське словникарство, І. Короткевич заува‑ 

жувала: „Принцип використання в словотворчості можливостей білоруської 

мови, формування словника на основі власне білоруського ґрунту в 1920-і рр. 

був життєво потрібним і був одним з визначальних чинників політики націо‑ 

нально-культурного відродження” [Караткевіч 2018: 28] (перекл. автор. — 

О. С.). Уперше в ХХ ст. як літературна ідіома білоруська мова була 

лексикографічно опрацьована в семимовному словнику, що вийшов у світ при 

Головному командуванні німецької армії на Сході 1918 р. (Sieben-Sprachen 

Wörterbuch: Deutsch, Polnisch, Russisch, Weißruthenisch, Litauisch, Lettisch, 

Jiddisch, відомий в історії лексикографії також як Лексікон беларускай мовы 

ў нямецкай апрацоўцы (укр. Лексикон білоруської мови в німецькому 

опрацюванні) [Байкоў 1921: 10; Крамко, Юрэвіч, Яновіч 1968: 194], або 

Семимовний словник [Шакун 1995: 182; Цыхун 2000: 3]). Проте в 

зазначеному виданні фразеологічний матеріал не був поданий і описаний, 

через що кодекс і не вплинув на становлення фраземної норми нової 

білоруської літературної мови. Найповнішим кодексом тогочасної білоруської 

літературної мови став Російсько-білоруський словник М. Байкова та 

С. Некрашевича (1928), що „особливо вплинув на лексикографічні праці 

пізнішого часу” [Крамко, Юрэвіч, Яновіч 1968: 211]. Серед названих 

білоруських словників саме в цьому виданні зафіксовано значну кількість 

ФО, що дає змогу розглядати Російсько-білоруський словник М. Байкова та 

С. Некрашевича як найповніший фразеологічний кодекс дореформеної 

білоруської літературної мови. Пореформену фразеологічну норму 

білоруської літературної мови подано в Російсько-білоруському словнику за 

ред. А. Александровича (1937). Для порівняння було дібрано український 

фразеологічний матеріал зі згаданого Словаря української мови за ред. Б. Грін‑ 

ченка, а також із Російсько-українського словника за ред. А. Кримського та 

С. Єфремова (1924–1933) і пореформеного Російсько-українського словника за 

ред. П. Мустяци (1937). Російсько-український словник за ред. А. Кримського 

та С. Єфремова став не лише найбільшим перекладним словником в історії 

національної лексикографії першої пол. ХХ ст., а й кодексом української тер‑ 

мінології, фраземіки, що встановлював широкі синонімічні ряди лексики. 

І якщо після реформи 1933 р. значна частина термінів, поданих у цьому 

виданні, лишилася поза стандартом української мови, то фраземіка й 

загальномовна лексика, зафіксована в словникові, здебільшого були 

кодифіковані в наступних лексикографічних працях. У Російсько-

білоруському словнику А. Александровича (1937) та Російсько-українському 

словнику за ред. П. Мустяци (1937) деякі звороти, наявні в дореформених 

кодексах, відсутні, що свідчить про звуження фраземної норми в 

пореформених стандартах обох ідіом. 

Формування фраземної норми білоруської та української літературних 

мов у першій пол. ХХ ст. тільки починалося, проте в українських кодексах, 

реєстри яких були численними, фраземіку описано краще. Наскільки вдалося 
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відновити кодифікування елементів фраземної норми обох мов пізнішого часу, 

що кодифіковані у 20–30-х рр. ХХ ст., ще потрібно досліджувати, проте на 

цьому етапі вивчення вже маємо певні підстави для твердження, що україн‑ 

ська фраземна норма к. ХХ — поч. ХХІ ст. увібрала більшу кількість здобутків 

кодифікування першої пол. ХХ ст., ніж білоруська. 
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SEMANTYCZNO-STYLISTYCZNY POTENCJAŁ SŁOWNICTWA 
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STRESZCZENIE. W artykule zaznaczono, że na początku ХХІ wieku piłka nożna to zjawisko 

wielokulturowe, które znajduje odzwierciedlenie w różnych leksykonach krajowych. Mimo odręb‑ 

nych badań słownictwa piłkarskiego lub terminologii piłkarskiej w różnych językach w ukraińskiej 

leksykologii i terminologii brak badań naukowych, które ujawniają funkcjonalne cechy nominacji 

do piłki nożnej. Celem badania jest przeanalizowanie potencjału semantyczno-stylistycznego 

słownictwa piłkarskiego języka ukraińskiego w niespecjalistycznym obszarze wdrażania. Zadaniem 

jest całościowe ogarnięcie takich segmentów niespecjalistycznej komunikacji piłkarskiej, jak język 

mediów i język mówiony. Ustalono, że w niespecjalistycznym obszarze socjum lingwistycznego 

terminy piłkarskie zaznają determinologizacji. Z powszechnie używanym słownictwem łączą je 

następujące parametry: dostępność i zrozumienie, zabarwienie emocjonalne, obecność synonimii, 

antonimii. Analiza funkcjonowania słownictwa piłkarskiego w niespecjalistycznych kontekstach 

wskazuje na stałą tendencję do zmiany znaczenia słów. W języku mediów najbardziej funkcjo‑ 

nalnie aktywne są takie jednostki leksykalne, jak arbiter, outsider, forward. W języku mówionym 

najczęściej zmienia swoje semantyczno-stylistyczne parametry leksem odfutbolić. Do rozszerzenia 

semantycznego zakresu słów przyczynia się przede wszystkim metaforyzacja. Ogólnie rzecz biorąc, 

słownictwo piłkarskie jako dynamiczny segment aktywności językowej społeczeństwa wymaga 

ciągłego studiowania i normalizacji. 
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ABSTRACT. It is noted in the article that at the beginning of the 21th century football is a 

multicultural phenomenon, which is reflected in various national lexicon. Despite the separate studies 

of football vocabulary or football terminology in different languages, there are no scientific studies 

in Ukrainian lexicology and terminology that reveal the functional features of football nominations. 

The purpose of the study is to analyze the semantic and stylistic potential of the football vocabulary 

of Ukrainian language in the non-specialized sphere of realization. Declared task: to cover such 

segments of non-professional football communication as media and spoken language. It is 

established that in the non-specialized sphere of linguistic societies football terms are subject to 

determinism. The commonly used vocabulary brings together the following parameters: accessibility 

and clarity, emotional color of the lexical units, the presence of synonymy, antonymy. Analysis of 

the functioning of the football vocabulary in non-special contexts indicates about constant tendency 

to change the meanings of words. In the language of mass media in non-special contexts, the most 

significant functional activity is the lexical units from the football sphere, as referee, outsider, 

forward. In colloquial language, the lexeme to outfootball often changes its stylistic parameters and 

transforms  the semantic content. Metaphorization, first of all, contributes the expansion of semantic 

volume of words. Football vocabulary as a dynamic segment of linguistic activity of society requires 

regular studying and normalization. 

Key words: football vocabulary, terms of football, semantic and stylistic potential of 

vocabulary, language of mass media, colloquial language 

 

 
истема спеціальних найменувань предметів і понять футболу як попу‑ 

лярного виду спорту сформувалася та постійно розвивається відповід‑ 

но до нових умов комунікації в глобалізованому світі. На поч. ХХІ ст. 

футбол — полікультурний феномен, що цілком закономірно відображається 

в різних національних лексиконах. 

У сучасному мовознавстві проаналізовано футбольну термінологію ро‑ 

сійської [Рылов 1998], німецької [Богуславский 2010], французької, іспан‑ 

ської [Дубяк 2009] та англійської [Hurrey 2014] мов. Особливості футбольної 

лексики української мови висвітлено лише в окремих наукових розвідках 

І. Процик [Процик 2012], В. Максимчука [Максимчук 2015], Ю. Струганця 
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[Struhanets Yu. 2017]. Незважаючи на окремі дослідження теоретичних і прак‑ 

тичних аспектів вивчення футбольної термінології, до цього часу відсутні 

наукові студії, що розкривають функційні особливості футбольних номінацій. 

У зв’язку із цим увиразнюється актуальність теми цього дослідження. 

Мета цієї розвідки — проаналізувати cемантико-стилістичний потенціал 

футбольної лексики української мови в неспеціальній сфері реалізування; 

завдання — описати такі сегменти нефахової футбольної комунікації, як мову 

засобів масової інформації (ЗМІ) та розмовну мову. Застосовано комплекс 

методів дослідження: структурно-семантичний аналіз — для вивчення се‑ 

мантичних особливостей футбольних одиниць; функційний — для інтерпрету‑ 

вання семантико-стилістичних параметрів лексичних одиниць із футбольною 

семантикою в сучасній мовній практиці; описовий — для характеристики та 

узагальнення зібраного фактичного матеріалу. 

Об’єднання слів у тематичну групу “футбольна лексика”, як і в інших 

тематичних групах лексико-семантичної системи, „відбувається на основі 

подібності чи спільності функцій позначуваних словами предметів та про‑ 

цесів” [Микульчик 2018: 99], а розвиток футбольної лексики зумовлений 

основними напрямами формування словникового складу літературної мови, 

визначеними Л. Струганець, зокрема: 1) поповненням новими лексичними 

одиницями, 2) архаїзацією, 3) семантичним трансформуванням, 4) стиліс‑ 

тичним транспозиціюванням лексичних одиниць [Struhanets L. 2017: 411]. 

Зазначмо, що склад футбольної лексики формують терміни й загальновживані 

слова. Спеціальну футбольну лексику розбудовують терміни (терміни власне 

футбольної галузі, міжгалузеві термінологічні одиниці, термінологізовані 

загальновживані лексичні одиниці), номенклатурні одиниці, професіоналізми, 

професійні жаргонізми. У неспеціальній сфері лінгвосоціуму футбольні тер‑ 

міни можуть детермінологізуватися, змінивши семантико-стилістичні харак‑ 

теристики. Відповідно в загальномовному вжитку лексичні одиниці, значення 

яких пов’язані із семантикою футбольних понять, належать до футбольної 

лексики. Із загальновживаною лексикою їх зближують такі параметри: за‑ 

гальнодоступність і зрозумілість, емоційна забарвленість частини лексичних 

одиниць, наявність синонімії, антонімії, здатність сполучуватися з іншими 

одиницями. 

За авторськими спостереженнями, футбольну лексику активно використо-

вують у мові мас-медіа в неспеціальних контекстах. Найбільш функційно 

активними є такі лексичні одиниці футбольної галузі: арбітр, аутсайдер, 

форвард. Порівняймо семантичне наповнення й реалізування цих футбольних 

номінацій у спеціальній і неспеціальній сферах: 1) арбітр — ‘той, хто судить 

гру’ [Великий тлумачний словник… 2005: 1411] і ‘посередник, суддя, до якого 

звертаються для розв’язання суперечок, що не підлягають судовому розглядові; 

третейський   суддя’  [Великий  тлумачний  словник…  2005:  38],   порівн.:   Ар- 
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бітр матчу Байєр — Боруссія Д. перервав гру і покинув поле (ua-football.com, 

21–02–16, 18:31); Президент — це не окрема гілка влади. Це національний 

арбітр (gazeta.ua, 07–04–15, 05:15); 2) аутсайдер — ‘команда або спортсмен, 

який посідає одне з останніх місць у турнірній таблиці’ [Великий тлумачний 

словник… 2005: 47] і ‘про кого-, що-небудь, що не відповідає яким-небудь ви‑ 

могам, що відстає від інших у якому-небудь відношенні’ [Великий тлумачний 

словник… 2005: 47], порівн.: Аутсайдер чемпіонату Іспанії насухо розгромив 

“Хетафе” (sport-ukr.segodnya.ua, 19–02–16, 23:31); Донеччина — лідер за про- 

мисловим потенціалом і аутсайдер за індексом людського розвитку (day.kyiv. 

ua, 16–03–12, 00:00); 3) форвард — ‘гравець футбольної команди, який атакує 

противника, щоб забити м’яч у його ворота’ [Великий тлумачний словник… 

2005: 1543] і ‘той, хто нападає’ (некодифіковане значення), порівн.: “Зірковий” 

форвард “Реалу” завершив кар’єру (espreso.tv, 16–11–15, 13:23); “Дніпро” — 

політичний форвард Коломойського (zl.if.ua, 04–06–15). 

У  неспеціальних  контекстах,  зокрема  в  публікаціях  стосовно  суспіль‑ 

но-політичної  проблематики,  активно  функціює  лексема  відфутболити    з 

різними семантичними відтінками: 1) ‘припинити співпрацю’: Відома те- 

леведуча дала майстер-клас, як правильно “відфутболити” російські ЗМІ 

(expres.ua); 2) ‘не приділити уваги’: Народний депутат України Михайло 

Хміль: „Не вважаю за можливе «відфутболити» людину [...]” (viche.info, 

09–05–13); 3) ‘передати cправу, уникаючи відповідальності’: Апеляційний суд 

“відфутболив” справу “діамантових” прокурорів до іншої інстанції (tsn.ua, 

19–01–16); ‘припинити стосунки’: Роналду “відфутболив” росіянку Шейк 

через маму (espreso.tv, 16–01–15, 16:36). 

Найчастотнішими усталеними словосполученнями, що пов’язані з фут‑ 

больними поняттями, у неспеціальних контекстах мови ЗМІ є такі: 1) отрима- 

ти жовту картку — ‘отримати попередження за порушення’: Спікер Верхов- 

ної Ради України Володимр Гройсман вважає, що уряд отримав лише жовту 

картку, маючи на увазі невдале голосування за відставку прем’єра і Кабінету 

Міністрів. Таку думку висловив Гройсман на своїй сторінці в Facebook (nv. 

ua, 06–03–16, 16:04); Білий Дім показав “жовту картку” Саакашвілі, Тимо- 

шенко і Садовому (ipress.ua); у Вашингтоні вважають ініціативу відставки 

Уряду Арсенія Яценюка і дочасних виборів вкрай шкідливою для України, а їх 

ініціатори отримали “жовту картку” від США (ipress.ua); “Жовту карт- 

ку” від Європи може отримати Україна за підсумками рішення Вищого 

адміністративного суду з позбавлення депутатських мандатів Павла Балоги 

та Олександра Домбровського, — заявляють вітчизняні політичні експерти 

(mukachevo.net, 26–03–16); 2) пас в офсайд — ‘зупинити діяльність’: Пас 

в офсайд. Європейські політики затіяли гру в одні ворота — проти україн- 

ської Феміди (zib.com.ua, 10–18–05–12); 3) опинитися в офсайді — ‘опини‑ 

тися поза діяльністю в певній сфері’: Внаслідок кулуарних домовленостей 
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політики, найбільш наближені до лідера „Батьківщини”, й ті, на кого вона 

могла спертися, опинилися в офсайді (volyn.com.ua). 

На поч. ХХІ ст., за твердженням М. Навальної, у мові ЗМІ „помітно зросла 

кількість нової спортивної лексики, а також семантичних видозмін вже давно 

засвоєних одиниць. Використання спортивної термінології зумовлене пев-

ною мірою популярністю тих чи інших видів спорту” [Навальна 2011: 106]. 

До оказіональних лексичних одиниць, значення яких пов’язані з футболь‑ 

ними поняттями, належать зелена картка, бріллігрін, що функціюють у наве‑ 

деному нижче прикладі тексту з гумористичним колоритом: 

 
За новими футбольними правилами, 

гравцям за хороші справи даватимуть зелену картку 

 
Міжнародна Рада Футбольних Асоціацій (International Football Association 

Board), яка регулює зміни футбольних правил, заявила про свій намір, окрім 

жовтої та червоної, ввести додаткову зелену картку. Зелені картки ви- 

даватимуться футболістам за хороші справи на полі та анулюватимуть 

жовту картку… Крім того, поруч із суддею планують поставити спеціальну 

людину, яка буде фіксувати усі гарні справи футболістів на матчах. Ця поса- 

да носитиме назву “бріллігрін”. Щоб не було спокуси підкупити цю людину, 

її будуть обирати таємно за день до матчу (uareview.com, 13–05–13, 10:00). 

Футбольні терміни з детермінологізованим значенням широко вживають 

у рекламі. Зокрема, домінує модель “реклама продукту через футбол”: 1) ре‑ 

клама супутникового телебачення “Viasat”: Я завжди знав, що стану фут- 

больним коментатором. Не лише тому, що коментатор — це голос країни. 

Я — її очі. Я хочу, щоб ти побачив футбол так, як бачу його я: кожну деталь, 

кожен колір, відчув усі емоції гри. Футбол вартий того, щоб дивитися його 

у найкращій якості. Весь футбол на “Viasat”. […] Коли у червні піде Чемпіо-

нат світу з футболу у Бразилії і пропадуть канали, знову: „Валєра, спасай!”. 

Чи, може, вже, нарешті, “Viasat”?; 2) реклама спортивного одягу від “Nike”: 

Футбольне майбутнє від “Nike”; 3) реклама горілки “Nemiroff”: Головна 

футбольна подія, на яку чекає увесь світ. Святкуй з м’якістю; 4) реклама 

чипсів “Люкс”: Ми вирощуємо картоплю для чіпсів “Люкс”на кращих полях 

України — на футбольних полях. “Люкс” — смакуй футбольні розваги; 

5) реклама пива “Чернігівське”: Перший український бренд, визнаний 

офіційним пивом Чемпіонату світу з футболу ФІФА-2014. “Чернігівське” — 

об’єднані футболом!; 6) реклама букмекерської контори “Парі-Матч”: 

Ймовірність зустріти відомого футболіста у дельфінарії — один до 

мільйона. Ймовірність, що він заб’є у наступному матчі, — один до одного. 

“Парі-Матч”: грають вони — виграєте ви; 7) реклама пристроїв для 

персональних комп’ютерів (ПК) “Trust”: 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 184 2020-03-27 
09:41:33 

 

 

 
 

 

 

 

 

184 Юрій Струганець 

Хлопець зіграв у футбол на Bugatti Veyron! 

Часом компанії світового масштабу йдуть на найдорожчі і незвичайні 

речі, щоб залучити якомога більше аудиторії. Ось і нідерландський виробник 

периферійних пристроїв для ПК Trust вирішив було нагадати про себе досить 

нестандартним способом. Він зняв ролик, який можна назвати не інакше як 

справжнім безумством. Загалом, його суть в тому, що 28-річний футболь- 

ний фрістайлер Soufiane Touzani грається з м’ячем на [...] Bugatti Veyron! Та 

ще й на тлі лондонського Біг-Бена. А все це дійство супроводжується під 

вельми приємний трек, пише Топ Жир. І хоча відео триває всього сорок 

секунд, за цей час воно залишає дуже навіть незвичайні емоції (molbuk.ua). 

Зауважмо, що в наведеному тексті вжито неологізм футбольний фристай- 

лер з порушенням правописної норми. О. Гаврилова зазначає, що бурхливий 

розвиток віртуальної комунікації призводить до нехтування правилами орфо‑ 

графії й навіть граматики [Гаврилова 2019: 82]. Головне в рекламі — блиска‑ 

вично реагувати на все нове, що з’являється в усіх сферах життєдіяльності 

людини. 

Аналіз семантики футбольних лексичних одиниць у мові ЗМІ свідчить про 

стійку тенденцію до її трансформування. На думку О. Стишова, „аналізовані 

зрушення в семантиці слів є наслідком складної (як явної, так прихованої) 

взаємодії екстра- й інтралінгвальних чинників, які знаходять вияв, зокрема, 

у сконденсованій, економній номінації нових понять та реалій за допомогою 

вже наявних у мові слів (прагматична потреба) і одночасному набутті ними 

образності, влучності, емоційності та експресивності, що надзвичайно важ‑ 

ливо для мови підстилю мас-медіа” [Стишов 2003: 237]. Коли спеціальна 

одиниця переходить з термінологічної сфери до загальномовного вжитку, вона 

втрачає спеціалізованість значення. Тому внаслідок детермінологізування 

через перенесення найменування семантична структура слова може змінюва‑ 

тися. Трансформування семантичного змісту футбольних одиниць зумовлює 

передусім метафоризування, менше — звуження чи розширення семантики 

запозичених терміноодиниць з інших галузей знань. 

Футбольну лексику також активно вживають у розмовному мовленні. Ви‑ 

вчення цього сегмента мовної практики пов’язане з певними труднощами, 

насамперед з процесом фіксування лінгвальних явищ. Для вивчення функ‑ 

ціювання футбольної лексики автор цього дослідження обирає насамперед 

контекст онлайнової комунікації. „Інтернет є до певної міри «парасольковим» 

дискурсом, що вміщує в собі низку інших, менших дискурсів, має багато 

точок перетину з художнім, публіцистичним, науковим, комерційним тощо 

дискурсами. Мережа виступає своєрідним вмістилищем для багатьох когні‑ 

тивно-прагматичних континуумів, дозволяючи їм розширювати коло учасни‑ 

ків, залучати в свою царину «свіжі» макротематики, змінювати на краще свою 
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іманентну спрямованість” [Голодюк 2013: 21]. Я. Голодюк також наголошує 

на зв’язку інтернетної комунікації з усно-розмовним дискурсом, оскільки цей 

когнітивно-прагматичний континуум є іманентним в актуалізуванні більшості 

мовних явищ: „Інтернетна комунікація у своїй суті — полілогічна: мовлен‑ 

ня найбільше розвивається там, де ним одночасно послуговується більший 

контингент користувачів, тому жанровим ядром вияву мережевої комунікації 

є чати (синхронна форма спілкування) та форуми (асинхронна форма)” [Го‑ 

лодюк 2013: 22–23]. 

У розмовному мовленні формуються нові значення футбольних лексичних 

одиниць, тобто вони не лише змінюють свій стилістичний статус, але й мо‑ 

дифікують семантичне наповнення. Розгляньмо, напр., дієслово шпіцувати 

(‘ударити ногою’, ‘копнути’). Лексична одиниця проникла до інтернет-ко‑ 

мунікації. Так, на офіційному форумі Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 

зареєстрований учасник з ніком Дизьо Шпіц. Серед його інтересів зазначено: 

Шпіцувати ворогів України (forum.vosvoboda.info). 

На форумі “Малеча” дієслово також негативно конотоване: Особисто 

мене вбивають наповал люди (ба, людиська), які швидко йдуть попереду тебе 

в тому же ж керунку, що і ти і тут […] (вилучено нецензурну лексику — 

Ю. С.) — вони різко розвертаються на всі 180 і не скидаючи швидкості 

рулять собі. Але вже на тебе. Я скільки разів врізався в таких людей, і це все 

на тверезу голову!!! Шпіцувати таких треба!!! (malecha.org.ua). 

Вислів потрапити в “дев’ятку” набув значення ‘вдало виконати справу, 

влучно висловитися’. У привітанні з нагоди фаянсового весілля (дев’ять ро‑ 

ків подружнього життя) вислів означає ‘досягти успіхів’: Шкода, за таке не 

вручають ордена — / Ми щастя вашого шанувальники і глядачі: / За дев’ять 

років, що разом  вами пройдені, / У сім’ї успіхів ви домоглися вражаючих! /    І 

річницею вашого весілля захоплюючись, / Додамо жарт спортивного поряд- 

ку: / Вам вдалося, “футбольно” висловлюючись, / Потрапити без напруги “в 

дев’ятку”! (ladyvlife.uа). 

Дієслово відфутболити може набувати різних семантичних відтінків: 

1) ‘відправити’ (під час обговорення медичної проблеми): Дякую за відповідь. 

так доїхати до міста можна. 200 км часто неразездиешься. склалося 

враження. що лікарі тільки відфутболити швидше хочуть (altmed.in.ua) (збе‑ 

режено особливості написання, як у першоджерелі); 2) ‘відкинути’ (у дотеп них 

привітаннях із Днем народження подруги): Бажаю тобі жити в щасті 

і драйві / Усі тягарі відфутболити зайві / Хай підла ніяка не вжалить змія / 

Будь завжди щаслива, подружко моя! (tereweni.com). Отже, у розмовному 

мовленні семантика футбольних лексичних одиниць стилістично й семантично 

може змінюватися, модифікуватися. 

За авторськими спостереженнями, футбольна лексика суттєво розширила 

діапазон свого функціювання, оскільки активно використовується в  спеціаль‑ 
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ній і неспеціальній сферах лінгвосоціуму. Сучасні ЗМІ всебічно висвітлюють 

спортивне життя країни та світу через теле- й радіотрансляцію футбольних 

матчів, до того ж спортивні телеканали мають велику глядацьку аудиторію. 

Глобалізаційні процеси спричинили демократизування спілкування, а розвиток 

цифрових технологій урізноманітнив його форми. У неспеціальних контекстах 

ЗМІ, розмовному мовленні лексичні одиниці футбольної тематики набувають 

нових семантичних відтінків, трансформують стилістичні параметри. Футболь‑ 

ну лексику широко використовують у рекламі за моделлю “реклама продукту 

через футбол”. Загалом футбольна лексика як динамічний сегмент мовної ді‑ 

яльності соціуму потребує ретельного й усебічного вивчення та внормування. 
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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest oglądowi sytuacji językowej na Ukrainie, w 

szczególności na Zakarpaciu, w okresie jednego roku, tj. od wprowadzenia nowej ustawy o edukacji 

(wrzesień 2017) do przyjęcia projektu ustawy o funkcjonowaniu języka ukraińskiego jako 

państwowego (październik 2018). Stan języka ukraińskiego jako języka państwowego zbadano w 

kontekście wydarzeń społeczno-politycznych w kraju i na świecie. Na podstawie analiz, jak również 

przeprowadzonych w tym okresie wielu dogłębnych i sformalizowanych wywiadów z różnymi 

kategoriami respondentów możliwe jest zbadanie procesu wyboru języka, zwłaszcza języka edukacji, 

z uwzględnieniem rozwoju kulturalno-politycznego współczesnego społeczeństwa ukraińskiego w 

jego najbardziej wysuniętej na zachód części — Zakarpaciu. 

Słowa kluczowe: sytuacja językowa, kwestia językowa, język urzędowy, język państwowy, 

język narodowy, strategie manipulacyjne, wspólnoty narodowe, wywiady dogłębne 

i sformalizowane 
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ABSTRACT. The article presents an overview of the lingual situation in Ukraine, in the 

Transcarpathian region in particular, within the time span of a year since the law On education 

(September 2017) was ratified till the adoption of the draft of the law whose aim is to ensure 

functioning of Ukrainian as the state language. The status of Ukrainian as a state language is 

considered in the closest connection with socio-political phenomena in the country and the whole 

world. The analysis of deep and formalized interviews with different categories of respondents 

conducted during this period sheds light on the process of language selection in the field of education, 

in particular as a sign of cultural and political development of contemporary Ukrainian society in its 

westernmost part — Transcarpathia. 

Key words: lingual situation, lingual question, state language, manipulative strategies, national 
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б’єкт нашого розгляду — мовна ситуація в Україні, що склалася про‑ 

тягом року (з вересня 2017 р. до жовтня 2018 р.), коли після ухвалення 

нового Закону Про освіту на Закарпатті особливої гостроти набуло 

так зване “мовне питання”. Оскільки в Угорщині вибори відбулися навесні 

2018 р., а Україна повинна їх провести в березні 2019 р., то, припускаємо, що 

зацікавлені, маніпулюючи мовною проблематикою, укотре відвертатимуть 

увагу громадськості від інших суспільно важливих питань. Дослідженню ре‑ 

алізації таких маніпулятивних стратегій у дискурсах сучасних українських 

політичних сил з різними поглядами стосовно питання “мовного 

будівництва” в державі присвячено монографію О.  Рудої, у якій вона 

акцентує увагу на тому, що мовне питання в Україні є обов’язковим 

складником ідеологічної риторики різних політичних сил, порушується 

переважно в періоди перед виборами, виноситься на найвищий політичний 

рівень, формує специфічний дискурс — замкнену комунікативну ситуацію 

(подію), сформовану низкою лінгвальних і екстралінгвальних чинників. 

Разом з політичною спекуляцією мовнореформаторськими ініціативами 

проглядається розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнеч, 

виявляються тенденції до поглиблення ментальних суперечностей між 

громадянами зі сходу й заходу країни, що мають на меті відвернути увагу 

громадян від соціальних та економічних проблем, а також від браку інших 

життєво  важливих  з аход ів  та  ін іц і атив  пол і тик ів  і  пол і тич ‑ 
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них об’єднань [Руда 2018: 6]. І технології ці на теренах України, зокрема на 

Закарпатті, не нові. Напр., про подібний перебіг подій поч. ХХ ст. читаємо 

у спогадах і роздумах О. Сливки, коли „Підкарпаття, по-сьогоднішньому 

Закарпаття, а на мирному договорі в Парижі 10. ІХ. 1919 року як автономна 

частина під назвою «Подкарпатська Русь» було приєднано до Чехословаць‑ 

кої республіки, яка утворилася на руїнах Австро-Угорщини, чехословацький 

уряд, в інтересі чехів і чехізації, від самого початку почав застосовувати на 

Підкарпатській Русі лозунг, вживаний вже в стародавньому Римі до народ‑ 

ження Христа — «роз’єднуй і володарюй» (divide et impеra). Роз’єднання, 

чвари, боротьба між народом розпочалися з перших років після приєднання до 

Чехословаччини на релігійному ґрунті між греко-католиками і православними, 

але в середині 20-х років вона вже обридла народу, стала затихати й цілком 

згасла. Тоді чехословацький уряд розпалив ще більше вогнище — «мовне 

питання» або «языковый вопрос»” [Як селяни… 2018]. 

Як зауважує сучасна українська дослідниця суспільного статусу старо‑ 

української (руської) та сучасної української мови І. Фаріон, „[…] 

проголошення суверенітету України кардинально вплинуло на зміну 

державної мовної політики. В її основі — новий для української мови 

державний статус, що, попри все, зазнає постійних політичних спроб із 

певних політичних середовищ (зокрема зовнішніх) обмежити його чи 

знівелювати. Потреба убезпечити та утвердити цю основну соціолінгвістичну 

категорію у житті незалежної держави зумовлює системне дослідження 

функціонування літературної мови в різні історичні епохи та у найтіснішому 

зв’язку із суспільно-політичними явищами” [Фаріон 2018б: 10]. З огляду на 

зазначене предметом цього дослідження є відстеження тенденцій 

розв’язання мовного питання як визначального складника культурно-

політичного розвитку сучасного українського суспільства в його 

найзахіднішій частині — Закарпатті. 

Повертаючись до тези про порушення мовного питання як одного зі спо‑ 

собів маніпулювання суспільною свідомістю в певні часові періоди, при‑ 

гадаймо такий факт: у грудні 2012 р. на сесії Закарпатської обласної ради 

ухвалили рішення щодо надання угорській, румунській та русинській мовам 

статусу регіональних, легалізуючи так закон Ківалова-Колесніченка Про за- 

сади мовної державної політики на території області. Це рішення не мало 

жодних ані юридичних, ані практичних наслідків, оскільки в бюджеті не були 

передбачені на це кошти. Зміст цього закону прокоментував керівник 

Закарпатського інституту політичних досліджень В. Пащенко: „Бо скоро бу‑ 

дуть вибори, у тому числі у Виноградівському районі, де проживають угорці. 

Тому їм не треба відштовхувати угорськомовний електорат. […] Яка за цим 

мета, не знаю. Є дві гіпотези. Або елементарна глупість — робити, щоби 

щось робити. Або ж це може бути більш тонка гра, яка має на меті взагалі 

Україну розколоти. Бо ці питання фактично Україну розколюють. За мовною 
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ознакою, перш за все. […] Щодо румунської та русинської мов — це взагалі 

беззмістовна розмова. Бо навіть згідно з цим недолугим законом на території 

має проживати 10 % представників тої чи іншої нацменшини. Румунів же 

в області — 3 %, не більше. Русини — це взагалі не ідентифікована нація,  

а літературної русинської мови в принципі немає” [Дубовик 2018]. 

“Мовне нагнітання” знову триває на Закарпатті ось уже рік, і почалося 

воно після ухвалення нового Закону Про освіту у вересні 2017 р., хоч могло 

бути зумовлене й суто господарською метою. Таку думку висловлює укра‑ 

їнський політолог В. Цибулько, зокрема він зауважує: „Звісно, на Закарпатті 

є свої шовіністичні закладки, але вони більше технологічні, ніж світоглядні. 

Хтось (Російська Федерація — ред.) вливає кошти, щоб створити там певні 

лінії напруження. Хоч це, скоріш за все, пов’язано із господарською діяль‑ 

ністю — розподілом активів. Хочу нагадати, що всі ті сепаратистські думки, 

які звучали минулого року, коли придумали експеримент з перенаправленням 

половини митних зборів на інфраструктуру регіонів, були своєрідним тиском 

на Київ. Тоді ж кошти розподілили між Одеською, Чернівецькою, Львівською 

та Волинською областями. На Закарпатті хотіли покращити інфраструктуру 

доріг, адже їхня якість там не найкраща. Але тоді їм тої можливості не дали — 

і почалося” [Мовне питання на… 2018]. 

Відразу у вересні 2017 р. під час восьмої сесії депутати Закарпатської 

облради схвалили звернення до Президента України з проханням ветувати 

новий закон Про освіту, що обмежує права нацменшин, які проживають в об‑ 

ласті, а голова ОДА Г. Москаль назвав законопроєкт таким, що не відповідає 

європейським нормам [Закарпатські депутати… 2018]. 

Порівнюючи підхід до вирішення мовного питання на Закарпатті й у Син‑ 

гапурі, В. Чепинога зауважує, що „підтримка Закарпатською обласною радою 

угорської мови (фактично всупереч державній) — значно загрозливіша, ніж 

може видатися на перший погляд. Адже мова йде не про сьогоднішній ком‑ 

форт мешканців, а про тривалі стратегічні інтереси та пріоритети держави. 

Державна мова — це елементарна частина ДНК нації, що не повинна видо‑ 

змінюватися залежно від примх окремих етноспільнот” [Чепинога 2018]. 

Тим часом у жовтні 2017 р. угорці Закарпаття виступили з провокаційним 

зверненням щодо мовного питання. Зокрема, як пише громадський правоза‑ 

хисник В. Грегор, захід був організований у Закарпатському угорському інсти‑ 

туті ім. Ф. Ракоці II з подання депутата облради та керівника цієї фінансової 

інституції І. Ороса, за підтримки першого заступника голови Закарпатської 

облради Й. Борто. За його словами, захід був прихований від громадськості 

й проводився під прикриттям позачергової загальної конференції угорсько‑ 

мовного педагогічного товариства. Хоча самі педагоги, опитані перед по‑ 

чатком конференції, повідомили, що тут повинна відбутися щорічна чергова 

конференція  освітян, під  час  якої традиційно звітують і виступають представ‑ 
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ники угорського суспільства. Також він повідомив, що спробував відвідати 

цей захід, проте на вході  його не пропустили працівники установи разом 

з приватною охороною. Тим часом схвалене на цій конференції звернення 

було опубліковане на угорськомовному сайті „Kárpátalja.ma” [див.: Угорці 

Закарпаття... 2018]. 

Водночас окремі націоналістичні організації Закарпаття звернулися до де‑ 

путатів облради не приймати цього звернення, порівн.: „У випадку схвалення 

подібного роду звернення депутатський корпус Закарпатської обласної ради 

фактично виступить проти утвердження та розвитку української мови та стане 

на шлях антиукраїнської діяльності щодо української мови як державної мови 

в Україні.  Такі антиукраїнські дії з боку різного роду сепаратистських сил  в 

останні дні були спровоковані не без участі московсько-путінського режиму та 

промосковського уряду Угорщини Віктора Орбана в особі їхніх кишенькових 

політичних організацій на Закарпатті, зокрема «КМКС — партія угорців 

України»” [Мовне питання в… 2018]. Це звернення підписали представники 

національно-патріотичного об’єднання „Україна Соборна”, президія Закар‑ 

патського обласного товариства борців за незалежність України у ХХ ст., Рада 

Християнсько-народної спілки Закарпаття, Рада Закарпатської ГО „Молодь 

Закарпаття”, Закарпатський осередок ГО „Айдар — волонтерська допомога”, 

Ужгородська реферантура ГО „Новий Вогонь”. 

У цьому ж матеріалі наведена розлога цитата з виступу голови Закар‑ 

патської ОДА Г. Москаля, який, як видається, наводить абсолютно резонні 

коментарі щодо провадження мовної політики в Україні у принципі, порівн.: 

„Коли я чую, як деякі нардепи кричать, що на Закарпатті суцільна зрада, бо 

національні меншини не спілкуються державною мовою, то мені хочеться 

спитати — чому ви не почнете вирішувати мовні проблеми з себе? Адже     в 

Україні досі діє закон «Колесніченка-Ківалова», прийнятий улітку 2012 року. 

Саме цей закон став одним із чинників, що призвели до Революції Гідності, а 

Росія використала його для окупації Криму та розв’язання війни на Донбасі. 

Закон «Колесніченка-Ківалова» бере під захист у тому числі русинську мову, 

однак про це у Верховній Раді чомусь ніхто не говорить! То краще скасуйте чи 

внесіть зміни в цей закон, а не використовуйте багатонаціональне Закарпаття 

як полігон для піару й некомпетентних заяв!” [Мовне питання в… 2018]. 

Наведені думки обґрунтовані бодай тому, що Закон України Про засади 

державної мовної політики від 3 липня 2012 р. (“Колесніченка-Ківалова” — 

Г. Ш.) визнано неконституційним тільки 28 лютого 2018 р. [Рішення Кон‑ 

ституційного… 2018], новий проєкт правопису, запропонований комісією з 

питань правопису при МОН для обговорення 15 серпня 2018 р. [МОН пропо‑ 

нує… 2018], співголовами якої є доктор фізико-математичних наук М. Стріха 

і доктор економічних наук С. Пирожков, мовознавці жорстко критикують, 

порівн.: „[…] щоб загасити (передусім Німчукове) невідступне прагнення 
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питомих правописних змін, треба було організувати процес очолення цих змін 

людям з іншим, радянським, і промосковським світоглядом. Ото й вийшло: ні 

тепле ні холодне, і вашим і нашим” [Фаріон 2018a]. Щодо перспектив нового 

мовного закону, ухваленого Верховною Радою України в першому читанні 

4 жовтня 2018 р., то віднаходимо твердження сучасних політичних експертів 

про те, що „Україна остаточно зробила як власний цивілізаційно-інтеграцій‑ 

ний вибір, так і серйозно зайнялася питанням своєї ідентичності; поряд зі 

збройною відсіччю окупанту активізувала боротьбу за державність та своїх 

громадян і на культурному фронті” [Петровець 2018], спираючись при цьому 

аж на чотири зареєстровані у парламенті законодавчі ініціативи (законопро‑ 

екти № 5556, № 5669, № 5670 та № 5670-д), покликані врегулювати мовне 

питання. 

Міністр закордонних справ України П. Клімкін після відвідин Закарпат‑ 

тя в грудні 2017 р. прокоментував позицію України щодо мовного питання  в 

цьому регіоні: „Мовне питання на Закарпатті штучно політизоване. Воно має 

бути вирішене в діалозі з громадою” [Мовне питання на … 2018]. 

Саме така мета — налагодження діалогу з громадою — визначила більш 

ніж піврічну роботу викладачів Ужгородського національного університету в 

рамках проєкту „Через діалог із нацменшинами — до врегулювання мовної 

ситуації в Закарпатті” (реалізується за фінансової підтримки ЄС та Міжна‑ 

родного фонду „Відродження” впродовж травня-грудня 2018 р.), що передба‑ 

чає проведення низки глибинних та формалізованих інтерв’ю зі школярами, 

їхніми батьками, студентами, учителями, керівниками навчальних закладів, 

громадськими  діячами,  представниками  політичних  партій,  роботодавця‑ 

ми, а також улаштування публічних тематичних круглих столів. Проміжкові 

його результати досить передбачувані, однак проєкт дав можливість біль‑ 

ше комунікувати його виконавцям з представниками національних громад 

Закарпатської області, і це теж сприяє пожвавленню діалогу й припиненню 

суперечностей щодо вибору мови викладання. Крім того, виконання проєк‑ 

ту дало можливість переконатися в готовності представників національних 

громад вести конструктивний діалог щодо врегулювання питання мови на‑ 

вчання в освітніх закладах, пошуку оптимальних шляхів імплементації 

статті 7 Закону України Про освіту. Майже в усіх респондентів є 

усвідомлення, що громадянин України має знати державну мову, однак 

більшість акцентує на тому, що без економічного підґрунтя сама мова не є 

стимулом до її вивчення, а також наголошують на проблемах, пов’язаних з 

методикою викладання української мови в загальноосвітніх закладах [див.: 

Шумицька 2018]. 

Проведені круглі столи допомогли здійснити такі дії: 1) промоніторити 

ситуацію щодо викладання української мови й літератури в школах з 

викладанням мовами національних меншин; 2) почути від самих педагогів 

про труднощі, що виникають у навчальному процесі в полілінгвальному се‑ 
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редовищі; 3) донести до вчителів інформацію про проєкт і його мету (щоб 

підготувати виконавцям проєкту підґрунтя на місцях для наступного 

проведення формалізованих і глибинних інтерв’ю) [див.: Толочко 2018б]; 

4) проаналізувати досвід європейських країн у врегулюванні мовного питання, 

спроєктувати його на українські реалії, подивитися на них через призму 

поглядів істориків, політологів, юристів, філологів, фахівців із соціальних 

комунікацій, щоб виробити пропозиції, оптимальні для України загалом і 

Закарпаття зокрема [див.: Толочко 2018a]. 

Напруга в стосунках з Будапештом тим часом не спадає. Незважаючи на 

те, що фактично з лютого 2018 р., тобто від часу, коли Конституційний Cуд 

України визнав “закон КК” — Ківалова-Колесніченка (подекуди його називали 

“закон ККК” — Кремля-Ківалова-Колесніченка Про основи державної мовної 

політики — неконституційним), і аж до жовтня цього року, коли Верховна 

Рада України ухвалила проєкт закону про державну мову в першому читанні, 

країна жила в правовому вакуумі: мовне питання нічим не регулювалося. 

Саме цей важливий внутрішньополітичний український крок міністр закор‑ 

донних справ Угорщини П. Сіярто назвав на національному громадському 

телебаченні М1 частиною антиугорської кампанії в Україні: „Мовний закон 

України робить неможливим використання угорської мови та мови решти 

національних меншин у сфері державного управління, ЗМІ і культурі. Цей та 

інші кроки ідуть урозріз із основоположними правами й нормами міжна‑ 

родного права. Україна постійно порушує його та свої міжнародні обов’язки. 

Тому ми й надалі будемо виступати проти прискорення євроінтеграційної 

співпраці України на всіх міжнародних форумах і в кожному окремому випад‑ 

ку станемо на захист членів угорської етнічної громади на Закарпатті” [Закон 

про мову… 2018]. Зауважмо також, що вже наступного дня колишній міністр 

фінансів Угорщини, голова руху „За сучасну Угорщину” Л. Бокрош підтримав 

Україну й засудив поведінку угорського МЗС: „Угорська дипломатія завдає 

неймовірної шкоди закарпатській угорській громаді, кількість якої швидко 

зменшується. Замість того, щоб намагатись домовитись із українською вла‑ 

дою, вона розпалює вогонь ненависті. Навіть не питання, що головну роль тих, 

хто програв, отримають закарпатські угорці” [Колишній угорський… 2018]. 

Отже, ситуацію, що склалася на Закарпатті, можна інтерпретувати, з одно‑ 

го боку, як політичну гру, яка, однак, будь-якої миті може вийти з-під контро‑ 

лю того, хто її ініціює, і, з другого боку, як добре продуману довготривалу 

геополітичну стратегію, спрямовану на розподіл української території. 

Глава МЗС України П. Клімкін, який відвідав регіон, убачає в небажанні 

Угорщини вирішити питання щодо українського закону про освіту й розбло‑ 

кувати зустрічі української делегації на вищому рівні в НАТО спроби Росії 

використати ситуацію на Закарпатті, що може загрожувати й Україні, і Угор‑ 

щині, і Європі [Клімкін: спроби… 2018]. 
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Тож питання врегулювання мовної ситуації в регіонах компактного про‑ 

живання етноспільнот, передусім на Закарпатті, потребує пильної уваги як 

української влади, так і європейського співтовариства. Пошук компромісних 

рішень на користь кожної зі сторін і далі на часі. 
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STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano status znaczenia lokatywno-analitycznego w 

strukturze narzędnika rzeczownikowego. Dokonano kwalifikacji przestrzeni ogólnej paradygmatu 

funkcjonalnego i semantycznego narzędnika rzeczownikowego z uwzględnieniem lokatywności 

statycznej oraz dynamicznej, a także podstawowych tendencji synkretyzmu. Nakreślono podstawy 

konceptualne interpretacji lokatywno-analitycznego znaczenia narzędnika autorstwa Jewhena 

Tymczenki. Prześledzono w ujęciu linearnym pozycyjną wewnątrzzdaniową wariantywność 

lokatywno-analitycznego znaczenia narzędnika, jego fleksję, wewnętrzną wariantywność 

semantyczną oraz status funkcyjny. Dzięki konsekwentnej analizie kwalifikacji lokatywno-

analitycznego znaczenia narzędnika dostrzeżono tendencje utrwalania badanego znaczenia 

 
1   Дослідження  виконано  в  межах  фундаментального  наукового  проєкту  Об’єктивна і 

суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінг- 

вокомп’ютерний виміри (0118U003137). 
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w strukturze współczesnego narzędnika rzeczownikowego oraz kierunki redukcji lokatywno-

analitycznego znaczenia w strukturze narzędnika, które uwarunkowane zostały przez 

wewnątrzkategorialne współoddziaływanie pomiędzy przypadkami oraz konkurencję między nimi. 

To ostatnie zjawisko przejawia się poprzez zastępowanie form lokatywno-analitycznego znaczenia 

narzędnika rzeczownikowego formami biernika, miejscownika,  a częściowo również dopełniacza i 

celownika. W artykule scharakteryzowano również podstawowy korpus analitycznych morfemów 

składniowych w strukturze lokatywno-analitycznego znaczenia narzędnika rzeczownikowego. 

Prawidłowości rozwoju gramatyki obiektywnej odzwierciedlają podstawowe zmiany w ewolucji 

lokatywno-analitycznego znaczenia narzędnika rzeczownikowego, co potwierdza konkurencja 

między przypadkami i redukcja części analitycznych morfemów składniowych w syntag- 

matycznych użyciach narzędnika rzeczownikowego.  

Słowa kluczowe: przypadek, narzędnik rzeczownikowy, znaczenie lokatywno-analityczne, 

znaczenie synkretyczne, lokatywność dynamiczna, lokatywność statyczna, wariantywność linearna, 

status funkcyjny 
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ABSTRACT. The status of locative-analytic semantics in the structure of the nominative-

ablative case is considered, the total space of the functional-semantic paradigm of the noun-ablative 

with the diagnosis of static and dynamic locative, the establishment of the main tendencies of 

syncretism, and the conceptual foundations of the interpretation of the locative-analytic semantics of 

instrumental by Yevhen Tymchenko are determined. Linear-positional intra-rhetorical variability of 

nominative-ablative analytical-locative semantics, its flexible marking, internal semantic variability 

and functional status are elucidated. Through a consistent analysis of the qualification of the analytical-

locative semantics of instrumental by the linguist, tendencies of preserving the investigated value in 

the structure of the modern nominative-ablative and the directions of reduction of the locative-

semantic semantics in the structure of the nominative-ablative, due to the intra-category inter-verbal 

interaction and competition, are revealed. The latter motivates the substitution of forms of locative-

analytical semantics of nominative-ablative by the analytical forms of the accusative, local, partly — 

genitive and dative cases. The main corpus of analytical syntactic morphemes in the structure of 

nominative-ablative analytical-locative semantics is characterized. The regularities of the 

development of objective grammar reflect the main tendencies of the noun-ablative evolution of 

analytical-locative semantics, which proves the inter-case competition and the loss of individual 

analytic syntactic morphemes in syntagmatic implementations of the nominative-ablative. 

Key words: case, nominative-ablative, locative-analytical semantics, syncretical semantics, 

dynamic localization, static localization, linear possibility, functional status 
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Теорія інструменталя в об’єктивній граматиці: категорійність, структурність… 203  
сучасній лінгвістиці орудний відмінок досліджений у формально-гра‑ 

матичному2 [Тимченко 1926], семантико-синтаксичному [Мразек 1964; 

Потебня 1958], семантичному [Вихованець 1987; Філлмор 1981], кому‑ 

нікативному [Загнітко 2018] аспектах. Актуальним також постає студіювання 

орудного відмінка в корпусній граматиці. Водночас привертають увагу спроби 

розкриття загальновідмінкового значення [Якобсон 1985], диференціювання 

структури відмінків, з’ясування їхньої ієрархії, установлення напрямів і тен‑ 

денцій міжвідмінкових транспозицій [Загнітко 2018]. Р. Мразек вирізнив 16 

значень орудного відмінка, розмежовуючи з-поміж них семантичні й синтак‑ 

сичні реалізації. Водночас необхідно наголосити на результатах опрацювання 

орудного відмінка А. Булигіною [Булигина 1958], О. Потебнею [Потебня 1958] 

та ін. Важливими є студіювання орудного соціативного й інструментально‑ 

го (Д. Станищева [1958]), орудного в пасивних і безособових конструкціях, а 

також орудного причини й порівняння [Ходова 1958], обмеження [Гадолина 

1958], часу [Малаховская 1958], орудного безприйменникового та прийменни‑ 

кового місця [Булигина 1958], орудного приіменного [Гадолина 1958], тенден‑ 

цій і напрямів адвербіалізування орудного іменникового [Тихомирова 1958]. 

О. Потебня розумів збігання у формі орудного декількох відмінкових 

омонімів (чи омоформ) як суто зовнішню схожість: „Ми звикли, наприклад, 

говорити про один орудний відмінок у російській мові, але насправді цей 

відмінок є не однією граматичною категорією, а декількома різними, які ге‑ 

нетично пов’язані між собою […]. Власне в нас декілька відмінків, позначу‑ 

ваних назвою орудного […]. Не знаючи кількості відмінків у природному 

сенсі цього слова, звичайно, не можна правильно розмірковувати над тим, чи 

зменшується їх кількість, чи ні” [Потебня 1958: 64] (переклад автор. — А. З.). 

Водночас лінгвіст аргументував, що низка функцій іменниково-орудного ви‑ 

різнилася із системи інших, внутрішньо пов’язаних між собою, відокремила 

її й тяжіє до інших граматичних категорій, перетинається з ними й утворює 

нерозривну єдність. На підтвердження цього наведемо приклади ад‑ 

вербіалізування іменниково-орудного часу: весною, осінню, вечорами (Маявся я 

влітку і взимку, весною і осінню /А. Дімаров/; За десять до дев’ятої /вес- 

ною та влітку робочий день у районних установах з восьмої починається, 

інші півроку — з дев’ятої / біжить в амбулаторію дружина /В. Дрозд/; Я вже 

смакував наперед, як прийде зима і ми будемо вечорами лускати смачне на- 

сіння /А. Дімаров/; Знаю тільки, що в армії він почав серйозно думати про 

навчання і скінчив вечорами середню школу  /В. Дрозд/); орудного  способу 

2 Розгляд локативно-аналітичної семантики в структурі іменникового інструменталя, яку 

висвітлює Євген Тимченко, продовжує попередні студії автора (Загнітко А., Загнітко Н., Тео- 

рія інструменталя в об’єктивній граматиці: категорійність, структурність (кваліфікація 

локативно-синтетичної семантики інструменталя Євгеном Тимченком), [в:] „Лінгвістичні 

студії / Linguistic Studies”; гол. ред. А. П. Загнітко, 2018, вип. 36, с. 17–26). 
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дії: Очамрієш, запаморочишся, голова обертом піде, та все швидше, наче 

колесо з гори; коли в’язи на шиї в тонюсінький мотузочок зів’ються, назад 

розкручується, і світ в інший бік кружеляє (В. Дрозд); А вона не вміла навіть 

спопелити поглядом, убити словом якогось там Заубуша (П. Загребельний); 

я весь зібрався й ривком скочив на ноги (О. Авраменко, В. Авраменко); Берн 

швидким кроком зайшов до приймального покою, тихо причинивши за собою 

двері (О. Бердник); Праворуч побачив оповиті легкою млою гори, що здійма- 

лися над містом амфітеатром (В. Чемерис); Очерет легенько шелестiв од 

вiтру, неначе щось повзло в ньому гадюкою (В. Винниченко). 

Для О. Потебні „граматична форма є елементом значення слова й рів‑ 

норядна з його речовим значенням” [Потебня 1958: 39] (переклад автор. — 

А. З.), тому наявність декількох значень чи функцій сигналізує про існування 

декількох форм. Відповідно й форма орудного, з одного боку, свідчить про 

загальне розуміння відмінка, а з другого, — відбиває наявність декількох 

відмінків. Наголошуючи на дещо однобічному розумінні форми в такому 

тлумаченні, С. Кацнельсон констатує, що подібний погляд зумовлював 

відкидання морфологічних форм „як специфічних одиниць плану й запе‑ 

речення поліфукційних форм. Там, де декілька значень чи функцій, там, за 

О. Потебнею, декілька форм. Граничним виявом такого однобічного по‑ 

гляду є перенесення морфологічних категорій до плану змісту. О. Потебня 

говорить про декілька функційних «відмінків» усередині кожного відмінка, 

надаючи морфологічній категорії семантико-граматичну значущість” [Кац‑ 

нельсон 2001: 125] (переклад автор. — А. З.). Для О. Потебні актуальною 

поставала автономність і самостійність семантичного плану в граматиці (за 

С. Кацнельсоном), тому, на думку вченого, „загальне мовознавство важливе 

й об’єктивне як результат порівняння не окремих значень, а низок значень, і 

такими значеннями постають не самі значення, а їхні відношення” [Потебня 

1958: 33] (переклад автор. — А. З.). Геніальність О. Потебні виявилася  у 

визначенні особливостей нерівнорядності відношень у межах відповідної 

форми, і, відповідно, у висновку про наявність декількох відмінків. Твер‑ 

дження ж про омононімію відмінкових форм відбиває тяжіння лінгвіста до 

психолінгвізму в мовознавстві. 

У своїх студіюваннях Є. Тимченко ґрунтовно осмислив лінгвістичну спад‑ 

щину попередників і з опертям на порівняльно-історичну методологію по‑ 

дав кваліфікований аналіз еволюції іменниково-орудного з виявом основних 

і / чи неосновних тенденцій розширення і / чи звуження семантичної ємності 

форми іменниково-орудного, що у своїй парадигмі охоплює субстанційну й 

несубстанційну семантику. У функційно-семантичній парадигмі іменни‑ 

ково-орудного особливої уваги заслуговує кваліфікація лінгвістом аналітич‑ 

но-локативної семантики іменникового орудного, що не перебувала в розрізі 

викінчених студіювань. Заявлене й мотивує актуальність дослідження. 
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Погляди Є. Тимченка на відмінкову систему побіжно вивчали в семан‑ 

тико-синтаксичному аспекті І. Вихованець [Вихованець 1987], О. Межов 

[Межов 2012], у статусно-рівневому вимірі — Н. Костусяк [Костусяк 2012], 

у внутрішньореченнєво рольовому вияві — Т. Масицька [Масицька 2016],  у 

комунікативно-апелятивному розрізі — М. Скаб [Скаб 2002] та ін. Метою 

дослідження постає визначення особливостей кваліфікації аналітично-лока‑ 

тивного іменниково-інструментального Є. Тимченком з послідовним окрес‑ 

ленням статусу в його структурі окремих аналітичних синтаксичних морфем 

і встановлення лінійно-позиційного закріплення, семантичного варіювання 

аналітично-локативного іменниково-інструментального, їхнього маркування. 

У зв’язку із цим необхідно розв’язати такі завдання: 1) визначити статус імен‑ 

никово-інструментального аналітично-локативної семантики в граматичній 

концепції лінгвіста; 2) спроєктувати встановлені функційні та лінійно-пози‑ 

ційні різновиди іменниково-інструментального аналітично-локативної семан‑ 

тики на сучасний зріз дискурсивно-текстових практик; 3) схарактеризувати 

співвідношення і / чи неспіввідношення аналітично-локативної семантики 

іменниково-інструментального з локативною семантикою інших відмінків; 

4) скваліфікувати силові поля іменниково-інструментального аналітично-ло‑ 

кативної семантики; 5) окреслити статусні мотивації іменниково-інструмен‑ 

тального аналітично-локативної семантики в лінійній структурі речення 

об’єктивної граматики. Новизна аналізу мотивована обґрунтуванням статусу 

аналітично-локативної семантики у функційно-семантичній парадигмі імен‑ 

никово-інструментального загалом та в граматичній концепції Є. Тимчен‑ 

ка зокрема. Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні статусу 

іменниково-інструментального в граматичній концепції Є. Тимченка та квалі‑ 

фікації іменниково-орудного аналітично-локативної семантики в об’єктивній 

українській граматиці. Практичне значення студіювання зорієнтоване на вико‑ 

ристання його результатів у дослідженнях з історії українського мовознавства, 

створення цілісної концепції об’єктивної граматики української мови, вико‑ 

ристанні окремих тез в опрацюванні навчальних курсів з актуальних питань 

історії граматики, еволюції граматичних теорій. 

Навіть побіжне ознайомлення з творчим доробком видатного лінгвіста 

Є. Тимченка переконує, що він здійснив багатоаспектний розгляд іменниково‑ 

го інструменталя з послідовним розмежуванням у його структурі інструмен‑ 

тального місця [Тимченко 1926: 19–28], часу [Тимченко 1926: 28–31], соціа‑ 

тивного [Тимченко 1926: 32–33], знаряддя або середника чинності [Тимченко 

1926: 33–43], матерії чинності [Тимченко 1926: 43–45], суб’єкта й об’єкта 

чинності [Тимченко 1926: 51–55] і супровідної чинності чи стану [Тимченко 

1926: 63–66], супровідної обставини [Тимченко 1926: 66–71], причинового 

стосунку [Тимченко 1926: 62–72]. Сучасний термін орудний співвідноситься 

з уживаним Є. Тимченком терміном інструменталь. Сьогодні останній термін 
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здебільшого використовують на позначення відповідної синтаксеми (І. Ви‑ 

хованець [Вихованець 1987] та ін.) чи словотвірної категорії (І. Вихованець 

[Вихованець 1987], К. Городенська [Городенська 1994: 22–28], 

М. Ландер [Ландер 2007: 407–411], Л. Мурзіна [Мурзіна 1996: 64–67] та ін.). 

У центрі уваги перебувають лексична й граматична семантика, словотвірний 

потенціал інструменталя, вияв тенденцій та умов згортання семантико-

синтаксичної структури речення й утворення дериватів інструментальної 

семантики, співвідношення семантичної та формально-граматичної структур 

твірного й похідного речень. На позначення такого зразка інструментально-

субстанційної семантики використовують також термін інструментив (→ 

інструментатив), наголошуючи на його денотативній ролі інструментного 

типу — позначає „рухливі чи нерухливі прилади, що допомагають агенсу 

виконувати акціональні, інтелектуальні чи творчі дії. Такі інструменти можуть 

бути рухливими (предметний компонент фізичної діяльності як 

спеціалізований / неспеціалізований” [Загнітко 2012/2: 369–370]: 

Наступного ранку я не встиг ударити сокирою по полiнi, як прибiг солдат 

(Р. Андріяшик); Я постійно калічу себе ножем, коли накраюю хліб 

(С. Андрухович). Реалізування субстанційного інструментива (↔ інстру- 

ментатива) формою орудного відмінка є валентно зумовленим і 

позиційно закріпленим у лінеарно реченнєвій структурі. У концепції 

інструменталя Є. Тимченка такий вияв інструменталя кваліфіковано як 

регулярний в об’єктивних дієслів: На сіно ця трава не годиться: її не 

вскубнеш косою, збивається в клубки (В. Близнець); Батько зачав лопатою 

вирубувати під корінь будяки, а дід Рятушняк виривати лободу 

(М. Вінграновський). Особливої уваги вимагає розгляд Є. Тимченком 

локативно-аналітичного реалізування інструменталя. 

У своїй семантиці іменниково-орудний є надзвичайно розмаїтим із чітко 

вираженим прототиповим інструментальним значенням. Діапазон семантич‑ 

них ролей іменниково-орудного охоплює: 1) роль інструмента: Слухав (Іван 

Петрович — А. З.) Тетяну, співчував їй, щось різав ножем, діставав виделкою 

з полумиска, пив з кухлика узвар (М. Коцюбинський); У чистий дзвін копит 

зрідка вплітається металевий перестук, начеб коваль відривчасто б’є мо- 

лотком по ковадлу: задні підкови досягають передніх (М. Стельмах); 2) роль 

засобу: Такою крейдою пишуть також увечір перед Юрієм хрести на дверях 

стаєн і хлівів, щоби ніяка нечиста сила не шкодила худобі (І. Франко); Власні 

уподобання, підказані власністю його непримхливого серця, коли він зважував, 

що, як і якою фарбою малювати! (В. Домонтович); 3) роль пацієнса: Він ке- 

рував заводом стратегічного значення (А. Кокотюха); Диригував оркестром 

наш добрий знайомий Венедикт Валентинович (О. Донченко); 4) роль ефек‑ 

тора: Зірки на крилах розмило дощем, крізь бетон на постаменті билась суха 

трава (С. Жадан); 5) роль траєкторії: Куди її везуть? Спочатку їхали лісом, — 

це Стеха визначала по хльосканню гілля, а незабаром вискочили в степ: тут 
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припекло сонце (В. Малик); 6) роль стимулу: Від Сікори пахне морем, він 

увесь сяє (Ю. Бедзик); Дорослі соромляться своєї приналежності до тварин, 

ласкаво дозволяючи дітям захоплюватися красою і мудрістю живих ство- 

рінь (Г. Пагутяк); 7) роль часу: Казав вечорами не виходити з хати, бо може 

надлетіти «випадкова» куля (М. Андрусяк); 8) роль аспекту: Перед Манюсею, 

котра ніколи не вирізнялася розумом, він відбрехався, але що скаже на робо- 

ті? (Ю. Винничук); 9) роль еталона порівняння: «Увечері я вийшла на город 

і почула дуже незвичайний і дивний звук — наче хтось гавкав, нявкав і кри- 

чав совою одночасно», — згадує жителька села (Сільські вісті. 2011.12.01); 

10) роль міри: Але що могли зробити ці люди? Бігали, носили відрами воду, 

хлюпали на вогонь, а він горів усе дужче (Б. Грінченко); Єдине, що трафляє, це 

вода, яку треба буде викручувати з криниці і носити відрами (А. Дністровий). 

В українській мові майже не трапляється орудний у ролі причини та функційно 

нерегулярним постає іменниково-орудний агенса, характерний для пасивних 

конструкцій, який тривалий час нав’язувано українському синтаксису як 

такий, що посилює і / чи поглиблює взаємодію мов, формуючи їхню сталу 

граматичну множину. В одному з досліджень наголошено: „Відділ граматики 

Інституту української мови НАН України пропонує уникати пасивних 

конструкцій на зразок Рекомендовано до друку вченою радою Інституту 

української мови НАН України. Натомість уважає доцільним 

використовувати двоскладне речення — Рекомендувала до друку вчена рада” 

[Лаврінець 2010: 13−14], що відбиває основні напрями стилістичного 

внормування в сучасному граматичному ладі української мови. 

За своїм виявом іменниково-орудний локативно-аналітичної семантики 

постає флексійно сильним, синтагмально рівнорядним, позиційно неодно‑ 

рідним, семантично одностатусним з внутрішньою варіантністю, функційно 

полідіапазонним. 

Флексійно іменниково-орудний має сильний вияв. У закінченнях імен‑ 

никово-орудного відбито диференціювання іменників на тверду (-ою / -ами, 

-ом / -ами: липою / липами, дубом / дубами), м’яку (-ею / -ями, -єм (-jем) / -ями 

(-jем), -ям / -ями: пустелею / пустелями, якорем / якорями, знанням / знан- 

нями), мішану (-ею / -ами, -ом / -ами: межею / межами, екземпляром / ек- 

земплярами) групи, а також флексії -ю / -ями, -ою /-ами (тінню / тінями, 

церквою / церквами), -ам / -ами, -ям / -ами (лошам / лошатами, плем’ям (пле- 

менем) / племенами, телям / телятами). В іменниково-відмінковій флексій‑ 

ній структурі орудний аналітично-локативної семантики має сильну позицію 

й формує флексійне ядро іменниково-відмінкової системи. Водночас флек‑ 

сійна мотивованість іменниково-орудного аналітично-локативної семантики 

є послабленою, оскільки її реалізування залежить від функційного статусу 

синтаксичної аналітичної морфеми, її семантики: над деревом і під деревом, 

перед деревом і за деревом. 
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У синтагмальній виявлюваності іменниково-орудний аналітично-локатив‑ 

ної семантики постає сильним з відповідним набором аналітичних синтаксич‑ 

них морфем зразка за, під, попід, перед, над та ін., з-поміж яких легко просте‑ 

жувані відповідні просторові координати з відбиттям просторових меж: над 

об’єктом, під  об’єктом,  за  об’єктом,  перед  об’єктом: Над будинком  летіла 

хмара вороння з криком та лопотінням крил, злагоджено, наче військо 

наступало (Г. Вдовиченко); Гараж під будинком, нам варто лише сісти в 

спеціальний ліфт, — пояснив він, вловивши запитливий погляд, який Лукас 

кинув на Пат (П. Загребельний); Третя група складалася з шістьох 

Штепанових підлеглих, яких ми спрямували на галявину за будинком 

(О. Авраменко, В. Авраменко); Коли флаєр приземлився на майданчику перед 

будинком Руслана Ковальова, Олег змiряв мене пильним поглядом 

(О.  Авраменко, В.  Авраменко). Просторова семантика синтаксичних 

аналітичних морфем може бути описана в межах топологійного підходу, 

обґрунтованого М. Гервегом [Herweg 1991: 758–785] щодо прийменника in, 

де значення кваліфіковано як ̒ включення’ (inclusion) одного об’єкта в інший. 

Свого часу Л. Талмі схематизував простір у його відбитті мовними 

одиницями, наголошуючи, що топологійні типи структурують мовний 

простір. Спираючись на аналіз значення (meaning) і поверхневого 

вираження (surface exspression), дослідник диференціює семантичні елементи 

(рух, шлях руху, фігура / орієнтоване, фон / орієнтир, спосіб, причина) й по‑ 

верхневі елементи (дієслово, службові слова, підрядні частини) та аргументує 

відсутність симетрії між визначеними двома рядами елементів. Очевидно, 

твердження про те, що „людина вимірює не окремі параметри, а об’єкт пов‑ 

ністю, зараховуючи його до того чи до того топологійного типу — круглі, ви‑ 

тягнуті, плоскі, безформенні” (за Л. Талмі, порівн. також [Плунгян, Рахилина 

2000: 115–133]), потребує свого поглиблення, оскільки кваліфікація об’єкта 

постає в аспекті його зв’язності (кількість складників, внутрішніх структу‑ 

рувань і т. ін.) і / чи неможливості такої кваліфікації з внутрішньою будовою 

(можливо для поверхні куба, але зовсім неприйнятне для поверхні тора) як 

особливі величини неперервності). Для топологійної класифікації неістотним 

постає викінчене знання розмірів (довжини, ширини, глибини, товщини та ін.) 

об’єкта: Гуркіт одинокого мотора просто над хатою не привернув моєї уваги 

(М. Андрусяк); Запасний вихід із бункера виходив далеко поза хатою (М. Ан‑ 

друсяк); Перед хатою стоїть старий гіллястий ясен, усю хату й половину 

дворища вкриває він своїми вітами (С. Васильченко); Під хатою лежала пе- 

ревернута догори дном байда (І. Багряний). У викладених прикладах аналі‑ 

тично-локативний іменниково-орудний диференційований за відповідними 

геометричними точками (попереду ↔ позаду ↔ унизу ↔ вгорі), кожна з яких 

має власний горизонтальний і вертикальний фрактали в текстовій структурі. 

Іменниково-орудний аналітично-локативної семантики є позиційно не‑ 

однорідним, оскільки може займати будь-яку лінеарну внутрішньореченнє‑ 
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ву позицію: Ген за подвір’ям стовбичили, плачучи, поодинокі жінки й діти 

(І. Багряний) — ініціальна; По небу прокотився невидимий грім і впав десь 

поблизу, за лісом    (В. Дрозд) — фінальна; а на болоті за лісом нікого нема, 

у лузі косарі (В. Дрозд) — внутрішньорядна лінеарно серединна; а я гадкую 

собі, що усе сеє тольки у нас у Мньові да у довкіллі і робилося, за лісами   та 

болотами (В. Дрозд) — опосередковано лінеарну (у довкіллі → за лісами 

та болотами) та ін. 

Семантична одностатусність іменниково-орудного аналітично-локативної 

семантики визначувана належністю таких форм до множини локативності 

з внутрішнім диференціюванням окремих  секторів ʻпозаду’,  ʻпопереду’, 

ʻзнизу’, ʻвгорі’, ʻусередині простору’. Кожний з таких секторів мотивований 

позиційним закріпленням при тих чи тих дієсловах. Так, семантика ʻпозаду’ 

постає регулярною при дієсловах, які виділив Є. Тимченко [1926], зокрема: 

класти, покласти, положити, ставити, поставити, лягати, лягти, залягати, 

залягти, сідати, сісти, засісти, присісти, ставати, стати. При названих 

дієсловах використовуються форми іменниково-орудного аналітично-лока‑ 

тивної семантики: Тоді Здан-кричник зладив ще одного. Цього вже поста- 

вив за Чорними ворітьми, навчив кількох боїв самим заряджати й кидати. 

Свенельд поодкочував свої пороки ще далі назад (І. Білик). До таких утворень 

прилягають реалізації іменниково-орудного синкретичної семантики (аналі‑ 

тично-локативного й атрибутивного значень): поза садом, поза лісом, поза 

мостом, поза селом, поза городом, поза полем (дорога → яка? і де?): Я стеж- 

кою (якою? і де?) поза садом їхав, а він крадеться, а тоді як шугоне в кущі 

(В. Нестайко). До синкретичних належать також форми іменниково-орудного 

із синтаксичними аналітичними морфемами між (межи): між горами, між 

селами, між лісами (Ці три доби ми з Дружаною пересиділи в зимарці між 

лісами (якій? і де?) (Р. Андріяшик). Сюди  ж потрібно зарахувати й форми  з 

аналітичною синтаксичною морфемою поміж — зі значенням ‘поширення в 

певному просторі’ (Є. Тимченко [1926]): поміж туманами, поміж горами, 

поміж листям, поміж гіллям, поміж рядами, пор.: Колись давно-давно по- 

між горами, на пречудовій долині розкинулася країна Соняшина (В. Багірова). 

До заявленої множини прилягають форми з аналітичною морфемою проміж 

із розмежуванням придієслівного (йти проміж лісами, утекти/утікати про- 

між будинками: Блукав я самітно проміж деревами / з моєю печаттю один 

/ і мучивсь гіркими давнішими снами (П. Куліш) та приіменникового (ходіння 

проміж горами) виявів. 

Семантика  ̒ вгорі’(вище чогось) є  регулярною для  дієслів  з  постпозиційною 

аналітичною синтаксичною морфемою над на кшталт стояти над ворота- 

ми й нерегулярною для дієслів зразка світити над лісом, шуміти над лісом. 

Є. Тимченко диференціює два значення такого іменниково-орудного аналітич‑ 

но-локативної семантики [див.: Тимченко 1926]: 1) ‘щось або стан у положенні 
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вище чогось’: Над лісом місяць світить (А. Дімаров) і 2) ‘близькість до того, 

що за своїм положенням нижче’: Над річкою, над ярцем стоїть дівка з молод- 

цем (П. Чубинський). Напрями розмежування заявлених двох значень дослідник 

не актуалізує. Останнє мотивовано тим, що встановлені два різновиди можна 

диференціювати з максимальним урахуванням їхньої синтагмальності й засто‑ 

суванням геометричного моделювання простору наратора. Усе, що відбувається 

вище від нього, стосується першого різновиду значення (над хмарою, над дере- 

вом, над лісом), а все, що геометрично нижче від точки розташування наратора, 

природно пов’язане з другим (над морем, над водою, над рікою). Водночас 

постає питання про значеннєву кваліфікацію конструкцій зразка над джере- 

лом, адже джерело може знаходитися ‘вище чого’ й ‘положенням нижче’: Тади 

знову прийшли комсомольці під гору Крукову, прочувши про сеє, геть кручу над 

джерелом зрили, глину утрамбовували дерев’яними товкачами (В. Дрозд) — 

перше значення і Стояла дівчина над джерелом (В. Дрозд) — друге значення. 

Розглядаючи особливості іменниково-орудного аналітично-локативної 

семантики із синтаксичною морфемою понад, Є. Тимченко [див.: Тимчен‑ 

ко 1926] наголошує на значущості в таких утвореннях відтінку ‘поширення 

в просторі’, що можна поглибити через актуалізування семантики ‘поши‑ 

рення в просторі над чимось’: Потім він плив морем, чи, вірніше, не плив, 

а летів понад морем, без літака, просто, як пташки (Є. Гуцало); Мисливець 

обережно йшов понад берегом, уважно придивляючись до кущів (О. Бердник). 

Функційна полідіапазонність іменниково-орудного аналітично-локативної 

семантики мотивована його семантичною варіативністю (‘вгорі’ ↔ ‘внизу’ 

— ‘позаду‘ ↔ ‘попереду’ ↔ ‘у середині чогось’ та ін.), наявністю похідних 

утворень із синкретичною семантикою. Відсутність однозначного лінеарно 

позиційного  закріплення  іменниково-орудного  аналітично-локативної  се‑ 

мантики відбиває його валентну немотивованість, комунікативно інтенційну 

значущість в опозиції ‘оповідач / спостерігач’.  

У монографії Вокатив і інструменталь в українській мові Є. Тимченко 

[Тимченко 1926] концентрує увагу на встановленні закономірностей 

лінійного підпорядкування іменникового інструменталя, що мотивує 

диференціювання інструменталя у вільному зв’язку з дієсловом [Тимченко 

1926: 19–31] й інструменталя в тісному (щільному) зв’язку з дієсловом 

[Тимченко 1926: 32–89]. Водночас ураховано функційне відношення 

іменникового інструменталя до номінатива як частини до цілого й цілого до 

частини [Тимченко 1926: 75–79], а також еволюційне заступання формами 

іменникового інструменталя форм номінатива, датива й акузатива з 

послідовним розглядом інструментального предикативного [Тимченко 1926: 

79–88], інструментального апозиційного [Тимченко 1926: 88–89]. Іменниково-

інструментальний апозиційний, на погляд дослідника, „вказує на ознаку, що не 

надається підметові чинністю дієслова, себто час, що з ним зв’язаний, а ознаку, 

що в момент чинности уявляється вже їм властивою, готовою, даною в них” 
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[Тимченко 1926: 88], порівн.: Атосса вже втретє стала царицею Персії: 

спочатку її взяв дружиною рідний брат Камбіс, потім, ще за життя 

Камбіса, вона вийшла за самозванця Гаумату, а тепер Атоссу забрав до 

свого гарему й Дар’явауш (І. Білик) (↔ стала за царицю, взяв за дружину); 

Тепер він був керівником свого власного темного кола (О. Авраменко) (↔ був 

за керівника). 

Іменниково-орудний аналітично-локативної семантики Є. Тимченко роз‑ 

глядає з-поміж виявів орудного з аналітичними синтаксичними морфема‑ 

ми — прийменниками, наголошуючи, напр., що „прийменник за виражає 

просторове виображення «позаду» чи тут зіставляються положення кількох 

предметів у просторі, чи їх діяльність в ній, з цього підставою значіння розви‑ 

нулися инші, залежні від речового значіння елементи, що входять в сполучен‑ 

ня, дієслова і ймення” [Тимченко 1926: 102]. Лінгвіст розмежовує статичний 

і динамічний іменниково-інструментальні аналітично-локативної семантики, 

статус яких мотивований дієслівною семантикою: Бере господаря, садить за 

столом (І. Франко); Посаджений [Андрон Гурійович — А. З.] за столом на 

почесному місці, рябіє моряцьким тільником, крутоплечий, зовсім лисий 

(О. Гончар); порівн. також: класти, покласти, садити, посадити, лягти, ля- 

гати, залягти, ставати, ставити, поставити, лежати та ін. У цьому разі 

диференціювання двох різновидів аналітично-локативної семантики замкнуто 

на дієсловах, а позиційний вияв іменниково-орудного імплікує в собі валент‑ 

нозумовлену локативність (де?) — на позначення місця (локалізація одного 

предмета щодо іншого) і водночас окреслює динамічну локалізацію „одного 

предмета щодо іншого з вказівкою на вихідну або кінцеву точку поширення 

дії або стану” [Нетребчук 2003: 206]. 

Семантично протилежним синтаксичній аналітичній морфемі за в іменни‑ 

ково-орудного є морфема перед, що визначає простір ‘перед чимось’ (↔ де?): 

Перед хатою стоїть старий гіллястий ясен (С. Васильченко). Інколи такі 

форми мають синкретичний характер (локативне й об’єктне значення), що 

мотивовано вторинним лінеарно позиційним характером у внутрішньоречен‑ 

нєвій структурі: Море лежить перед ними спокійне, лише місячна доріжка, 

простелившись в далечінь (О. Гончар) (лежить перед ними → де? і перед 

ким. Констатована в Є. Тимченка синтаксична аналітична морфема наперед 

(просторове значення) з іменниково-орудним у сучасному граматичному ладі 

не зафіксована [див.: Тимченко 1926]. 

Аналітично-локативна семантика форми іменниково-орудного з аналі‑ 

тичною синтаксичною морфемою під є протилежною формі з над і виражає 

значення ‘положення нижче другого предмета’ [Тимченко 1926]: Один лише 

старий священик інколи сидить під деревом (О. Бердник); Ходив з дарабами 

від чотирнадцяти літ, поховав під Ворітцями батька (Р. Андріяшик) чи 

‘близькість’: Собака стояв під грушею біля млинка і не зводив з Миколки зди- 
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вованих очей (М. Вінграновський); Гриць ліг під кущем лози поруч з Товкачем 

і задрімав на осонні (О. Бердник). Значення ‘поширення в просторі’ виражає 

також аналітична морфема попід (порівн. значення прийменника понад) із 

внутрішнім диференціюванням ‘положення нижче другого предмета’ і ‘близь‑ 

кість’: Сава пролетів попід аркою, заглибився в хащі лісу, ніби захоплений 

вихором птах (О. Бердник) і Міліція кілька днів шукала попід кущами якихось 

речових доказів (Л. Костенко). 

Іменниково-орудний аналітично-локативної семантики Є. Тимченко роз‑ 

глядає в структурі синтагм, зосереджуючи увагу на відповідних аналітичних 

синтаксичних морфемах [Тимченко 1926]. Крім того, дослідник зосереджував‑ 

ся на вивченні конкурентності форм інших аналітичних утворень — іменнико‑ 

во-знахідного, іменниково-родового та ін. Для науковця істотним постає статус 

аналітично-локативної семантики в загальній системі функційного вияву імен‑ 

никово-орудного (темпорального, соціативного та ін.) [див.: Тимченко 1926]. 

Іменниково-орудний аналітично-локативної семантики у внутрішньоре‑ 

ченнєвій структурі є позиційно незакріпленим і валентно незумовленим, чим і 

мотивована досить поширена синкретичність форм іменниково-орудного, 

семантична варіантність іменниково-орудного аналітично-локативної семан‑ 

тики. Внутрішня значеннєва варіантність мотивована сприйняттям наратора 

об’єкта й відбиттям останнього у відповідній просторовій уяві. Іменнико‑ 

во-орудний аналітично-локативної семантики вимагає осмислення не лише 

в  історико-лінгвістичній  спадщині  Є. Тимченка,  а  й  розгляду  його  інтер‑ 

претації іншими вченими (Ю. Шевельов та ін.), дослідження його статусу 

в сучасному граматичному ладі з простеженням еволюційних змін у його 

цілісній функційно-семантичній парадигмі, виявом регулярності відповідних 

синтаксичних аналітичних морфем у реалізуванні аналітично-локативної се‑ 

мантики іменниково-орудного, установленням співвідношення динамічного 

й статичного значень іменниково-орудного аналітично-локативної семантики. 

Не менш перспективним постає визначення конкурентності форм іменни‑ 

ково-орудного аналітично-локативної семантики з рівно- й нерівнорядними 

відмінковими формами (знахідного, родового, давального та ін.), розкриття 

їхнього статусу в дискурсивних практиках і встановлення видозмін в об’єк‑ 

тивній мовносоціумній граматиці. 
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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest twórczości W. Gabora w kontekście zróżnicowanej 

gatunkowo i stylistycznie współczesnej ukraińskiej nowelistyki. Celem artykułu jest ukazanie 

twórczości wspomnianego pisarza w dialektyce tradycji i nowatorstwa. W wyniku dogłębnej analizy 

można dojść do wniosku, że W. Gabor kontynuuje gatunek klasycznej noweli i jednocześnie 

eksperymentuje, wprowadzając innowacje nie tylko w obrębie formy, ale i treści. Wczesne utwory 

prozaika wykazują cechy poetyki modernistycznej. Silnym dramatyzmem i lakonicznością w duchu 

W. Stefanyka wyróżniają się nowele Щоб не бив бубон, Звір, Швонц (tom Книга екзотичних снів 

та реальних подій), w których realizowane są główne postulaty ekspresjonizmu — konfrontacja 

życia i śmierci, tragiczny światopogląd, psychologizm, ważna rola szczegółu artystycznego. W 

nowelach ze zbioru Про що думає людина pojawiają się cechy impresjonizmu łączące W. Gabora z 

M. Kociubynskim. Jednocześnie można wyróżnić w powyższym tomie główne cechy współczesnej 

noweli modyfikowanej, gdy działania wewnętrzne bohaterów wychodzą na plan pierwszy, podobnie 

jak pogłębiona asocjatywność, metaforyczność, wyobrażenia. Ponadto w stylu W. Gabora można 

wyróżnić zarówno elementy realistyczne, jak i romantyczne, których połączenie stanowi podstawę 

fantastycznego realizmu pisarza (nowela Поминки). 

Słowa kluczowe: nowela, ekspresjonizm, impresjonizm, psychologizm, szczegół artystyczny, 

realizm fantastyczny 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 218 2020-03-27 
09:41:34 

 

 

У 

 

 

 

218 Наталія Дашко 

VASYL GABOR’S NOVELS: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

 

NATALIA DASHKO 

Dnipro National Uniwersity named after Oles Gonchar, Dnipro — Ukraine 

 

 
ABSTRACT. The article presents an attempt at interpreting Gabor’s works to disclose some 

ambiguities. The investigation is carried out within the research framework of modern Ukrainian 

novel varied by genre aspects and stylistic features. This determines the topicality of the paper, which 

aims to identify traditions and innovations in the writer’s novels. The investigation leads to the 

conclusion that V. Gabor has contributed to further development of a classical novel genre and 

simultaneously has ventured to experiment. He recreates not only the form, but also the content. 

Works of the novelist are primarily marked with the modernist poetics features. Short stories Shchob 

ne byv bubon, Zvir, Shvonts (the collection Knyha ekzotychnykh sniv ta realnykh podii) are dramatic 

and laconic in a Stefanyk style. The main dilemma of expressionism is realized in those novels — the 

confrontation of life and death, the tragedy of mental outlook, psychologism, important functional 

role of artistic detail. In the novels of the collection Pro shcho dumaie liudyna there are signs of 

impressionism, which brings V. Gabor to M. Kotsiubynskyi. Simultaneously key features of the 

modern modified novel appear when the internal action becomes the main one with profound 

associativity, metaphors, figures of speech highlighted. In addition, the components of Gabor’s style 

are both realism and romanticism, the combination of which becomes the basis for the fantastic 

realism (novel Pomynky). 

Key words: novel, expressionism, impressionism, psychologism, artistic detail, fantastic realism 

 

 
сучасній  українській  літературі  одним  з  провідних  жанрів  є  нове‑ 

ла.  Коло  письменників-новелістів  досить  широке:  серед  них  Н. Бі‑ 

чуя, В. Ґабор, С. Грабар, В. Даниленко, Є. Кононенко, Б. Мельничук, 

В. Назаренко, Г. Пагутяк, Л. Пономаренко, В. Портяк, А. Содомора, Л. Таран, 

Г. Тарасюк, Л. Тарнашинська, І. Роздобудько та ін. Таке активне зацікавлен‑ 

ня новелою пояснюється тим, що вона, як жодний інший жанр, віддзерка‑ 

лює сучасність і ті зміни, що відбуваються в суспільстві й свідомості людей, 

дає змогу максимально заглибитися у внутрішній світ героїв. Проте й сама 

новела зазнає певних трансформацій і репрезентована значною кількістю 

жанрово-стильових модифікацій, серед яких назвемо магічну (В. Ґабор), 

неоготичну, ґротескно-іронічну (В. Даниленко), філософсько-інте-

лектуальну (В. Назаренко) новели тощо. 

Серед здобутків сучасної української новелістики особливе місце посі‑ 

дає творчість В. Ґабора. Перу автора належать лише дві (абсолютно різні за 

жанрово-стильовими особливостями) збірки: Книга екзотичних снів та ре- 

альних подій і Про що думає людина: Візії та невигадані історії. Перша з них 

писалася впродовж двадцяти років. Такий довготривалий процес роботи над 

збіркою письменник пояснив просто: „Я пишу виключно новели, а це дуже 
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специфічний жанр, який вимагає колосальної концентрації енергії й емоцій та 

миттєвого вибуху. А в подібному стані людина не може знаходитися постійно, 

тому новелісти й пишуть так мало” [Ґабор 2010: 111–112]. 

Книга екзотичних снів та реальних подій побачила світ 1999 р. (потім її 

ще двічі перевидали) і відразу опинилася й продовжує залишатися в центрі 

наукових зацікавлень літературознавців, кожен з яких знаходить у ній щось 

своє. Твори збірки розглядають як крізь призму традиції новелістичного 

жанру, порівнюючи новели Ґабора й Стефаника [Слободян 1999: 8–18], так 

і новаторства, зазначаючи, що новели В. Ґабора — це яскравий зразок 

сучасної української магічної новели [Мельник 1998: 46–51]. Досліджуючи 

новелістику В. Ґабора в контексті світової літератури, А. Горнятко-Шумило‑ 

вич ставить в один ряд його новели й новели аргентинського письменника 

Х. Кортасара й відзначає, що обидва автори дотримуються принципу лаконіч- 

ності новелістичного жанру (причому дослідниця справедливо наголошує на 

тому, що у В. Ґабора проза навіть більш лаконічна), „характер фантастичного, 

своєрідна оніричність, балансування на межi сну й дійсності, подібність мо‑ 

тивів тощо” [Горнятко-Шумилович 2014: 39–49]. 

Збірка Про що думає людина, до якої В. Ґабор, за його словами, ішов „май‑ 

же п’ятнадцять літ, збираючи для неї нові слова, образи і враження” [Ґабор 

2012: 7], народилася буквально за декілька місяців [Ґабор 2012: 8], за жанром 

і стилем відрізняється від попередньої. Свій творчий задум письменник роз‑ 

криває в Слові до читача, уміщеному як передмова до збірки: „…довкола 

відбувається так багато цікавих подій, і живе так багато людей із дивними   й 

сумними долями, що в мене з’явилося непереборне бажання розповідати 

саме про них. Однак для цього потребував інших слів, іншої тональності     й 

іншого […] виміру мови” [Ґабор 2012: 7]. Тож на перший план зображення 

виходять людина і світ, свідченням чого є назви творів Світ людини в кімнаті, 

Світ людини біля будинку, Світ, який зникає та ін., а також внутрішній світ 

людини з її думками й переживаннями, що підтверджує поетика назви Про 

що думає людина. В одному з інтерв’ю з нагоди виходу збірки В. Ґабор за‑ 

значив, що „хотів написати невелику за обсягом книгу, в якій був би великий 

світ” [Таран 2018]. Письменнику це вдалося: внутрішній світ людини й світ 

навколо неї поєдналися в один великий світ. 

Жанр творів збірки Про що думає людина В. Ґабор визначає як новели, 

хоча дослідники зауважують, що ці твори „не вкладаються у звичайну жанро‑ 

ву класифікацію, це роздуми, оповіді” [Неборак 2018], тому „важко однознач‑ 

но визначити жанр” — новели це чи етюди, але це не має значення, головне 

„полягає в тому, що цю прозу читаєш з неослабним інтересом” [Погорецький 

2018]. Власне, сам письменник зізнається, що після Книги екзотичних снів та 

реальних подій йому було нецікаво. Він боявся, щоб друга збірка не вийшла 

подібною до першої, тому не мав на меті „писати оповідання чи новели, стро‑ 
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го дотримуючись вимог жанру та вигадуючи нових героїв, тому зупинив свій 

вибір на улюбленому японському жанрі дзуйхіцу — вільному «слідуванню 

пензлю», чи пак — на асоціативному письмі” [Ґабор 2012: 7]. Цей жанр дав 

змогу В. Ґабору в довільній формі записати власні переживання, враження, 

досвід тощо. Очевидно, те, що термін джуйхіцу часто тлумачать як ‘есе’ або 

‘записки’ [Культура Японії 2019], дає підстави дослідникам уважати твори 

збірки Про що думає людина есеїстикою. 

Зважаючи на таку неоднозначність і дискусійність в інтерпретації нове‑ 

лістичного доробку В. Ґабора, уважаємо, що обраний авторкою аспект дослі‑ 

дження є актуальним. 

Насамперед зазначмо, що новели В. Ґабора досить різнопланові. Зокрема, 

у Книзі екзотичних снів та реальних подій, як видається, можна виділити 

кілька жанрових різновидів новели: реалістичну (Голос пізнього цвіту); 

реалістично-комічну (Переговори, Любаска, Зимове весілля); філософську 

(Втрата сутності, Драбина до небес, Сходи вгору і вниз, Вакуум), хоча щодо 

філософічності, то це невід’ємна риса всіх новел письменника; містично-ре‑ 

алістичну (Ніч, що ховає усі дороги, Поминки); магічну (У кнайпі пані Рузі, 

Полювання у втраченому просторі, Осика в Гетсиманському саду, Дорога 

до Вічного міста — твори, де дійсне та уявне існують поряд, де органічно 

поєднуються різні світогляди: реалістичний, міфологічний, релігійний); пси‑ 

хологічну (Самотні жінки, Звір) тощо. У новелах збірки яскраво виражені 

ознаки експресіонізму (Щоб не бив бубон, Звір, Швонц), що споріднює їх з 

новелістикою В. Стефаника. 

Новела Щоб не бив бубон — невеликий за обсягом (усього дві сторінки 

тексту) твір з абсолютно новелістичною формою зображення трагічної дійс‑ 

ності, в основі якого –– розповідь про незвичайну подію з несподіваним фі‑ 

налом. Узято один момент із життя безіменної героїні та її дітей — голодомор 

(точної часової вказівки немає) і покарання двох злодіїв, які вкрали з млина 

два мішки борошна, тобто тема голодомору розгортається в контексті вибору 

людини в екстремальній ситуації, коли до вибору спонукають зовнішні об‑ 

ставини: два чоловіки стають злодіями, щоб їхні родини не померли з голоду. 

За скоєний злочин жандарми цілий день водять чоловіків селом і жорстоко їх 

б’ють під гупання бубна. Звук бубна, до якого додається людське гойкання, 

сповіщає, що сталося щось страшне й підсилює загострене сприйняття 

трагічної дійсності. 

Новела починається словами: Діти просили їсти, а вона не мала що 

дати — художня деталь, що кілька разів повторюється й стає визначальною 

у вчинку героїні. Автор удається до натуралістичного зображення голодних 

дітей, що цілком у дусі В. Стефаника: […] роздягнені діти згрудилися посеред 

хати навколо табуретки й одне перед одним лизали її середину, просякнуту 

запахом рибини. Очі їх горіли, а голі, худі тільця і руки так поперепліталися, 
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що нагадали їй кубло змій, котре треба вбити [Ґабор 2009: 146]. Така екс‑ 

пресіоністична образність створює гнітючий настрій новели. За канонами 

новелістичного жанру увага автора сконцентрована й на змалюванні вну‑ 

трішніх станів героїні: з острахом глянула… Скрикнула. Злякалася. І дітей, і 

своїх думок [Ґабор 2009: 146], — де всі речення сконденсовані, немає жод‑ 

ного зайвого слова. 

Трагічна розв’язка (Нам мама принесла півмішка муки, а сама втопилася 

у річці [Ґабор 2009: 147]) відразу робить зрозумілою поетику назви Щоб не 

бив бубон. У такому зображенні актуалізується ключова для експресіонізму 

проблема провини й кари. Мати добровільно карає себе — чинить 

самогубство, щоб уникнути іншої кари, а можливо, щоб так очистити душу. 

Новела Звір просякнута нервовою емоційністю й трагічним світовідчут‑ 

тям. Твір психологічно напружений і глибинний за характером проникнення 

в таїну душі головної героїні Марії. Перед читачем розгорнуто психологічний 

простір людини, у якому  змішуються риси реальності й нереальності. Уже 

з перших рядків автор наголошує на внутрішніх станах героїні, з-поміж яких 

переважає постійний страх: Їй здавалося, що страх — то маленький воло- 

хатий чоловічок, який живе в її душі й перелякано б’ється в ній, коли на неї 

починає насуплено дивитися чи кричати чоловік [Ґабор 2009: 91]. Зрештою 

її страх стає таким великим, що з маленького волохатого чоловічка перетво‑ 

рюється на образ звіра, який мерещиться їй скрізь: у гіллі горіха, здалося їй, 

сидить звір і дивиться на неї холодними очима, хижо посміхаючись, і ніби 

каже їй, що вона нікуди від нього не втече; попід вікнами її палати, навколо 

їхньої хати все нагадував про себе то рипом дошки, то стуком, то хруском 

переламаної гілки [Ґабор 2009: 91]. Отже, образ звіра проєктується на образ 

страху героїні: страх — це звір, який сидить у ній самій. Крім того, Марія так 

боїться свого чоловіка Миколу, який постійно знущається над нею, що й він 

стає для неї уособленням звіра, а в одній з характеристик його односельцями 

зазначено: Та то не чоловік, а звір [Ґабор 2009: 94]. Тож образ звіра домінує 

у творі й перетворюється на багатозначний символ: він постає у двох площи‑ 

нах зображення — звір реальний і звір уявний. Це й визначає символічний 

зміст назви новели. У кульмінаційному моменті твору — зображенні смерті 

головної героїні — яскраво виявляється чи не найхарактерніший образ екс‑ 

пресіонізму: Вона померла в темній кімнаті в страшну бурю, яка вивернула 

з корінням горіх і кинула його між хатою і хлівом на городець. Микола не 

ночував вдома. Застав її вранці заціплену в ліжку з виряченими очима і від- 

критим ротом. Ні рот, ні очі не змогли стулити […] [Ґабор 2009: 94]. 

Така сама нервова емоційність притаманна й новелі Швонц. Автор фіксує 

кожен внутрішній і зовнішній порухи головного героя Івана Швонца: Він то 

сідав на стілець, то схоплювався з нього; рвучко повернувся до матері 

[Ґабор 2009: 76]; щосили огрів батогом коней; зло блимнув чорними очима 
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на матір; глухо застогнав, зубами заскрипів [Ґабор 2009: 77]. Знервованість 

сина не лишається поза увагою матері й спричинює її переживання, емоційні 

стани тривоги й страху, останній з яких переважає: Швонцова мати втратила 

спокій; розтривожилася, і великий страх напав на неї за сина [Ґабор 2009: 

81]. Страх героїні зумовлений не лише поведінкою сина, але й трагічними 

передчуттями біди. Особливого значення набуває оніричний хронотоп, який 

органічно вписується в семантичний простір новели. Зауважмо, що в бага‑ 

тьох творах В. Ґабора дія відбувається на рівні взаємодії сну й дійсності. 

За словами самого письменника, „у Книзі екзотичних снів та реальних 

подій все перемішано. І важко зрозуміти, де реальність, а де сон” [Ґабор 2010: 

110]. Страшний сон матері, від якого вона прокинулася мокра від поту, від 

страху зуб на зуб їй не потрапляв. Сполоханою птахою билося її серце [Ґабор 

2009: 82] і від якого їй ще й тепер було моторошно [Ґабор 2009: 81], стає 

пророчим й ототожнюється з реальними подіями. У сні мати побачила те, що 

потім наяву сталося з її сином: його зарізали на весіллі. Убивство героя 

зображено насамперед реалістично: Били, штрикали ножами у спину, груди 

[…] [Ґабор 2009: 82], а потім увиразнено метафорою а біля її сина все 

танцювали з кривавими ножами шандрівські легіні [Ґабор 2009: 82], що є 

своєрідною трансформацією загальновідомого сюжету Танець смерті, 

розповсюдженого в західноєвропейській культурі, починаючи ще із часів 

середньовіччя, і втіленого в різних видах мистецтва, насамперед 

образотворчого, де він набув значення жанру. 

Трагічне передчуття матері, що нагнітається, відтінене колористичними 

деталями з домінуванням червоного кольору: червона вода; біла, як сніг со- 

рочка почервоніла; криваві ножі [Ґабор 2009: 81]. Опозиція білий — червоний 

проєктується на протиставлення життя — смерть. Ключовий образ черво‑ 

ної води, що виникає вві сні героїні, у реальності перетворюється на криваву 

воду річки — і раптом Швонциха заціпеніла: згори текла закривавлена вода 

[Ґабор 2009: 83]. Отже, міфологема води всупереч загальноприйнятому 

вітаїстичному змісту набуває мортальної символіки. Загалом усі образи-

символи й художні  деталі у творі підпорядковані зображенню трагічної 

реальності   й часто позначені амбівалентністю. Напр., якщо в новелі Щоб не 

бив бубон гупання бубна на вулиці — символ страшної події, то в новелі 

Швонц — навпаки: мовчання бубна на весіллі свідчить про те, що сталася 

трагедія. 

Поминки — містично-реалістична новела. Сюжет твору простий лише на 

перший погляд, але цілком реалістичний: в однієї жінки помер чоловік, і вона 

серед ночі приходить запросити головну героїню за старшу кухарку на помин‑ 

ках, на що та, хоч і сумнівається, але погоджується, — і це рішення призво‑ 

дить її до смерті. Письменник зображує реальну дійсність, у яку втручається 

щось надприродне. Новела окутана містикою з перших рядків (Вже ввечері, 

коли вклалася спати, до неї постукали. […]. На ґанку стояла жінка в чорній 

одежі [Ґабор 2009: 149]) і до останніх (І з нею трапилося так, як з покійним, 
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коли привиділося їй, як він піднявся в труні і випив, — відтак все огорнула 

суцільна темрява. […]. Її віз повільно котився в чорну безодню ночі [Ґабор 

2009: 149]). Із самого початку виникає таємниця, на якій тримається сюжет. 

Після приходу жінки в чорному й до моменту смерті героїня чує голос, що 

видається їй знайомим, але вона не може пригадати, чий він. Голос застерігає 

її не йти куховарити, а на поминках — не пити. Завдяки такому зображенню 

відбувається перенесення в паралельний вимір буття (ірреальний), а сама 

героїня знаходиться на роздоріжжі — між реальним і містичним. Містика дає 

можливість зануритися у свідомість героїні, збагнути її сутність, з’ясувати 

мотивацію її поведінки і вчинків. Напр., незважаючи на попередження таєм‑ 

ничого голосу, вона все ж вирішує прийняти запрошення, оскільки вважає, 

що не по-християнськи відмовляти людині, коли вона в біді [Ґабор 2009: 149], 

а вже на поминках думає, що від надмірної напруги і духоти біля грубки усе 

це їй примарюється [Ґабор 2009: 151]. Отже, містичне сприяє загостренню 

сюжету, створює ефект напруги й призводить до несподіваного фіналу. 

У новелі Поминки простежуємо взаємопроникнення романтичної й 

реалістичної естетики. Органічне поєднання містичного й реального дає 

підстави говорити про риси фантастичного реалізму з акцентом на 

таємничому (як у романтиків) і на реальному (як у реалістів). Відразу 

зауважмо, що, використовуючи термін фантастичний реалізм, ми не 

ототожнюємо його з магічним реалізмом, хоча вони обидва й полягають в 

органічному поєднанні реалістичних та фантастичних рис, але зміст цього 

фантастичного різний. В основі магічного реалізму взаємопереплетення 

реалістичного, міфологічного та релігійного світоглядів, а фантастичний 

реалізм базується на сполученні реального з містичним, потойбічним (саме в 

такому руслі написана новела Поминки). Магічний реалізм теж наявний у 

творчості письменника, що дає змогу виокремити магічну новелу. Загалом 

чимало новел Книги екзотичних снів та реальних подій В. Ґабора позначені 

боротьбою двох тенденцій: реалістичної й фантастичної — звідси назва 

збірки. 

У кожній новелі, як бачимо, кількість зображених персонажів нечислен‑ 

на, але розвиток сюжету і його напруження досягаються завдяки художньому 

відтворенню емоційних станів героїв, передаванню найменших порухів 

людських почуттів і настроїв. Як наслідок у всіх творах письменника 

виявляється яскраво виражений елемент традиційного новелістичного жанру 

— поглиблений психологізм, що реалізується за допомогою різних засобів, 

панівними серед яких є використання психологічних деталей, прийому сну, 

внутрішніх монологів тощо. 

Крім того, у розглянутих новелах В. Ґабора згідно з класичною нове‑ 

лістичною традицією важливе місце займає категорія смерті з різним її зоб‑ 

раженням: якщо в новелі Щоб не бив бубон самогубство героїні можна 

розглядати крізь призму експресіонізму, то в новелі Звір маємо абсолютно 
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експресіоністичне зображення смерті; якщо в новелі Швонц смерть героя 

показана реалістично з використанням метафори-алюзії для підсилення емо‑ 

цій від її сприйняття, то в новелі Поминки смерть героїні цілком проникнута 

таємницею в дусі романтизму. 

Зовсім іншу манеру письма простежуємо в новелах збірки Про що думає 

людина. У центрі зображення в текстах творів не сам предмет, а враження від 

нього й ті асоціації, які він викликає, уривчасті фрагменти, відбиті у свідомо‑ 

сті автора, наявність психологічного часу, що складається з пам’яті, відчуттів, 

переживань. Часопростір часто ущільнюється до маленької вулички, будинку, 

кімнати (напр., Світ людини в кімнаті), а увага концентрується на найдріб‑ 

ніших деталях, що збуджують забуті емоції й допомагають у малому знайти 

велике. Усе це наближає В. Ґабора до естетики імпресіонізму. 

У новелі Про що думає людина, йдучи на роботу письменник передає мит‑ 

тєві враження від споглядання довкілля: дерева за вікном (Дивлячись на нього, 

завжди відчуваєш спокій на душі [Ґабор 2012: 9]), закарбовує в пам’яті всі 

зміни, що відбуваються в природі (Щодня каштан має інший вигляд: весною 

приворожує бруньками, які поволі розпускаються; восени милуєшся жовтим 

листям; а взимку, як лапатий сніг вкриває гілля [Ґабор 2012: 9]), фіксує свої 

думки про сумні речі, про те, що приносить приємність і спогади про світ 

дитинства [Ґабор 2012: 10]. 

Уособленням світу дитинства для письменника є образ саду, майстерно 

виписаний у дусі імпресіонізму, де кожна метафора — ніби мазок пензля: 

Коли він зацвітав, то здавалося, що береги вкривав біло-рожевий сніг. Це було 

справжнє море теплого цвіту [Ґабор 2012: 11]. Та раптом таке зображення 

саду переходить в експресіоністичний новелістичний сюжет, що закінчується 

смертю людини: На третій день його знайшли бездиханного на старій яблуні. 

Вітер тихо гойдав його застигле тіло, і тільки носики черевиків ледь черкали 

об сніг [Ґабор 2012: 11]. Образ саду набуває мортальної семантики: тепло 

змінюється холодом (передано метафорично через опозицію море теплого 

цвіту — холодне море снігу), радість — смутком, життя — смертю. 

На людське життя й саму людину спроєктовано образ дерева, що помирає. 

Це дерева на каштановій алеї, деякі з яких покалічені бурями, деякі з безжаль- 

но обпиляними стовбурами, немов з обрубаними руками, деякі з великими за- 

мурованими цеглою дуплами. І щороку дерев стає менше — вони помирають 

непомітно, як люди [Ґабор 2012: 12]. Це й велетенська тополя, яку зламала 

буря, залишивши лише гнилий пень [Ґабор 2012: 13]. Невипадково новела 

закінчується риторичним запитанням: Невже і ми, як ті дерева, так само 

ненадовго залишаємося жити в чиїйсь пам’яті? [Ґабор 2012: 13], що звучить 

по-філософськи й наштовхує читача на роздуми. 

Подібну побудову має й новела Світ людини біля будинку, у якій враження, 

асоціації (дерева — вартові хати, ворота — щит обійстя, піч — казка, вули- 
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ця — свято, вогонь — циганки в квітчастих спідницях тощо), спогади з ди‑ 

тинства переростають у новелістичний сюжет про молоду циганку, яка ніби 

приворожила малого хлопця, і той з легкістю віддав їй усі гроші, які мама 

залишила, щоб купив хліба [Ґабор 2012: 25], що потім послідовно переходить 

у наступний, як сільські жінки врятували на вулиці п’яного чоловіка [Ґабор 

2012: 25]. Завершується твір ланцюжком асоціацій: дзвін — голос людської 

душі, грім — страх для одних дітей, а для інших — ніби музика небес [Ґабор 

2012: 25]; вітер — мандрівна душа; це роки, що минають безслідно; шум 

листя в кронах дерев; тихе гупання яблук у садку [Ґабор 2012: 26]. 

У текстах цієї збірки також наявне поєднання реального та ірреального, як 

у новелі Шандрово та його духи, де крізь призму світогляду дитини постає 

світ, у якому тісно перепліталися різні дива й фантазії, добрі і злі духи [Ґабор 

2012: 63]; і зображення трагічних подій із життя євреїв Шандрова, звідки ро‑ 

дом В. Ґабор (новела Густі юдейські ночі); і спогади письменника про важливі 

для нього події (Історія про один долар) й особливих людей (новели 

Бешкетний сміх джазу, В мене так гарно розпочалося літо, Ах Юрик кирюха 

та ін.), і тривожні передчуття (Сон у сні). 

Як бачимо, у новелах збірки Про що думає людина яскраво окреслю‑ 

ються основні ознаки сучасної модифікованої новели, коли внутрішня дія 

стає головною й на перший план виходять поглиблена асоціативність, мета‑ 

форичність, образність. За словами В. Неборака, В. Ґабор „не ставить собі за 

мету здивувати читача експериментами з формою і змістом”, але „його 

проза — і вишукана, і різноманітна” [Неборак 2018]. У цьому й виявляється 

новаторство новелістики В. Ґабора. 

Отже, творчості В. Ґабора притаманні жанрово-стильові пошуки. Нове‑ 

лістика письменника, репрезентована збірками Книга екзотичних снів та 

реальних подій та Про що думає людина, різнопланова, характеризується й 

традиціями, і новаторством. Прозаїк розвиває жанр у руслі класичної но‑ 

вели й водночас експериментує. За канонами новелістичного жанру в основі 

багатьох його творів наявність незвичайної події з несподіваним фіналом, 

сюжетна однолінійність, коли кількість персонажів зведена до мінімуму, по‑ 

глиблений психологізм і важлива функціональна роль художньої деталі. Но‑ 

ваторство полягає в оновленні не лише форми, але й змісту новели. 

Новелістика  В. Ґабора  позначена  синкретизмом.  Творчий  метод  пись‑ 

менника не можна втиснути в єдину стильову систему. Насамперед новели 

письменника органічно вписуються в контекст модерністської естетики: про‑ 

стежується їхня спорідненість з новелістикою В. Стефаника та М. Коцюбин‑ 

ського. З одного боку, вони вирізняються стефаниківським загостреним дра‑ 

матизмом і лаконізмом, коли вилучено все несуттєве, а залишено лише явища 

й факти. Такими є новели Щоб не бив бубон, Звір, Швонц, у яких реалізується 

головна дилема експресіонізму — протистояння життя й смерті, трагедійність 
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світовідчуття. З другого, позначені імпресіоністичними традиціями М. Коцю‑ 

бинського, прикладом чого слугують новели збірки Про що думає людина. 

Крім того, складниками стилю В. Ґабора є і реалізм, і романтизм, поєднання 

яких стає основою фантастичного реалізму, у дусі якого написано проаналі‑ 

зовану авторкою новелу Поминки. 

Очевидно, розгляд новелістики В. Ґабора в окресленому аспекті немож‑ 

ливо вичерпати рамками однієї статті, що зумовлює подальші напрями наших 

досліджень. 
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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono wyniki badań nad właściwościami literackiego 

sposobu kształtowania elementów onirycznych w powieści Ołesia Ilczenki Місто з химерами 

(2009), co unaocznia aktualność niniejszego studium naukowego. Narracja skupiona jest wokół 

niezwykłej postaci wybitnego architekta Władysława Horodeckiego. Tak sformułowane zadanie 

wymagało przeprowadzenia odpowiednich kroków  badawczych,  tj.  wyszukania  fragmentów  

onirycznych w tekście oraz określenia ich specyfiki narracyjnej i wartości funkcjonalnej w 

terminologii krytyki onirycznej. Zagadnienie oniryzmu w twórczości O. Ilczenki nie było dotąd 

opisane w literaturoznawstwie ukraińskim, dlatego podjęte badanie można uznać za nowatorskie. 

Podsumowując wyniki analizy, zauważamy, że w powieści występują fragmenty snów, fantazje 

senne, zminimalizowane zapisy snów,  a także wiele przerywanych „komunikatów” o tym, że 

niektórym bohaterom śnią    się pewne sny, głównie koszmary. Przedstawiając poszczególne stany 

oniryczne, pisarz wybiera technikę narracyjną swoistego sczytywania snów z (pod)świadomości 

bohaterów przez niediegetycznego narratora. Sny i marzenia W. Horodeckiego ujawniają stan 

psychologiczny wewnętrznej walki, czasami stają się wizjami proroczymi, które wpływają na bieg 

wydarzeń, ale na ogół pełnią funkcję środków kompozycyjnych, wzmocnienia mistycznego modusu 

tekstu, tworzenia fragmentu „mitu kijowskiego”. 

Słowa kluczowe: oniryzm, sen literacki, fantazje senne, marzenia, mistyczny modus tekstu, 

narracja 
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ABSTRACT. The present article analyses the methods of the artistic shaping of oneiric elements   

in Oles Ilchenko’s novel Misto z khymeramy (2009). The novel narrates the story of Vladislav 

Gorodetsky, an extraordinary personality and a famous architect. The goal of the study is to identify 

the oneiric fragments in the text, and define their narrative peculiarities and functional load using 

oneiric terminology. Ilchenko’s oneirisms have still not received enough attention in the Ukrainian 

literary criticism, which proves the topicality of our research. Summarizing the results of the analysis, 

we note that the novel includes the fragments of dreams, sleepy fantasy, minimized delirium records, 

as well as many pieces of ‘encrypted’ information about the fact that certain characters have certain 

dreams, mostly nightmares. When describing the above oneiric states, the author chooses a narrative 

technique of dreams reading by a non-diegetic narrator from the (sub)consciousness of characters. 

Gorodetsky’s dreams and visions imply his psychological status, internal struggle, sometimes they 

contain prophecies which influence the course of the story. In general, his dreams and visions are the 

main compositional elements that serve the functions of the intensification of the mystical modus of 

the text and the creation of the fragment of “Kyiv myth”. 

Key words: oneirism, literary dream, sleepy fantasy, delirium, narrative 

 

 
оман Місто з химерами (2009) — це перша “зріла” прозова книга 

О. Ільченка, не враховуючи тих, що написані для дитячої та 

підліткової аудиторій. О. Ільченко — сучасний поет, прозаїк, 

сценарист, киянин і знавець  історії архітектури Києва. Оповідь роману 

центрується навколо постаті видатного архітектора Лешка Дезидерія 

Владислава Городецького (1863–1930), “київського Гауді” польського 

походження, перипетії долі й архітектурні творіння якого не припиняють 

привертати увагу широкої громадськості. 

„Трохи детективного, трохи документального, трохи містичного й акту‑ 

ального та зрозумілого більшості читачів суспільно-політичного”, — так 

літературознавець І. Котик у своїй рецензії Геометрія української химер- 

ності визначає складники рецепту популярного прозового письма й визнає, 

що книга О. Ільченка написана „майже за цим рецептом“ [Котик 2011: 114]. 

Наслідком цього й стала здобута нею перемога на літературному конкурсі 

журналу Кореспондент. Справді, у романі Місто з химерами виразно акцен‑ 

товані детективний, документальний та містичний дискурси. У детективній 

лінії зафіксовано пошуки й дослідження двох персонажів підліткового віку 

Владислава та Артема, які розшифровують певні моменти із життя В. Горо‑ 

децького: чому архітектор спорудив Національний музей у формі літери L; 

Р 
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Архітектоніка оніризму в романі Олеся Ільченка Місто з химерами 231 

чому на його будинку на Банковій, 10 розмістився страшний скульптурний 

зоопарк; де заховано папку з його кресленнями, що означає трикутник, який 

він зобразив на одному аркуші. Документальну основу художнього тексту 

засвідчено в розміщеному тут фрагменті паратекстуального оформлення — 

авторській подяці С. Кілессо та Д. Малакову за надані ними унікальні архівні 

матеріали, де відтворено події першої третини ХХ ст., зокрема й факти із 

життя В. Городецького [див.: Ільченко 2009: 3]. У своїх інтерв’ю О. Ільченко 

зазначає, що його героя оточує безліч достовірних дрібниць, що „в романі всі 

імена, назви вулиць, адреси, навіть той факт, що на будівництві костелу 

загинув робітник — це все правда” [Клименко 2008]. У творі інструментом 

проникнення у сферу містичного, що пов’язана із загадкою рівнобічного 

трикутника, є нав’язливі сни та марення й головного персонажа, і деяких 

побіжних персонажів. Якщо актуальність описаного в романі простежується 

в окремих штрихах і деталях київського сьогодення, то суспільно-політич‑ 

ний складник тут досить невиразний. Напевно, саме він є причиною “майже 

відповідності” рецепту, наведеному дослідником І. Котиком. Водночас цей 

літературознавець констатує, що твір Місто з химерами виходить за рамки 

літературної практики, яку зазвичай таврують “масовим чтивом”, адже в ньо‑ 

му захоплює глибинна проблема — прагнення зрозуміти суть мистецької 

діяльності й зв’язку мистецтва з дійсністю [Котик 2011: 115]. Уважаємо, що 

із зазначених вище “інгредієнтів” популярної літератури саме містичний дис‑ 

курс, а точніше його оніричне підґрунтя, дає змогу репрезентувати авторський 

варіант інтерпретації таїни архітектурних творінь В. Городецького. 

Мета цього дослідження полягає у виявленні оніричних фрагментів ро‑ 

манного тексту й визначенні їхньої наративної специфіки та функціонального 

навантаження. Цей аспект ще не отримав належного висвітлення, хоча вихід 

Міста з химерами, безперечно, додав популярності О. Ільченку. Так, дослі‑ 

дженню творчості письменника приділяють увагу відомі літературознавці, 

зокрема такі, як Ю. Джугастрянська, І. Котик, К. Москалець, Я. Поліщук, 

Л. Таран). 

Звертаючись до художнього зображення сну, а також інших холотропних 

станів героїв (марень, галюцинацій, божевілля, сомнамбулізму, візіонерства, 

екстазу та ін.), що зараховуються до оніропростору, митці різних епох переду‑ 

сім прагнуть оприлюднити сферу несвідомого, адже в оніропросторі літера‑ 

турного твору „зміст колективного несвідомого стає досяжним для свідомого 

переживання” [Гроф 1997: 25]. Оскільки світова література сповнена прикла‑ 

дів репрезентування оніричного простору, не дивно, що ця тонка сфера люд‑ 

ської психіки захоплює багатьох літературознавців, зокрема й українських, 

особливо тих, які зосереджують фокус уваги на художніх зразках сюрреалізму 

й постмодернізму тощо. Як зауважує Т. Бовсунівська, „онірокритика є місте‑ 

рією літературознавства і як містерія має специфіку доторкання до архетипу, 
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що […] й забезпечує «реальність» нашого оніричного досвіду” [Бовсунівська 

2004: 16]. Як і кожна аналітична стратегія літературознавства, онірокритика 

має певну термінологічну й поняттєво-категорійну базу, проте її теорія не є 

уніфікованою з відповідним комплексом методологічних підходів до дослі‑ 

дження холотропних станів героїв за літературними текстами як художніми 

свідченнями існування ірреального. 

У найширшому розумінні звернення письменника до сну є літературним 

прийомом. Літературний сон — це одиниця у структурі твору й певна художня 

стилізація природних сновидінь, це “явне сновидіння”, “текст сновидіння” 

[Шупта-В’язовська 2004: 162]. Порівняно з природним сном він є псевдосном, 

оскільки його конструює й контролює авторська свідомість, тоді як насправді 

свідомість у цьому стані, навпаки, “пригасає”. Художній сон — своєрідне “се‑ 

міотичне вікно”, точніше семіотична форма реалізування авторської інтенції. 

Це не просто результат фантазії автора, а своєрідне “зашифроване послання” 

митця читачеві. Вибір образної символіки сновидіння, сюжету, персонажів, 

яким він делегований, — усе це вияв авторської інтенції в оніричному про‑ 

сторі тексту, що поряд з іншими текстовими одиницями “працює” на певну 

авторську ідею [Шупта-В’язовська 2004: 162]. 

Підкреслення автором важливості ролі оніропростору в романі Місто з 

химерами можна зрозуміти вже з перших сторінок тексту, адже твір почина‑ 

ється саме з опису змісту сну головного персонажа Владислава Городецького: 

хлопчик і дівчинка вінчаються в католицькому храмі, з якого потім їх виганяє 

ксьондз. Тут же в наративі всезнаючого автора міститься натяк на те, що це 

повторюваний сон, на втому архітектора, спричинену різними сновидіннями, 

на тонку межу між оніричним і реальним, яка проходить у свідомості героя 

(прокинувшись від цього сну-потрясіння1, він деякий час не може збагну‑ 

ти, де насправді знаходиться), а зокрема і на пролептичний характер цьо‑ 

го оніричного фрагмента: Небезпека, невидима іншими, навіть близькими 

людьми, присунулася до нього впритул — Городецький гостро відчував це 

[Ільченко 2009: 6]. Далі за текстом автор дублює вже репрезентований сон, 

який відкриває текст роману, через згадку, що дружині Городецького Корнелії 

снилося двоє дітей, яких виганяли із храму, наче з раю. Порівняно із сюжетом 

першого сну цей оніричний сюжет дещо продовжений: у хлопчика випав зуб, 

що дало змогу Корнелії впевнено трактувати цей сон як передбачення лиха: 

 
1  Примітка. Існує немало класифікацій літературних снів та різних холотропних станів. 

Характеризуючи “снозаписи“ у романі Місто з химерами, ми опиралися на терміносистему, 

яку використовує Н. Фенько, що пропонує за видами станів сну в художньому зображенні 

виділяти картини власне сновидінь, сонні фантазії, марення, видіння, сни наяву; за характером 

впливу на психологію героїв — сни-потрясіння, що поділяються на сни асихологічного 

конфлікту (сон-катарсис, сон-каяття) та пророчі сни, і сни-заспокоєння (сни-мрії, сни-спогади, 

сон-архетип) [Фенько 1999: 9–11]. 
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Вона знала, що хтось має померти, й відтак це нещастя торкнеться їх обох 

[Ільченко 2009: 13]. Композиційно таке оніричне “знання” Корнелії подається 

вже постфактум. Між описами сну Городецького і його дублетного варіанта, 

що снився Корнелії, оповідається про будівництво католицького костелу на 

Великій Васильківській, де загинув робітник, начебто через недбалість 

архітектора Городецького. Отже, уже перший оніричний фрагмент твору 

створює ефект тривожного очікування майбутніх подій, а завдяки 

зазначеному вище способу дублювання сну цей ефект посилюється, 

відповідно налаштовує читача на довіру до сновидінь як до повноцінних 

фрагментів нарації, не менш важливих, ніж інші складники художньої 

реальності, які можна пояснити законами логосу. 

Навіщо ж автору залучати “леткі” й непевні “матерії” оніризму 

в оповідь про знаного київського будівничого Городецького? Можливо, тому, 

що, незважаючи на всі архівні матеріали, сам образ архітектора, його 

біографія й архітектурні творіння оповиті загадковістю й непевністю, 

і внаслідок поєднання цих “мінуса” й “мінуса” якимось чином усе-таки 

отримуємо “плюс”? З постаттю В. Городецького пов’язані численні 

“чому?”, на які ні його сучасники, ні нинішні дослідники не мають 

єдиноприйнятної відповіді. О. Ільченко вдало демонструє знання 

життєпису цього архітектора, але не обмежує наповнення тексту 

біографічними відомостями. Він зазначає: „В мене як у автора є своя версія 

життя Городецького — і чому він поїхав до Персії на схилі літ, адже йому 

і в Польщі чудово жилося, і чому побудував цей Будинок із химерами 

[…]” [Клименко 2008]. Відтак у романі В. Городецький зображений як 

досить неординарна людина з нестандартним поєднанням уподобань та 

зацікавлень — елегантний і вишуканий, екзотичний і епатажний чоловік 

(ходив київськими вулицями в крагах, шкірянці й з мавпочкою на плечі), 

улюбленець жінок (але вірний дружині), вправний автомобіліст (мав перше 

в Києві приватне авто), чудовий стрілець (неодноразово здобував перемоги 

на стрілецьких змаганнях), затятий мисливець (здійснив мисливські 

експедиції на Алтай і в Африку, написав книгу В джунглях Африки), 

модельєр взуття й костюмів для акторів, архітектор. Його Будинок 

з химерами, що став київським дивом, об’єктом пліток, чуток, різних 

неймовірних оповідок [Ільченко 2009: 45] — найзагадковіша споруда епохи 

модерну в Києві. Трактування містерії її появи автор подає спершу через 

діалог архітектора з дружиною Корнелією: То було парі! […] Я побився об 

заклад, що за два роки на дикому косогорі, зовсім непристосованому до 

будівництва, зведу диво! І я це зробив! [Ільченко 2009: 23]. Корнелію ж 

мучить те, що інтер’єр будинку, у якому мешкає їхня сім’я, прикрашають 

ящірки, крокодили, змії! і не просто якісь вужі чи гадюки, а оті мало не 

біблійні гади, спокусники роду людського! [Ільченко 2009: 24]. Хоча свій 

ідейний задум скульптурного зоопарку, який прикрашає їхню будівлю, 

В. Городецький тут називає жартом, грою фантазії, для Корнелії  це звучить 
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непереконливо. Будинок з химерами видається таємницею, ніби приховує 

щось важливе, сокровенне. Пошуки відповідей О. Ільченко спрямовує в оні‑ 

ропростір. 

Пристрасть до полювання давала В. Городецькому можливість відчувати 

себе володарем часу і життя — не тільки приречених під його влучними 

пострілами тварин — а й власного життя, але так само гостро архітектор 

відчував і залежність від незримих, одначе потужних сил, які керували ним, 

вели його [...]. Куди? Він прагнув мати відповідь на це питання [Ільченко 

2009: 21]. Полювання для нього було розвагою, але ціною такої розваги були 

нав’язливі сни та марення. В. Городецькому сняться дивні химерні сни, що 

впливають на його волю, а відтак і на оформлення славнозвісного будинку. 

До такого  висновку дійшли двоє персонажів-підлітків Артем та Влад, які в 

сучасному часовому зрізі досліджують архівні матеріали. Вони вважають 

досить хиткою версію пояснення химерного оздоблення будинку, відповідно 

до якої мовбито він у такий спосіб хотів розрекламувати можливості цементу 

й бетону, що виробляв його завод. 

Основним образом, що з’являється в цих видивах-кошмарах, є Змій, який 

навіює йому свої думки, бажає, щоб він підкорявся та виконував його накази, 

і заперечити Змію неможливо, оскільки жодна світська людина неспроможна 

опиратися волі Темряви [Ільченко 2009: 27]. У наративній структурі твору 

сон про Змія вперше фіксується як фрагмент, що приходить на зміну спога‑ 

дам про полювання на півдні Туркестанського краю, у які В. Городецький 

поринув, лягаючи спати. Утім, О. Ільченко тут використовує техніку моно‑ 

логічного переповідання сну всезнаючим наратором, який позиціонується 

поза дієгезисом (наче наратор зчитує сни героя), унаслідок більш виразно 

акцентується текстуальна природа цього літературного сну, тобто псевдосну. 

Змій має колосальні плани — установити свою владу над Києвом, відтак 

нейтралізувати сакральне призначення древнього міста: Змій воліє, щоб ар‑ 

хітектор продовжив творити власне Змієве Місто, яке з давніх-давен 

належало Йому, його поріддю [...]. Змій незнищенний, йому і досі належать 

незліченні, неміряні ходи, нори, печери, підземні лабіринти Вічного Міста над 

Дніпром. і скільки б не називали те Місто святим, одухотвореним, 

«Єрусалимом землі Руської», однак — воно належало і належатиме Змієві! 

[Ільченко 2009: 27]. У цьому “снозаписі” відбувається й своєрідний аналіз, 

принаймні встановлення ланцюгового зв’язку між волею Змія, будівництвом 

київської каналізації й збагаченням архітектора, який його проводив і який 

тепер може витрачати гроші на улюблену забавку — полювання, а також 

констатація того, що частину задуму великого Змія відтак він уже знає! 

[Ільченко 2009: 29]. Аналіз, зокрема й самоаналіз, продовжується після 

пробудження: міська каналізація побудована на користь місту й людям чи на 

користь силам темряви (як “промовляла” його підсвідомість в оніропросторі); 

гроші для нього не мета, а засіб, і полювання — це ж не вбивство, 
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чи панові архітекторові насправді властиві пристрасть до золота й крові, 

тому він підкоряється волі потвори (як каже Змій у сні, а отже, підсвідомість 

видає непевність в істинних намірах зодчого). О. Грищенко, один з 

дослідників творчості О. Ільченка, зазначає: „Символічний підтекст, що 

вкладається у структуру роману, веде до традиційного в літературі 

розігрування конфлікту добра й зла” [Грищенко 2014: 58]. Уважаємо за 

потрібне уточнити, що конфлікт добра й зла, за художньою версією 

письменника, розгортається саме в підсвідомості головного персонажа, а пе‑ 

ремістити його на рівень свідомості вдається за допомогою прийому оніри‑ 

зації. Так читач спостерігає картину існування героя на межі реального та 

ірреального світів. 

За концепцією К.-Г. Юнга, головним розмежуванням між сном та міфом є 

свідоме оброблення архетипів у міфі та несвідоме їхнє використання вві сні 

[Бовсунівська 2004: 16]. Але в літературному сновидінні архетипи слугують 

особливо сприятливим підґрунтям для індивідуального міфотворення. Отже, 

автор недаремно використовує прадавній архетип Змія в романному 

оніропросторі. Демонізований Змій в інтенсіональному контексті згаданого 

вище сновидіння є латентним противником героя, провокатором його 

“внутрішнього зла”2. До найдавніших уявлень про Змія належить його 

ототожнення з відкритими й підземними водоймами, відтак він контролює 

сили води. Давні слов’яни вірили, що Змій як істота нижніх вод живе на межі 

Яви (матеріального, видимого світу) й Нави (нематеріального, потойбічного), 

проникаючи і туди, і сюди [Борцов 2018]. У творі О. Ільченка відстежуємо 

прямий натяк: архітектор будував каналізацію (ще до того, як став відомим 

творцем будівель, зокрема кенаси для громади кераїмів, Національного му‑ 

зею старовини й мистецтв, Будинку актора, Миколаївського костелу, Будинку 

з химерами) саме з волі Змія, але не усвідомлював цього. У тексті роману 

неодноразово використані евфемізми “той із снів”, “гість із снів”, “прибулець 

із снів”, чим акцентується увага на оніричній природі діалогу з підсвідомими 

структурами. 

Згаданий вище “снозапис” про Змія та спроба його проаналізувати В. Го‑ 

родецьким (який, зокрема, стурбований, оскільки ця потвора стала частим 

гостем його снів), свідчать про те, що оніропростір є репрезентантом підсві‑ 

2 Примітка. Відштовхуючись від цього твердження, можна вважати, що автор роману 

актуалізує негативний потенціал цього первинного образу. Усі образи божеств у формі змія 

обов’язково мають хтонічну природу, що свідчить про спорідненість цього архетипу із Сата‑ 

ною. В архаїчних міфологіях Змій є втіленням ідеї поєднання неба й землі, тому він двоїстий 

за своєю природою (і небезпечний, і благочинний). У наступних “розвинених” міфологічних 

системах переважає його негативна роль, спостерігається демонізування демонотеїстичних 

божеств. Імовірно, архетип Змія як більш ранній формує архетип Сатани як більш “об’ємного” 

[Борцов 2018]. На нашу думку, архетип Змія як елемент авторського  міфотворення — один  

з найбільш цікавих аспектів у цьому романі, що потребує окремого, глибшого дослідження. 
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домого героя, його внутрішньої боротьби, природних потягів та бажань. Сни 

стають своєрідним містком між зовнішнім на внутрішнім світами, власним 

“Я” та довкіллям, свідомістю й підсвідомістю. Аналітичні роздуми В. Горо‑ 

децького завершуються висновком: треба ошукати темряву і заспокоїти свій 

дух, спробувати пограти з нічними потворами, які б вони не були — уявні чи 

справжні. Грати — й перемогти! [Ільченко 2009: 32]. У чому полягає суть гри 

як способу звільнення від марень і кошмарів, дізнаємося вже на останніх 

сторінках роману, коли логічно складається пазл з різних фрагментів оповіді. 

Але в тексті простежуємо алюзії стосовно того, що ця гра пов’язана з 

основною діяльністю В. Городецького, тобто торкається його архітектурних 

творінь. Основне питання, що постає перед старшокласниками Владом та 

Артемом під час дослідження його життєпису, — “що хотів висловити зодчий 

своїми спорудами?”. 

Архітектурну містерію розташування трьох знакових споруд на карті Киє‑ 

ва спочатку розгадує В. Городецький (маючи страшну підозру, навіяну снами), 

а потім і друзі-підлітки. Будинок з химерами В. Городецького (Банкова, 10), 

будинок з головою горгулії М. Бобрусова (Велика Житомирська, 8) і будинок з 

котами В. Безсмертного (Гоголівська, 23) прикрашені химерними істотами. 

Трикутний зв’язок між ними символічний. Виявляється, що в центрі рівнобіч‑ 

ного трикутника, який вони утворюють, свята Софія Київська. Вона позначена 

на знайденій хлопцями схемі В. Городецького як абревіатура ССК, що можна 

розшифрувати і як Сакральне Серце Києва (повідомляють персонажі ХХІ ст.). 

Інакше кажучи, Софійський собор оточений трикутником чортовиння, і ці 

архітектурні пам’ятки „стають своєрідною зоною контакту навзаєм антагоніс‑ 

тичних сил” [Поліщук 2011: 11]. Про символічний трикутник новостворених 

споруд  здогадався й архітектор В. Безсмертний, чим і поділився в розмові   з 

колегою В. Городецьким: Трикутник. Я теж усвідомив його існування, проте 

лише після зведення свого “Будинку з котами”, співвіднісши його з вашим 

“Будинком із химерами”, з “Будинком із диявольською головою”. Виходить, 

що і я, і ви, і Бобрусов мусили підкоритися йому [Ільченко 2009: 122]. У цьому 

діалозі архітекторів немає згадок про “деякі дивні сни”, але в розмові із ще 

одним співтворцем цього трикутника, колегою М. Бобрусовим, що відбулася 

раніше, В. Городецький дізнається, що і йому воно з’являється то у вигляді 

якогось Змія Горинича, то просто як величезний змій чи дракон [Ільченко 

2009: 98]. Головний герой усвідомлює, що його Будинок з химерами став 

компромісом між простою чудасією мисливця й натхненно-страшним 

витвором майстра, який не зі своєї волі побудував престол для Нього3 

[Ільченко 2009: 49], так само й інші два архітектори роблять висновок, 
 

3  Примітка. Ідею стосовно того, що химерні творчі результати архітектора нав’язані сила‑ 

ми потойбіччя, підтверджено словами, які автор приписує Лесі Українці: Не пана Городець‑ 

кого вина в тому, що він спорудив отакий будинок. [...] То його тягар, нездоланний примус. [...] 

Він не хитається, а пручається, бореться із якоюсь силою... Біжить від думки своєї ж... 
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що піддалися навіюванням сил зла. Образ Змія втілює підступність та 

бажання володіти Києвом. Заважають тільки храми на цих горах. Так, не 

люди, а храми. Надто багато таких споруд з’явилося за останню тисячу 

років [Ільченко 2009: 28]. Храм — це святе місце, оберіг, що захищає людей 

від темних сил. Результат дії трикутника очевидний з позиції сучасних 

спостерігачів Влада та Артема: храм припинив функціювати як сакральний 

об’єкт, його перетворено на музей, у країні відбуваються глибинні соціальні й 

політичні зрушення з негативними наслідками. Сон про вигнання із храму, що 

сниться й В. Городецькому, і його дружині, яким, власне, починається текст 

роману, може вказувати на незахищеність героїв перед силами зла. 

Отже, роман Місто з химерами можна розглядати як фрагмент “київського 

міфу”, тобто міфічний складник “київського тексту”. В основі індивідуаль‑ 

ного авторського міфотворення — вплив ірраціонального, потойбічного на 

урбаністичний простір Києва, у репрезентації якого велику роль відведено 

оніризму. Фактично всіх героїв, причетних до загадки архітектурного три‑ 

кутника або до її розгадування, пов’язує те, що вони бачать уві сні образ Змія. 

Напр., старшокласнику Владові в певний момент починають снитися  і Змій, 

і В. Городецький, якийсь ключ, якась скринька тощо. Утім, у тексті не подано 

описів цих сновидінь, є тільки констатація такого факту, що має на меті 

увиразнити духовний зв’язок між архітектором і юним дослідником. 

Фактично більшість “снозаписів” ущільнюються до самого факту сну, без 

викладу його змісту. 

Сон про Змія, який нав’язує свою волю, сниться В. Городецькому багато 

разів. Основні функції таких повторень цього факту в романній оповіді — 

показати психологічний тягар, що гнітить героя, а також підтримувати в ре‑ 

ципієнта той містичний настрій, який наратор послідовно навіює із самого 

початку твору. Архітектор немов постійно конфліктує зі своїми страшними 

снами, намагається їх побороти. Оніропростір вступає в діалог з дійсністю, 

навіть диктує себе дійсності. Наратор констатує: Що більше непевність 

стосовно майбутнього розливалася в суспільстві, то рідше приходили в його 

(архітектора — прим. Ю. Д.) сни небажані гості [Ільченко 2009: 86]. Отже, 

коли суспільна реальність ставала жахливішою (революція, Перша світова 

війна, громадянська війна), В. Городецькому припиняли снитися саме 

кошмари. 

Цікаво, що в архітектоніці оніризму, представленого в цьому романі, най‑ 

більш об’ємним оніричним фрагментом є не сон, а сонна фантазія архітектора, 

 

 

[Ільченко 2009: 46–47]. Уводячи в оповідь представників київського творчого бомонду 

поч. ХХ ст., О. Ільченко роль такого “свідка” відводить саме Лесі (Ларисі Петрівні Косач) як 

особливо чуттєвій натурі, здатній сприймати тонкощі людської психіки й бачити більше, ніж 

те, що є видимим. 
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тобто своєрідна гра його уяви на межі двох станів — спання та неспання; фак‑ 

тично прямо в робочому кабінеті йому “намарилося” пророцтво всевидячого 

і всезнаючого шамана, історія зустрічі з яким під час полювання на таємничому 

Алтаї склала ціле вставне оповідання. У цьому фрагменті знаковими є відповіді 

шамана на два питання мисливця В. Городецького до духів верхнього і, відпо‑ 

відно, нижнього світів. Якщо трансльовану шаманом відповідь останніх на пи‑ 

тання щодо року своєї смерті (1930 р.) герой швидко розшифрував, то відповідь 

на питання, чи здійснив він те, що йому належало втілити в життя, була більш 

загадковою. Шаман говорив про страшний недолік створеної архітектором 

“четвірки кращого” й про необхідність завершити іншу, благодатну четвірку, 

в якій прихована триєдність світу [Ільченко 2009: 60]. Результатом сонної 

фантазії стало й швидке прозріння В. Городецького щодо “четвірки кращого”: 

побудовані ним Міський музей (храм мистецтва), костел і кенаса караїмів — 

це три храми, а Будинок з химерами не “вписується” в четвірку кращих його 

споруд, бо є “антихрамом”. Тільки під кінець життя (відповідно, на останніх 

сторінках роману) будівничому вдалося розгадати слова алтайського шамана 

про “іншу, благодатну четвірку”: це мали бути чотири храми чотирьох конфе‑ 

сій, що репрезентують триєдність Старого Світу, тобто християнство, юдаїзм, 

іслам. Це мала бути антитеза задумам сил темряви. Намагаючись позбутися 

візитів “нічного гостя”, зодчий розуміє, що мусить якось допомогти світлу  й 

таким способом отримати спокій. Його зустрічі та розмови з дружиною, 

колегами, київською інтелектуальною елітою описано в романі як пошуки 

способу боротьби з примарами. Як було згадано, він вирішує грати зі Змієм  і 

перехитрувати, перемогти його. Утім, наратив роману побудований так, що 

читач переважно спостерігає за вступною частиною гри, тобто за пошуками 

тієї хитрості, якою можна перемогти Змія. В. Городецький звів православну 

церкву в Черкасах, римо-католицький костел та юдаїстську кенасу в Києві й 

мав намір побудувати мечеть у Тегерані, де він прожив останні роки, вико‑ 

нуючи різні замовлення — будівництво вокзалу, готелю, урядових будинків, 

палацу для шаха. За версією О. Ільченка, архітектор зрештою отримав від шаха 

дозвіл на зведення мечеті, але не встиг утілити цей задум, оскільки помер 

саме на поч. 1930 р. Отже, сонна фантазія будівничого про пророцтво шамана, 

з одного боку, має профетичний характер, тобто спрямована в майбутнє як 

“віща”, а з другого — відкриває певне “приховане” теперішнє героя. 

У романі використані й профетичні марення В. Городецького під час на‑ 

падів малярії (поляк стане Папою Римським, турок стрілятиме в Папу), і ма‑ 

рення-спогади (сім’я архітектора фактично розпалася, смертельно поранено 

П. Столипіна під час замаху). Ці оніричні елементи подано як штрихові кар‑ 

тини, за принципом монтажу. Марення чергуються зі спалахами свідомості 

героя, яка важко переживає еміграцію до Польщі, що спричинено наступом 

більшовиків  на  Київ та інші  території України. Здатність до пророчих  візій, 
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якою наділено В. Городецького, — свідчення того, що він є ретранслятором 

вищої волі. О. Ільченко зображає архітектора, який „вів подвійне життя —  в 

духовно-містичному сенсі” [Клименко 2008], який зазирав у темні глибини 

життя й знаходив потаємні пружини, що рухають світом, який їм корився   й 

протестував проти них, який мав свої здобутки й утрати. 

Отже, у творі Місто з химерами оніризм виконує важливу роль переду‑ 

сім як засіб композиційної побудови та організації розвитку подій. У романі 

зустрічаються фрагменти снів (більш об’ємними є тільки два “снозаписи”, це 

сни-потрясіння пролептичного характеру), сонна фантазія (яка містить 

пророцтво), мінімізовані записи марень (шматки спогадів і пророчих візій як 

наслідок фізичного й психологічного зламу), а також багато штрихових “пові‑ 

домлень” про те, що певним героям сняться певні сни (переважно кошмарні). 

Усе це забезпечує структурну єдність тексту і зв’язність подій, що відбува‑ 

ються у двох часових зрізах — на поч. ХХ ст. і, відповідно, ХХІ ст., підтри‑ 

мує напругу оповіді, хоча автор й обирає техніку своєрідного зчитування снів 

недієгетичним наратором з (під)свідомості героїв замість більш експресив‑ 

ного “снозапису з перших вуст”. Кожен із зазначених оніричних станів — це 

певний акт містичного досвіду (передусім архітектора В. Городецького), єди‑ 

номожливий спосіб проникнення в сутність речей. Оніричні фрагменти тексту 

сприяють розкриттю прихованого, утаємниченого, виявляються свідченням 

ще не спізнаних істин. Саме через оніропростір автор розкриває драматич‑ 

ну боротьбу у свідомості головного героя, досліджує позасвідомі впливи на 

його вчинки та поведінку. Основний оніричний образ роману — Змій, який 

прагне заволодіти Києвом, позбавити його сакрального статусу, — має архе‑ 

типну природу. Відтак міф про химерний архітектурний трикутник, у якому 

опинилася Свята Софія Київська (Сакральне Серце Києва), через що в романі 

концептуалізовано вплив ірраціонального на урбаністичний простір столиці, 

видається цікавим зразком індивідуального міфотворення О. Ільченка й гід‑ 

ною уваги дослідників художньою складовою “київського тексту”. 
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STRESZCZENIE. W artykule został przeanalizowany obraz konia w twórczości ukraińskich 

poetów romantyków na tle europejskiej tradycji pisania w świetle jego symbolicznych oraz 

mitologicznych paradygmatów. Podkreśla się, że w ukraińskiej romantycznej poezji symbolika 

obrazu konia bezpośrednio koreluje z symbolem wolności, ponieważ koń jako obraz poetycki jest 

„istotą obdarzoną duszą”. Wolność symbolizują jego działania, czyli pęd, dziki galop lub spokojna 

wędrówka (wiersz Козак Ł. Borowykowskiego, ballada Кінь M. Kostomarowa). Zauważono, że 

obraz konia działa jako symbol wierności i piękna. Potrafi się wczuć w romantycznego bohatera, 

przestrzec go przed niebezpieczeństwem (poemat Гайдамаки, ballada Причинна T. Szewczenki, 

wiersz Козак Ł. Borowykowskiego, До коня W. Zabiły, Украинская дума O. Afanasjewa-

Czużbińskiego). Jednak obrazy koni mogą również symbolizować mroczne siły natury. Niosą one 

jeźdźca w nieznane, ucieleśniają negatywną energię (poemat satyryczny Сон T. Szewczenki). 

Słowa kluczowe: obraz konia, symbol, ukraińscy poeci epoki romantyzmu, paradygmat 
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ABSTRACT. The article focuses on the analysis of the horse image in the works of the 

Ukrainian Romantic poets which is based on the European tradition of writing in view of its symbolic 

and mythological paradigms. It is emphasized that in the Ukrainian Romantic poetry the horse image 

directly correlates with the symbol of freedom, because the horse as a poetic image is „the creature 

endowed with a soul”. Because of its actions, such as galloping or wandering, the horse image 

becomes a symbol of freedom (poetry Kozak by L. Borovikovsky, ballad Kіn by M. Kostomarov). It is 

noted that the horse image is a symbol of fidelity and beauty. It is able to empathize with a Romantic 

hero, to warn him of danger (poem Haidamaky, ballad Prychynna by T. Shevchenko, poetry Kozak 

by L. Borovikovsky, Do konia by V. Zabila, Ukrainskaya duma by O. Afanasiev-Chuzhbinskyi). 

However, the horse images can also symbolize the dark forces of nature. They carry a rider into the 

unknown and embody negative energy (satirical poem Son by T. Shevchenko). 

Key words: horse image, symbol, Ukrainian Romantic poets, paradigm 

 

 

ідображення символіки освоєної фауни глибоко споріднене із суттю 

романтичної ідеології, традиції якої відтворені й у сучасних худож‑ 

ніх творах. Ідеться про визначальні тематичні мотиви, що акцентують 

В українській романтичній поезії символіку образів коня, собаки та півня. 

З-поміж трьох названих представників свійських тварин образові коня від‑ 

ведено чільну роль — утілення особливостей романтичного світогляду й ро‑ 

мантичної ідеології. Саме тому в літературі та живописі доби романтизму 

образ коня превалює. Його символіка пов’язана насамперед з романтичним 

почуттям свободи героя-вершника на безкраїх просторах степу. Наголосімо, 

що образи освоєної фауни в поезії епохи романтизму переосмислювалися в 

поетичних текстових структурах не тільки у фольклорному та античному 

контекстах, але й у біблійному. Тому так важливо розглядати образ коня у 

творчості українських поетів-романтиків на тлі європейської традиції пись‑ 

менства з огляду на його символічну та міфологічну парадигми. 

Образ коня як анімалістичний символ найбільшою мірою відповідає пое‑ 

тичним настроям періоду романтизму. На думку М. Епштейна, „образ коня, 

висунутий у центр ліричної творчості романтичним світовідчуттям, що при‑ 

йшло на зміну класичній дидактиці, і, подібно до багатьох інших романтичних 

нововведень, закріпився в ліриці як її стійка емблема” [Эпштейн 1990: 92–93] 

(переклад автор. — С. Г.). Чільне місце коня в системі анімалістичних образів 

романтичної поезії зумовлене двома обставинами. З одного боку, кінь — це 

свійська тварина, що дуже близька людині, а його символіка пов’язана із за‑ 

родженням цивілізації й господарювання. З другого боку, кінь, як жодна інша 

свійська тварина, уособлює неприборканість, незалежність, свободу. Власне на 

цьому парадоксі значень сформувалася романтична символіка коня, у якій се‑ 

мантика волі, свободи, дикої природи є провідною [Гайдук 2011: 12]. Саме в та‑ 

кому руслі проінтерпретуємо образи коней у поетичних творах Т. Шевченка, 

М. Костомарова, Л. Боровиковського, В. Забіли, О. Афанасьєва-Чужбинського. 
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Образові коня в культурі загалом і в літературі зокрема присвячені такі 

праці: польського науковця М. Чапського Загальна історія коня (Historya 

powszechna konia) у трьох томах, що побачила світ 1874 р. в Познані; анто‑ 

логія Л. Ґінкової  Кінь має в собі душу (Koń ma duszę w sobie, 1988); книга 

Б. Сібона Кінь Мазепи (Le Cheval de Mazeppa, 2006); колективна монографія 

Кінь у мові, літературі і культурі (Koń w języku, literaturze i kulturze), видана 

2016 р. в Сєдльці. Важливість ролі цього символу для естетики та поетики 

романтизму засвідчує також спеціальна стаття, присвячена образу коня у ви‑ 

данні Словник польської літератури ХІХ століття (Słownik literatury polskiej 

XIX wieku, 1994). 

Для повноцінного інтерпретування символіки образу коня у творах укра‑ 

їнських поетів-романтиків важливо враховувати його значення в міфологіч‑ 

них, релігійних та фольклорних джерелах. Так, у словниках символів тра‑ 

диційно зазначається, що кінь — це один з найвірніших товаришів людини. 

Він утілює позитивну життєву силу, хоч може бути також і носієм негативної 

енергії. Тут слід зазначити, що в міфології коні часто впряжені в колісниці 

різних богів. Вигляд і колір коня нерідко уособлюють його певні індивідуальні 

характеристики й, очевидно, сутність зв’язків з богом. Приміром, світлий 

кінь — це символ позитивних сил. Від стародавніх часів білий колір уважають 

кольором святих, тому тварин білої масті приносили в жертву небесним богам, 

а темної — богам темного (підземного) світу. Саме тому колісницю Сонця 

тягнуть білі коні як символи життя, денного світла, духовного просвітлення, 

перемоги й тріумфу. Натомість чорні коні (утілення зловісної нічної темряви, 

нечистої сили й смерті) скачуть у колісниці Плутона — бога підземелля [Вовк 

2006: 210–211]. 

Розглядаючи символіку образу коня в слов’янській міфології, звернімо 

увагу на факти, що наведені в розвідці Слов’янська міфологія М. Костомарова. 

Тут автор детально описує способи та причини возвеличення коня давніми 

слов’янськими племенами. Кінь був єдиною твариною, яку полабські слов’я‑ 

ни вважали священною. У місті Радгості (Ретрі) був храм бога Сварога. Під 

час богослужінь обрані мешканцями люди проводили ворожіння, головним 

атрибутом яких був кінь: „[…] прикрасивши зеленими гілками коня, якого 

вважали священним, проводили його через списи, запхані в землю, навхрест 

одне до другого” [Костомаров 1994: 202]. Коли ворожіння віщувало добру 

новину, то розпочинали справу, якщо ж звістка не була доброю, то полишали 

свої наміри. Але не всі міфічні коні є носіями добра. Деякі з них смертельно 

небезпечні для вершника. Це стосується передусім чорних коней-перевертнів. 

Їхню подобу люблять приймати чорти, гобліни та інша нечиста сила. Тако‑ 

му диявольському створінню легко скинути вершника в безодню чи просто 

загризти. Розпізнати коня-перевертня нескладно: „у нього зуби вовка, а очі 

горять пекельним вогнем” [Вовк 2006: 210–211]. 
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У фольклорі та героїчному епосі коні, наділені чудодійними властивостя‑ 

ми, вірою й правдою, служать легендарним героям, допомагаючи здійснюва‑ 

ти дивовижні подвиги. У казці про козака Дрімсона мудрий кінь завбачливо 

радить козаку не чіпати знайдене перо чарівного птаха, бо буде біда. Згодом 

кінь допомагає неслухняному Дрімсону впіймати самого птаха, знайти панну, 

якій належить птах, а потім і “табун коней”, за яким тужить панна. Про такого 

коня народна мудрість каже: „Доброму коневі хвате доброго слова”, „Доброму 

коневі малахай не нужен” [Шалак 1994: 134]. 

Відомо, що релігійна символіка надає коневі й позитивне, і негативне 

значення. У негативному розумінні образ коня використовують для зобра‑ 

ження пихи певного героя. Ця риса характеру персоніфікувалася як особа, 

скинута з коня, і особливо часто фігурувала на середньовічних полотнах, на 

яких зображали сім головних гріхів [Impelluso 2006: 257]. Кінь може сим‑ 

волізувати також недосконалість, глупство: „[...] для спасіння той кінь не 

надійний, і великістю сили своєї він не збереже” (Пс. 33.17) [Біблія…] чи 

„Не будьте, як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою 

їхньою — вудилом і вуздечкою...” (Пс. 32.9) [Біблія…]. У позитивному 

значенні кінь — атрибут ангела, порівн.: „Бачив я цієї ночі, аж ось на 

червоному коні їде муж, і він стоїть між миртами, що в глибині, а за ним коні 

червоні, руді та білі” (Зах. 1.8) [Біблія…]. Він також утілення мужності, 

шляхетності і є емблемою святих Георгія, Мартина, Маврикія, Віктора, а дикі 

коні — емблема святого Іпполіта. 

У дослідженні спираємося на зазначені контексти, у яких відстежуємо 

властиві романтикам звернення до міфологічних, фольклорних та релігійних 

джерел минулого. У поетичних текстах українських романтиків наскрізною 

є думка про те, що здатність коня передбачити майбутнє ставить його вище 

за людину. Адже він може проникати поза межі реального світу. Кінь може 

передбачити нещастя, зупинитися перед невидимою для вершника перешко‑ 

дою, злякатися примари. Передчуття конем біди символічно виражається 

різними діями: важкою ходою, спотиканням, пручанням. Саме таку ситуацію 

відтворено в баладі Причинна (1837) Т. Шевченка (1814–1861): спотиканням 

кінь попереджає козака про нещастя, що трапилося з його коханою, і віщує 

близьку смерть свого господаря. Світлому образові коня протиставлено сим‑ 

вол темряви — гадину, порівн.: …А тим часом із діброви / Козак виїжджає; / 

Під ним коник вороненький / Насилу ступає. / …Утомився вороненький, / 

Іде, спотикнеться, — / Коло серця козацького / Як гадина в’ється. / …Ідуть — 

під дубом зелененьким / Кінь замордований стоїть, / А біля його молоденький / 

Козак та дівчина лежить… [Шевченко 2003: 1]. У цих рядках проступає 

відгомін фольклорної традиції, що, за твердженням А. Горнятко-

Шумилович, „у поетичній спадщині Тараса Шевченка яскраво виражена” 

[Горнятко-Шумилович 2016: 211]. 
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Опис аналогічної ситуації знаходимо також у вірші Розставання укра‑ 

їнського поета, фольклориста та етнографа Л. Боровиковського: …Кінь під 

тобою вороний сумує — / Кінь вороненький недоленьку чує… [Українські 

поети-романтики 1968]. 

У баладі Кінь зі збірки Українські балади (1838) М. Костомарова йдеться 

про те, що вірний кінь став убивцею господаря-пана. Тварина пручалася, по‑ 

давала зловісний знак-пересторогу: …Пан коня звертає, наліво заїжджає, / 

А кінь завертиться й не йде… [Костомаров 1990, 1: 59–60]. Однак господар 

не зрозумів попередження, не захотів повертатися додому. В останніх рядках 

балади простежуємо мотив моральної вищості нижчої істоти над паничем, 

що підкреслено синтаксичним паралелізмом та контекстуальними 

протиставленнями: …Був пан колись добрий, чесний та хоробрий, — / 

Лукавий на лихо підвів! / Був кінь колись вірний, в послузі незмінний, — /  

В розбої служить не схотів!.. [Костомаров 1990, 1: 59–60]. 

На особливу увагу в українській романтичній поезії заслуговують сло‑ 

ва-звертання ліричного героя до коня. На думку В. Філіпп, „у звертаннях до 

коней емоційність поетів-романтиків відіграє не меншу роль, ніж у звертан‑ 

нях до людей” [Филипп 1988: 123–128] (переклад автор. — С. Г.). Залежно від 

ситуації, характеру й настрою господаря коня ці звертання можуть бути 

позитивними, дружніми, ласкавими чи лайливими, тобто виражати різні емо‑ 

ції. Саме звертання, особливо якщо вони експресивно забарвлені, емоційно 

“зрівнюють” коней з людьми. 

Такі звертання трапляються часто й у текстах українських поетів-роман‑ 

тиків. Зокрема, В. Забіла у поезії До коня (1841) використовує присвійний за‑ 

йменник та епітет “добрий” у зверненні до вірного приятеля людини: Що, мій 

коню, що, мій добрий [Українські поети-романтики 1968]. А у творі Украин-

ская дума (1839) О. Афанасьєва-Чужбинського кінь для молодого козака — 

це вірний товариш, який не покинув його, пораненого, на полі бою. Він 

угамував своїми сльозами спрагу господаря, відігнав степового орла, бо той 

збирався поклювати знесиленого козака, та іржанням прикликав інших 

козаків, а потім остался по гроб ему другом [Українські поети-романтики 

1968]. 

Відтворення в текстах творів ситуацій зі звертаннями розкривають одну 

із центральних рис романтичного світогляду — сприйняття природи як ціліс‑ 

ного живого організму, а відтак, і ставлення до тварин, як до рівних людині 

істот (а почасти й вищих, не зіпсованих цивілізацією). Водночас наведені 

приклади засвідчують мрію українських поетів-романтиків повернути втра‑ 

чену гармонію між людиною й природою (вершником і конем). 

У творах постромантичних часів коня вважали символом епохи романтиз‑ 

му. Цей виразний факт відстежуємо на сторінках поеми Лісова ідилія (1903) 

І. Франка, де поет поєднує образ коня з романтичною концепцією світу: На 

романтичного коня сідаю. / Крилатий звіру, не пручайсь, не ржи! / Неси 
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мене, куди я загадаю, / На фантастичні ті шпилі біжи, / Де вихор грає, стог- 

не гомін гаю, / Де на вузькій, мов ниточка, межі / Фантазія і дійсність спина 

в спину / Глядять у мрій квітчастую країну… [Франко 1976, 3: 107]. 

Для І. Франка осідлання романтичного коня означає передусім звернення 

до романтичної поетики, романтичного настрою, а в широкому розумінні — 

до романтичної концепції художнього світу. Образ коня в поемі І. Франка мож‑ 

на пов’язати також із відомим крилатим конем грецьких міфів — білосніжним 

Пегасом, що з’явився на світ з тулуба вбитої Персеєм горгони Медузи. На 

горі муз, Геліконі, Пегас вибив копитом чудотворне джерело Іппокрена. Зав‑ 

дяки цьому став поетичним символом натхнення й символом-образом поетів. 

Уважалося, що метафоричний образ Пегаса як обдарованого поета підносить 

творців на вершину Парнасу — в оселю муз [Вовк 2006: 210–211]. Викори‑ 

стання такої символіки образу коня було поширене й у західноєвропейській, 

і в українській романтичній традиції. 

Однією з важливих рис образу романтичного коня є те, що він — істота 

красива, граціозна. Майже в кожному поетичному тексті містяться його опи‑ 

си, де йдеться про привабливий зовнішній вигляд тварини. Проте не краса 

робить образ романтичного коня винятковим у світлі символічної парадигми 

бестіарію. Л. Ґінкова доречно стверджує, що „кінь має в собі душу, яка відчу‑ 

ває свою енергійність і засмучується, що творець ув’язнив її в тілі тварини” 

[Ginkowa 1988: 11–12] (переклад автор. — С. Г.). Саме завдяки душі, ув’яз‑ 

неній у тілі коня, можливий такий художньо вірогідний контакт з вершником. 

В українській романтичній поезії кінь може проникати в думки свого го‑ 

сподаря, поділяти його почуття, співпереживати. Власне через те, що роман‑ 

тичний герой часто перебуває в ситуаціях конфлікту з довкіллям, самотності, 

а також внутрішньої поразки, у нього немає нікого ближчого за співчутливого 

коня. Наведімо приклад з поеми Гайдамаки (1841) Т. Шевченка: …Не дослу- 

хав... „Неси, коню!” / І поводи кинув. / „Чом я вчора, поки не знав, / Вчора не 

загинув!..” / …Замовк, зажурився, / Поїхав ходою. / Тяжко-важко сіромасі / 

Боротись з нудьгою… [Шевченко 2003: 1]. 

У контексті романтичної символіки змістовно інтерпретовано образ коня 

в сатиричному творі Сон (1844) Т. Шевченка: …От я повертаюсь — / Аж 

кінь летить, копитами / Скелю розбиває! / … Кінь басує — от-от річку, / 

От... от... перескочить. / А він руку простягає, / Мов світ увесь хоче / Загар- 

бати... [Шевченко 2003, 1]. Слова він руку простягає, мов світ увесь хоче 

загарбати натякають на пам’ятник Петру І на Сенатській площі в Петербурзі, 

що споруджено 1782 р. за проєктом французького скульптора Е. Фальконе. 

Стилістично знижений опис пам’ятника суперечить офіціозно закладеній 

у ньому величі. У цьому разі спостерігаємо кардинально іншу символіку коня. 

Вона пов’язана передусім із семантикою та символікою вершника — Петра І. 

Оскільки Т. Шевченко використовує образ Петра І з негативною коно‑ 
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тацією, то підтекст з пейоративним значенням частково переноситься й на 

його коня. У творі виокремлюємо типологійну паралель: символіка образів 

вершника — Петра І — і його коня є абсолютно протилежною щодо поеми 

Мідний вершник (Медный всадник) О. Пушкіна. Це пояснюється тим, що 

Т. Шевченко та О. Пушкін презентують різні національні ідеології: 

О. Пушкін — імперської Росії, Т. Шевченко — підневільної України. 

Поетичним образом вершника, який галопом мчить у далечінь, часто є 

незвичайна, чуттєва особистість, яка глибоко розуміє світ. Саме через це до‑ 

вкілля для типового романтичного героя стає джерелом постійного розча‑ 

рування, від якого ілюзорно врятувати може втеча на коні. Мотив цієї втечі 

простежуємо у вірші Козак Л. Боровиковського, у якому зображені фольклор‑ 

ні образи ворона, сарани, коня, пса, орла, порівн.: Не стаями ворон літає    в 

полях, / Не хліб сарана витинає, / …То турок, то нехрист з-за моря летить / 

І коней в Дунаї купає; / Йде в город — в чумі мов весь город лежить, 

/ Селом — і село западає… // Широкую гриву на вітер пускай, / Неси мене, 

коню, за бистрий Дунай! // Неси мене, коню, заграй під сідлом, / За мною 

ніхто не жаліє. / Ніхто не заплаче, ніхто з козаком / Туги по степу не розсіє. / 

Чужий мені край свій, чужий мені світ, / За мною сім’я не заниє, — / Хіба 

тільки пес мій, оставшись в воріт, / Голодний, як рідний, завиє!.. // А може, 

поляжу й сам серед степів / З тобою, ти, вірний мій коню? / Широким я тілом 

згодую орлів, / А кровію моря доповню… [Боровиковський 1971: 46–47]. 

Дикий галоп коня символізує спробу втечі від довкілля, намагання забути 

про нього й про проблеми, які воно уособлює. І українські, і 

західноєвропейські поети-романтики розглядали цю ситуацію як можливість, 

що допомагає героєві самовизначитися, перевірити власну цінність, 

усвідомити власні можливості. Нерідко образ вершника в поезіях епохи 

романтизму характеризують через змалювання надшвидкої їзди, що свідчить 

про переживання ним, приміром, відчуття тривоги. 

Традиційні народні мотиви — неси мене, коню, за бистрий Дунай; ши- 

роким я тілом згодую орлів; хіба тільки пес мій, як рідний завиє — уплетені 

в складний ліричний сюжет, а символіка фауни презентує романтичну ідео‑ 

логію. Її складники — свобода й воля (символіка коня), екзистенційні почуття 

самотності (голодний пес), відчуття близької смерті (ворон). 

У проінтерпретованих творах українських поетів-романтиків символіка 

образу коня безпосередньо співвідноситься із символікою свободи, адже кінь 

як поетичний образ — це “наділена душею істота”. Свободу він символізує 

своїми діями, тобто бігом чи блуканням (поезія Козак Л. Боровиковського, 

балада Кінь М. Костомарова). Крім цього, згадаймо й образ коня як символ 

вірності та краси. Він здатний співпереживати з романтичним героєм, по‑ 

переджати про небезпеку (поема Гайдамаки, балада Причинна Т. Шевченка, 

поезії Козак Л. Боровиковського, До коня В. Забіли, Украинская дума О. Афа‑ 
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насьєва-Чужбинського). Образи коней можуть символізувати й темні сили 

природи. Вони несуть вершника в невідоме, утілюють негативну енергію 

(сатирична поема Сон Т. Шевченка). 

Образи освоєної та дикої фауни в українській романтичній поезії стали 

репрезентантами стрижневих аспектів символічної парадигми романтично‑ 

го бестіарію, цінностей та ідей романтичного світовідчуття. Звісно, симво‑ 

ліка фауни не охоплювала всього розмаїття романтичного світосприйняття. 

Українські поети-романтики нерідко поєднували її з іншими типами символів 

(символіка рослин, чисел, кольору). 
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SRTESZCZENIE. Twórczość Tarasa Szewczenki ma dla narodu ukraińskiego szczególne 

znaczenie, ponieważ zawiera w sobie zarówno mentalne, jak i psychologiczne oraz archetypiczne 

kody. Każde nowe jej odczytanie siłą rzeczy opiera się na dotychczasowych ustaleniach badaczy, 

jednak zawiera w sobie także nową perspektywę. Aktualność niniejszej pracy polega na tym, że jest ona 

dopełnieniem analizy porównawczej autorstwa Iwana Franki, który w swoim wykładzie 

habilitacyjnym poruszył problematykę poematu Наймичка T. Szewczenki oraz opowiadania o tym 

samym tytule. Badania zostały przeprowadzone w aspekcie komparatystycznym. Nie kwestionując 

wagi badań klasyka, autorka postawiła sobie za zadanie pogłębić pewne jego ustalenia na temat 

omawianych utworów Kobziarza, odwołując się do postulatów współczesnej metodologii 

literaturoznawczej. We wnioskach znalazły się aktualizacje dotyczące odrębnych faktów 

powiązanych z czasem i kolejnością pisania poematu i opowiadania. Oprócz tego zaprezentowano 

również propozycje rozwiązań wielu zadań analitycznych, które postawił przed sobą I. Franko 

(charakterystykę chronotopu, analizę porównawczą bohaterów utworów itd.). 

Słowa kluczowe: poemat T. Szewczenki Наймичка, powieść T. Szewczenki Наймичка, 

wykład habilitacyjny I. Franki, analiza porównawcza 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 254 2020-03-27 
09:41:35 

 

 

Б 

 

 

 

254 Жанна Янковська 
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ABSTRACT. Taras Shevchenko’s works are iconic to Ukrainians as they contain mental, 

psychological, and archetypal codes of national existence as an ethnicity. At every stage of their 

analysis there is a need to address the research of the past as well as resort to their new comprehension. 

The topicality of this research consists in interpretation and amplifying of Ivan Franko’s comparative 

analysis of Taras Shevchenko’s poem Naimychka (The Servant Girl) and his homonymous novelette 

presented by the scholar in his habilitation lecture (given at Lviv University on February 18, 1895). 

The research is conducted within comparative literature studies framework. Leaving aside the 

unquestionable importance and weight of the studies by the classic writer, the purpose of this paper 

is to expand comparative experiments with the abovementioned Shevchenko’s works with 

consideration of current advances in research methods. A valuable finding of the paper is refinement 

of some facts, related to the time and sequence of the poem’s and the novelette’s appearance, as well 

as solving certain analytical problems stated by I. Franko (defining chronotope, comparing 

descriptions and qualities of characters etc.), which can be continued in a prospective research. 

Keywords: Taras Shevchenko’s poem and novelette Naimychka (The Servant Girl), Ivan Franko’s 

habilitation lecture, comparative characteristics 

 

 
агатогранна й різноманітна творчість Тараса Шевченка для українців 

не просто знакова — вона концентрує ментальні, психологічні й архе‑ 

типні коди національного буття. Саме тому, очевидно, уже більше як 

півтора століття вона актуальна і, як видається, залишатиметься такою завжди. 

Безумовно, важливою сторінкою для розкриття та розуміння Т. Шевченка як 

поета є і його прозові та драматичні твори, а також мистецький доробок як 

художника, безпосередньо пов’язаний з літературною творчістю. Цей зв’язок 

на сьогодні ще недостатньо висвітлено в наукових дослідженнях. Спадщина 

Кобзаря настільки глибока, що, незважаючи на численні праці, у яких учені 

з огляду на вже здійснені наукові дослідження та вироблені погляди, що від‑ 

повідають конкретному історичному періоду, і далі намагаються аналізувати 

й тлумачити її. Утім завжди залишається простір для досліджень та відкриттів. 

Це можна розуміти так, що кожне нове покоління на своєму етапі науково по‑ 

трактовує творчість митця й ще на одну сходинку наближається до осягнення 

його як генія, непересічного таланту. 
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Перерахувати праці вчених, які аналізували твори Т. Шевченка, — марне 

намагання. Усе ж зазначмо, що від перших відгуків П. Куліша, М. Костома‑ 

рова та інших письменників сер. ХІХ ст. до нинішнього часу доробок Коб‑ 

заря досліджували Ю. Барабаш, О. Вертій, Г. Грабович, І. Дзюба, О. Засенко, 

Н. Зборовська, Т. Комаринець, М. Коцюбинська, Н. Крутикова, Є. Нахлік, 

В. Погребенник, Ф. Погребенник, Г. Сидоренко, В. Смілянська, І. Франко, 

Є. Шабліовський, М. Шамота, В. Шевчук, В. Шубравський, Д. Чалий, Н. Ча‑ 

мата й багато інших. 

Сьогодні у зв’язку з розширенням меж аналізування літературних творів, 

під час якого актуалізуються компаративні студії, спирання на інші гуманітар‑ 

ні науки, а також виникненням та розвитком різноманітних інтердисциплінар‑ 

них наукових галузей художні тексти часто інтерпретують, залучаючи катего‑ 

рії філософської та літературної герменевтики, етнофілософії, етноестетики, 

етностилістики та інших бінарних напрямів, що плідно застосовують окремі 

сучасні науковці, зокрема й для аналізування творчості Т. Шевченка (О. Вер‑ 

тій, П. Іванишин, Я. Гарасим та ін.). 

У різних жанрах своєї творчості Т. Шевченко неодноразово розробляє 

тему про долю покритки в традиційному українському суспільстві його часу. 

Творами, у яких вона розкривається дуже драматично, є його поема Наймичка 

[Шевченко 1985: 240–251] та однойменна російськомовна повість [Шевченко 

1978, 4: 52–121]. І. Франко в габілітаційному викладі Наймичка Т. Шевченка, 

називаючи її темою “пониження женщини” [Франко 1981, 29: 464], зазначав, 

що вона „занімала його досить довго і що він обробив її два рази: раз в повісті, 

написаній мовою російською, густо перемішаною зворотами українськими, 

а другий раз в поемі, написаній по-українськи” [Франко 1981, 29: 447]. Уче‑ 

ний наголосив, що таке порівняння дає можливість „заглянути глибоко в ро‑ 

бітню творчого генія Шевченкового” [Франко 1981, 29: 447]. Одночасно він 

опонує д-ру О. Колессі (погоджуючись із окремими доказовими судженнями 

дослідника) в тому, що, аби пізнати Шевченка (більше його “методу”), не 

варто порівнювати цього митця з А. Міцкевичем, В. Жуковським, І. Козловим, 

О. Пушкіним чи іншими іноземними поетами, бо метод Кобзаря був зовсім 

інший. І ця відмінність, додамо, полягала насамперед у закоріненні в укра‑ 

їнську народну традицію. Тому,  опрацювавши  обидва  Шевченкові  твори, 

І. Франко висловив оригінальні думки стосовно їхнього порівняння. До того 

ж нині, ураховуючи досягнення сучасної компаративістики як полігалузевого 

напряму та зважаючи на згадану інтердисциплінарність, можемо посутньо 

доповнити й уточнити Франкові студії, що і є метою цієї наукової розвідки, 

яка належить до початкових студій у заданому напрямі. 

Тривалий час достеменно було невідомо, який із зазначених творів Коб‑ 

заря написаний раніше — повість чи поема. Детально проаналізувавши їх, 
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І. Франко стверджував, що першою була написана повість, а потім текст ви‑ 

кристалізувався в поему [Франко 1981, 29: 448–449]. Таке „констатування 

хронологічного первенства повісті” [Франко 1981, 29: 451] було важливим 

для вченого, оскільки саме це й визначало шлях аналізу творчого методу 

Т. Шевченка. Тому дослідник відзначав стриманість та майже філігранну 

лаконічність поеми в описах героїв та особливо природи (порівняно з пові‑ 

стю), одночасно констатуючи й значно вищу мистецьку вартість поетичного 

тексту, що є незаперечним фактом. Для ілюстрації своєї думки він як доказ 

використовує епізод, у якому порівнює описи подій на хуторі перед тим, як 

Трохим і Настя (у поемі) та Яким і Марта (у повісті) знайшли дитину: „Поет 

тут і там снує ту саму провідну думку, та в поемі виказує її коротко, без усіх 

лишніх подробиць, але способом таким пластичним та ясним, а при тім в та‑ 

кім зв’язку з попередньою рефлексією, що тих кілька рядків робить далеко 

глибше і суцільніше враження, ніж аналогічна сцена в повісті, де реалізм 

подробиць шкодить суцільності враження. Так і чуємо, порівнюючи ті і многі 

інші місця обох сих творів, що поет наш, свідомо чи несвідомо, держався тої 

думки, що поезія — то згущена, сконцентрована, скристалізована дійсність” 

[Франко 1981, 29: 457]. 

У другому епізоді габілітаційного викладу вчений апелює до іншого дока‑ 

зу щодо часу написання поеми та повісті. Маючи на увазі поему, він докоряє 

Т. Шевченку у відірваності зображених подій від конкретної місцевості, тобто 

занадто великій узагальненості стосовно хронотопу: „Перше явище, яке нам 

в ній впадає в око, се цілковитий брак локального колориту. Степ покритий 

туманом, з котрого виринає могила — отсе крайобраз прологу; гайок, ста‑ 

вок, млин, пасіка і хутір — отсе місце, де відбуваються дальші події поеми. 

Де, в якій стороні широкої України се діється — про се ані слова” [Франко 

1981, 29: 449]. І. Франко, як відомо, твердо відстоював реалістичні засади 

зображення і як письменник, поет, і як літературний критик. Тому, підсумо‑ 

вуючи свої думки з приводу зазначеного, назвавши такий пейзаж “затертим”, 

дослідник зрезюмував: „Отсей брак локального колориту я вважаю важним 

доказом того, що повість «Наймичка» написана була перед поемою” [Франко 

1981, 29: 450]. Проте вже вчені ХХ ст. довели, що з відомостями стосовно дат 

написання поеми та повісті було якраз навпаки: спершу, 1845 р. (згідно  з 

автографом — „13 ноября 1845, в Переяславі”), була написана поема. А, як 

зазначено в Коментарях до габілітаційного викладу дослідника, „цитована 

І. Франком дата в автографі повісті «Наймичка» — фіктивна. Повість дату‑ 

ється орієнтовно 1852–1853 рр.” [Коментарі, Франко 1981, 29: 635]. Очевидно, 

захоплений удалим сюжетом та композицією поеми, Т. Шевченко сам вирі‑ 

шив розширити їх та, змінивши окремі обставини, додав певні подробиці 

й перейменував окремих героїв. Наголосімо, що як для свого часу аналіз 

І. Франка є детальним та доказовим, особливо це стосується текстологіч‑ 
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них порівнянь. Однак маємо намір унести деякі уточнення, що актуальні вже 

з огляду ґрунтовних засад сучасної методології та наукових досягнень. 

Скажімо, зважаючи на заявлені в цій статті дослідницькі методи, можна дещо 

по-іншому потрактувати окреслені в поемі та означені вченим топоси буття. 

По-перше, через “неномінацію” конкретного місця подій, але окреслення 

одвічних пріоритетів життєперебування, яким надавали перевагу українці 

(хутір, пасіка, млин, ставок, власна земля), помітний крок поета до типізації 

ідеального національного простору та зображуваного явища, що є логічним 

для поетичного епічного твору й української літератури періоду романтизму 

загалом, адже вона була дуже близька до фольклорної традиції та часто ідеа‑ 

лізувала життя народу, зокрема і його буттєві топоси. Складники цього про‑ 

стору як універсальні архетипи викристалізував та охарактеризував у своїх 

працях Архетипи української культури, Архетипи української ментальності 

та Дім — Поле — Храм С. Кримський [Кримський 2008, 2006, 2010], який 

услід за К. Юнґом (Архетипи і колективне несвідоме) [Юнґ 2013], М. Хай‑ 

деггером (Бытие и время) [Хайдеггер 2002] та Г. Гачевим (Национальные 

образы мира: Космо — Психо — Логос) [Гачев 1995] об’єднав їх в архетипний 

універсальний концепт ‘Дім — Поле — Храм’, доречно застосувавши для 

аналізування явищ української культури, зокрема й відображених у художніх 

творах (як відомо, література є відповідною науковою галуззю й одночасно 

транслятором культури). Зазначені узагальнені топоси буття помітні в укра‑ 

їнській літературі (особливо прозі та епічній поезії) доби романтизму, як, ска‑ 

жімо, у творах П. Куліша, Г. Барвінок, О. Стороженка та інших письменників, 

що простежено в монографії авторки цієї розвідки Фольклоризм української 

романтичної прози [Янковська 2016]. 

Перші рядки поеми Т. Шевченка Наймичка чітко, як для твору такого 

формату, і водночас типово-узагальнено репрезентують картину простору 

національного буття: У неділю вранці-рано / Поле крилося туманом; / У ту- 

мані, на могилі, / Як тополя, похилилась / Молодиця молодая […] [Шевченко 

1985: 240]. Ключові лексеми поле, могила, тополя, що відразу візуалізують 

окреслений простір, і людина (молодиця молодая), яка є центром цього про‑ 

стору, оживлює його своєю присутністю, разом вони репрезентують певний 

етнічно-ментальний просторовий локус. І все це настільки лаконічно та містко 

зображено, що відбувається ніби “згущення” слова, думки та уяви (унаочнен‑ 

ня), крізь призму яких читач ніби стає безпосереднім спостерігачем зображу‑ 

ваного та “вмикає” свої почуття, емоцію, співпереживання, які не залишають 

його до кінця прочитання поеми (порівняння відображених у поемі та повісті 

Наймичка Т. Шевченка етнобуттєвих топосів ‘Дім’, ‘Поле’ та ‘Храм’ може 

бути наступним етапом у компаративних студіях з вивчення цих творів). 

Натомість в однойменній російськомовній повісті письменник дещо над‑ 

мірно конкретизує цей простір (очевидно, орієнтується на думки російського 
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читача), змінюючи стиль оповіді від народно-нараторського, притаманного 

українським творам доби романтизму, до художньо-авторського, з украплен‑ 

ням публіцистичного чи навіть науково-популярного, як під час описування 

курганів на Ромодановому шляху від Ромен до Кременчуга: Нередко видне- 

ются и курганы, совершенно круглые, сажен 50 в диаметре. Есть и больше, 

и меньше, всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине 

кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насы- 

пи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя. Это валы 

разной величины и в разных направлениях [Шевченко 1978, 3: 54]. Тут же про‑ 

стежуємо багато відступів від основної сюжетної лінії та порівнянь, зокрема 

географічно різних територій [див.: Шевченко 1978, 3: 58]. Не зовсім гармо‑ 

ніює зі стилем повісті також майже маніфестаційний заклик письменника: 

О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь 

другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обречённому на 

тяжёлый труд человечеству [Шевченко 1978, 3: 56]. Так само неорганічно 

сприймаються окремі переклади українських слів, як, скажімо, звертання 

молодої шинкарки до чумаків „господа чумаче”, що, очевидно, звучало як 

„панове чумаки” [Шевченко 1978, 3: 53]. Російська лексема господа 

семантично не завжди відповідає українській лексемі панове. Натомість у 

поемі стиль витриманий рівномірно протягом усього твору. Зрештою, цю 

думку висловлює у своєму викладі й І. Франко, наголошуючи, що „всі 

критики, котрі доторкалися творів Шевченка, згідно називають «Наймичку» 

одною з його найкращих поем”, „геніальним надбанням вселюдської 

літератури”, а її визначною рисою „простоту і натуральність”, коли „все 

здається таке ясне, так природно з собою пов’язане, а потім висказане так 

просто і безпретенсіонально, немов кожний епізод, кожде слово поеми 

вихоплене прямо з душі читача […]” [Франко 1981, 29: 447]. 

Пізніше, завершуючи свій опис, учений усе-таки безапеляційно наголошує 

на перевазі експозиції поеми над повістю, чим навіть дещо суперечить своїм 

попереднім думкам, порівн.: „Поет тут і там снує ту саму провідну думку, та 

в поемі висказує її коротко, без усіх лишніх подробиць, але способом таким 

пластичним та ясним, а при тім в такім зв’язку з попередньою рефлексією, що 

тих кілька рядків робить далеко глибше і суцільніше враження, ніж аналогічна 

сцена в повісті, де реалізм подробиць шкодить суцільності враження”, бо, як 

резюмує він далі, „поезія — то згущена, сконцентрована, скристалізована дій‑ 

сність” [Франко 1981, 29: 457]. Хоч і про Шевченкову прозу, зокрема й повість 

Наймичка, дослідник висловлюється не менш схвально, зазначаючи, що це 

„його адорація штуки”, яку вважає „чимсь божественним, вічним, чимсь та‑ 

ким, до чого треба приступати з побожним трепетом” [Франко 1981, 29: 463]. 

Учений переконливо доводить, що в цьому творі поет намагається піднести 

„життєвий факт в ясну сферу ідей”, і цей факт дійсності, „вірно заобсерво‑ 

ваний і вміло вхоплений”, намагається „перетворити в тип, скристалізувати 
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в символічний образ самої ідеї”, тому, на його думку, Шевченків реалізм   тут 

зливається з „ідеалізмом” [Франко 1981, 29: 464]. 

Стосовно першого опублікування поеми дослідник зазначив, що „[…] в 

р. 1860 «Наймичка» напечатана була в Петербурзі осібною брошуркою-ме‑ 

теликом” [Франко 1981, 29: 449], а в Коментарях, уже в час видання 29-го 

тому найповнішого на сьогодні зібрання праць І. Франка у 50-ти томах до‑ 

повнено, що „вдруге за життя поета поема «Наймичка» була  надрукована   в 

«Кобзарі» 1860 р.” [Коментарі, Франко 1981, 29: 634]. При цьому зовсім не 

згадується про те, що вперше зазначена поема Т. Шевченка була надрукована 

ще 1857 р. в другому томі Записок о Южной Руси П. Куліша без зазначення 

імені автора поеми та з коментарями видавця [Записки о Южной Руси 1857, 

2]. Припускаємо, що І. Франко міг опустити цей факт, а за радянських часів 

зазначена Кулішева праця була заборонена як націоналістична та вилучена з 

бібліотек, і про неї не згадували (репринтне перевидання Записок… відбу‑ 

лося вже за часів незалежності однією книгою 1994 р.) [Записки… 1994, 2]. 

Наукове перевидання цієї праці з упорядкуванням, підготуванням тексту й 

коментарями В. Івашківа здійснене в 2015 р. в межах проекту повного 

опрацювання та видання творів письменника, який триває ще й досі [Куліш 

2015, ІІІ, 2]. 

Про мову написання повісті та поеми в згаданій вище цитаті І. Франко 

зауважив, що вона була написана „мовою російською, густо перемішаною 

зворотами українськими” [Франко 1981, 29: 447] (натомість поема написана 

доброю українською літературною мовою з, можна сказати, делікатними та 

доречними вкрапленнями одиниць розмовно-побутового стилю). Зазначмо, 

що такою самою мовою, як у повісті Т. Шевченка, написані, напр., ще Вечо- 

ри на хуторі біля Диканьки М. Гоголя. Ужиті українізми тогочасні критики 

іноді (спочатку) вважають “помилками”, ніби опосередковано натякаючи на 

недосконале володіння авторами російською мовою чи невдалий переклад. 

Проте вже пізніше українськими (та й російськими) літературознавцями було 

констатовано, що це був умисний стилістичний письменницький прийом, 

і саме за допомогою цих “помилок” авторам удалося надати своїм творам на‑ 

ціонального колориту, вони отримали оригінальне звучання, яким збагатили 

й російську мову, стали більш зрозумілими не лише для інтелігенції, але й для 

широкого кола читачів. За допомогою таких мовних прийомів письменники 

творять особливий стиль оповіді, хоч і російською мовою, але зовсім не схо‑ 

жий на стиль тогочасних російських письменників. Для того, аби уявити, що 

саме не перекладав Т. Шевченко в повісті Наймичка, подамо хоча б неповний 

перелік цих українізмів: іменники — вечеря, возивня, гай (іноді вдається до 

перекладу — роща), гайдамака (жартома Яким каже про Марка, коли той пу‑ 

стує), вихи, жито, загороды, килимок, клуня, козак, комора, кожух, крыныця, 

кургани, ледащо, лёх, молодица (у значенні ‘молода жінка’), мозючки (‘міс‑ 

цева назва дитячої страви з білого хліба з молоком’), макогон, образы, ослон, 
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пасика, призба, пропасныця, рогач, свита, сины, скороспелка-колыска, хата, 

чуб, чумак, шлях; дієприслівники з українськими суфіксами — взглянувши, 

проводивши, похоронивши, походивши, сказавши; російські дієслова з укра‑ 

їнським суфіксами та закінченнями — проводив, похоронив, сказав, походив, 

посмотримо, помремо. Виявляємо й інші приклади використання українізмів, 

що являють собою відповідні синтаксичні конструкції, морфологічні чи фоне‑ 

тичні форми: дытына плаче замість ребёнок плачет; ходимо замість пойдём; 

единому сыну замість единственному сыну; по церквам замість по церквям; 

ричка замість речка, яблуня замість яблоня. Розмову Лукії та московки пере‑ 

дано російським шрифтом, але повністю по-українськи: — Добрывечир! — 

Добрывечир! — едва отвечало ей что-то. Лукия ощупала тряпки, а в тряпках 

завёрнуто что-то живое. — Нездужаю; стара, погана, погана стала. — Чи 

нема у вас лою, я б каганець засвитыла. — Ничого нема. И печь не топлена. 

я позавчора ходила в гости, воротилася додому та й занедужала [Шевченко 

1978, 3: 94]. 

Цікаво, що І. Франко подає фрагмент повісті Наймичка із зображенням 

полудня на хуторі повністю в перекладі українською мовою, що насправді 

звучить і сприймається принадніше, більш органічно, оскільки зображена 

картина етнічно колоритна. Хоч наголосімо, що Т. Шевченко й російсько‑ 

мовним текстом зумів викликати національні інтенції, що передаються через 

осягнення ключових сутностей буття, “тут-буття”, відображеного у творі, що 

є стрижневим, притаманним українцям загалом, і які під впливом різноманіт‑ 

них чинників можуть трансформуватися, але не втрачають свого смислона‑ 

повнення. Причини використання Кобзарем російської мови для написання 

прозових, окремих поетичних творів, листів і навіть щоденника (Журналу) 

дослідила та систематизувала Т. Космеда у своїй розвідці Лінгвістичні екс- 

перименти Т. Шевченка, або загадка, чому російська мова обрана мовою 

письменницького щоденника (до 200-ліття від дня народж. письменника) 

[Космеда 2015: 105–112], наголошуючи на “російськомовній креативності” 

поета [Космеда 2015: 106]. 

У своєму габілітаційному викладі І. Франко також порівнює двох героїнь 

зі згаданих вище поем Т. Шевченка — наймичку Ганну та Катерину з одно‑ 

йменної поеми. Про Ганну він справедливо зазначає: „Наймичка — натура 

безмірно глибша, чуття у неї не тільки живе, але сильне та високе, любов  до 

дитини така могуча, що перемагає все інше, заслонює перед нею весь світ, 

заставляє забути про себе саму, віддати все своє життя не для хвилевої 

покути, але для довгої жертви на користь своєї дитини” [Франко 1981, 29: 

468–469]. У протистоянні постають безвихідь та шукання виходу в однаковій 

ситуації, хоч і способом високої жертовності; крах особистості під вагою 

обставин та незламність духу; безмірна сила любові. У відповідь Д. Шей‑ 

ковському І. Франко пише про те, що Наймичка — не тип, оскільки це дуже 
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“рідкий” випадок, аби українка підкидала комусь своє дитя (хіба „во благо 

самої дитини”). Саме опис таких виняткових фактів, на його думку, і створює 

справжню літературу [Франко 1981, 29: 465–466]. “Покритництво” в опи‑ 

саний Т. Шевченком час у звичаєвому суспільстві було явищем насправді 

винятковим, що мало певні моральні регулятиви в межах звичаєвого права, 

тому митець і приділив йому стільки уваги. 

У наш час відмова батьків від дочки-покритки видається вчинком неви‑ 

правдано жорстоким. Але Т. Шевченко, спираючись на устої звичаєвого пра‑ 

ва, не заперечує їх, а лише констатує факти, що помітив і високоповажний 

дослідник, коли зазначив: „Шевченко не протестував проти нелюдськості 

такого народного погляду, може, вважаючи його гарантією заховання чистоти 

і моральності в українськім народнім житті. Та він умів находити глибокі, 

зворушливі тони, щоби змалювати наслідки того погляду” [Франко 1981, 29: 

465]. І. Франко акцентує також на відмінності в зображенні хуторянина Яки‑ 

ма (у повісті), відзначаючи, що його постать “обрисована дуже гарно”, тоді, 

коли відповідний образ у поемі “ледве тільки нашкіцований” [Франко 1981, 

29: 453]. Тим самим учений наголошує на “іншості” Т. Шевченка як прозаїка 

і як поета. У повісті він виступає як реаліст, а в поемі — як лірик, романтик, 

що засвідчують належність цієї поеми до романтизму, стиль її викладу, що 

апелює до переданого в римованому варіанті народного наративу, і змалю‑ 

вання образів та й інші характерні риси. Наголосімо, що відмінність у стилі 

написання цих творів надзвичайно відчутна. 

Зазначмо, що між повістю й поемою існують відмінності й фабульного 

характеру. Наприклад, у поемі відсутня міфологізована розповідь про жінку 

в степу на могилі, про яку господарям розповідала “челядь”; зовсім не йдеть‑ 

ся про навчання Марка в школі, стосунки Якима та Марти зі священиком із 

сусіднього села, московку (у якої зупиняється Лукія, коли приїздить у рідне 

село), про обряд обжинок (якому  в повісті приділено достатньо уваги, хоч  й 

описано дещо романтично-ідеалізовано). Загалом змалювання “падіння” 

Лукії від красуні-„Цариці” в обжинковому вінку, доброї та слухняної доньки 

своїх достойних і заможних батьків, до покритки — ефектний прийом, який 

Т. Шевченко, використав у повісті. Але це “падіння” стало й своєрідним “під‑ 

несенням” героїні над соціумом, обставинами й навіть над собою. Можна 

порівнювати й багато інших епізодичних сцен та подій, зображення яких 

відрізняються в поетичному та прозовому текстах. 

Акцентуємо й на відмінностях під час зображення “улана”-москаля (ав‑ 

тор навіть не називає його імені, можливо, так виказуючи зневагу до нього), 

батька Марка, який у поемі проходить лише епізодично, але в повісті опи‑ 

саний детально. Завваживши це, І. Франко написав, що „в своїй «Катерині» 

виспівав Шевченко так глибоко і голосно деморалізаційний вплив москов‑ 

ської солдатчини на вкраїнський сільський люд, що тут (у поемі Наймич- 
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ка — Ж. Я.), мабуть, не хотів сього повторяти і волів сю часть експозиції 

лишити зовсім на боці” [Франко 1981, 29:452]. “Улан” у повісті зображе‑ 

ний як активний персонаж, відрізок його життя в кілька років від зустрічі    з 

Лукією до виходу з військовою частиною в похід подано окремою лінією, з 

детально виписаним характером, поглядами, навіть іншою (“московською”) 

ментальністю. Лукія мало не піддається його благанням відновити стосун‑ 

ки, бо в душі й досі кохає його. Уникнувши цього, вона малює у своїй уяві 

можливе страшне майбутнє, що буквально перегукується зі словами Наума 

Дрота з повісті Маруся Г. Квітки-Основ’яненка, коли він не хоче віддати 

доньку Марусю за Василя, поки той не відкупиться від солдатчини, бо доля 

солдатки йому була відома, порівн.: Ні жінка, ні удова; звісно, як солдаток 

шанують; як саму послідню паплюгу, і ніхто й не вірить, щоб була салдатка, 

та й чесна […]. Де їй за полками таскатись? А молоде, дурне, попадеться 

ледачим людям, навернуть на усе злеє. Худобу розтаскають, повіднімають, 

хто її защитить? Діточки без доглядання, у бідності, у нищеті, без науки, 

без усього помруть або — не дай боже! — бездільниками стануть. А вона 

затим ізстаріється, немощі одоліють, бідність, калічество… тільки що    в 

шпиталь, до старців! [Квітка-Основ’яненко 1981, 3: 56]. Порівняймо також 

опис долі солдатки у творі Т. Шевченка: Каких усилий, какого тяжкого тру- 

да ей стоило переломить себя! И только одна благородная любовь матери 

спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти. Без 

высокой любви пошла бы ты за эскадроном, как ходят тысячи тебе подоб- 

ных. Сначала твой мылый-чернобрывый остриг бы тебя и одел мальчиком 

(как сердечную Оксану), чтобы скрыть твой пол от товарищей, а через 

месяц он перестал бы тебя и скрывать, а на другой — играла бы тобою 

пьяная молодёжь на бивуаках. На третий — ты бы для них устарела и 

опротивела, потому что ты опять забеременела, и возили б тебя вместе с 

дорогими собаками в телеге, потому что от тебя отвязаться нельзя, а тебе 

приютиться негде, кроме уланского обоза […] [Шевченко 1978, 3: 101]. Як 

бачимо, у Кобзаря картина життя солдатки показана розлого, натуралістично, 

від імені автора, а не самої героїні, тому звучить більш патетично, ніж із уст 

Наума Дрота. 

Насамкінець зауважимо, що порівняльні студії для пізнання творчого ме‑ 

тоду письменника є досить ефективними. У цій статті ми зупинилися тільки 

на окремих, найбільш цікавих епізодах габілітаційного викладу І. Франка 

стосовно двох зазначених однойменних творів Т. Шевченка (поеми та пові‑ 

сті Наймичка) з метою розставити деякі акценти, уточнити окремі судження 

й факти (як дата й послідовність написання аналізованих творів), подивитися 

на порівнювані вченим явища з урахуванням методології сучасної гуманіта‑ 

ристики й фактично накреслити напрямки можливих подальших 

компаративних студій, які пунктирно простежуємо вже й у виголошеній 

лекції вченого. 
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Уважаємо, що таке повернення до праць українських (і не лише) класиків, 

з урахуванням нинішніх вимог до аналізу художніх текстів, дає цим дослі‑ 

дженням “друге життя”, доводячи їхню непересічність у час написання, а та‑ 

кож значення для поступування української гуманітарної науки загалом та 

літературознавства зокрема в подальші часи аж до сучасності. 

Отже, обираючи різні критерії для аналізу, І. Франко надає перевагу то по‑ 

емі, то повісті Кобзаря, критикуючи слабкі місця й наголошуючи на сильних. 

Зазначмо, що ці твори, маючи фактично однакову основну сюжетну лінію, 

разом з тим, дуже різні, й не лише за способом викладу змісту (поетичним та 

прозовим). Важко не помітити стилістичну однорідність, внутрішню під‑ 

порядкованість, лапідарність, лаконізм поеми при влучності та економному 

використанні художніх засобів, що доведена поетом до найвищого ступеня 

досконалості. Поема Наймичка Т. Шевченка репрезентує романтизм у всіх 

його найпривабливіших рисах. Однойменна повість письменника, хоч і є для 

свого часу не менш знаковою, стилістично репрезентує помежів’я романтиз‑ 

му та реалізму. Уважаємо, що саме це увиразнює її стилістичну неоднорід‑ 

ність. Розлогі, майже документальні описи, що не сприяють розвитку уяви, 

російськомовний текст при зображенні глибоко національних явищ дійсності 

(як згадувалося, навіть І. Франко у своїй лекції частину тексту повісті подає 

українською мовою) — це неповний перелік рис, що дають право ставити 

повість на друге місце за мистецьким рівнем викладу порівняно з поемою, 

але одночасно на високе місце в розвитку української російськомовної про‑ 

зи, що в перш. пол. – сер. ХІХ ст. було явищем непоодиноким і ще чекає на 

прискіпливе дослідження. 

Розпочаті компаративні студії в зазначених напрямках можна поглибити, 

особливо на рівні фабульних порівнянь, а також на рівні відображення в 

зазначених творах національних топосів буття й архетипних складників, що 

маємо за перспективу. 
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STRESZCZENIE. Przedmiotem publikacji jest portret filozoficzno-artystyczny ukraińskiego 

pisarza Jurija Wynnuczuka stworzony na podstawie przeprowadzonego z nim wywiadu. Celem 

opracowania jest przedstawienie na podstawie rozmowy z artystą genezy jego stylu literackiego oraz 

początków twórczości. Analiza treści wywiadu prowadzi do wniosku, że styl literacki pisarza 

ukształtował się pod wpływem ukraińskich przekładów literatury obcej, głównie 

zachodnioeuropejskiej. Pisarz deklaruje, że istotna jest dla niego możliwość zachowania autonomii 

wewnętrznej podczas tworzenia utworu. Pragnie on zatem tworzyć bez ulegania naciskom ze strony 

swoich wyobrażeń o  gustach   i oczekiwaniach czytelników. 

Słowa kluczowe: portret filozoficzno-artystyczny, wywiad, autonomia wewnętrzna, geneza 

stylu literackiego 
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ABSTRACT. Th earticle aims to depict a philosophical and artistic portrait of the Ukrainian 

writer Yuriy Vynnychuk. The portrait is based on his interview. The objective of the study is to 

present the origin of his literary style and the beginning of his work. The analysis of the content of the 

interview leads to the conclusion that the writer’s literary style was influenced by Ukrainian 

translations of foreign literature, mainly from Western Europe; the writer declares that he intends to 

preserve his internal autonomy during the creation of the work, he wants to be free from the pressure 

connected with his would-be readers’ tastes and expectations. 

Key words: philosophical and artistic portrait, interview, internal autonomy, origin of the literary 

style 

 

 
рій Винничук — одна з найяскравіших постатей сучасного 

європейського письменства. Його твори перекладено багатьма 

мовами. Однак він відомий не тільки як автор романів чи укладач 

літературних антологій, його справедливо вважають успішним журналістом 

і популярним блогером. Дописи письменника в мережі завжди порушують 

гострі суспільно-політичні питання та миттєво стають популярними, знахо‑ 

дячи відгук у суспільстві. 

Окремі аспекти творчого доробку Юрія Винничука неодноразово ставали 

предметом дослідження науковців (Ірина Ковбаса, Роксана Харчук, Мари‑ 

на Рябченко, Ростислав Семків, Сніжана Чернюк). Я. Голобородько вбачає 

призначення Ю. Винничука як митця у здатності письменника „адаптувати 

до українського художньо-ментального ґрунту цінності, що мали місце або 

набули поширення в західноєвропейській чи східній літературах, і пропону‑ 

вати фабульно-образну стилістику, яка в минулому не застосовувалася для 

приготування національного літературного меню” [Голобородько 2006: 101]. 

Вивчення творчості Ю. Винничука як представника постмодерної прози 

здійснене в працях Я. Поліщука [Поліщук 2015] та І. Бондаря-Терещенка 

[Бондар-Терещенко 2005: 20, 33, 68–69, 116]. Широко використовувані пись‑ 

менником форми комізму привертають увагу Р. Семківа, який окреслює генезу 

авторського стилю Юрія Винничука „як таку, що розвивається від готичних, 

романтичних та ранньомодерних засновків до стилізацій та містифікацій ціл‑ 

ком постмодерного світогляду” [Семків 2015: 56]. Іронія й сатира у творчості 
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письменника досліджена в праці О. Медведчук [Медведчук 2014], а мовні 

засоби творення комізму проаналізовано в дисертації О. Кузьмич [Кузьмич 

2015: 111, 136, 150]. Мотиву двосвіття / двійництва присвячено наукову роз‑ 

відку Ю. Фуца [Фуц 2016]. 

Однак, незважаючи на поодинокі дослідження окремих аспектів творчості 

Ю. Винничука, С. Чернюк його зараховує до письменників, які „попри знако‑ 

вість авторських прізвищ, сплеск критичного інтересу й читачів, лишаються 

поки що поза літературознавчими зацікавленнями” [Чернюк 2016: 121]. Отже, 

ідеться про фрагментарність і вибірковість дослідження авторського портре‑ 

та. Увага літературознавців зосереджується переважно на окремих творах 

письменника. 

Зважаючи на неабиякий інтерес громадянського суспільства до різних 

аспектів творчості Ю. Винничука,  багатогранну  діяльність  письменника, а 

також ураховуючи недостатнє вивчення його особистості як майстра слова, 

можна з упевненістю констатувати потребу в науковому осмисленні філо‑ 

софсько-мистецьких засад художньої системи цього сучасного українського 

митця. Зазначене й мотивує актуальність пропонованого дослідження. 

Мета цієї наукової розвідки — змалювати філософсько-мистецький портрет 

Юрія Винничука на основі спеціально проведеного інтерв’ю з письменником1. 

Завдання дослідження: а) відшукати витоки творчого шляху письменника; 

б) визначити генезу письменницького стилю; в) схарактеризувати авторську 

„Я-суб’єктність” Ю. Винничука, тобто оцінку художником себе як митця в ме‑ 

жах історико-культурної парадигми часу. 

У ході дослідження застосовано метод інтерв’ю як спосіб вербальної 

взаємодії з метою отримання необхідної інформації. Використано актуальний 

нині культурологічний підхід, що сприяє висвітленню філософсько-естетич‑ 

ної проблематики авторського наративу. 

Інтерв’ю з письменником є ефективним засобом дослідження творчості 

художника та опису його філософсько-мистецького портрета. Досліджуючи 

особливості жанру інтерв’ю в українськомовній комунікації, М. Штельмах 

зазначає, що „завдяки тенденції індивідуалізації мовної свідомості автора   в 

тексті інтерв’ю відбувається формування неформального мовного контексту, 

що призводить до функціонального заміщення лексеми «ми» лексемою «я»” 

[Штельмах 2008: 10]. На думку дослідниці, діалог дає можливість гармонізу‑ 

вати взаємодію в системі “Я та Інший як Я” [Штельмах 2008: 3]. 

Безумовно, інтерв’ю з письменником дає можливість з’ясувати істинні 

витоки творчого шляху митця слова, виявити феномен філософського й мис‑ 

тецького впливу на його творчість, відстежити сприйняття Винничуком своєї 

індивідуальності, власної творчості, а також, що важливо, відчути й зрозумі‑ 

1  Примітка. Інтерв’ю з Юрієм Винничуком було проведене особисто автором статті 

у Львові 13 серпня 2018 р. 
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ти письменницьке бачення гострих питань навколо його особистості і його 

ставлення до них. 

Порушені теми під час проведених інтерв’ю можна умовно поділити на 

блоки (усього 15). 

Витоки творчого шляху. Текст інтерв’ю засвідчує, що Юрій Винничук 

постає перед нами як людина, яка з раннього віку визначила свій літера‑ 

турний шлях: „Я з дитинства багато читав. У чотири роки вже навчився 

читати. Спершу пішло читання, потім — писання. Змалку писав віршики,  а 

коли вступив на філологію, зацікавився серйознішою поезією, писав вірші. 

Згодом почав писати оповідання” [Приватний архів автора]2. Письменник ще 

в юності пише багато творів. Саме тому на сьогодні він має чимало неопублі‑ 

кованого матеріалу, що зберігся з тих часів. Перші спроби надрукувати свої 

твори він зробив у 70-х рр. ХХ ст. Тоді було опубліковано близько 20 віршів. 

Однак світоглядна авторська парадигма розвивалася врозріз із панівними на 

той час мистецькими тенденціями радянської доби: „Я писав зовсім не те, що 

вимагалося в той час”. Тому надіслані до журналів твори (статті, переклади, 

оповідання) залишалися без уваги. 

1987 р. письменник створює успішний театральний проект Не журись!, 

для якого сам пише пісні й сценарії. Пробує себе в акторській майстерності. 

Перші оповідання опубліковані 1989 р. в низці журналів. Згодом ці твори 

ввійшли до збірки оповідань Вікна застиглого часу (2001) та видання Місце 

для дракона (2015). Праця Огненний змій: антологія української фантастики 

XIX століття також виходить 1989 р. 

90-й рік ХХ ст. письменник уважає початком великої кризи в українському 

книгодрукуванні. В означений рік виходять збірка його віршів Відображення 

та збірка оповідань Спалах. 1992 р. публікують повість Діви ночі. „І на тому 

все! Протягом 90-х років я більше нічого не видавав, хоча й писав!”, — гово‑ 

рить Винничук. 

Однак уважаємо, що цей період діяльності письменника досить продук‑ 

тивний, оскільки саме тоді були написані епізоди таких знакових творів для 

автора в майбутньому: Танґо смерті (2012), Аптекар (2015) і Лютеція (2017). 

Звернімо увагу на коментування митцем того періоду: „Тоді я написав кілька 

своїх романів частково. Терпіння завершити твір не мав. Єдиний роман, який 

написав у перспективі року, — «Мальва Ланда». Я закінчив його 1992 р., хоча 

потім, через кілька років, ще його дописував, і він вийшов 2003 р.”. 

Авторська “Я-суб’єктність”. Жанр інтерв’ю дає можливість почути оцін‑ 

ку автором своєї особистості, а також його місця як митця в історико-куль‑ 

турній парадигмі часу. Віру в себе автор уважає одним з важливих складників 

свого мистецького успіху: „Я завжди вірив у себе, ніколи не зневірився і ніколи 

не покидав писати. Це мене тримало”. 

2 Примітка. Усі цитати з інтерв’ю зберігаються в приватному архіві автора статті. 
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Своїм найбільш удалим твором Ю. Винничук уважає роман Мальва Ланда, 

оскільки писав його для себе: „без цензури в голові й без читача”. Письмен‑ 

ник зазначає: „Коли  почав видавати книжки, то мені в голові засів читач  і 

час від часу він мене контролює, і псує мені настрій, бо я часом хотів би 

інакше написати, але пишу так, як хочеться йому”. А роман Мальва Ланда, 

за словами автора, написаний без жодних передбачень про те, що він буде 

колись надрукований. Письменник писав цей твір для себе й тому саме його 

вважає найдорожчим. 

Митець має намір видати ще один твір, створений без внутрішньої чи‑ 

тацької цензури. І подібний текст нині є. Його означено як фантасмагоричний 

твір Арканум. Це книжка, що складається з різних текстів. Поки що вона не 

впорядкована, але в майбутньому розпочнеться робота щодо її підготування 

до друку: „Вона теж для мене є важлива, хоча знаю, що вона буде не для 

широкого кола. Не буде добре продаватися. Буде погано читатися”. Отже, 

для Ю. Винничука важливі внутрішня свобода творення художнього тексту, 

бажання писати, керуючись власними вподобаннями, а не ситуативним чи‑ 

тацьким мейнстримом. 

Зацікавлюють і думки письменника щодо загального уявлення про постать 

письменника, особливості його формування й становлення. Зокрема, у творі 

Лютеція Ю. Винничук зазначає: „Щоб стати письменником, треба бути гли- 

боко нещасним, і я був ним…”. Однак у ході інтерв’ю на прохання прокомен‑ 

тувати цю фразу відповідає: „Я тоді писав поезію, а найкраще любовні вірші 

писати про любов утрачену або недосяжну. Про щасливу любов писали дуже 

мало. Я такого майже не знаю. Мабуть, В. Сосюра так писав. А страждання, 

переживання краще сприймаються на папері, перед очима, аніж в уяві”. 

Оцінка історико-культурної парадигми часу. Юрій Винничук детально 

аналізує й оцінює умови, у яких довелося працювати митцям його покоління. 

Він щиро називає письменника “нещасним”: „Ті, хто народилися у 50-х ро- 

ках, натрапили у своїй юності на брежнєвський «період застою» — систе- 

му, яка чавила будь-які модерні зрушення”. У той період автор захоплюється 

польською, чеською, словацькою літературами. „Я це все читав і страшенно 

заздрив,” — говорить Ю. Винничук. Його питання про те, чому в тих краї‑ 

нах, попри соціалізм і цензуру, модерна література розвивалася, торкається 

політичного виміру і яскраво демонструє оцінку обставин формування та 

зростання митця в умовах тоталітаризму СРСР. 

Ситуацію з мистецьким простором у країнах Прибалтики автор оцінює 

більш позитивно, ніж в Україні: „Навіть у Прибалтиці було набагато легше. 

На початку 70-х років мені потрапило до рук естонське оповідання. Це була 

фантастична річ, у стилі Кафки. У нас ніхто такого в той час не дозволив би”. 

За словами письменника, радянська влада вбачала загрозу в модерних 

оповіданнях, натомість агітувала робітників і селян писати вірші, унаслідок 
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чого з’явилася хвиля “народних” літераторів, чия творчість була “далекою” 

від справжнього мистецтва. І ситуацію в Україні тих часів Ю. Винничук ува‑ 

жає найгіршою, оскільки відзначає певний літературний поступ у Вірменії, 

Грузії, Азербайджані, Прибалтиці й навіть Росії: „Росіяни друкували праці 

своїх мігрантів. Знаходили кошти на видання творів Буніна, Замятіна, у нас 

лише вірші Олеся видали й більше нічиї”. 

Увагу привертають і думки письменника щодо бажання літературознавців 

зарахувати його до певних літературно-мистецьких течій (“вісімдесятників”, 

представників “галицько-станіславської школи” й нонконформістів). Митець 

уважає такі визначення дещо механічними: „У мене було одне‑єдине сере- 

довище. Ще від початку 70-х років, коли я почав щомісяця приїжджати до 

Львова, а потім тут оселився. Це було літературне середовище (близько 

сорока людей), до якого входили також співаки та художники. Ми збиралися 

разом, зустрічалися кілька разів на місяць. Кожний щось читав, художники 

показували своє. Це була така тиха, генеральна збиранина. Кількох з нас 

постійно викликали. Але серед нас не було жодного «стукача». Ми ніяк не 

називалися — ні сімдесятниками, ні вісімдесятниками, ні львівською школою. 

Хоча ми придумали для нас назву — «Герметична школа поезії». У підсумку те, 

що літературознавці пишуть і як вони ділять, — мені по цимбалах”. 

Оцінка формування власного літературного стилю. Ю. Винничук за‑ 

значає, що на формування його письменницького стилю найбільше впливали 

не українські письменники, а українські перекладачі зарубіжної літератури. 

Найбільш вишуканою й найкращою мовою вважає мову перекладів 20-х рр. 

ХХ ст., що були перевидані в 70-х: дванадцять томів Джека Лондона й вісім 

томів Гі де Мопассана. „Коли я почав читати ті книжки, я був захоплений 

високим рівнем української мови”, — зазначає письменник. Тому, услід за 

самим художником, можна констатувати, що індивідуальний стиль Ю. Винни‑ 

чука як митця створювався під впливом зарубіжної літератури: американської, 

французької, польської та ін. 

Письменник наголошує, що українські класики на нього значно не вплива‑ 

ли, оскільки він ознайомився з ними, коли вже був сформований як митець. 

А, як відомо, усі їхні твори видавали в 90-х рр. ХХ ст., бо до того часу вони 

були заборонені. Серед найбільш важливих імен митець називає такі: 

В. Винниченко, В. Підмогильний, В. Домонтович, А. Костецький, Ю. Косач, 

Г. Хоткевич. Ю. Винничук уважає, що на його світосприйняття як митця 

особливо вплинули твори Валерія Шевчука, зокрема: „Його видані на зламі 

60-х та 70-х оповідання вразили мене мовою й настроєм. Це рідкісні твори, 

бо вони були міськими, а більшість письменників тоді писала про село. 

А твори про село не могли на мене справити враження”. 

Оцінка творчої багатовекторності. Юрій Винничук — постать мульти‑ 

діяльна: журналіст, укладач, письменник. Такого висновку доходимо під час 
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аналізу почутого в ході інтерв’ю, що дає змогу відстежити думки й дії люди‑ 

ни-митця в різних видах її власної діяльності, а також відслідкувати вектор 

його авторського самоаналізу. 

Сам митець уважає себе насамперед читачем, якому подобається нишпо‑ 

рити в старих виданнях, вишукувати цікаві тексти і їх видавати: „Для мене 

найбільше щастя — знайти оповідання в старій газеті”. 

Митець зазначає, що  не має  улюбленого  виду діяльності, дозує кожен з 

них, зокрема: „Неможливо кожний день писати. Маю настрій писати ро- 

ман, то пишу роман, а коли маю настрій упорядковувати, то впорядковую”. 

Мотиви упорядницької діяльності. Автор є упорядником багатьох анто‑ 

логій, у яких актуалізує різні теми й проблеми: краєзнавство, твори репресо‑ 

ваних українських письменників, готика, фантастика, міфологія, казкарство. 

Ю. Винничук зізнається, що готичною прозою захопився ще з дитинства, 

особливо уподобав серію польських видань „Opowieści z dreszczykiem”. По‑ 

яву захоплення готичною літературою письменник пояснює своєю любов’ю 

до казок, які йому подобалися не тільки читати, а й збирати, і нині він має 

велику бібліотеку: „Я — казкар. Готичні оповідання — це теж казки. Мені 

не подобаються жахи в стилі Стівена Кінга, я їх багато прочитав, вони не 

для мене. Мій рівень готичної прози зупинився на англійській «вікторіанській» 

прозі. Весь час читаю твори Шеридана Ле Фаню й багато інших”. 

Із часом письменник почав шукати подібні твори в українській літературі, 

однак він зазначає, що не так і багато їх існує. До них митець зараховує місти‑ 

ку, казкову фантастику й усі твори про чортів, відьом, духів. Нині письменник 

продовжує активно збирати такі твори й має намір перевидати деякі праці, 

напр., Чорт зна що3, доповнивши її й додавши окремий розділ про відьом. 

Сьогодні Ю. Винничук знайшов цікаві записи польських дослідників укра‑ 

їнського фольклору й теж має намір їх надрукувати. 

На запитання про доцільність видання антології Розіп’ята муза4, що за 

змістом є “сумним кладовищем забутих поетів”, яких ніхто вже не читатиме, 

автор відповів так: „Я видав цю антологію, бо дійшов висновку, що винен се 

тим людям. Знищені поети «Розстріляного відродження» були здебільшого 

дуже молодими. Якщо розстріляли хлопця, якому було 22–23 роки, то з нього 

міг вирости й поет, і прозаїк, і графоманець. Я вважаю, що вони всі заслужи- 

ли на нашу пам’ять. Серед трьохсот літераторів з антології десь півсотні 

були більш-менш відомими, але я багато відкрив таких, яких ніхто не знав. 

Були й несподівані відкриття: я знайшов Сергія Кушніренка, про якого думав, 

що він пропав під час війни, а він оселився в селі на Волині й дожив до наших 

часів”. 

3 Примітка. Міфологічна енциклопедія Чорт зна що, упоряд. Ю. Винничук, Львів 2014. 
4 Примітка. Розіп‘ята муза: антологія українських поетів, які загинули насильницькою 

смертю, упоряд. Ю. Винничук, Львів 2011, т. 1, 2. 
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Перекладацька діяльність. „Я не займаюся професійним перекладан- 

ням, — говорить письменник, — перекладаю те, що мені подобається. Але 

загалом переклад — невдячна робота”. На запитання про необхідність до‑ 

сконалого володіння мовою оригінального твору Ю. Винничук відповідає: 

„Досконало треба знати мову, якою здійснюється перекладання, у той час як 

оригінал (іноземною мовою) можна перекладати зі словником, скористатися 

іншими перекладами для порівняння”. 

Сексуальна тематика творчості. Літературознавець Я. Голобородько 

називає Ю. Винничука “Вагнером сексу” й зазначає, що письменник „безза‑ 

перечно є міфологом і культурологом сексбуття” [Голобородько 2006: 112]. 

Прагнення письменників описувати сексуальне життя пояснюють по-різ‑ 

ному: бунтом проти комуністичних рамок, намаганням розкрити накладене 

роками табу, бажанням шокувати. Однак Ю. Винничук такі аргументи щодо 

своєї творчості відкидає, зазначаючи, що „після того всього, що із зарубіжної 

літератури до нас прийшло, пізно шокувати чи бунтувати”. Разом з тим він 

відзначає, що демонстрував певне бунтарство у своїй творчості на початку 

90-х років. Нині ж уважає всі еротичні історії просто описом свого життя. 

І всі ті сцени — не бажанням показати секс, а прагненням продемонструвати 

свою „неприкаяність, пошуки способів виживання в непростій ситуації”. Усі 

сексуальні історії, описані у творах, письменник визнає такими, що відбулися 

насправді. Навіть говорить про ображеність деяких жінок, які досі не можуть 

пробачити, що він зробив їх прототипами своїх героїнь. 

Взаємини із жінками стають для автора творів можливістю „скращувати 

настрій після усіх допитів, негараздів у житті, судової тяганини”, оскільки 

йому довелося пережити розлучення й непростий судовий процес про поділ 

майна з колишньою дружиною. 

Сприйняття критики. Ще однією перевагою вивчення авторського пор‑ 

трета саме через прийом інтерв’ювання — можливість побачити його реакцію 

на слова інших письменників про нього й почути його коментар стосовно 

таких слів Р. Іваничука: „Мені, досвідченому в житті, жінках і сексі чоловіку, 

гидко читати… відверто брудні порнографічні екзерсиси Винничука… Начи‑ 

тавшись такого, і жінки не захочеш. Автор, може, психічно хворий?” 

У відповідь на це Юрій Винничук зазначає: „Він знав лише одне моє опо- 

відання «Ги-ги-ги», і зазначений вислів стосується саме цього твору. Але це 

оповідання написане зі “стьобом” і чорним гумором. До того ж воно було 

перекладене кількома іноземними мовами. У ньому йдеться про шлюбну ніч 

головного героя з некрасивою дівчиною. Там, власне, і немає нічого про секс”. 

На закид житомирського письменника В. Даниленка, який наголошує, що 

популярність Ю. Винничука обмежується Галичиною, відповідає так: „Коло 

моїх читачів не обмежене Галичиною й Україною. Мої книжки переклада- 

ються багатьма іноземними мовами”. 
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Колорит галицької говірки. Особливістю авторського стилю Ю. Вин‑ 

ничука вважають зокрема і його увагу до галицької говірки. Сам письменник 

наголошує, що кількість людей, які розмовляють галицьким “балаком”, де‑ 

далі зростає. За його спостереженнями, багато з них не користувалися  ним, 

„поки були молодими”, але вдаються до цього тепер. Ця говірка характерна 

для околиць Львова чи Івано-Франківська. І сам автор нею користується, але 

не з усіма: „Знайомому скажу «сервус», у магазині — вже ні. Коли кажу: 

«Фалюю собі по Львові», — не всі мене зрозуміють”. 

Ю. Винничук посилається на власні дослідження з мовознавства, у яких 

він, зокрема, доводить, що „галицька мова — то літературна мова, що мусіла 

поступитися українській літературній мові”. Хоча письменник і зауважує, 

що більшість слів, які вважаються нині галицькими, насправді ними не є. Він 

доводить, що слова, напр., смаколик, філіжанка — це не полонізми, і ними 

користуються за межами Галичини. А, напр., слово пательня вживається    в 

старих київських описах майна з ХVI ст.: „У луцькому, київському магі- 

стратах я бачив саме ті майнові документи, у яких можна знайти «вуйка», 

«стрийка». То які вони галицькі? Це загальноукраїнські слова, просто ми їх 

зберегли, а вони їх забули”. 

На його думку, якщо галицькі слова мають однакові відповідники в поль‑ 

ській мові, то вони не обов’язково є полонізмами. Адже відбувалося взає‑ 

мозбагачення мов, а тому існують слова, походження яких однозначно пояс‑ 

нити важко: „Мови наших сусідів дуже схожі, і з них легко запозичати. Слова, 

фрази непомітно входять у словниковий склад української мови й чітко «ля- 

гають» на її системну організацію. Коли я перекладав Грабала, то запозичив 

із чеської «пан готеляр». Правильно українською було би «начальник готелю», 

але я не хотів такого слова. Слова «готеляр» ніколи в українській не було, але 

воно ідеально пасувало,” — зазначає письменник. 

Подібність із творчістю польських письменників. Сам автор уважає 

свою творчість схожою на творчість польського письменника Януша Ґло‑ 

вацького, оскільки обидва вони описували власні пригоди, і обидва — з гумо‑ 

ром. Зокрема, це прослідковується в романах Груші в тісті (2010) та Zgłowy. 

Ю. Винничук зазначає, що найбільш подібні риси творчості серед інших поль‑ 

ських письменників, мають Вітольд Ґомбрович, Марек Гласко, Владислав 

Оркан, тобто здебільшого сучасні, хоча й прочитав багато класичних творів: 

„Я постійно перечитую твори Бруно Шульца. Це мій «акумулятор». Коли 

сідаю й знаю, що писати, але не знаю, як почати, то кличу Бруно: гортаю 

його книги, і він мені допомагає”. 

Львів як складник авторської світоглядної генези. На думку голови 

Об’єднання українців у Польщі Петра Тими, Львів у Танґо смерті ані поль‑ 

ський, ані український. Ю. Винничук погоджується з таким визначенням. Він 

зазначає, що родини головних героїв — поляка, єврея, німця та українця — „це 
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прості люди, які об’єднані загибеллю своїх батьків”. Політичні процеси жод‑ 

ним чином не позначалися на їхніх узаєминах. Письменник розмірковує про 

безліч свідчень жителів довоєнного Львова, які справді товаришували, ство‑ 

рювали змішані сім’ї, а на польські чи українські свята взаємно відвідували 

один одного: „Вони разом жили в одному місті, не було поділу за національним 

складом на квартали. Так, мене звинувачували, що я не показав політичного 

життя тогочасного Львова. Але я й спортивного життя не показав. Йшло- 

ся про тих чотирьох людей, про те, що вони не перейшли на бік «червоних». 

Саме це мене стимулювало до написання роману. Усе, що відбувалося нагорі, 

усякі процеси — це все було над ними. Вони жили своїм життям”. 

Політичні аспекти творчості. 

Наслідки оприлюднення вірша-протесту „Убий пі*араса”5. У творі вга‑ 

дується постать екс-президента України В. Януковича. Після оприлюднення 

вірша один з українських політиків подав скаргу до Генеральної прокуратури 

за „поширення порнографії” та „заклик до насильницьких дій”. Письмен‑ 

ник зазначає, що його допитували стосовно цієї скарги. Однак самі львівські 

правоохоронці висловили підтримку згаданому твору, але пояснили, що че‑ 

рез тиск з Києва змушені займатися цією справою. До того ж прокуратура 

замовила експертизу тексту вірша, яка засвідчила, що його не можна сприй‑ 

мати як заклик до дій, оскільки це зразок постмодерної літератури, для якої 

характерні, зокрема, й іронія, й уживання ненормативної лексики. Ситуація 

набула такого розголосу, що письменнику доводилося в той час давати десят‑ 

ки інтерв’ю на день. Вірш став настільки популярним, що був перекладений 

багатьма мовами, насамперед сербською та шотландською. 

Звинувачення в антисемітизмі. У Польщі Ю. Винничука звинувачували 

в антисемітизмі. Однак письменник пояснює, що це викликано саме появою 

роману Танґо смерті. Однак письменник зауважує, що книгу перекладено 

багатьма мовами, зокрема й німецькою, видано в Німеччині, Австрії та Швей‑ 

царії. Автор твору Танґо смерті об’їздив ці країни з презентаціями. На кожній 

з них актори зачитували самостійно відібраний уривок з книги. Переважно 

обирали уривок про те, як учні кепкують з учителя івриту, досипавши йому 

до склянки пургену й зачинивши туалет. Сам письменник називає цей уривок 

одним з найдотепніших, зокрема: „Мої читачі та рецензенти з Австрії чи 

Німеччини розуміють, що учні могли позбиткуватися й над польським, і над 

українським учителем, а те, що мої персонажі обрали якраз учителя івриту, 

не чинить з мене антисеміта”. 

Натомість письменник  наводить  приклад  зі  свого  роману  Лютеція,  у 

якому є правдива історія про дружбу його батька з галицьким євреєм. Тато 

Ю. Винничука під час війни врятував життя євреєві на ім’я Ізьо. Хитрощами 

5  Примітка. Вірш уперше з’явився 2011 р. Був прочитаний Ю. Винничуком під час літе‑ 

ратурного вечора „Ніч еротичної поезії”. Одразу набув популярності й став інтернет-мемом. 
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він здобув для нього українські документи, знайшов жінку, яка вдавала його 

дружину, підкупив німця й так витяг Ізя з концтабору. А коли батька Ю. Вин‑ 

ничука ув’язнили комуністи, Ізьо допомагав його родині, удавався до різних 

дій, аби полегшити батькову долю в тюрмі й пришвидшити звільнення. „Хоч 

я дуже не люблю похоронів та уникаю їх, на похорон Ізя я приїхав зі Львова, 

і він мене дуже розхвилював”. 

Ю. Винничук зізнається: „Мене хвилює, що хтось може в Польщі нама- 

гатися приліпити мені клеймо антисеміта, але важко в таке повірити”. До 

того ж він зазначає, що роман Танґо смерті, незважаючи на прогнози, неза‑ 

баром таки вийде в польському перекладі у Вроцлаві (після інтерв’ю роман 

було вже видано). 

Варто зазначити, що такі суперечки навколо роману не вплинули на його 

художню цінність, і літературознавці зараховують Танґо смерті до творів, які 

стали знаковими й резонансними для розвитку українського письменства 

нового століття [див.: Поліщук 2015]. 

Оцінка здобутків сучасної української літератури. Письменник визнає, 

що мало читає сучасну українську літературу й більше зосереджується на 

класиці: „Зараз читаю деякі романи Винниченка, яких раніше не прочитав. 

Косача дочитую, деякі його оповідання були лише в пресі, саме вони мені 

страшенно подобаються. Крім того, я читаю те, що впорядковую, зокрема 

й модерну українську прозу, бо саме тепер готую антологію”. Із сучасних 

авторів читає Юрія Андруховича, Андрія Любку, Софію Андрухович, Юрія Із‑ 

дрика, Тараса Прохаська, однак усе-таки надає перевагу зарубіжній літературі. 

Отже,  проведене  дослідження  дає  підстави  зробити  висновок,  що  ін‑ 

терв’ю — ефективний метод вивчення філософсько-мистецького портрета 

Ю. Винничука. У ході аналізу тексту інтерв’ю з’ясовано таке: 1) митець рано 

захопився письменницькою творчістю; 2) автор мав неабияку творчу 

активність у молоді роки (особливо в 90-ті), що засвідчує написана в назва‑ 

ний період значна частина опублікованих пізніше творів, що принесли йому 

визнання; 3) на формування його письменницького стилю значно впливали 

українські переклади творів західної літератури; 4) Ю. Винничук зараховує 

себе до “нещасного” покоління, що натрапило на політичну систему СРСР, 

яка обмежувала модерні зрушення в літературі; 5) для письменника важливі 

внутрішня свобода творення художнього тексту та бажання писати, не під‑ 

даючись тиску ситуативних читацьких уподобань. 
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INTERPRETACJA TEKSTU ESEJU 

 

TETIANA SZEWCZENKO 

Odeski Uniwersytet Narodowy imienia Ilji Miecznikowa, Odessa — Ukraina 

 

 
STRESZCZENIE. Artykuł powstał stworzony z potrzeby wszechstronnej analizy narracji 

w tekście eseistycznym. Autorka posługuje się narzędziem metodologicznym narratologii jako jednego 

z najbardziej aktualnych kierunków we współczesnej filologii oraz stosuje podejście narratologiczne 

wobec komunikacyjnej strategii w tekście eseju. Celem artykułu jest wprowadzenie i uzasadnienie 

pojęcia egzoginarratora, tzn. charakterystycznej postaci w eseju pisarza jako praktyce dyskursywnej. 

Na podstawie badania autorka dochodzi do wniosku, iż tradycyjna kategoria „narrator” w przypadku 

eseju pisarza może być stosowana jedynie z pewnym dystansem, ponieważ nie jest w nim obecna 

właśnie opowieść  jako taka, lecz jest realizowana sytuacja opowieści przechodzącej w refleksje. 

Udowodniono, że proces rozważania i proces opowieści w eseju łączą się w spójną całość. Nośnikiem 

tych czynności jest narrator, który właśnie w eseju przybiera cechy myśliciela bądź wręcz występuje jako 

myśliciel. Wprowadzone pojęcie zostało przedstawione na materiale eseistyki ukraińskiego pisarza 

Stepana Prociuka. 

Słowa kluczowe: esej, narracja, egzoginarrator, autor, praktyka dyskursywna 
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ABSTRACT. The articleʼs relevance lies in the need to understand the peculiarities of narrativity 

in essays. The article is written within the scope of narratology as one of the most relevant disciplines 

in modern philology, narrative approach to communicative strategies in essay is used. The articleʼs 

goal is to introduce and argumentate the concept “exogynarrator”, narrative instance in essay as a 

discursive practice. As a result of the research, it is concluded that ‘narrator’ as a traditional category 

in epic works, can be applied to a writerʼs essay conventionally: in the essay there is no actual story 

or narration, etc., except that it may be possible if narration turns into mediatation. It is proven that 

the process of meditation and the process of narration in an essay become a single entitiy. The bearer 

of these actions is the narrator, who in the essay acquires features of a thinker or turns into him. The 

introduced concept is illustrated based on the essays written by Ukrainian author S. Protsiuk. 

Key words: essay, narrative, exogynarrator, author, discursive practice 

 

 
 

оява нових культурних поворотів наприкінці ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. 

зумовлена передусім самими інтенціями більшості гуманітарних наук, 

орієнтованими на розрив із чинними традиціями. Будучи складни‑ 

ком постмодерністського мислення, вони вможливлюються через перегляд 

стійких принципів розгляду певних явищ культури, адже “поворот” означає 

насамперед новий фокус найактивніших, системних, усебічних, 

багатоаспектних й одномоментних досліджень того, що завжди латентно 

існувало. Такі повороти найчастіше існують у чинних традиціях у певних 

галузях культури. Напр., просторовий поворот, що виник на ґрунті 

семіотичних досліджень (Ю. Лотман, В. Топоров, В. Іванов), чи 

перформативний, що сформувався на основі аналізу й інтерпретації нових 

видів мистецтва (Д. Остін, Д. Батлер, Д. Брахманн-Медик). Інші повороти в 

гуманітарних науках — тілесний, іконічний, інтерпретаційний, 

перекладацький, рефлексивний — мають схожу генезу й природу існування. 

Наративні дослідження вже пройшли не один етап розвитку. Учення, 

уведене Ц. Тодоровим 1969 р., зазнало змін упродовж декількох етапів під 

впливом  структуралістських,  постструктуралістських  течій,  тож  дослід‑ 

ники сучасності (Д. Герман, Дж. Принс, М. Р’ян) уже виділяють класичну 

(Ф. Соссюр, Р. Барт, Ц. Тодоров, Ж. Женнет, Ж. Пуйон, К. Бремон, С. Четмен, 

В. Бут, Ф. Штанцель) і посткласичну наратологію (Д. Герман, Дж. Принс, 

Ж.-М. Шеффер, В. Тюпа та ін.). Якщо наратологія так званого класичного 

періоду (к. 60-х рр. – 70-ті рр. ХХ ст.) була зосереджена на сутностях і за‑ 

собах визначення наративу, пошуках спільного та відмінного між ними, то 

посткласична наратологія (з к. 80-х рр. ХХ ст. і до сьогодні) вивчає наратив 

більшою мірою як процес, а не як результат. Крім того, теорія оповіді стала 

потужним ресурсом соціально-культурних практик, комунікативних проце‑ 

сів, що дало змогу говорити власне про наратологію як культурний поворот. 

Напр., В. Вольф одним з перших заявив, що необхідно концептуалізувати 

наративність у трансмедійних межах [Wolf 2002: 28]. Дотримуючись кон‑ 
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цепції Дж. Принса [Prince 1982], він виявляє не наявність або відсутність 

наративності, а міру її вияву у творі, переглядаючи традиційне поняття “на‑ 

ративність”, доповнюючи його положеннями гнучкої концепції засобу ви‑ 

раження (medium) та інтегруючи уявлення про засоби вираження (media) 

в систематичний опис наративів. Крім того, оповідь як спосіб пізнання, тип 

дискурсу й ресурс для художнього письма та інших форм комунікації стає 

своєрідною точкою перетину дослідницьких можливостей когнітивної та 

соціальної психології, лінгвістики й літературознавства, формуючи новий 

напрям — когнітивну наратологію. 

Важливий аспект наративних студій останнього часу — анаративні склад‑ 

ники тексту у взаємодії з наративними. В окремих випадках, як це не пара‑ 

доксально, наратив відходить на другий, третій плани дослідження, посту‑ 

паючись не подієвим, не оповідним і не сюжетним (фабульним) аспектам 

твору. У таких працях важливий саме контекст наративу. Відтак наративна 

методологія в класичних своїх зразках щодо такого типу тексту може бути 

застосована з певним рівнем умовності. Передусім акцентовано увагу на ана‑ 

ративних аспектах, як-то дескриптиві, ітеративі, ментативі тощо. 

Зазначмо, що наратологія як теорія оповіді, звісно, більшою мірою адап‑ 

тована в лінгвістиці й літературознавстві, що всебічно вивчають можливості 

художнього й нехудожнього слова. Сучасна літературознавча наука має значні 

здобутки вивчення численної кількості літературних жанрів і мовленнєвих 

практик, специфіка наративізації кожної з них описана більш-менш усебіч‑ 

но й системно. Між тим дискурсивні підходи відкривають нові аспекти ви‑ 

вчення новітніх змістовних форм і практик, що виникають, напр., унаслідок 

родо-жанрових взаємовпливів, міждисциплінарної взаємодії, міжмистецьких 

секвенцій, медійних і художніх інтерференцій. Відповідно наративні здобут‑ 

ки навіть за майже півстолітню історію наукових пошуків не завжди можуть 

бути адаптовані й застосовані. Так, показовою є дискурсивна практика есе1, 

надзвичайно популярна в сучасній українській літературі серед письменства, 

наукової й медійної спільноти. 

Сьогодні есеїстика дедалі активніше набуває художніх ознак, стаючи 

літературним твором, таким, що стоїть в одному ряду з повістю, новелою, 

оповіданням. Ці процеси суголосні позиції Р. Ніча, який наголосив, що „в 

сучасному дискурсі есеїстичний процес мислення є неподільно пов’язаним з 

процесом мовної артикуляції, мислення тут виступає засвоєним мовленням; 

пізнання — інтерпретацією, правда — процесом, пошуком” [Nycz 2002: 39] 

(переклад автор. — Т. Ш.). 
 

1 Дискурсивну (мовленнєву) практику розуміємо як художньо й соціально-культурно 

обумовлений комплекс процесів продукування й розповсюдження певних видів суб’єктив‑ 

но-рефлексивної інформації, що художньо відтворена й асоціативно оформлена у вигляді ок‑ 

ремих текстів на актуальні для автора внутрішні й зовнішні проблеми з метою оприлюднення. 
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Отже, за В. Шмідом, предметом вивчення наратології є наратив, або опо‑ 

відь, побачена в аспекті певних подій та з огляду на їхніх учасників [Шмид 

2003: 18]. Відтак головним у вихідному положенні цієї методології є власне 

подієва природа оповіді. Напр., Ж. Женнет писав, що „без труднощів визначи‑ 

мо наратив як репрезентацію події чи послідовності події” [Gennete 1982: 127] 

(переклад автор. — Т. Ш.). Головною категорією наратології є також категорія 

оповідача, або наратора, який констатується в тексті й сприймається читачем 

не як абстрактна функція, а як суб’єкт, обов’язково наділений певними антро‑ 

поморфними рисами мовлення й мислення; виділено цілу низку його видів у 

художніх творах, напр., за участю в дієгезисі, активністю в дії, залежно від 

ситуацій, у яких він перебуває, за ступенем виявлення, особистісними яко‑ 

стями, гомогенністю, простором тощо. 

Однак сучасне письменство дедалі активніше вдається до творчості, у якій 

події зредуковано до мінімуму, а основне текстове полотно становлять потік 

свідомості, рефлексія, медитація, роздум. Ідеться насамперед про безсюжетну 

психологічну новелу й есе, твір, що за своєю природою не передбачає спеці‑ 

ального зображення дійсних чи фіктивних подій, “історій”, хіба що можливе 

їхнє фрагментарне вкраплення в текстове полотно з метою проілюструвати 

думки чи обсервації в процесі міркування. У цій ситуації насамперед ідеться 

не про власне наратив, а наративний дискурс — те, як ці події репрезентовані, 

осмислені, украплені в тканину розмислів та висновків. Адже письменницьке 

есе — твір не наративний, а ментативний за своєю суттю, тобто позначений 

референцією „до мислення як такого і його мовленнєвої форми” [Максимова 

2012], оскільки складається з міркувань різного характеру, його підґрунтя — 

медитативність і рефлексія у всьому своєму розмаїтті: ретроспективна, 

проспективна, інтроспективна. З моменту появи есе як твору нового типу з 

украй послабленим сюжетним началом, причинними зв’язками, обмеженою 

подієвістю й посиленням авторського мисленнєвого потенціалу, 

презентованого вербально, його ментативна природа хоч і не декларувалася, 

проте усвідомлювалася, адже у творах, репрезентованих ще Спробами 1580 р. 

М. Монтеня, передусім увагу привертає не стільки подієвість, скільки її 

осмислення, міркування, спричинені ситуаціями й подіями, чи не стільки сам 

досвід, скільки спроба його вербальної обсервації, адже на очах читача 

народжувалися ідеї, інкрустувалися розмисли, “оголювалася” авторська 

свідомість. І, що важливо, тут головним був не результат осмислення, а сам 

процес цього, що не підпорядковувався жодним канонам і правилам. 

Отже, якщо наратив — це клас подвійно подієвих дискурсивних практик, 

що поєднує в непочленовану якість висловлювання — референтне й кому‑ 

нікативне, то ментатив — „висловлювання з розвинутою рецептивною ін‑ 

тенцією і креативною конструкцією”, що „не просто інформує про стани чи 

процеси буття й мислення, але передбачає — як наслідок комунікативної 
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події — певну ментальну подію (зміну картини світу) у свідомості адресата” 

[Дейк 1989: 49]. Відмінність між наративом і ментативом пояснює В. Тюпа: 

якщо в наративі дві події постають як єдність — подія, про яку йдеться у творі, 

і подія самої розповіді, то „референтним змістом ментативних висловлю‑ 

вань виступає не подієва інтрига життя, а процесуальна законодоцільність 

буття, що породжує експліцитну інтерпретаційність” [Тюпа 2008] (переклад 

автор. — Т. Ш.). Тому в цій ситуації спеціально закцентовано увагу на мис‑ 

леннєвому началі твору як процесі, живому характері думки, її особистісному 

тлумаченні, трактуванні. Цей процес відбувається прямо на очах читача й ці‑ 

кавий не так результатом, як процесом мислепородження, що, напр., у варіанті 

есе стає підґрунтям власне текстопородження: „У наративі панує референція 

до «протяжності» хронотопу, в ментативі — до ментальної ситуації: до мис‑ 

лення як такого у його мовленнєвій формі” [Кузнецов, Максимова 2007: 56] 

(переклад автор. — Т. Ш.). 

У письменницьких есеїстичних практиках, як видається, використовують 

і ментативний, і ментативно-наративний типи розгортання тексту. „Kонвер‑ 

генція різноманітних типів висловлювання, зумовлена багаторівневою сис‑ 

темою асоціативних рядів і принципово дискретним характером поєднання 

структурно-семантичних елементів тексту в зображенні тої чи тої ментальної 

події в есе, привертає увагу читача-інтелектуала, готового взяти участь у роз‑ 

гадуванні художнього ребусу й наповнити його власною рефлексивно-раціо‑ 

нальною пульсацією” [Шевченко 2018: 151–152]. Проте подія й розповідь про 

неї як такі в есеї не принципові апріорі: переважно вони стають поштовхом 

для розгортання думки, своєрідною точкою відліку. Отже, подієвість в есе — 

не так дотичність до буття, як вичленовуване людиною інобуття, своєї власної 

реальності, опозиційної до всього, що є. В есе як особливому типі розгортання 

тексту не переповідаються події в той чи той спосіб. У такому тексті відтво‑ 

рюється задум розгорнути думки за допомогою подій чи без них, “запустити” 

сам процес мислетворення, рефлексії як такої, де думка лише інтонується 

подієвим началом, що в тексті виконує допоміжну функцію. 

Оскільки ментативну природу письменницького есе науковці тільки-но 

починають осмислювати в літературознавстві нового часу, то застосуван‑ 

ня чинних методик до неї часто потребує їхнього адекватного адаптування й 

упровадження. Цілком очевидно, що цей твір зітканий насамперед з вислов‑ 

лювань з ментальною референцією — ментативів, і тільки меншою мірою 

його доповнюють декларативи, ітеративи, дескриптиви, наративи, перформа‑ 

тиви тощо, та й функція їхня не тотожна у творах власне художніх. 

Ураховуючи зазначене вище стосовно того, що есе — твір ментативний, 

ненаративний за своєю природою, слід зважати на умовність застосування 

набутків чинної наратології щодо нього. Сучасний дослідник есе має звертати увагу 

на анаративні елементи есе, що в ньому домінують, поступаючись наративу, адже 
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дискурсивна практика есе передбачає насамперед ментальну референцію як 

референцію до мислення як такого, вираженого вербально. Есе окреслює 

художню картину світу, оперуючи парадоксами, думками, висновками, а не 

фактами й подіями, послідовністю їхнього презентування. Для читача  й 

автора важливими в есе є не події (історії, епізоди), про які розповідається, а 

власне сама подія, процес розповіді, що провокує роздуми, які є найцінні‑ 

шим у тексті, причому референтна подієвість пов’язана не стільки із зовніш‑ 

нім контекстом його появи, скільки з комунікативною подією його актуалі‑ 

зації, структурно закладеною в самих висловлюваннях есе. Долучаючись до 

такої подієвості й таких розмислів, читач есе спостерігає процес народження 

думки, усвідомлює її “живий” характер і розвиває її. Однак цілком очевидно, 

що природа думки має бути опредметненою, тобто такою, що прив’язана до 

когось або чогось, хто й що мали місце в реальному світі, тобто до людей, 

фактів, явищ, подій, ситуацій, усього дотичного до матеріального світу. Від‑ 

так усі зазначені маркери реальності — це джерела народження ідей, їхні 

дороговкази й підґрунтя. Заперечити їхню важливість у текстах, зітканих із 

суцільних рефлексій і медитацій, — означає відхилитися від природи есеїс‑ 

тичного тексту як такого, адже його центрованість, використання міркування 

й опису як основних функційно-смислових типів мовлення, підкреслений 

індивідуально-авторський вибір мовних засобів, обмежена, але помітна по‑ 

дієво-темпоральна (розповідна) лінія, поєднана з унаочненням мисленнєвого 

процесу, і відображення перерахованого вище як цілісності вирізняє цю мов‑ 

леннєву практику з-поміж інших творів сучасної літератури. 

Слід ураховувати, що в есе конотація наративу відрізняється від звичного 

в традиційних епічних жанрах пояснення понять “розповідь”, “оповідь”, як  і 

поняття “наратор” не збігається з відомим “розповідач новели чи повісті”. 

Тут наголошують не на події, а на “історії”, що мала місце ще до тексту‑ 

ального викладу, а розповідач цікавий не щодо участі в ланцюгу подій чи 

їхнього інтерпретування, а виключно стосовно його можливості й здатності 

ставати дієвим філософом і наочним обсерватором на підставі презентованих 

нечисленних подій чи без цього. Сам цей процес є імпліцитним, непомітним, 

і саме тому наратив стає досить зручним для трансляції неявних утручань 

розповідача в хід історії, ті чи ті перипетії (напр., у процесі переставлення 

епізодів, розв’язки чи зав’язки). Додаймо, що таким же імпліцитним є й про‑ 

цес перетворення розповідача на мислителя, а то й просто існування його  як 

людини, яка мислить і вряди-годи у своїх міркуваннях відволікається на 

окремі оказії буття. 

Водночас, визначаючи першорядну роль ментативу як події думки в дис‑ 

курсивних практиках есе, не можемо повністю викреслити в них факти, 

епізоди дійсності, що стають предметом осмислення, як і певний причи‑ 

ново-наслідковий ланцюг між ними, описаний у текстах. Часто розповідь 



Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 287 2020-03-27 
09:41:36 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нові аспекти наратології:інтерпретація есеїстичного тексту 287 

про ті чи ті події стає підґрунтям формування ментативу, певним вектором 

мислетворення. Фрагменти есе, що мають наративний характер, спрямовані 

на презентування інформації в розвитку. У них зрідка йдеться про “чисті” 

факти. Перевага надається подіям, що передбачають обов’язкову причет‑ 

ність людини до відміченого нею факту чи сукупності фактів. При цьому 

вона може бути не стільки соціально-ситуативна, скільки особистісна, а тому 

подія не просто ментальна, а принципово аксіологічна. Додаймо, що в есе як 

мовленнєвій практиці йдеться виключно про такі ситуації, адже есе — твір 

особистісний, націлений на презентування власного “я” саме крізь ці 

ментальні події. 

З урахуванням викладеного вище зазначмо, що актуальним постає питан‑ 

ня про те, як кваліфікувати, позиціювати й номінувати авторське “я” в есе, 

адже це не наратор, не сам автор, а його художнє втілення, виявлене в мірку‑ 

ваннях, розмислах і висновках, відмінне від наявного в романі, новелі чи по‑ 

вісті. Проте специфіка саме письменницького есе як художнього твору не дає 

змоги окреслити це “я” виключно як мислителя, адже митець презентує потік 

міркувань, інтонований саме літературними акцентами, витоки яких у його 

основній письменницькій діяльності — епічній, поетичній чи драматичній,  і 

сліди цієї творчості простежуються в есеїстичній спадщині літератора, хоче 

він того чи ні. Отже, традиційна категорія “наратор” (оповідач, розповідач) 

щодо есе може бути застосована лише частково, адже в цій ситуації не йдеть‑ 

ся про власне оповідь. Тут акцентовано увагу на міркуваннях у процесі, дії, 

розвитку через наратив чи без нього. Категорія “наратор” прийнятна в цій 

ситуації хіба що як „створена фігура, яка належить усьому цілому літератур‑ 

ного твору” [Шмид 2003: 37] (переклад автор. — Т. Ш.) або як той, „хто не 

лише функціонально впорядковує текстову структуру твору, але й виявляється 

спробою досягнути внутрішньопсихологічного порозуміння спочатку автора 

з його історичністю, а згодом і читача з цілісним культурним середовищем. 

Гра наратора з читачем — це своєрідне запрошення до комунікації, спроба 

примирити всезнання та всеправність автора із прагненням до самопривлас‑ 

нення чужого досвіду читачем” [Мацевко-Бекерська 2011]. 

Однак першорядна функція “традиційного” наратора згідно з 

положенням класичної наратології, — створення наративного дискурсу, 

ведення наративу, тобто оповіді, іншими словами, переповідання подій і 

вчинків персонажів, виклад їх у тій чи тій послідовності з урахуванням 

певних позицій, обраних письменником. Важливим тут є сам процес оповіді, 

акцент на тому, хто, як і в який спосіб переповідає (компонує, вичленовує, 

акумулює) події, явища, ситуації, героїв, образи, що вибудовуються в певний 

сюжет чи фабулу. Усі вони укладаються в “історії”, тобто відібрані події й 

поєднані з подібними. Сам вибір подій і ситуацій оформлює власне нарацію 

(процес оповіді), їхнє презентування становить наратив (результат, характер, 

ракурс оповіді) твору. 
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Тут і виникають труднощі із застосовуванням уже класичної категорії 

“наратор” щодо дискурсивної практики есе. Адже в цій мовленнєвій практиці 

оповідь — вторинна, а міркування — первинне, відтак назвати есеїстичне “я”, 

утілене в тексті, наратором можна хіба що як того, хто протиставляється 

конкретному, реальному, біографічному авторові. Автор есе і його художнє 

втілення — не тотожні образи, хоч якими би близькими вони не були. Так, 

автор новели та його образ у ній, як і автор есе та його образ у ньому, — цілком 

відмінні образи: образ автора новелістичного твору може бути цілком вигада‑ 

ним, тоді як образ автора в есе все-таки близький до реального, біографічного 

автора. Тут цілком доречно пригадати художню формулу цього феномена, 

окреслену ще зачинателем жанру есе М. Монтенем у книзі Спроби 1580 р. 

про те, що „зміст цієї книги — я сам”. 

З моменту появи есе в європейській літературі й першого наукового 

осмислення цього жанру й дискурсивної практики з урахуванням сучасного 

підходу до неї в науковій літературі не припиняються дискусії щодо того, як 

називати художнє втілення автора-есеїста в його ж тексті. Перелік цих науко-

вих номенів може скласти не одну сторінку тексту. Пропонуємо лише віді‑ 

брані нами, тобто ті, що є найчастотнішими: фігура оповідача / мислителя; 

оповідний суб’єкт; оповідна інстанція; оповідна субстанція; носій свідомо- 

сті; носій висловлювання; суб’єкт висловлювання; суб’єкт свідомості; носій 

мовлення; образ автора; “образ” автора (у лапках); образ “я”; вторинний 

автор; авторська інтенція; автор, узятий у приватному модусі; автор, який 

використовує себе як обʼєкт аналізу тощо. Найчастіше дослідники вдаються 

до метафор й описовості, говорячи про авторське втілення в есе або ж знов-таки 

метафорично описують його, апелюючи до недосконалості чинної 

термінології в цій сфері. Так, Г. Прохоров украй обережно зауважує, що 

„оповідач художньо-публіцистичних єдностей наділений рисами, що 

споріднюють його з оповідачем (наприклад, експлікованість), але в той же час 

— і рисами образу автора (наприклад, здатність говорити про твір). […] Ми 

лише констатуємо відмінність між «первинним автором», «вторинним 

автором» (оповідачем / розповідачем / образом автора) і героєм, що 

зберігається в такого роду літературі” [Прохоров 2013: 11] (переклад автор. — 

Т. Ш.). А. Маслаков наголошує, що „носій мовлення не може бути окреслений 

як «оповідач», оскільки його позиція — позиція акцентовано субʼєктивної і 

співпереживальної відтворюваної ситуації особистості” [Маслаков 2010: 121] 

(переклад автор. — Т. Ш.), при цьому він не пропонує свій варіант його 

найменування в есе. К. Зацепін у різних джерелах пропонує різні дефініції 

цієї субстанції. Ось одна з них: „Бажано говорити про експлікацію індивіду-

альної думки у вигляді множинності відносин субʼєктивності того, хто пише, 

зовнішньо оформлених граматичною формою «Я» як фокусом сил, котрі про-

блематизують, зводять разом того, хто пише, мову і предмет вираження” 

[Зацепин 2006: 16] (переклад автор. — Т. Ш.). Наведені позиції лише ще раз 
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підтверджують неможливість прямого застосовування набутків наратології 

саме до есе як літературних творів, підтверджують нагальну потребу пошуку 

точнішого найменування й науково обґрунтованого позиціонування есеї-

стичного втілення автора в текстах. Результати логічного текстового аналізу 

засвідчують, що традиційна для епічного твору категорія “наратор” (В. Шмід, 

Ж. Женнет, Б. Корман, В. Тюпа) може бути застосована для письменницького 

есею з певним рівнем умовності: в есе відсутня ситуація власне розповіді, 

оповіді тощо, хіба що вона можлива тільки як ситуація оповіді, що переходить 

у міркування. Поняття “мислитель” теж може бути застосоване щодо есе 

частково: адже письменник не філософ, він митець, який на нових 

платформах відшукує інші можливості виконання завдань естетичного 

відтворення дійсності вербальними засобами. Тому для есе як дискурсивної 

практики авторка запропонувала поняття “екзогітатор” або “екзогінаратор” 

(лат. excogitatoris — мислення, cogitare — розмірковувати, narrator — 

оповідач). Ідеться про оповідача, який саме в есе набуває ознак мислителя, 

розмірковувача або ж перетворюється на мислителя, оповідача. Він має 

багато спільного з біографічним автором, однак не його абсолютною копією, 

оскільки постає в різних обличчях та образах. Це оповідач, який 

трансформується в мислителя буквально на сторінках тексту, наочно, живо 

через переповідані певні історії чи без них. Власне оповідні фрагменти твору 

можуть слугувати поштовхом до міркувань, а можуть вплітатися в текстове 

полотно, зіткане з розмислів та висновків. 

Сучасна українська есеїстика, що активно розвивається, презентована 

різними видами творів: ментативними, у яких події, що переповідаються, 

максимально зредуковано, їх практично немає, тексти є суцільним потоком 

роздумів, утілених у художню форму (Г. Пагутяк, К. Москалець, А. Бондар, 

Т. Прохасько), наративно-ментативними, у яких ідеться про описані нарато‑ 

ром події, що поступово перетворюються на потік міркувань, тому в таких есе 

наратор (оповідач) перетворюється на екзогітатора (мислителя), а відповідно, 

доречно говорити про екзогінаратора як про авторське втілення в цих есе 

(Ю. Андрухович, С. Жадан, О. Забужко, Є. Кононенко, А. Любка, С. Процюк), 

власне наративними, у яких наратив дуже важливий, він навіть візуально 

займає багато місця, однак усе одно він підготовлює ментативну частину 

в есе, що є найціннішою для читача, адже переповідані сюжети й історії лише 

готують платформу для міркувань різного характеру, прикметні своєю пара‑ 

доксальністю, незаангажованістю, різновекторністю. Це більшою мірою сто‑ 

сується есеїстики в масових виданнях, що потім може отримати друге життя 

в письменника у вигляді збірки (В. Жежера, С. Пиркало, М. Рябчук та ін.). 

Простежмо функції й особливості прояву екзогінаратора в есеях Тіні з’явля- 

ються на світанку та Страх смерті відомого сучасного письменника Степана 

Процюка, автора психоаналітичних романів, лауреата численних національних 
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літературних премій, автора повістей, збірників самобутніх есе: Канатохід- 

ці, Аналіз крові, Тіні з’являються на світанку, Трикутник тощо, популярних 

серед сучасної читацької аудиторії. Так, есе Тіні з’являються на світанку, що 

стало назвою однойменної збірки, не випадково її відкриває: розміщення його 

в “найсильнішій позиції” книги окреслює й основне поле розмислів у ній як 

цілому. Есе Страх смерті продовжує розвиток мотивів про смерть як зміну 

стану свідомості, розпочатий у попередніх есеїстичних збірках автора. 

Отже, екзогінаратора в есеях С. Процюка Тіні з’являються на світанку 

і Страх смерті можна cхарактеризувати як такого, який демонструє потік 

думок, власне процес міркування, доповнюючи його вряди-годи поодиноки‑ 

ми історіями, що й переключають читацьку увагу, і тримають її одночасно. В 

есеях ідеться про неминучість смерті, страх перед цією приреченістю, ок‑ 

ресленою багатоаспектно. Торкаючись таких непростих тем, оповідач / мис‑ 

литель спокійно їх осмислює, усебічно узагальнює, спираючись на власний 

досвід та досвід інших видатних постатей минулого й сучасності. Зрештою, 

в есеях наголошується, що смерть — онтологічне й екзистенційне явище, 

міркування про неї дає змогу людині глибше, тонше пізнати власну сутність, 

оцінити сенс чинного існування, змінити щось у житті в конкретну мить у разі 

потреби. Обидва есе пов’язані не тільки спільністю мотивів, а й художнім 

утіленням автора в них: друге есе, розміщене в збірці, було написане раніше, 

ніж перше, адже в першому йдеться про страх смерті й навіть подано короткі 

міркування-доповнення й розмисли у зв’язку з його первісним оприлюднен‑ 

ням й отриманням першої читацької реакції на нього. 

Сконцентрувавшись повністю на мотивах неминучості, розглянувши 

думки великих про смерть, автор есе через презентоване “я” зрештою ви‑ 

будовує свій танатологічний код, прикметний парадоксальністю: „Трагедій‑ 

ність індивідуальних смертей може зіставитися лише з повнотою життів. Як 

магічний амулет чи просвітлену мудрість згадую фразу одного з античних 

стоїків: «Роздумуй про смерть, якщо хочеш навчитися жити». І в цій вічній 

школі — зі своїми відмінниками й невдахами — є істинний сенс, що освітлює 

наші тьмяні манівці” [Процюк 2011: 57–58]. 

Художні переходи від розповіді до рефлексії у творах С. Процюка пере‑ 

важно ледь проглядні, прозорі, розмиті. Спершу відбувається пошук точок са‑ 

моідентифікування з тими сюжетами, що поетапно викладені („я повернувся 

до батьківської хати начебто таким, як до цієї події. Але водночас інакшим”). 

Якщо йдеться про сторонню людину, ідентифікування відбувається на рівні 

“свій – інший”, якщо йдеться про історії з власної біографії, то йдеться про 

дотичність колишніх і дотеперішніх цінностей письменника. Далі відбува‑ 

ється редукція зовнішньої подієвості, перетворення її на внутрішню подіє‑ 

вість шляхом знову ж таки самоідентифікування з тим, що по-своєму приймає 

внутрішнє “я” автора, відповідно відкинувши все зайве („після того випадку 
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Я […] довго вдивлявся у холодну велич нічного неба”). Наступний крок — 

рефлективне перетворення реальності, спершу як чуттєве “овнутрішнення” 

подій, що вже вкарбовуються у свідомість як щось органічне („це була лише 

одна зі сторін єства малолітнього відшукувача смислів”). Його можуть до‑ 

повнювати процеси представлення й активізування уяви („я почав уявляти 

велетенське коло, де танцюють і радіють всі без винятку люди”). Далі відчуття 

розчиняються, породжуючи міркування як поступове вибудовування концеп‑ 

ції ідентичності — думок, мислеобразів, висновків, як вербалізація нового 

авторського знання, презентованого художніми засобами („Я вперше пережив 

тоді болісне почуття солідарності з людиною із минулої епохи, іншого віку і 

статі […]. Якщо би такі стани почали провідувати мене частіше, то не впев‑ 

нений, чи зараз я би писав цього есея […]”) [Процюк 2011: 20]. 

В аналізованих есе наративні вкраплення в ментатив про смерть більшою 

мірою автобіографічні: у тексті чимало відведено особистим одкровенням 

письменника, розповідям про його “відкриття” смерті, особисті осяяння в цих 

неминучих питаннях, що перед собою ставить кожна людина. Короткі сюжети 

про смерть близьких, переживання історій, розказаних іншими, переростають 

у філософські узагальнення про те, що „є лише життя, у якому нам потрібно 

так багато відчути і зрозуміти, хоча би заради вічного поклику тремтливої 

зірки дитинства […]” [Процюк 2011: 42]. 

У представлених мікронаративах (випадок у студентському житті, смерть 

брата Ігоря, відвідування могили матері тощо) оповідач є переважно дієгетич‑ 

ним: він і суб’єкт оповіді, адже мовить про себе, однак може бути й її об’єктом, 

коли йдеться про власну участь у переповіданих подіях (напр., історії про 

школу, навчання в університеті). Цілком очевидно, що спеціального акцен‑ 

тування на цих історіях не відбувається — це лише компонент висловлювань 

з розвинутою рецептивною інтенцією й креативною конструкцією, які не про‑ 

сто інформують про стани чи процеси буття й мислення, але передбачають — 

як наслідок комунікативної події — певну ментальну подію (змінення картини 

світу) у свідомості адресата. Ідеться про нарацію від першої особи однини, 

що зрідка може переходити в оповідь від третьої особи множини в ситуації 

узагальнення сказаного й осмисленого: „Я не намагаюся монополізувати іс‑ 

тину, бо я сміявся б сам із себе. Ми лише можемо її шукати, відмовляючись 

від будь-яких форм сучасної гедоністичної релігії” [Процюк 2011: 49]. 

Основна ж частина творів — ментативна, що повністю спирається на 

рефлексивну свідомість суб’єкта мовлення. Він постійно перетворюється із 

суб’єкта дієгезису на суб’єкта думки й, навпаки, презентується оповідачем, 

обсерватором і мислителем-філософом. Процес, пов’язаний з відображенням 

характеру його рефлексії, передає позицію й безпосереднього оповідача по‑ 

дій, і того, хто спостерігає за цими подіями ззовні. Саме тому він і починає 

набувати рис мислителя (екзогітатора), адже моделює філософсько-художню 
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танатологічну концепцію у творах Страх смерті й Тіні з’являються на світан- 

ку шляхом вилучення зі свідомості подій, фактів, роздумів, що й породжують 

розгорнуті рефлексії. У модусі ментативної оповіді постає не просто внутріш‑ 

ній світ, стихія переживань, почуттів оповідача. Тут важлива сама ментальна 

подія осягнення проминальності часу, крихкості людського буття, що стає 

можливою через розказані міні-історії чи без них. Цікаві самі переходи, пере‑ 

тікання станів есеїстичного “я” у творі: наратор (оповідач) перетворюється на 

екзогітатора (мислителя) й описані кризові обставини сприймає як можливість 

саморозвитку. Переходи на рівні тексту від наратора до екзогітатора виявля‑ 

ються в мовних конструкціях (порівн.: „тоді, до речі, я не зовсім це розумів”; 

„можливо, я дещо ідеалізую цього бухгалтера і його форму маніакальності”; 

„Далі нічого не тямлю. Через кілька днів до мене прийшло перше усвідомлення 

тліну і жаху”). У таких переходах частими є антиномії ‘там — тут’, ‘тоді — 

тепер’ тощо. Переходи від екзогітатора до наратора в текстах репрезентовано 

такими мовними конструкціями: „а в житті направду не легко відшукувати 

сенс”, „у будь-якому разі мене довгі роки не покидало відчуття якогось див‑ 

ного заціпеніння”, „я чудово усвідомлюю свої скромні читацькі можливості 

в контексті цієї проблеми”. Часто перехід — це заперечення, спростування 

позиції, висловленої перед цим. Цілком очевидно, що переходи укладаються 

в таку схему: “оповідь — тлумачення / коментування — рефлексія” чи “мір- 

кування — вичленовування ключових понять — тлумачення — оповідь 

на підставі наведених вище позицій”. Такі переходи формування думки й 

образності можуть повторюватися по всьому тексту неодноразово. Постає 

питання: тож в есе йдеться про наратора чи екзогітатора, якщо ці інстанції 

постійно чергуються з різним ступенем інтенсивності? У цій ситуації, як ви‑ 

дається, логічно розмірковувати про вияв екзогінаратора, оскільки він здатен 

якнайточніше передати ці переходи. Винесення в препозицію елемента “екзогі” 

в номінації екзогінаратор указує на пріоритетність носія свідомості в есе. 

Отже, у проєкції на есе доцільно говорити про екзогінаратора як спеціальну 

категорію в наратології в есеїстичному тексті, адже в ній поєднано ознаки опо‑ 

відача й мислителя одночасно, бо процес міркування й процес оповіді стають 

єдиним непочленованим цілим, як це засвідчив аналіз текстів С. Процюка. Еле‑ 

менти нарації й процесу творення ментативів невіддільні один від одного. Саме 

вони й породжують специфічні есеми на кшталт того, що “старість — це трагі‑ 

пародія дитинства”, “стихійний «епікуреїзм» є нічим іншим, ніж безперервною 

втечею від вивертів власної свідомості”, а “щастя — не назовні, а всередині”. 

Як показав аналіз творів, екзогінаратор наділений рисами автобіографічності: 

життєпис письменника переважно й стає тим матеріалом, що укладає ментатив 

тексту, який повністю спирається на рефлексивну свідомість суб’єкта мовлення. 

Звісно, це може постати предметом подальших наукових досліджень. 
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WIERSZOWANE DEDYKACJE 

JAKO ODMIANA UKRAIŃSKIEJ POEZJI PANEGIRYCZNEJ 

OKRESU BAROKU 

SWITŁANA ŻURAWLOWA 

Berdiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Berdiańsk — Ukraina 

STRESZCZENIE. Barokowe wierszowane dedykacje, których najwcześniejszymi przykładami 

są wiersze Herasyma Smotryckiego wysławiające księcia Konstantego z Biblii Ostrogskiej, były 

popularne w ХVІІ i ХVІІІ wieku. Świadczą o tym m.in. utwory Hawryiła Dorofijewicza, Pamwy 

Beryndy, Łazarza Baranowicza, Jana Armaszenki, Jana Maksymowicza i innych twórców 

barokowych. Wspomniane wiersze, które umieszczane były na początku ksiąg, nie tylko pełniły 

funkcję swoistego wprowadzenia, lecz także wysławiały darczyńców oraz magnaterię. Właśnie tym 

patronom utwory były poświęcone, a sponsorowane przez nich księgi darowane. Istotny jest fakt, 

że dedykacje panegiryczne często miały podłoże polityczne i odzwierciedlały tendencje ideologiczne 

sztuki ukraińskiej. Obecnie barokowe wierszowane dedykacje pozostają w literaturoznawstwie 

ukraińskim poza kontekstem poezji panegirycznej. Jednocześnie wykorzystanie podniosłej topiki 

oraz sformułowań wysławiających pozwala określić wierszowane dedykacje jako odmianę 

ukraińskiej poezji panegirycznej okresu baroku. 

Słowa kluczowe: wierszowane dedykacje, panegiryk, barok, poezja 
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VERSE DEDICATIONS AS A KIND OF UKRAINIAN PANEGYRIC 

POETRY OF THE BAROQUE ERA 

 

SVITLANA ZHURAVLIOVA 

Berdiansk state pedagogical university, Berdiansk — Ukraine 

 

 
ABSTRACT. Baroque verse dedications, the earliest examples of which are Herasym 

Smotrytskyi’s poems in honor of Prince Constantine in the Ostrih Bible, remained popular during the 

17th and 18th centuries. This is evidenced, in particular, by Havryil Dorofiievych’s, Pamvo 

Berynda’s, Lazar Baranovych’s, Ioan Armashenko’s, Ioan Maksymovych’s texts etc. These poems 

were placed at the beginning of books to glorify patrons or rulers who donated money to have the books 

published. In addition, panegyric dedications often had a political background and reflected the 

ideological vector of the Ukrainian art. Today in the Ukrainian literary criticism Baroque verse 

dedications largely remain outside the context of panegyric poetry. However, the use of the majestic 

topic and glorifying formulas makes it possible to classify these dedications as a kind of Ukrainian 

baroque panegyric poetry. 

Key words: verse dedication, panegyric, baroque, poetry 

 

 
країнська барокова поезія — складна система жанрів, у якій вирізня‑ 

      ються тематичні корпуси текстів, напр.: метафізичні, історичні, де‑ 

      скриптивні, агіографічні, панегіричні вірші тощо. Джованна Броджі 

Беркофф, спираючись на Каталог стародруків Якима Запаска та Ярослава 

Ісаєвича, слушно робить висновок, що „панегіричні жанри в українських ви‑ 

даннях домінували” [Броджі Беркофф 2012: 21]. Віршові панегірики писали 

відповідно до настанов поетик і риторик, утім їхній зміст цілковито залежав 

від суспільно-політичних реалій тогочасної України. Якщо адресатами панегі‑ 

риків, написаних за часів раннього та зрілого Бароко, були українські церковні 

ієрархи та гетьмани чи їхнє оточення, то пізньобарокові тексти присвячені 

переважно московським можновладцям. 

В українському літературознавстві традиційно до панегіриків належать 

ті твори, що були визнані такими ще дослідниками к. ХІХ ст. і потрапили до 

радянських підручників та хрестоматій (звісно, ті, що витримали цензуру). 

Інший поширений спосіб визнання тексту як панегірик — це вказування 

жанру в назві твору, напр., “panegirikos”, “ευχαριστηριον”, “епінікіон”, “epicedion” 

тощо. Однак у літературознавчих розвідках майже не згадують віршованих 

присвят-панегіриків, поширених в українських виданнях доби Бароко1. 

Виняток становлять хіба що віршовані присвяти-передмови Гера‑ 
 

1  В   українській   літературі   віршовані   присвяти   меценатам   набувають   популярнос‑ 

ті ще за доби Ренесансу. Напр., на початку астрологічної праці Iudicium prenosticon Anni 

MCCCCLXXXIII… (Рим 1483) Юрій Дрогобич (Котермак) подає віршовану присвяту папі Сік‑ 
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Віршовані присвяти як різновид української панегіричної поезії доби Бароко 299 

сима Смотрицького до острозького видання Біблії 1580–1581 рр., що визнані 

медієвістами взірцями ранньобарокової панегіричної творчості й уже стали 

“хрестоматійними” текстами. 

На сьогодні відсутні спеціальні розвідки, мета яких — аналізування вір‑ 

шованих присвят як панегіричних текстів. Літературознавці приділяють увагу 

переважно творам Г. Смотрицького як найбільш раннім бароковим панегіри‑ 

кам. Вірші-присвяти на честь меценатів О. Курганова зараховує до молитовної 

лірики [Курганова 2016: 93], хоч ці тексти мають чітко окреслені панегіричні 

ознаки. Побіжно згадують українські віршовані присвяти й російські дослід‑ 

ники Л. Сазонова [Сазонова 1981: 181–182] та В. Гребенюк [Русская старопе‑ 

чатная… 1979: 6]. За спостереженням Л. Сазонової, „передмови, післямови 

та присвяти становлять обов’язкову ознаку українських видань, починаючи 

зі Львівського Апостола (1574) Івана Федорова, аж до поч. ХVІІІ ст., коли 

українське книгодрукарство потрапило під нагляд Синоду […]” [Сазонова 

1981: 131] (переклад автор. — С. Ж.). Причина цього, на думку дослідниці, по‑ 

лягає в тому, що „залежність українського книговидання від волі певних осіб, 

які давали санкції й матеріальні засоби для його розвитку, викликала розквіт 

теми меценатства й вплинула на надзвичайне поширення ще одного різновиду 

передмови — присвятного” [Сазонова 1981: 176] (переклад автор. — С. Ж.). 

Оскільки в українському письменстві доби Бароко чільне місце відводилося 

поезії, то логічною є й поява віршованих присвят, що слугують “прикнижко‑ 

вим реквізитом” й виконують “структуротвірну роль” [Курганова 2016: 90], 

тому що вже на початку книги акцентують увагу на її тематиці. Їх подають 

переважно на початку книги, одразу після геральдичного вірша, й одночасно 

вони слугують передмовами. Хоча в українських барокових поетиках серед 

низки найменувань на позначення панегіричних творів не згадується “вір‑ 

шована присвята” (“афієросис”2), такі тексти, побудовані за всіма законами 

панегіричного жанру, наявні в багатьох українських виданнях тих часів. 

Значна кількість українських віршованих присвят, написаних за доби 

Бароко, спонукає згадати тут лише деякі тексти: Зри сія знаменія княжате 

славнаго… та Всякого чина православый читателю… Герасима Смотрицько‑ 

го з острозької Біблії (Острог 1580–1581) [Українська поезія… 1978: 61–65]; 

До велможного пана, єго милости пана Александра Балабана, старосты 

вѣнницкого і прочая Гавриїла Дорофієвича з книги Иже в святых отца нашего 

Іоанна Златоустаго архієпископа Константінополя книга о священъствѣ… 

(Львів 1614) [Українська поезія… 1978: 190]; До превелебного въ Христѣ єго 

святителскоє милости кир Ієреміи Тисаровского, єпископа лвовского и прочая, 
 

сту IV (детальніше див.: М. С. Трофимук, Латиномовна література України XV–XIX ст.: 

жанри, мотиви, ідеї, Львів 2014). 
2 Грецький термін подає Л. Сазонова в праці Литературная культура России. Раннее Новое 

время, Москва 2006. 
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пана моєго милостивого Памви Беринди з книги На Рождество Господа Бога 

и спаса нашего Ісус Христа вѣршѣ для утѣхи православным христіаном 

(Львів 1616) [Українська поезія… 1978: 194]; На єго царского пресвѣтла- 

го величества мирноє знаменіє Іоана Армашенка з книги Мир з Богом че- 

ловѣку о. Інокентія Гізеля (Київ 1669) [Українська поезія… 1992: 230–232]; 

Єго царского пресвѣтлаго величества россійскому роду Іоана Армашенка з 

книги Синопсис (Київ 1680) [Українська поезія… 1992: 232]; На єго царского 

пресвѣтлого величества знаменіє Іоана Армашенка з книги Минея Общая 

(Київ 1680) [Українська поезія… 1992: 232–234]; На єго пресвѣтлаго цар- 

скаго величества знаменіє… Лазаря Барановича з його книги Меч духовный 

(Київ 1666) [Українська поезія… 1992: 216–217]; Do naiasnieyszego carewicza 

Theodora Alexiewicza Лазаря Барановича з його книги Apollo chrześciański 

opiewa żywoty świętych, або ж Żywoty świętych… (Київ 1670) [Baranowicz 1670: 3 

нн. – 4 нн.]; Do najaśniejszego hospodara carewicza i wielkiego ksiąśęcia Jana 

Aleksiewicza wszystkiej, Wielkiej, Małej i Białej Rusi Лазаря Барановича з його 

книги Lutnia Apollinowa, kośdej sprawie gotowa… (Київ 1671) [Baranowicz 2004: 

97–98]; На єго царскаго пресвѣтлаго величества знаменіє… Лазаря Баранови‑ 

ча з його книги Трубы словес проповѣдных…(Київ 1674) [Українська поезія… 

1992: 220–221]; Божію милостю славну царевичу Алексѣю, велику князю, Пе- 

тровичу Іоана Максимовича з його поетичної антології Алфавит собранный, 

риθмами сложенный... (Чернігів 1705) [Максимович 1705: 6 нн. зв. – 8 нн. зв.]. 

Саме названі поетичні тексти й слугуватимуть матеріалом цього дослі‑ 

дження. Твори навмисно обрані з різних часових проміжків, оскільки вони 

ілюструють кардинальні зміни, що відбулися в суспільно-політичному житті 

України й у середовищі української мистецької еліти. 

Українські віршовані передмови часів раннього й пізнього бароко мають 

класичну композицію панегіриків: 

1) уславлення Бога як одвічного Царя всієї землі; 

2) розлога хвалебна характеристика адресата та його діянь; 

3) молитовне звернення до Господа й святих із проханням допомогти 

уславлюваній особі. Наявний тут і поширений ще із часів Середньовіччя та 

актуалізований бароковими митцями топос самоприниження автора: Болше о 

сем недоумѣю, ниже дръзаю писати, / Ини бо о сем множає могуть и лучше 

сказати [Українська поезія… 1978: 65]; А иж я, нендзный, злота и сребра нѣ 

маю, / О то, чим могу, тым тя, пане мой, витаю [Українська поезія… 1978: 

194]; Najaśniejszego i Najwyższego Tronu / Najniższy sługa i bogomodlca 

ustawiczny… [Baranowicz 2004: 98]; Sługa náyniżſzy czołem biący / Rythmy 

żywotow tę przynoſzący… [Baranowicz 1670: 4 нн.]. 

Новим елементом панегіричної композиції стає прохання прийняти книгу 

як жертовний подарунок (Прійми ж юж ово, як сын церковный побожный, / 

упоминок тот, Пане мой […] [Українська поезія… 1978: 190]; Żywoty 
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Świętych Tobie ofiaruię / O Teodorze… [Baranowicz 1670: 3 нн.]) або ж подяка 

за надані кошти для її видання (И до друку коштом єго была подана, / И в по- 

житок межи духовныє роздана [Українська поезія… 1978: 190]). 

Уславлення ж адресата (патрона, мецената, самодержця) доволі різниться 

в цих різночасових текстах. Українські ранньобарокові поети всю похвалу ви‑ 

будовують довкола книговидавничої діяльності адресата панегірика, усіляко 

підкреслюючи вагомість його дій для поширення Слова Божого та укріплен‑ 

ня православної церкви: Яко всѣм по чину представил єси Божественноє 

Писаніє / Истиннаго Бога и правді Єго в похвалу и познаніє, / Да всяк читаяй 

благолѣпно благодарить создателя / И да не забываєт достойна мзды свєя 

дѣлателя… [Українська поезія… 1978: 62]; Владимер бо свій народ крещенієм 

просвѣтил, / Константин же благоразумія писанієм освѣтил [Українська 

поезія… 1978: 64]; Як они на такіє речи кошт дають / И розныє книги з друкув 

на свѣт выдають… / Выданням книг Церкви Божой помагаючи… [Українська 

поезія… 1978: 190]. 

Віршовані присвяти на честь царів та царевичів авторства Лазаря Бара‑ 

новича, Іоана Армашенка та Іоана Максимовича майже не торкаються теми 

книговидання, однак у дусі монументалізму звеличують представників мо‑ 

наршого роду як просвітників держави (Пресвѣтлый царскій дом ваш про- 

свѣщаєт […] [Українська поезія… 1992: 216]), володарів багатьох земель й 

оборонців віри (Поработи языки и царствія многа / Яже невѣроваша в 

истиннаго Бога  [Максимович 1705: 7 нн. зв.]), поборників ворогів земних і 

духовних: Благочестієм вѣры, силою державы, / Врагов души и тѣла по- 

бѣждаєт главы [Українська поезія… 1992: 232]; Камєнь, вѣри Христовой 

крѣпкий защититель, / Петр Алєксѣєвич всѣх врагов побѣдитель. / Скудея- 

нича Магмета царство все сокрушаєт,/ Єгда свою каменну силу нань пору- 

шаєт. / Нынѣ ограду Шведска Лва искореняєт… [Максимович 1705: 8 нн.]. 

Для характеристики московських монархів традиційно застосовано схему, за 

якою українські поети уславлювали Івана Мазепу. Порушується й тема 

османської загрози. У цьому контексті Джованна Броджі Беркофф робить ви‑ 

сновок щодо причин написання Л. Барановичем двох поетичних книг поль‑ 

ською мовою: „[…] прагнучи поширити книжку при дворі царя, шанувальника 

польської поезії та кантів, автор, імовірно, мав на меті пропагування свого 

утопійного плану спільного, римо-католицького й московського, хрестового 

походу проти османів” [Броджі Беркофф 2012: 31]. Отже, використовуються 

вже звичні для тодішнього письменства Московської держави „словесні фор‑ 

мули, у яких засвідчується територіальна могутність царя” [Елеонская 1981: 

74] (переклад автор. — С. Ж.). Іоан Максимович навіть розширює у своєму 

побажанні межі територіальної експансії Петра І: Пособствующа єму врагов 

истребити, / Африку, Америку, Азію случити / С Європою, да будет єдина дер- 

жава, / Царя ПЕТРА Каменя и єдина слава [Максимович 1705: 8 нн.]. В. Гребе‑ 
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нюк визначає ці рядки як “нездійсненні претензії-побажання” та “панегіричну 

гіперболу”, аргументуючи тим, що цар Петро І ніколи не ставив перед собою 

такої мети [Русская старопечатная… 1979: 56]. Однак такі побажання цілком 

уписуються в поширену схему петрівської доби: „змалювати образ могутнього 

господаря, володаря багатьох земель, підкреслити його міжнародну славу” 

[Елеонская 1981: 75] (переклад автор. — С. Ж.), тобто представити царя хай 

і не всього світу, але переважної його частини. Про це свідчить використання 

Іоаном Максимовичем поширеної формули, що презентує постать царя як 

Самодержца Россіи, многих земль дѣдича [Максимович 1705: 7 нн]. Власне, 

Іоан Максимович запозичує сталі формули, поширені в московських видан‑ 

нях ще від сер. ХVІІ ст. задля того, щоб „показати великим планом Олексія 

Михайловича (чи будь-якого іншого представника династії Романових), влад‑ 

ного над багатьма землями” [Елеонская 1981: 77] (переклад автор. — С. Ж.). 

Зауважмо, що Лазар Баранович та Іоан Армашенко ще не використовували 

такі формули-гіперболи, обмежуючись титулуванням “цар россов”. 

Українські поети другої пол. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. звертаються до цілком 

вигаданої, але згодом усталеної серед царських панегіристів схеми відтво‑ 

рення монаршого родоводу. Вони проголошують московських самодержців 

нащадками рівноапостольного князя Володимира, кровними або духовними, 

й у такий спосіб апологетизують святість царського роду Романових: Корень 

Владимер, свят, от єго рода / Свята єст, царю, вся ваша порода [Україн‑ 

ська поезія… 1992: 217]; Вес бо ваш царскій корень Богом єст любимый, / 

От свята ВЛАДИМЕРА до нынѣ хранимый [Максимович 1705: 7 нн. зв.]. 

Іоан Максимович ще й подає хвалебну хронологію досягнень попередників 

Петра І: Князь ΘЕОДОР НИКИТИЧ благородовитій / Славою і честію зѣло 

знаменитій… / Великій государ цар, велій князь МИХАИЛ / ΘЕОДОРОВИЧ, 

Шведску Лву уста заградил [Максимович 1705: 7 нн. зв.] тощо. 

Митці звертаються й до державницьких образів-символів Орла й орлиних 

крил, що розглядалися як невіддільний атрибут „усіх жанрів панегіричної 

літератури Петрівської доби” [Сазонова 2006: 395]: От сего орла орлы ся 

раждают, / Во вѣнцах царских, царми бо бывают [Українська поезія… 1992: 

217]; Под кровом Орлих Крыл знамени царска / Не повредит нас Луна бѣсур-

манска [Українська поезія… 1992: 232]; Orzeł Moſkiewski Pioro mi vronił… 

[Baranowicz 1670: 3 нн.]). 

Не позбавлені уваги й образи місяця, сонця та інших небесних тіл, покли‑ 

кані увиразнити велич царського роду (Ты-сь сонце, жена тебѣ луна дана, / 

А в звѣздах, в сынах, плодность обѣцана / Царству […] [Українська поезія… 

1992: 221]). Досить поширеним у тогочасній бароковій поезії був прийом 

етимологічної гри з іменами, зокрема християнськими3, завдяки якому під‑ 

3 Детальніше про це: Журавльова С. С., “Петром же быть на той петрѣ цѣло”: про один із 

прикладів етимологічної гри з іменем в українській бароковій поезії, [в:] Українська література 

від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми, Матер. міжвиш. наук. читань  

(10 жовтня 2017 р.), Запоріжжя 2017, с. 68–70. 
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креслювали богообраність московських царів. Напр., царевича Олексія поети 

порівнюють зі святим-тезкою — Олексієм, чоловіком Божим [Українська по‑ 

езія… 1992: 216–217, 230–232]. Імена Петро, Іоан, Феодор використовують 

для творення символічних алегорій (Jan łaskę znaczy,  masz łaskę u Boga, 

/Z carskiego domu Tobie w niebo droga [Baranowicz 2004: 97]; Феодор, Божій 

Дар, нынѣ царствуєт […] [Українська поезія… 1992: 232]; Кто ж постоит 

от Петра Каменя толика [Максимович 1705: 8 нн.]). 

Аналіз віршованих присвят авторства Лазаря Барановича, Іоана Арма‑ 

шенка й Іоана Максимовича демонструє зміни політичного вектора в укра‑ 

їнському суспільстві, засвідчує, що ці твори доцільно розглядати в контексті 

панегіричної літератури часів Петра І, яка „слугувала державі, усебічно під‑ 

тримувалася, оплачувалася й розповсюджувалася за його кошти” [Русская 

старопечатная… 1979: 12]. Книги, у яких уміщували віршовані присвяти 

царям, справді дарувалися московським можновладцям. Напр., С. Маслов 

віднайшов свідчення, що Іоан Армашенко подарував московському цареві 

обидві польськомовні книги Лазаря Барановича 1672 р. [Маслов 1925: 12]. 

Натомість ранньобарокові віршовані присвяти-панегірики висвітлюють спе‑ 

цифіку книговидання часів Речі Посполитої й засвідчують, до речі, залежність 

українських митців від українських меценатів, а не польської шляхти. 

Отже, віршовані присвяти в українських барокових виданнях містять ве‑ 

личальні топоси, схеми й формули, мають композицію, властиву хвалебним 

творам. Усе це дає змогу кваліфікувати розглядувані тексти як панегіричну 

поезію. Отримані результати аналізу спонукають до перегляду усталеної в 

українському літературознавстві жанрово-тематичної класифікації пане‑ 

гіриків. Зокрема, заслуговують на увагу геральдичні вірші, у яких поети 

описують насамперед не герб, а уславлюють його власника через детальну 

інтерпретацію елементів герба, або ж низка епітафій, де домінує панегірич‑ 

ний зміст. 
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