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МИСТЕЦТВО ЖИТИ 

ожна людина приходить у світ як неповторність. Однак є люди, 

здатні множити свою неповторність для інших через особливу чистоту власної 

душі й рідкісно дивовижне багатство натури. До таких людей належить 

Олександр Андрійович Зарудняк – Педагог від Бога, з долею якого пов’язані 

десятки поколінь філологів, учителів української мови та літератури. Його 

постать дістала загальне визнання й здобула заслужену шану в освітянському 

та культурно-науковому житті не тільки Придунайського краю, але й усієї 

України. 

Олександр Андрійович Зарудняк народився 15 вересня 1922 року в 

с. Бортники на Вінниччині в незаможній селянській родині. В подільській 

глибинці, на щедрих українських чорноземах пройшли його дитячі роки. 

Навчання в місцевій школі поєднував із допомогою рідним по господарству. 

Голод 1933 року забрав життя батьків малого Сашка, залишивши його сиротою. 

Відтоді пережив Олександр Андрійович немало моральних та фізичних 

випробувань, спізнав лиха, нестатків та нестерпних розчарувань, що болючими 

зарубинами закарбувались на його долі. Здолати їх допомагала ота стоїчно-

шляхетна звернутість до високого, що рятує людину в усі найважчі хвилини. Це 

– вроджене МИСТЕЦТВО ЖИТИ.  

Незважаючи на суворі й шалені буревії, юнак не похитнувся у своїй 

духовній основі та прагненні нести до людей просвітлене любов’ю й добром 

серце. Він гідно долав життєві перипетії, наполегливо йшов до мети, 

здобуваючи освіту. Після успішного закінчення 1937 року Бортницької школи, 

вступив до Тульчинського бібліотечного технікуму, отримавши 1940 року 

диплом бібліотекаря. До призову на службу в ряди Радянської Армії 1940 року 

певний час працював завідувачем бібліотеки в м. Ратне на Волині. А потім була 

найстрашніша на планеті війна – небачена за своїми масштабами й 

жорстокістю. О. А. Зарудняк мужньо пройшов фронти солдатом на передовій, 

винісши із воєнного полум’я чистоту душі та гуманістичні устремління. 

…Повернувшись із війни, Олександр Андрійович спершу працює 

бібліотекарем в 6-й райбібліотеці м. Одеса, а 1947 року вступає до Одеського 

державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського. Після його 

закінчення, з 1952 року він – спершу вчитель української мови та літератури, а з 

1953 року – директор Випаснянської середньої школи Лиманського району 

Ізмаїльської області. На 1953–1955рр. припадає його навчання в аспірантурі. У 

1955 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Придієслівне керування 

в українських пам’ятках ділового письменства 12–14 ст.». Відтоді й досі 

О. А. Зарудняк самовіддано працює в Ізмаїльському державному педагогічному 

інституті (сьогодні – гуманітарний університет), із яким назавжди поріднив 

свою педагогічну й життєву долю. Викладацьку працю Олександр Андрійович 

вміло поєднує з адміністративною роботою. За цей період він обіймав різні 

керівні посади: з 1956 р. по 1961 р. очолював факультет підготовки вчителів 

початкових класів. З 1966 р. по 1983 р. він – проректор з навчальної роботи; з 
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1983 р. по 1987 р. – завідувач кафедри української мови та літератури; з 2000 р. 

по 2011 р. – завідувач кафедри практичного курсу української мови. У своїй 

адміністративній діяльності О. А. Зарудняк послідовний і принциповий, однак у 

ставленні до підлеглих завжди поміркований і толерантний, уміє слухати й на 

все своєчасно і чуйно реагувати. Його уважність до людей напрочуд природна. 

Він відкритий до всіх разом і до кожного окремо. Даруючи радість спілкування, 

залишає незгладимий слід у душі співрозмовника. Олександр Андрійович має 

здатність своєю присутністю пробуджувати в людях найсвітліші помисли. Він – 

лицар високого духу і володар філософського спокою. 

О. А. Зарудняк – кандидат філологічних наук, доцент, член редколегії 

«Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету». 

Упродовж усіх цих років викладає різні лінгвістичні курси теоретичного та 

практичного профілю, заслуживши велику повагу серед студентства за 

ґрунтовні знання, широку ерудицію, винятковий ораторський талант, уміння 

по-особливому переживати естетику українського слова й аналізувати складні 

проблеми мовознавства. Особливо привабливими в його постаті для колег і 

студентів є вроджена інтелігентність та енциклопедичні знання.  

Олександр Андрійович є автором навчально-методичних посібників із 

діалектології, історії української мови, теоретичних питань граматики, як 

опонент виступає на захисті кандидатських дисертацій, яскраво демонструючи 

високий науковий рівень і професіоналізм. Сьогодні він разом із колективом 

кафедри української мови та літератури спрямовує її роботу на підготовку 

педагогічних кадрів у галузі української філології для національної освіти й 

науки. За значні досягнення в цих сферах удостоєний багатьох державних 

нагород: почесного знака «Відмінник освіти України», медалі А. С. Макаренка, 

медалі ім. Петра Могили. 

О. А. Зарудняк хоча й формувався як Педагог переважно у провінції, усе 

ж зумів стати непровінційним культурником і освітянином. Його творчі 

зацікавлення, ідеї, педагогічно-наукова та виховна діяльність стримлять 

високою осяйністю мети й благородних намірів. Вони завжди зорієнтовані на 

класичні обрії світової культури та освіти, що надійно аристократизують душу 

й розум. Коротке визначення «педагог» не вичерпує всього того змісту, який 

лежить в імені Олександра Андрійовича. Його працездатність і працелюбність 

вражає й захоплює, його любов до студентів постійна та незрадлива, тому 

важко визначити ту міру духовного й культурного багатства, які залишає в 

серцях у вихованців мудрий Учитель! 

Олександр Андрійович безмежно закоханий у людей і у справу, якій 

віддано служить багато десятків літ. Однак він завжди юний у своєму 

захопленні красою Слова, красою Духу, красою рідної Землі. Це рафінований 

інтелігент, втілення скромної шляхетності, яскравий представник національної 

еліти. Всебічно освічений гуманітарій, блискучий промовець, проникливий 

педагог, уважний співрозмовник – таким його знають сотні й сотні учнів, колег, 

друзів, із якими він завжди веде відверті та щирі діалоги, щедро ділиться 

багатством своїх невичерпних знань, незглибимого досвіду, світлої душі. 

О. А. Заруднякові притаманна якась невидима внутрішня сила, котра 
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невимушено, однак переконливо спонукає до доброчинностей і ненастанної 

праці над собою. Сутнісно чужими й неорганічними для нього є соціальна 

несправедливість, душевний фальш, цинічний кар’єризм, дрібничкова 

меркантильність. Він світиться посеред нас, підноситься на невловимі вершини 

духу навіть у побуті, в щоденних клопотах. Олександр Андрійович, як і всі по-

справжньому високодуховні особистості, вирізняється з-поміж викладацького 

середовища винятковою скромністю. У своїх діях та вчинках не намагається 

досягти зовнішнього ефекту. Він ніколи не робить поспішних висновків, уникає 

прийняття шаблонних рішень, а в найгостріших критичних ситуаціях 

неодмінно зберігає присутність духу, володіння собою, витримку й порядність. 

Його прикметною рисою завжди були й залишаються глибока віра в Добро та 

поведінка християнина, лагідного вдачею й задивленого у вічне, піднесене. 

Тому спілкування з ним неодмінно приносить іншим якесь незбагненне 

заспокоєння та гармонію духу. Понад усіма прекрасними якостями 

О. А. Зарудняка вивищується головний Божий дар – МИСТЕЦТВО БУТИ 

ЛЮДИНОЮ ! 

Дорогий Олександре Андрійовичу! Ви сієте перли Мудрості, Добра й 
Гуманізму. Ваші думки і золоті слова батьківських настанов озиваються в 

наших серцях разом із вірою в силу та невмирущість рідного Українського 

Слова, яку Ви у нас вселяєте. 

Вітаючи Вас із ювілеєм, ми, Ваші учні-послідовники, колеги, щирі друзі, 

низько вклоняємось Вам і дякуємо за повсякчасну підтримку, корисні поради, 

готовність допомогти, складаємо велику шану як фахівцеві, громадянинові, 

благочестивій і скромній людині, яка завжди випромінює Любов. Нехай добрим 

дарунком і знаком глибинної поваги до Вас стане збірник наукових праць 

Ваших однодумців, до якого Ви доклали чимало зусиль своїм нагадуванням про 

Високе й Вічне. Благаємо долю щоденно віддячувати Вам за світло Вашої 

невтомної душі й зігріте великою любов’ю до людей серце. Зичимо Вам, 

дорогий Олександре Андрійовичу, найміцнішого здоров’я та енергії, творчої 

наснаги й бадьорості духу, невичерпного оптимізму. Дай Боже Вам 

натхненних, плідних та радісних літ життя! 

 

 

 

З глибокою повагою                                                                            Ваші колеги 
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О. А. Зарудняк 

 

ПРОБЛЕМА ГРАМАТИЧНОГО АНАЛІТИЗМУ  

В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА О. А. КОЛЕСНИКОВА 

 

Олександр Андрійович Колесников – учений-новатор, представник 

прогресивної когорти мовознавців. Лінгвіст широкої ерудиції, аналітик, 

постійний шукач істини в науці, він завжди мав своє переконання і ніколи не 

йшов сліпо за науковими авторитетами. Це був невтомний і скромний 

трудівник науки. Його завжди цікавили найбільш суттєві та складні проблеми 

сучасного мовознавства.  

Науковий інтерес Олександра Андрійовича становили семіотика та 

морфологічна структура мови, зокрема семантичне забезпечення граматичних 

форм іменників, явища синкретизму та аналітизму. 

У цій статті ми зосередимося на проблемі аналітизму в сучасній 

лінгвістиці та спробі розв’язання її в наукових працях [2, 3, 4] професора 

О. А. Колесникова. 

Поняття аналітизму в граматичній системі мови сучасним мовознавством, 

в основному, визначене, описане й пояснене. Цю дефініцію розуміють як: 

1) типову ознаку мовної структури, що виявляється у роздільному 

вираженні основного (лексичного) і додаткового (морфологічного, 

синтаксичного, словотвірного) значення [6, с. 23]; 

2) типологічну властивість, що проявляється в окремому вираженні 

основного, лексичного значення і додаткового, граматичного 

значення слова; аналітизм має вияв у морфологічній незмінності 

слова і наявності аналітичних (складних) конструкцій (форм) [5, 

с. 31]; 

3) «Аналітичний спосіб вираження граматичних значень маємо тоді, 

коли показником цих значень виступає службове слово – морфема, 

наприклад, буду читати, читав би, читала би, читали б, хай 

читає. Граматичну форму, в якій граматичне значення виражають 

службові слова – морфеми, називають аналітичною» [1, с. 41]. 

Професор О. А. Колесников сконцентрував свою увагу на дослідженні 

морфологічних аналітичних форм російської мови, зокрема, на центральних 

частинах мови – іменнику та дієслові. Детально дослідивши це морфологічне 

явище та спроби багатьох мовознавців розібратися в його суті, вчений дійшов 

висновку, що «поняття аналітичної граматичної форми слова – це одне із 

спірних понять теоретичної й описової морфології, особливо в аналізі мов 

синтетичного типу, до яких відноситься і сучасна російська мова» [1, с. 3]. 

В чому, на думку О. А. Колесникова, полягає ця спірність? 

Частина мовознавців вважає, що морфологічного аналітизму як такого в 

російській мовній системі взагалі немає. Інша частина, хоч і визнає аналітичні 

конструкції, однак виключає зі списку утворення з т. зв. «недесемантизованим» 

службовим компонентом. А деякі лінгвісти дають широкий список аналітичних 

форм вираження, де фактично стирається грань між рівнями морфології та 
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синтаксису. 

Оскільки аналітичні конструкції, з одного боку, є словосполученням, а з 

іншого – формами слів, що стоять в одному ряду з синтетичними формами, то 

при розв’язання цих питань необхідно враховувати складний за формами 

вираження характер мовної семантики та семіотичної суті мови. 

У дослідженнях професора О. А. Колесникова можна виділити три 

аспекти: 

1) сутність граматичної форми і парадигматика слів; 

2) аналітизм в іменних частинах мови; 

3) аналітизм у дієсловах. 

Щодо першого аспекту, то професор О. А. Колесников був переконаний, 

що основою аналізу будови граматичних категорій є семіотика (семасіологія), 

яка розглядає мовні одиниці як своєрідні знаки. Саме вивчення граматики на 

семіотичній основі дає можливість пояснити різницю у значенні граматичних 

форм. Тому з семантичною концепцією мови повинні бути пов’язані уявлення 

про її системно-структурну будову. Виходячи з того, що кожна граматична 

форма виражається у вигляді якогось реального знака (звука), вчений вважає, 

що «семіотичний розгляд граматики ставить під сумнів поширене поняття 

«нульових» морфем у складі граматичних формальних парадигм. І звертає 

увагу на те, що «так званий «значущий нуль» набув у лінгвістичних описах такі 

розміри, що вживання цього поняття […] стає недоцільним». Значущий нуль 

знаходять у словотворі, синтаксисі, при розгляді фонетичних процесів [3, с. 34–

35]. 

Крім того, визнання нульових одиниць мови протирічить розгляду його 

як знакової матеріальної системи. Тобто, з погляду семіотики, нема підстав у 

словоформі дом, человек визнавати нульову флексію, а в нес, вез – нульові 

суфіксальні та флективні формотворення. 

Якщо ж говорити про відмінювання іменників, які мають аналітичну 

парадигму, то поняття нульового відмінювання можна визнати, враховуючи 

загальний фон відмінкової словозміни і використання прийменників для 

вираження відношень. А коли відмінювані іменники є змінними – 

прийменниково-флективними, то «нульове» відмінювання буде тільки 

прийменниково-позиційним. 

Щодо аналітизму як морфологічного явища, то професор 

О. А. Колесников розглядає його на базі флективної недостатності 

морфологічних парадигм слів у російській мові, взявши за теоретичну основу 

праці класиків лінгвістичної науки (О. О. Потебня, О. М. Пєшковський, 

І. О. Бодуен де Куртене, В. В. Виноградов). 

Головним чинником аналітичних конструкцій у морфологічній системі 

О. А. Колесников вважає наявність великої кількості неповних («ущербних») 

парадигм, зокрема в іменниках, прикметниках і дієсловах. А їх неповнота 

замінюється допоміжними аналітичними засобами – прийменниками, частками 

чи повнозначними словами, що десемантизувалися. 

О. А. Колесников розрізняє чотири типи граматичної недостатності в 

російській мові: 
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1) Неповноцінність частини слів певних класів стосовно існуючих у 

мові парадигм морфологічних форм (депо, кашне, сани, очки). При 

цьому від явища парадигматичної формальної недостатності він 

відмежовує асемантичні граматичні форми, які не мають 

парадигматики й у плані граматикалізованих у мові значень 

(серебро, дрожжи). 

2) Недостатність охоплення морфологічною флективною парадигмою 

усіх можливих виявів якогось інваріантного значення категорій. 

3) Морфологічна недостатність лексем, очевидна при їх уживанні в 

синтаксичній функції, на передачі якої спеціалізований інший 

граматичний клас лексем (морфологічна недостатність іменників 

при їх уживанні в синтаксичній функції присудка). 

4) Очевидна при типологічному вивченні ряду мов морфологічна 

недостатність слова в позначенні усіх тих можливих характеристик 

природних властивостей і зв’язків референтів лексем, які знаходять 

у мовах світу граматичне вираження [3, с. 49–50]. 

Значну увагу О. А. Колесников приділив історії вивчення граматичного 

аналітизму. Досконало вивчені й ґрунтовно прокоментовані різні підходи й 

різні наслідки дослідження цієї проблеми у працях найбільш авторитетних 

лінгвістів (А. Шлейхера, В. Гумбольта, О. Єсперсена, І. Ф. Буслаєва, 

О. О. Потебні, В. М. Жирмунського, І. О. Будуена де Куртене, І. І. Мєщанінова 

та ін.) 

Розглянувши цілий ряд підходів до тлумачення суті граматичного 

аналітизму, О. А. Колесников констатував, що в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

граматична теорія й практика характеризується вузьким формальним підходом 

до морфології, фетишизмом флективної мови, внутрішньомовною суттю 

граматичного значення, аналітизм же випав зі сфери дослідження. Він також 

піддав критиці суперечливі погляди І. І. Мєщанінова на склад аналітичних 

форм у російській мові, зокрема в аналітичних формах із службовими словами. 

Щодо критерію десемантизації службового компонента аналітичної 

конструкції, яким користується значна частина мовознавців, то, на думку 

О. А. Колесникова, він є суб’єктивним і теоретично невиправданим. Наприклад, 

критерій десемантизації допоміжного слова не лежить в основі розмежування 

аналітичних морфологічних форм, описових граматичних конструкцій і 

синтаксичних аналітичних членів речення (сын будет учителем і сегодня будет 

жарко). Тому слід орієнтуватися на інший критерій, а саме неповної 

парадигми, формальної морфологічної недостатності слова. А отже, змінюється 

й завдання теоретичного осмислення аналітизму. 

Таким чином, дослідивши історію вивчення аналітизму в мовознавстві, 

вникнувши в суть проблеми, професор О. А. Колесников дійшов висновку: 

1) в історії лінгвістики немає і не було чітких критеріїв визначення 

аналітичних утворень; 

2) не розмежовувалися достатньою мірою послідовно факти 

аналітизму за рівнями мови; 

3) саме ставлення до аналітичних утворень у дослідженнях 
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характеризується непостійністю. 

Тому пріоритетним завданням сучасної лінгвістики є уточнення питання 

про специфіку службового компонента в аналітичних конструкціях з 

урахуванням новітніх поглядів на суть граматики. 

Насамперед необхідно чітко визначити статус залежного (службового) 

компонента: його слід визнати як семантично повний, недесемантизований, чи 

як десемантизований елемент конструкції, оскільки одна частина лінгвістів 

схиляється до першого, а інша частина – до другого погляду. Наприклад, у 

«Лингвистическом энциклопедическом словаре» зазначено, що в аналітичній 

конструкції як службові елементи виступають прийменники, частки або 

десемантизовані повнозначні частини мови [5, с. 112]. Про це ж ідеться і в 

«Українській мові. Енциклопедії»: «Роль службового елемента аналітичних 

форм в українській мові виконують спеціальні службові слова (прийменники, 

частки, допоміжні дієслова)» або повнозначні слова, що зазнають 

десемантизації [6, с. 23]. 

О. А. Колесников, у свою чергу, вважав, що термін «десемантизація» 

(десемантизований) є некоректним у визначенні специфіки службового 

компонента аналітичних утворень, оскільки відбувається не «десемантизація», 

а «пересемантизація». «Слід говорити не про десемантизацію функціонально 

залежного слова в граматичному словосполученні, а його своєрідній 

«пересемантизації», що ґрунтується на міжрівневій синонімії» [3, с. 81]. 

Тож необхідно уточнити поняття «аналітична конструкція», під якою слід 

розуміти не поєднання основного (повнозначного) та допоміжного 

(службового) слів, а «розчленоване вираження тих варіантних значень, для 

передачі яких мова має компактні форми» [3, с. 65]. 

О. А. Колесников не погоджувався також із поширеною спробою 

розмежовувати аналітичні форми слова й описові граматичні конструкції, 

оскільки вона позбавлена підстави: адже всі аналітичні утворення є описовими. 

Він застерігав і від змішування аналітизму члена речення з аналітизмом 

частини мови, коли аналітизм члена речення сприймається як аналітизм 

частини мови, що спостерігається в мовознавчих працях та підручниках [3, 

с. 78]. 

Не визнаючи десемантизації допоміжних слів у аналітичних 

конструкціях, О. А. Колесников заперечував і ідеї деяких мовознавців, зокрема 

І. Р. Вихованця, визнати службові слова, й у першу чергу прийменники, 

аналітичними морфемами. Притому, що існує думка окремих лінгвістів 

(О. П. Суник) вважати службові слова і не словами, й не морфемами: 

«Прийменники – це слова, відображені навіть лексикологами в тлумачних та 

інших словниках. Але слова «пересемантизовані» на позначення граматично 

вираженої в мові інформації. Це – слова, незважаючи навіть на витонченість 

численних спроб доказу їх «десемантизації», «морфемно-синтаксичної 

природи» [3, с. 95]. 

Не погоджується О. А. Колесников на поширене в лінгвістичній 

літературі визнання синтаксичності категорії відмінка, прийняття того, що в 

змістовій частині ця категорія перебуває у сфері синтаксису, оскільки це не дає 
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можливості ставити питання про морфологічну, флективну недостатність 

іменників, яка компенсується у вигляді аналітичних форм. 

Як відомо, значною мірою аналітичні граматичні форми поширені в 

системі дієслова. Відомо й те, що в сучасному мовознавстві проблема 

дієслівних аналітичних форм не вирішена. І, на наш погляд, значний науковий 

внесок у її розв’язання зробив професор О. А. Колесников. 

Які найважливіші питання, на думку О. А. Колесникова, стоять перед 

мовознавцями? 

1) Розмежування аналітизму члена речення і частини мови. 

2) Десемантизація дієслівних зв’язок. 

3) Визначення критерію граматичності. 

Щодо першого питання, то професор О. А. Колесников вважав, що 

встановлення аналітизму в морфології дієслова, відмежування від нього 

аналітичних членів речення є однією з найважчих проблем, яка полягає в 

чіткому розрізненні морфології та синтаксису. Предмет морфології – слово, а 

предмет синтаксису – словосполучення й речення. Однак іноді важко 

розрізнити, де аналітична форма дієслова, а де словосполучення. Особливо це 

стало помітним після того, як у лінгвістиці утвердилася функціональна 

морфологія і функціональний синтаксис: буду читать, читал бы – з одного 

боку, це аналітичні форми дієслова, а з іншого – «граматичні оформлювачі 

речення», говорить О. А. Колесников, посилаючись на свого вчителя 

В. М. Мігіріна. 

Змішування властивостей синтаксису та морфології спостерігається у 

категорії часу в дієприкметниково-пасивних формах (был построен – построен 

– будет построен), дієприслівниках пасивного стану (будучи занят). 

Особливою проблемою аналітизму дієслова є проблема зв’язки як 

допоміжного компонента присудка. Традиційно вважається, що зв’язка буду 

повністю втратила лексичне значення, десемантизувалася й перетворилася на 

частку мови, в «чисту» зв’язку, в аналітичну морфему. 

В аналітичних утвореннях із зв’язки буду та інфінітива у функції 

складеного дієслівного присудка типу буду читать професор О. А. Колесников, 

услід за професором В. М. Мігіріним, вважав, що такі поєднання ближчі до 

аналітичних морфологічних форм, оскільки в процесі становлення категорії виду 

відбулася функціональна спеціалізація лексеми буду з чистою ідеєю майбутнього 

часу. Тому в поєднанні типу буду читать традиційне включення таких утворень 

до складу аналітичних форм дієслів є правильним. 

До аналітичних морфологічних форм часу відносяться і поєднання 

зв’язки было зі словами категорії стану было жарко, будет жарко. 

Вживання зв’язки бути з іменною частиною складеного присудка был 

построен, будет построен О. А. Колесников вважає синтаксичним 

аналітизмом зі зв’язкою быть. Віднесення такого поєднання компонентів до 

морфологічного аналітизму розуміється ним як помилка, пов’язана із 

змішуванням рівнів аналітизму. Змішування морфологічного та синтаксичного 

аналітизму різних рівнів, на його думку, спричинене тим, що в сучасній 

лінгвістиці й досі спірним є питання про складні та складені присудки. 
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Окрім усього, сам термін «зв’язка» в мовознавчих працях вживається 

непослідовно. Немає чіткого розмежування аналітизму морфологічного і 

синтаксичного у непростому присудку. Зокрема, модальні зв’язки як лексичні 

синоніми синтетичних форм граматичних категорій способу й виду дієслова 

типу догадаться, думать, нужно, обязан, взяться. Таких зв’язок у російській 

мові понад 200, за підрахунками О. А. Колесникова. 

Основна функція зв’язок, зумовлена лексичною семантикою, – 

компенсація граматичної, словотвірної та інформативної недостатності слів у 

ядрі предиката. Всі подібні слова за синтаксичною функцією відносяться до 

зв’язок. 

Щодо прикметника, то можна виділити два моменти. Професор 

О. А. Колесников, як і його вчитель В. Г. Мігірін, не визнавав виділеної 

В. В. Виноградовим на базі прикметника категорії стану типу жарко, душно, 

зелено, честно, називаючи їх безсуб’єктними короткими якісними 

прикметниками. Й у цьому статусі він розглядав аналітичні форми вищого та 

найвищого ступенів порівняння. 

Наявність аналітичної форми ступенів порівняння О. А. Колесников 

пояснив утрудненням у частині якісних прикметників на -кий, -хий, -ский 

формування синтетичних форм великий, рабский, робкий. 

До того ж синтетичні форми мають семантичні й синтаксичні обмеження 

і не можуть виконати функцію означення, наприклад, рад. 

О. А. Колесников наголошував на нерозв’язаності в сучасній лінгвістиці 

питань про граматичне значення, розмежування формотворення й 

словотворення. 

Зрозуміло, що не все висловлене професором О. А. Колесниковим з 

приводу аналітизму в граматичній системі російської мови можна сприйняти 

беззастережно, як істину в останній інстанції. З деякими постулатами можна не 

погоджуватися, з дечим сперечатися, але зрозуміло одне: О. А. Колесников 

взявся за вирішення однієї з найскладніших проблем граматики і своєю працею, 

своїми спостереженнями, своїми думками стимулював подальші наукові 

пошуки розв’язання цієї проблеми. 
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Г. Д. Клочек 

 

«І НЕБО НЕВМИТЕ, І ЗАСПАНІ ХВИЛІ…» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 

ХАРАКТЕР І ДЖЕРЕЛА СУГЕСТІЇ 

 

Ця поезія наділена якоюсь дивовижно сильною сугестією. Чи ж багато 

можна знайти як в українській, так і у світовій поезії текстів, що були б наділені 

такою здатністю буквально «зарядити» реципієнта певними емоційними 

смислами?! Ми ще повернемося до аналізу цих смислів і джерел їх породження. 

А зараз – кілька слів про косаральський побут поета.  

Звичайно ж, неможливо встановити більш конкретний час створення цієї 

поезії – чи була вона написана ще в осінній чи в зимовий час перебування 

Шевченка на Косаралі. Проте нічого не заважає висловити своє уточнення часу 

створення цієї поезії. Як переконаємося нижче – цей намір не позбавлений 

сенсу.  

Описуючи у вірші-посланії А. Козачковському своє життя в Орській 

фортеці, поет вказав, що одним із його найбільших прагнень на засланні було 

залишити хоч на деякий час казарму («смердючу хату») і вийти за межі 

фортеці, в поле, щоб побути один-на-один із собою.  

Неначе злодій, поза валами  

В неділю крадуся я в поле. 

Талами вийду понад Уралом  

На степ широкий, мов на волю.  

І болящеє, побите  

Серце стрепенеться,  

Мов рибонька над водою.  

Тихо усміхнеться  

І полине голубкою  

Понад чужим полем,  

І я ніби оживаю  

На полі, на волі.  

І на гору високую  

Виходжу, дивлюся,  

І згадую Україну,  

І згадать боюся… [4, с. 49]. 

Те ж саме, треба думати, було й на Косаралі. Поет залишав своє тісне 

помешканя і йшов на берег. «Боже милий, / Де ж заховатися мені? / Що 

діяти? Що діяти? Уже й гуляю / По цім А р а л у; і пишу. / Віршую 

нищечком…». Думається, що під час однієї з таких прогулянок і запульсували 

творчі імпульси, і з’явився цей дещо уповільнений, пройнятий тугою 

темпоритм перших рядків.  

Вся поезія – це образно-настроєве відображення цієї прогулянки поета 

пустельним берегом саме осіннього Косаралу. Поезія з дивовижною повнотою 

ввібрала у себе настрій Шевченка, набувши при цьому здатності сугестувати 

цей настрій кожному, хто торкнеться до неї.  
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Поезія візуальна, але візуальність її особлива. Значно пізніше, вже в 

останній третині ХІХ століття, спочатку в живописі, а потім і в літературі та 

музиці з’явиться новий творчий напрям – імпресіонізм, сутність якого 

найточніше сформулюють у своєму «Щоденнику» брати Гонкури: «Бачити, 

відчувати, виражати – в цьому все мистецтво».  

Поезія «І небо невмите…» – сказати б, зразково імпресіоністична, у якій 

– знову ж таки! – зразково продемонстровано вираження враження з 

допомогою синтезу та взаємодії двох мистецтв – живопису і слова. Як 

переконаємося нижче, формула «синтез і взаємодія» тут не випадкова.  

Методичний ключ нашого аналізу обумовлений композиційною 

структурою поезії, а саме тим, що вона складається з трьох частин, кожна з 

яких є організованою як цілісність з метою сугестувати реципієнту певний 

художній смисл. На нашу думку, найдоцільніше до кожної із цих частин 

ставитися як до висловлювання (рос. «высказывания») в розумінні та 

трактуванні М. Бахтіна. Вчений протиставляє висловлювання реченню як 

лінгвістичній одиниці. За його словами, «ціле висловлювання – це вже не 

одиниця мови (і не одиниця «мовного потоку» чи «мовного ланцюга»), а 

одиниця мовного спілкування, яка несе в собі не значення, а смисл (тобто 

цілісний смисл, що має відношення до цінності – до істини, краси і т. п. та 

вимагає відповідного розуміння, що несе в собі оцінку). Відповідне розуміння 

мовного цілого завжди носить діалогічний характер» [1, с. 322]. 

Як переконаємося нижче, кожне з трьох висловлювань є естетично 

ціннісним, таким, що тотально напружене на сугестування реципієнту певного 

художнього смислу.  

То ж проаналізуємо в цьому плані перше висловлювання: 

І небо невмите, і заспані хвилі;  

І понад берегом геть-геть  

Неначе п’яний очерет  

Без вітру гнеться [4, c. 103].  

«Синтезований» імпресіонізм першої фрази «І небо невмите, і заспані 

хвилі» виявляється в тому, що, по-перше, він сугерує сірий колір. Власне 

сугерує, навіює, тобто робить це не прямо (бо про цей колір не сказано), а через 

метафору «небо невмите». У свою чергу сірість неба відобразилася у воді, а 

тому й світ, де домінує небо і вода, є всуціль сірим. По-друге, метафори «небо 

невмите» і «заспані хвилі» сугерують настрій (враження) якогось напівсонного, 

напівпробудженого психологічного і, водночас, фізичного стану людини. Це 

стан фізичної та нервово-психологічної кволості людини, що позначена сірим 

кольором. Таким чином, нам відкривається «секрет» цієї навдивовижу тонко 

синкретизованої живописно-літературної сугестії, де «живописне» – сірий 

колір, а «літературне» – метафорично переданий стан психологічної прострації.  

І понад берегом геть-геть  

Неначе п’яний очерет  

Без вітру гнеться [4, с. 103]. 

Перед тим, як моделювати художню функціональність цього зображення 

(візії, «кадру»), розпочнемо тему тотальної змобілізованості тексту на 
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вираження головного художнього смислу твору. Йдеться про синергію 

(телеологізм) усіх, без найменшого винятку, прийомів. І ця одновекторно 

спрямована синергія є одним із найважливіших чинників цілісності тексту, 

одним із потужних джерел його естетичної впливовості.  

Аналізована поетична фраза дає дуже виразну візію, яка природно 

продовжує попередню, створюючи разом з нею цілком завершену картину: сіре 

небо, сірі «заспані хвилі» і довгий («геть-геть») берег, покритий зігнутим 

очеретом. Уява легко домальовує постать поета (ліричного героя), що йде на тлі 

сірого неба по довгому піщаному березі, вкритому очеретом, що «неначе 

п’яний» «без вітру гнеться» – він сугерує враження якоїсь пригнобленості, що 

цілком відповідає настрою фізичної та морально-психологічної зніченості, так 

виразно проявленої у першому рядку поезії. Така емоційно насичена візія, що 

створена першими рядками, слугуватиме візійним тлом для всієї поезії. 

Спостерігаємо довершене «технічне» вирішення: спочатку візія, а потім – 

літературно висловлені рефлексії, породжені цією візією. Ці рефлексії уже в 

іншій, переважно у не-візуальній, але по-своєму вражаючій формі прямого 

висловлювання, продовжують розвивати головний емоційно заряджений смисл 

поезії.  

Сповнений відчаю вигук «Боже милий!» є простим, але винятково 

ефективним прийомом. Ось це «Боже милий!» прорвалося як больовий 

емоційний сплеск, викликаний спогляданням не лише цього сугеруючого 

невимовну тугу пейзажу, а й запитанням, яке мучило ліричного героя і врешті-

решт прорвалося у таких словах:  

Чи довго буде ще мені 

В оцій незамкнутій тюрмі,  

Понад оцим нікчемним морем  

Нудити світом? [4, с. 103]. 

Ліричний герой раптово вийшов із сомнамбулічного («заспані хвилі») 

стану прострації, стрепенувся цим прямо, розпачливо і, водночас, енергійно 

поставленим запитанням. Енергія цього питання обумовлює його впливовість 

на реципієнта. Легко визначаються його основні «енергетичні точки»: 

«незамкнута тюрма», «нікчемне море», «нудити світом».  

«Незамкнута тюрма» – оксюморон, у якому поєднані ніби-то 

непоєднувані поняття. З точки зору рецепції тексту, тут спрацьовують 

принаймні два моменти. З одного боку, – присутній момент одивнення, який, 

як відомо, порушуючи автоматизм сприймання тексту, активізує його 

енергетичність, яку розуміємо як потенційну здатність впливати на 

рецептивний апарат читача. З іншого боку, – цей прийом, як кожний вдалий 

оксюморон, який зупиняє на собі увагу реципієнта, здатний при цьому 

естетично «зачарувати» його, бо розгадка (розкодування) сенсу від «поєднання 

непоєднуваного» обов’язково супроводжується ефектом відкриття. 

«Незамкнута тюрма» – надзвичайно точна характеристика місця перебування 

Шевченка. Сотні кілометрів навкруги від Косаралу – безлюдна пустеля.  

«Нікчемне море». Аральське море – друге і останнє море, яке бачив 

Шевченко. Перше море – Балтійське, по якому здійснив невеличку подорож: у 
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листопаді 1842 року він подорожував на пароплаві в «шведчину й Датчину, але 

в дорозі захворів і був залишений у Ревелі» (лист Шевченка до П. М. Корольова 

від 18 листопада 1842 року). Вражень від цієї подорожі йому вистачило для 

того, щоб трансформувати його в художні візії Чорного моря («Іван Підкова», 

«Гамалія»), до якого у поета було явно позитивне ставлення як до моря 

«синього» – моря своєї батьківщини, у яке впадає Дніпро. Навіть буря на цьому 

морі не страшна козакам:  

Висипали запорожці –  

Лиман човни вкрили.  

«Грай же, море!» – заспівали, – 

Запінились хвилі.  

Кругом хвилі, як ті гори:  

Ні землі, ні неба.  

Серце мліє, а козакам  

Того тільки й треба («Іван Підкова») [3, с. 62]. 

Для козаків у «Гамалії» Чорне море є «милим», для них воно – «наше 

море». 

Про Аральське море як про море «нікчемне» поет відгукувався ще тоді, 

коли лише збирався в експедицію. Своє враження про нього він не змінив і 

після першого 2-місячного плавання по ньому, хоч, немає сумніву, що йому, як 

митцеві, іноді воно відкривалося якимось привабливими сторонами, про що 

пише Шагінян, припускаючи, що воно бачилося Шевченку як «загнане у золото 

пісків яскраво-синє одиноке море […] – очі купаються в одинокості краси, у 

тому, що відкривається уперше, у ще небаченому, невідомому, неописаному…» 

[2, с. 212]. 

Треба погодитися із припущеннями Шагінян, що Шевченку як 

живописцю і справді Арал іноді відкривався такою красою. Та й у листі до 

В. Рєпніної, як уже знаємо, він, щоправда, з якоюсь стриманістю визнавав, що 

«багато є цікавого в киргизькому степу і в Аральському морі». Та все ж для 

нього Аральське море було «нікчемне» – і в цьому треба вбачати не лише 

емоційну оцінку, викликану психологічним станом людини, для якої 

перебування на його березі є перебуванням у «незамкнутій тюрмі». Тут маємо 

справу із здатністю поета проникати в суть «речей і явищ». А суть полягає в 

тому, що доля Аральського моря, якщо взяти до уваги, що з ним пов’язана чи 

не найжахливіша у світі екологічна катастрофа, є навіть не драматичною, а 

трагічною.  

Як один із енергетичних центрів аналізованого висловлювання, епітет 

«нікчемне» є прийомом, який активно виражає настрій розпачливої безвиході 

поета, що перебуває в «незамкнутій тюрмі».  

«Нудити світом» – енергетичність цього вислову полягає в його усно-

мовній устояності, яка надає йому максимально можливої стислості 

(енергономічності) й водночас активізує «внутрішню форму» як кожного слова, 

так і вислову в цілому.  

Не потребує особливого доведення твердження, що аналізований 

фрагмент найактивнішим чином «працює» на вираження основного емоційного 
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смислу поезії.  

Ліричний герой сам собі завдав питання: «Чи довго бути ще мені / В оцій 

незамкнутій тюрмі […] ?». Але відповіді на нього він не знає сам і ні від кого 

отримати не може. Останнє твердження – теза, стисло викладений смисл, який 

потребує охудожнення, тобто такого перекладу на художньо-літературну мову, 

яка передала б читачеві естетично насичений смисл. Пригляньмось уважніше, 

як поет домагається такого охудожнення:  

 …Не говорить,  

Мовчить і гнеться, мов жива,  

В степу пожовклая трава; 

Не хоче правдоньку сказать,  

А більше ні в кого спитать [4, с. 103]. 

І знову – візія, що в емоційно-смисловому плані є унісонною до 

попередньої. Фактично, вона доповнює її, розширює поле «внутрішнього зору» 

реципієнта. До «неба невмитого», «заспаних хвиль» та «п’яного очерету» 

додається ще «в степу пожовклая трава». І вона, так само як і очерет, теж 

«гнеться». Сугестивна імпресія, що йшла від першої візії, сформованої 

початковими рядками поезії і яка багато в чому визначала емоційну тональність 

всього твору, отримала додаткове посилення цією другою візією. До сірого 

кольору першої візії додався жовтий колір – колір життєвого згасання. Жовтий, 

рудий колір – це колір пустелі. Шевченко зіставляв його з блакитним:  

І там степи, і тут степи,  

Та тут не такії –  

Руді, руді, аж червоні, 

А там голубії,  

Зеленії, мережані  

Нивами, ланами,  

Високими могилами,  

Темними лугами (А. О. Козачковському») [4, с. 49]. 

Пуант поезії позначений інтонацією завершення: ось те «А більше ні в 

кого спитать» є останньою крапкою, після якої – затамований біль безвиході. 

Сама природа, до якої поет звернувся з питанням, є депресивною, безрадісною, 

і байдужою до його долі.  

Поезія «І небо невмите…» зразково ілюструє наведене вище 

висловлювання братів Гонкурів про сутність імпресіонізму. Поет бачив 

природу як художник – із загостреною, виразно настроєвою колористичністю. 

Він відчував її настрій і зумів його виразити довершеною літературною 

формою. 

Але підходити лише з імпресіоністичним кодом до цієї поезії – це 

допускатися спрощення. Шевченко – лірик з надзвичайно потужним 

«внутрішнім тиском» почуттів. Їх вираження – головне для нього. І якщо він 

вдається до вираження «стану» природи, то це лише вдалий прийом, який за 

своєю природою є імпресіоністичним, тобто таким, що сугерує враження, які є 

унісонними його почуттям.  

Композиційна структура поезії не може не зачаровувати своєю 
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витонченою довершеністю. Розуміння цієї витонченості приходить тоді, коли 

відкривається трискладовість композиції. Кожна складова – окреме завершене 

висловлювання. Візуальність першого висловлювання готує появу другого 

висловлювання. З іншого погляду, друге висловлювання є емоційною реакцією 

на перше – між ними органічний взаємозв’язок.  

Третє висловлювання, що наділене інтонацією завершення, унісонно 

доповнює візію, вибудувану у першому висловлюванні.  

Кожне висловлювання є довершеним у плані художньо-естетичної 

організації тексту. А тому три висловлювання, що найтіснішим чином пов’язані 

між собою і таким чином творять органічну цілісність поезії, – це три «удари 

пульсу», три потужні своєю сугестивністю «викиди» емоційно-естетичних 

смислів.  

«І небо невмите…» є зразковим прикладом філігранно виконаної в 

«технічному» плані сугестивної поезії, котра наділена здатністю буквально 

заряджати реципієнта почуттями, що володіли поетом. А в цьому, як відомо, 

суть мистецтва.  
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Сталося так, що у мене було всього кілька зустрічей, кілька розмов з 

Олександром Андрійовичем. Було це в уже далекому 1984 році на кафедрі 

української мови і літератури Ізмаїльського педінституту. В інститут мене 

запросили для читання курсу давньої української літератури – на кафедрі тоді 

не було спеціаліста з цієї навчальної дисципліни. За тиждень треба було 

прочитати лекції, провести практичні заняття та прийняти екзамен. Кожний 

день був заповнений по вінця. І спілкуватися із завідувачем кафедрою 

Олександром Андрійовичем мені випадало або на перерві між «парами», або 

пізно ввечері, після занять.  

Зараз, коли дізнався про ювілей мого колишнього співрозмовника, я 

задумався: чим пояснити, що серед сотень, а може й тисяч коротких зустрічей з 

різними людьми, залишається в пам’яті кілька особливих, які чомусь не 

забуваються, і раз-у-раз з’являються у твоїй пам’яті?  

Ці короткі зустрічі й розмови з Олександром Андрійовичем належали, 

власне, до таких. Ми ніколи більше не спілкувалися, не переписувалися, не 

телефонували один одному (про що я зараз дуже шкодую), але спогади про 

нього дуже часто виринали із пам’яті. І зараз, коли пробую розібратися, чому 

саме мені запам’ятався цей скромний, тихий і якийсь лагідний чоловік, такий 

ніби-то звичайний доцент звичайного педагогічного інституту, то знаходжу для 

себе просту, але дуже значущу в багатьох планах відповідь – він випромінював 
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енергію добра, порядності та глибокої, сказати б, вродженої інтелігентності. А 

ще я помітив, що він ревно оберігав свою українськість, – вона у нього теж 

глибока та непорушна, збережена й виплекана попри всі непрості умови, у яких 

йому довелося прожити фактично все життя.  

А ще мене привертали до Олександра Андрійовича окремі сторінки його 

біографії. Дуже просто пояснити, чому в довоєнний час, той худенький 

підліток, вимучений недавнім голодомором 33-го року, після сільської 

семирічки, подався не куди-небудь, а в бібліотечний технікум. Немає сумніву, 

що туди його повела любов до книжки. Очевидно, що життя серед книжок було 

його заповітною мрією.  

Шкодую, що у ті короткі години спілкування з Олександром 

Андрійовичем я не встиг його детально розпитати ні про війну, з якої він 

повернувся, нагороджений орденами й медалями, ні про роботу вчителем і 

директором сільської школи, – ця сторінка у його житті мене особливо тоді 

цікавила, тому що частину свого життя я теж віддав учителюванню та 

директоруванню у сільській школі.  

Глибоко переконаний, що перебування Олександра Андрійовича на 

різних адміністративних посадах в Ізмаїльському гуманітарному університеті 

якнайкращим чином вплинуло на становлення цього чудового навчального 

закладу. І тут справа не лише в складному умінні адмініструвати. Бо не менш 

важливо, щоб від чільного керівника педагогічного інституту, яким довгі роки 

був Олександр Андрійович, йшли у колектив «учителів» ошляхетнюючі 

імпульси щирої поваги до своїх колег, імпульси особистої чесності та 

порядності. 

Шановний Олександре Андрійовичу! Знаючи Вашу любов до поезії Тараса 

Шевченка, Ваше прагнення ученого-філолога розгадати «секрети» геніальної 

простоти його слова, його потужної художньої енергії, насмілююсь 

подарувати Вам скромний дарунок – щойно завершену статтю, в якій 

аналізується одна з найвитонченіших в естетичному плані поезій нашого генія.  

 З РОСИ І ВОДИ ВАМ, ДОРОГИЙ КОЛЕГО ! 

 

 

М. П. Кодак 

 

ІВАН ФРАНКО VERSUS ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР, АБО «І ЗОРЯ ДО 

ЗОРІ ПРОМОВЛЯ» 

 

Український поет, прозаїк і драматург Іван Якович Франко різноманітно 

й багатобарвно вписаний у світову культуру. Особливо об’ємна дослідницька 

шекспіріана українського інтерпретатора драматургії великого англійського 

митця. Упродовж 1899–1902 pp. І. Франко написав десять студій, друкованих у 

ці ж роки як передмови до львівських видань перекладів Шекспіра 

українською, здійснених П. Кулішем. Вони присвячені таким творам 

(називаємо послідовно за датами опублікування): «Гамлет», «Макбет», 

«Коріолан», «Приборкання непокірної» (у тексті – «Приборкана гоструха»), 
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«Юлій Цезар», «Ромео та Джульєтта», «Багато галасу даремно», «Антоній і 

Клеопатра», «Король Лір» та «Міра за міру». 

Шекспірівські статті І. Франка мали цілком конкретні підстави для своєї 

появи. Будучи супроводом перекладів, вони створювалися й видавалися 

розрізнено, як моностудії окремих творів. Але кожне з цих досліджень 

побудоване в такий спосіб, що окремо розглянутий твір Шекспіра постає на 

тому місці, яке йому належить у цілому доробку драматурга. Скажімо, стаття 

про «Ромео і Джульєтту» хронологічно посідає у Франка шосту позицію, але 

вчений чітко характеризує цю трагедію «як перший майстерний твір Шекспіра» 

[3, с. 146] 27-річного актора, драматурга і батька сімейства з трьома дітьми. 

Статті І. Франка невеликі за обсягом, проте всі композиційно 

розчленовані. Не дотримуючись єдиного порядку та однотипності в заголовках 

розділів, автор дотримувався іншого – необхідності наукового висвітлення 

істотних аспектів твору й доробку драматурга. Практично постійні в його 

статтях розділи про «джерела» та «обробку». Вже сучасний дослідник 

твердить: «Як показує історія шекспірознавства, у багатьох випадках глибокий 

та об’єктивний аналіз п’єс великого англійського драматурга неможливий без 

зіставлення цих творів із джерелами, якими послуговувався Шекспір» [4, 

с. 218]. Визнаючи необхідність таких зіставлень, І. Франко з’ясовує генезу 

задуму, яка необхідним складником уходить до завдань теоретико-історичного 

осмислення кожного з досліджуваних творів. 

Висвітлення джерел того чи того твору підпорядковане в І. Франка 

ширшим завданням, насамперед розкриттю «способу творення». Уже в першій 

зі своїх шекспірівських студій – статті про «Гамлета» – дослідник виразно 

заявляє про це. У розділі «Шекспірове оброблення» він пише: «Постійна 

прикмета Шекспірової творчості там, де ми можемо сконтролювати його 

роботу з текстом його літературних джерел, є вірність, з якою він іде по стежці, 

втоптаній його попередниками. Він не силкується пов’язати докупи всі нитки, 

усунути всі неконсеквенції; раз лишає в акції люки, то знов забуває деталі, 

сказані в одному місці так, і показує їх у іншім місці інакше. Він концентрує 

свою увагу і силу свого генія звичайно на двох-трьох фігурах драми, лишаючи 

інші неначе в тіні, немов не оброблені як слід. Та зате в тих головних фігурах 

він ясніє безсмертним блиском, а рішучі сцени драми вміє обробити так 

майстерно, що власне на них видно найліпше, як безмірно вище зумів він 

піднестися понад своїх попередників» [1, с. 162]. 

Показ ідейно-естетичної відстані між мистецтвом Шекспіра і його 

попередників становить для І. Франка принципову наукову засаду. Сказавши в 

преамбулі статті про «Гамлета»: «...Ми подаємо тут те, що найпотрібніше для її 

розуміння і доброго оцінення» [1, с. 156], – Франко означив, що критерії добору 

матеріалу із праць дотеперішніх коментаторів лежать у розрізі історико-

естетичних оцінок. З цього погляду показова – своєю діалектичною 

двоскладовістю – думка про «Ромео і Джульетту», трагедію, що, з одного боку, 

важлива «як документ англійського ренесансу, що коріниться в глибокій 

старовині», а з другого – як твір, що «живе соками гуманістичної доби» [3, 

с. 146]. 
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Отже, в естетиці драми І. Франко послуговується чітко означеним і 

послідовно дотримуваним принципом історизму, який має для нього силу 

критерію «зрозуміння і [...] оцінення» творів і творчості не в якихось окремих 

випадках (скажімо, при розгляді зразків історичної тематики), а в 

щонайширшому застосуванні. 

Ідея історизму як принцип і критерій для І. Франка – не умоглядний 

абстракт, а практична опора для мислення. Наскільки це саме так, засвідчують 

зосередження дослідника на тих аспектах творів, котрі він, розглядаючи їх в 

окремих розділах, характеризує як «особисті ремінісценції», «автобіографічні 

натяки», «сучасні мотиви». 

Увага до відповідних аспектів показова подвійно. По-перше, принцип 

історизму тим самим поширюється й на сучасність (у цьому випадку – на добу 

Шекспіра, його, так би мовити, сьогодення). І це означає, що сучасність 

мислиться як момент плину історії, котрий підлягає розгляду в історичній 

перспективі й оцінці з погляду такої перспективи. А по-друге, історизм як 

принцип і критерій конкретизується у творчо-психологічному вимірі, 

захоплюючи особистість автора, чия пафосність формується не єдиним 

намаганням «переписати» відому фабулу краще від попередників, а ще й (і чи 

не в першу чергу) «сучасними мотивами» в актуальній для драматурга 

дійсності, мотивами, які можуть містити й дещо досить особисте, глибоко 

пережите і значуще для літератора. 

Непоодинокі вирізнення цих аспектів для спеціального розгляду не 

завжди композиційно оформлені. Приміром, у статті про «Гамлета» вони 

розглядаються в розділі «Шекспірове оброблення». Натомість у статтях про 

«Коріолана» та «Антонія і Клеопатру» окремими розділками подано «особисті 

ремінісценції», про «Приборкання непокірної» – «автобіографічні натяки», про 

«Юлія Цезаря» – «сучасні мотиви». Та незалежно від оформленості, 

регулярність звернення І. Франка до таких аспектів практично завжди 

систематична. 

Маємо підстави вважати, що у своїх шекспірівських студіях І. Франко 

закріпив – цього разу на матеріалі класичної драматургії – досягнутий і 

неодноразово продемонстрований нам сучасний рівень теоретичного мислення, 

яке характеризується в нього предметною повномірністю, системно всебічним 

охопленням об’єкта дослідницької уваги. Як у жодного з тодішніх критиків, у 

І. Франка виявляється послідовний інтерес до особистості автора. До того ж 

інтерес цей, як нині вже добре відомо, супроводжується виробленням 

відповідного підходу з методичним застосуванням здобутків психології. 

Важливо, що статтю про «Гамлета» І. Франко писав якраз після 

закінчення праці над трактатом «Із секретів поетичної творчості» (1898–1899). 

Зміст і дух цього трактату становить органічний теоретико-методологічний 

контекст як для великої монографічної статті про Лесю Українку (1898), так і 

для статті про «Гамлета» й усього циклу статей про Шекспіра. 

Серед множини «сучасних мотивів», які критик установлював у 

наступних студіях як чинники задумів і елементів змісту, при розгляді 

«Гамлета» він зауважив надзвичайно високу концентрацію тих, що були 
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безпосередньо дотичними до особистості автора. «Гамлет є найбільш 

суб’єктивна фігура з усіх, які сотворив Шекспір». «...Ще 1585 р. вмер його 

одинокий син Гамлет; пам’ять про нього могла зробити у поета бажання не 

тільки обробити стару трагедію про Гамлета, але надто надихати її героя всім 

найкращим і найглибшим, що жило в його власній душі. В вересні 1601 р. вмер 

Шекспірів батько Джон, і ся смерть мусила знов у душі поета розбудити 

спомини молодих літ і пам’ять про сина. Та не бракло і інших сучасних фактів, 

що сяк чи так нагадували епізоди Гамлетової історії і мусили причинятися до 

витворення в душі поета того ліричного, меланхолійного настрою, яким 

надихана його трагедія. При кінці 1601 р. зворушила його ще одна трагічна 

подія: невдалий бунт лорда Ессекса і Шекспірівського опікуна та приятеля 

лорда Соутемптона проти королеви Єлизавети. Ессекса покарано смертю. 

Соутемптон був засуджений на досмертну тюрму. Оба лорди були близькі 

свояки, а Соутемптон щиро опікувався Шекспіром; тож не диво, що наглий 

упадок тих могутніх мужів і цілої їх партії пригнобив його. В тім самім часі 

зазнав він ще одної прикрості – зради і ганебного кінця улюбленої ним 

женщини, про котру говорять його сонети, писані в р. 1600–1601. Сей болющий 

досвід звучить у терпких словах Гамлета про жіноцтво і в його розмові з 

Офелією» [1, с. 162–163]. Автор наводить ще й низку фактів, які асоціюються з 

фабулою твору, перегукуючись із канвою давніх історій, але, залягаючи вже в 

сучасності, «були відомі Шекспірові і могли мати вплив на концепцію його 

драми» [1, с. 163], даючи матеріал для колізій і прототипів. 

Якщо поглянути на статтю І. Франка крізь призму співвідношення 

драматургії з дійсністю, то стає очевидним, що визнання глибинного зв’язку 

твору із житейською конкретикою для українського дослідника незаперечне. 

Хоч які занурені у старовині фабульні першовзірці «Гамлета», порівняно з 

ними давні й сьогоденні факти поважні для висновку: «Одним словом, Гамлет є 

чим собі хочете, але не історичною трагедією з данської минувшини» [1, 

с. 164]. Франкові йдеться не так про тривіальну «сучасність» твору Шекспіра (в 

розумінні його актуальності для доби автора), як про вагомість і для людей 

пізніших епох. 

У цьому зв’язку набувають непересічного значення теоретичні інновації 

дослідника. Виступаючи у прикладному, інтерпретаційному жанрі 

монографічних статей про окремі твори, він методично проводить єдині 

принципи і підходи, позиціонується безсумнівним теоретиком драми, до того ж 

– теоретиком сучасним. І те, в чому нинішній рівень його теоретичної думки 

бачиться найвиразніше, – це творчо-психологічний підхід. Інтерес до міри і 

способів особистісного забезпечення твору у статтях І. Франка-критика 

реалізується, певна річ, високоефективно насамперед тому, що цей інтерес у 

нього розвинений і теоретично оснащений незрівнянно краще, ніж у багатьох і 

багатьох його сучасників у літературі, критиці й драматології. Але було би 

помилкою розглядати критичний хист і теоретичне оснащення як щось суто 

індивідуальне, Франкове, винятково особисте. Цей хист і теоретико-

методологічний рівень, зокрема – у розрізі психологічному, постав на історично 

досягнутих здобутках науки та літературної критики. 
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Вирізняється своєю теоретико-методологічною інноваційністю інтерес 

І. Франка до особистості автора як творчого джерела, отже – інтерес творчо-

психологічний. «До всіх тих фактів, натяків, ремінісценцій, – говорить 

український дослідник, – треба було ще чогось – найважнішого, щоб із них міг 

повстати «Гамлет» – треба було портрета власної душі поетової, портрета 

геніальної людини, що, вдаючи безумного, під маскою безумства тим яркіше 

виявляє свою геніальність [...] Коло 1601 р. Шекспір справді був у такім 

настрої, який потрясає нашу душу в його «Гамлеті», – наголошує критик і ще 

раз – тепер уже сумарно – нагадує більшість із детальніше викладених вище 

фактів, щоб підготувати вузлове запитання й аргументоване його висвітлення 

[...] А надто яке ж було його особисте положення? Він чув у собі силу і 

здібність, чув той огонь геніальної натури, що повинен палати на вершинах 

людськості, а тим часом він був актором, становище в тих часах рівнорядне з 

цирковим клоуном. І коли досі гіркість свого становища осолоджували йому 

особисті зносини з такими освіченими і високопоставленими людьми, як лорд 

Соутемптон, лорд Пемброк і його улюблена Мері Фіттон, то тепер усе те нараз 

порвалося. В першій хвилі він не знаходив слів, плакав, упокорявся (в сонетах), 

але швидко він почув свою силу, його біль вибухнув гіркою іронією, і устами 

Гамлета він висловив свої власні досвіди та розчарування» [1, с. 164–165]. Тим, 

що, за висловом І. Франка, «в фігурі данського королевича можна бачити 

найкращий поетичний візерунок душі самого поета», трагедія про Гамлета 

вирізняється в доробку Шекспіра. Проте зв’язок із сучасністю та розмаїті 

«особисті ремінісценції» й у всіх інших творах правлять для теоретика за 

істотний і постійно враховуваний ним чинник творчої концепції драматурга. 

Уже в «Естетиці» Гегеля драма осмислена як синтетичний рід літератури. 

В шекспірівських студіях українського дослідника проникливо відстежено й 

розкрито основний канал, через який у структуру драматичного входить 

ліричний струмінь. Драматург, як це випливає із Франкових студій, не менше 

від лірика може (і мусить) бути зворушений, пафосно піднесений, захоплений 

ідеєю свого твору. Глибина того захоплення, суб’єктивна значущість 

зображуваних подій і постатей, щирість пафосу й зумовлюють єдиний ідейно-

емоційний тон (у «Гамлеті» – «ліричний, меланхолійний настрій»), який 

оповиває весь твір, особливо зосереджуючись в ідейно-емоційно найближчій 

авторові п’єси постаті. 

Значний здобуток І. Франка пов’язаний із характерологією дійових осіб, 

психологічним аспектом драматичного мистецтва. Набувши засвідченого в 

поезії, прозі й драматургії досвіду письменника-психолога, український митець 

практично знався на дотичній до цього аспекту творчій проблематиці. Він 

отримав змогу найсистематичніше зосередитися на ній, працюючи над 

шекспірівським циклом статей. Ні в попередній, ні в сучасній І. Франкові 

літературній чи театральній критиці українська теоретико-естетична думка не 

сягала такого рівня, який продемонстровано цим циклом праць І. Франка. 

Ще Пушкін у відомих нотатках зауважив два типи драматичних 

характерів: осіб однієї пристрасті (як Мольєрів Скупий) і по-реалістичному 

багатоскладових. Студіюючи Шекспіра, І. Франко показав, що в цього 
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видатного митця англійського Відродження розкриваються обидва різновиди 

дійових осіб. 

«Коли в інших своїх великих трагедіях, – пише він у статті про «Антонія і 

Клеопатру», – Шекспір малював поперед усього душу мужчин (Отелло, Лір, 

Гамлет, Брут, Макбет і т. ін.), тут на першому плані стоїть жінка. Та й яка 

жінка! Шекспір і перед тим малював жінок, але всі ті малюнки, хоч довершені 

рукою незрівнянного майстра, були обмежені, немов профілі. 

Показували нам якусь одну пристрасть, одну прикмету жіночого 

характеру і в різних ситуаціях, показували жінок одноцільних у доброму чи 

злому, жінок, так сказати, бачених і обсервованих оком мужчини, збоку. В 

Клеопатрі дав нам Шекспір малюнок жінки з безмірно скомплікованою 

психікою, показав її в найрізніших моментах, навіть у найінтимніших, у повнім 

психологічнім негліже. При тім Клеопатра не молода, наївна дівчина, як 

Джульєтта, що безоглядно віддається одному своєму чуттю, не ангельська, 

строга невинність, як Корнелія, не Фурія в жіночій подобі, як леді Макбет, не 

безсердечна злочинниця, як Гонеріль, не гіпокритка, як Гамлетова мати, не 

вірна і при тім геройська жона, як Порція, ані не чула та лагідна, як Дездемона. 

В ній змішані всі елементи жіночої вдачі в дивну, оригінальну цілість. 

Легкомисна і малодушна, або й зовсім глупа в ділах, до яких треба мужчин, 

вона виявляє безмірне душевне багатство, різнорідність і попросту геніальність 

у ділах жіночих, навіть у тій спеціальній «жіночій логіці», що в очах мужчини 

являється повною нелогічністю, а для жінки така натуральна, як намисто, 

зложене з блискучих перлин, насиляних на коніпну нитку. Щоб змалювати таку 

жінку у весь ріст і не випасти ніде з ролі, не попасти в пересаду, в карикатуру, 

змалювати її правдивою, а при тім з любов’ю, без песимізму, здобути і 

вдержати для неї нашу симпатію і навіть подив, не замазуючи при тім її хиб і її 

повної неморальності, на се треба було незвичайної геніальності, се могло 

вдатися тільки одному Шекспірові, та й йому тільки раз, у виїмково щасливій 

хвилі» [3, с. 163–164]. 

Двома моментами (щільно пов’язаними між собою) наведене судження 

І. Франка прикметне не тільки для шекспірознавства, а й для теорії драми (і 

ширше – літератури). У межах історії письменства воно помітно розхитує 

постійні твердження про ледь не суцільний (хоч і з ніби вибачливо-

застережливим означенням «ренесансний») реалізм англійського драматурга. 

Розхитує – вказівкою на винятковість такого випуклого, справді реалістичного 

характеру в цілій творчості Шекспіра. 

Другий момент пов’язаний із застосуванням до характеру Клеопатри 

категорії «різнорідність». Вище вже було показано, що в І. Франка поняття 

«різнорідності» рівнозначне реалістичності образу. Таким воно постає й в 

усьому циклі шекспірівських студій. І це тим показовіше, що український 

дослідник упродовж усіх десяти праць практично не вдається до понять 

«реалізм» та – «романтизм»; відповідно, він щасливо уникає гріха модернізації, 

того самого «презентизму», «осучаснення», яке заполонило пізніше 

літературознавство й зокрема шекспірознавчі студії. 

Теоретична коректність, наукова точність І. Франка надто значуща, 
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оскільки й без застосування категорій «романтизм» і «реалізм» він зумів 

показати обидва способи характеристики, так би мовити, у паростку, 

розгледівши їх задовго до історично розвинених форм. При цьому істотно, що, 

продемонструвавши захоплення геніальністю Шекспіра, проявленою у 

створенні характеру «різнорідного», критик не збивається на осуд таланту в тих 

випадках, коли драматург малює характери «одноцільні», показуючи «якусь 

одну пристрасть» дійової особи. 

То полемізуючи, то уточнюючи, а то й погоджуючись зі своїми 

попередниками в шекспірознавстві, І. Франко неухильно керується критерієм 

відповідності способу характеристики природи характеру до задуму 

драматурга. 

Звідси походить не менше, аніж «різнорідним» характером Клеопатри, 

дослідникове захоплення й такими «ідеальними» типами, як Ромео і Джульетта. 

«Ані одної моральної тіні він, – говорить критик про Шекспіра, – не лишив на 

тих молодятах» [3, с. 151]. І. Франко не висловлює якихось принципових 

закидів письменникові й у складніших випадках. Він визначає право 

драматурга прибільшувати чи применшувати певні риси антиподів Цезаря і 

Брута (у трагедії «Юлій Цезар») супроти характерів, засвідчених істориками. 

«Можемо сказати сміло, що се навмисно зменшена і скарикатурована копія 

Плутархового Цезаря, а ледве тінь дійсного, історичного. Але говорити при тім, 

як се чинить Брандес [...] про нездібність Шекспірову розуміти Цезарів геній 

нема ніякої підстави. В інших своїх драмах згадує Шекспір не раз про Цезаря з 

великим ентузіазмом [...] і велить нам догадуватись, що він дуже добре розумів 

його велич. Коли ж тут він змалював його таким малим, то се, очевидно, не був 

брак зрозуміння, але його намір і той песимістичний настрій, у якому постала 

трагедія» [1, с. 205]. Зауважуючи, що Шекспір – після того, як «сам Плутарх, 

керуючись республіканськими симпатіями, підкрасив Брута супроти його 

історичного оригіналу», – «додав йому ще більше симпатичних рис», І. Франко 

доходить висновку, «що й тут рукою Шекспіра кермувала не жодна 

республікансько-демократична тенденція, а виразне бажання – перенести на 

Брута симпатичні риси нещасного графа Ессекса»; унаслідок цього драматург 

«дав образ мало відповідний тому, що знайшов у своїм первовзорі, та зате тим 

більш інтересний як пам’ятка власного настрою і його поглядів на своє 

окружения» [1, с. 205]. Загалом скрізь, де тільки наявні відповідні джерела, 

І. Франко порівнює Шекспірові «обробки» (чи «переробки») із Плутарховими 

біографіями для з’ясування здобутих драматургом характерологічних 

результатів. Він зауважує, що митець «підчорнив фігуру Макбета ще й супроти 

хроніста», а леді Макбет зробив узагалі «злим демоном». І таких прикладів у 

студіях доволі багато. 

Посутнім для розвитку теорії драми в українській літературно-естетичній 

думці кінця XIX – початку XX ст. внеском, зробленим у цих статтях І. Франка, 

слід уважати констатацію й аргументований показ історичного поступу у 

психологізмі драматургічного мистецтва. Зокрема, розглядаючи «фігуру леді 

Макбет», в обрисуванні якої Шекспір поробив «найважніші зміни» порівняно із 

хронікальними джерелами, І. Франко зазначає: «Взірців для сеї фігури з її 
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психологією треба шукати не в хроніках, а в старинній греко-римській трагедії» 

[1, с. 187]. Він волів би зробити зіставлення Шекспірового «Макбета», де 

виведено цю постать, із найвищим взірцем грецької драматургії, де маємо 

аналогічну фігуру, – «Медеєю» Еврипіда. Але мусив обмежитися латинською 

«Медеєю» Сенеки, хоча слабшою, зате відомою Шекспірові (що посвідчено 

ремінісценціями в «Гамлеті»). 

Сконстатувавши чималу подібність оглянутих постатей, дослідник 

доходить висновку, що «Шекспірова психологія без порівняння глибша. Бо 

коли старинні трагіки розв’язку трагічного вузла Медеї переносили в 

надлюдський світ духів і чарів [...], то Шекспір переніс її в нутро своєї героїні» 

[1, с. 188]. У цьому місці (можемо зауважити додатково) Франко демонструє 

проникливість рівня й типу психоаналітика: «Леді Макбет, котрої сумління за 

дня спить, пригноблене її сильною волею, ходить у сні і терпить подвійну муку; 

її сильна воля конець-кінців доводить її тільки до того, що вона вішається» [1, 

с. 188]. Зрозуміло, що Франкова проникливість не скасовує Шекспірової, але 

тут для нас важливе теоретичне осмислення мистецьких здобутків. А воно не 

поступається й геть пізнішим спробам психоаналітичних інтерпретацій якщо не 

власне цієї фігури, то драматургії загалом. 

Спостереження й висновки І. Франка щодо психологічної майстерності 

Шекспіра часто стосуються аспекту «мотивування». Першим серед «принципів, 

характерних для його розуміння штуки і драматичної техніки», в аналізі 

«Приборканої гострухи» зазначено саме мотиваційний момент. У переробці 

досить поширеної фабули Шекспір «вносить усюди лагідніші обичаї, 

добірніший вислів, а зате поглиблює психологію осіб, відкидає надто грубі і 

незугарні інтриги, мотивуючи поступки людей їх характером, привичками та 

інтересами» [1, с. 174–175]. Показово, що в розрізі проблеми «мотивування» 

І. Франко виявляє гідну подиву критичність і малопоступливість (чого не 

спостерігаємо в нього, як ми бачили, при змінах характеристик на тлі 

історичних джерел). У тій самій комедії англійський драматург, за словами 

І. Франка, «значно злагодив драстичні сцени між Катериною і Петручієм, хоча 

полишив багато мотивів старої комедії, так що події декуди являються 

немотивованими або слабо мотивованими» [1, с. 175]. Тут же висловлено ще 

один закид: «У Шекспіра Петручіо виступає в ролі жениха почасти за намовою 

Гортензія, а головно з власної волі, бажаючи здобути її значне віно. Не можна 

сказати, що се мотивування було надто щасливе, тим більше, що закінчення 

комедії, основна згідність характерів Петручія і Катерини, могли б були піддати 

авторові інше, далеко глибше і краще мотивування» [1, с. 175]. Значно 

поступливіший Франко там і тоді, коли йдеться не про власне шекспірівські, а 

про запозичені драматургом форми, епізоди, вчинки, узяті, як у «Королеві 

Лірі», «живцем із хронічки»: «Неправдоподібне прийняв як дане, не заходячись 

мотивувати його, – констатує критик стосовно Лірового безглуздого поділу 

свого царства, трактуючи це очевидне безглуздя як художню умовність. – 

Шекспір бачить несуразність свого вчинку, але приймає його, бо так хоче давня 

казка» [3, с. 204]. Тут ідеться не про власне психологічну, а радше про жанрову 

мотивацію, до того ж – експозиційну, а не посталу в ході сюжетної дії, з колізії 
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вибору, з уже заявленого й проявленого характеру, логіки якого слід 

дотримуватися, хоч би це була й «жіноча логіка», як у характері Клеопатри. 

Зрештою, в останньому згаданому характері Франко якраз бачить високе 

мистецтво Шекспіра, котре навіть «хиткість» героїні дозволило подати 

переконливо – «мотивуючи її не низькими, підлими забаганками, а жіночою 

слабістю...» [3, с. 164]. «Вона, «гадючка з-над старого Нілу» [...] поступає так, 

як велить їй вроджена вдача» [3, с. 165], – і ця вірність природі бачиться 

Франкові чи не найпереконливішим свідченням психологічної правди 

характерів у драмі. 

Отже, психологічно правдиве «мотивування» художніх характерів 

можемо розглядати як іще один із критеріїв оцінки творів драматургії, 

вироблених І. Франком у теорії (і для теорії і практики) аналітично, до того ж – 

при студіюванні щонайвищих взірців цього мистецтва й зі щонайсучаснішим 

естетико-психологічним оснащенням автора-теоретика. 

Постійним предметом уваги українського критика при звертаннях до 

драматургії був сюжетно-композиційний аспект п’єси. Поняття «будова 

драми», «будова комедії» винесені в його монографічних студіях творів 

Шекспіра «Юлій Цезар» та «Багато галасу даремно» в назви розділів. Та й поза 

цим питання архітектоніки розглядаються автором статей як істотні для 

художнього ефекту. За критерій високої оцінки «будівничого» мистецтва 

драматурга Франкові править подоба «одноцільності» того чи того твору. 

На відміну від структурально-дидактичного сонета про сонет 

(«Голубчики українські поети!»), у літературній спадщині І. Франка ми не 

знайдемо спеціально викладеної статичної моделі драматичного твору з тими, 

нині усталеними (хоч і постійно порушуваними), елементами сюжетики 

(експозиція, зав’язка, розвиток подій, ретардація, апогей, розв’язка, 

композиційне обрамлення) та приписами щодо їхнього порядку, 

застереженнями щодо міри обов’язковості тощо. 

Діючи переважно як критик, І. Франко надавав перевагу індукції над 

побудовами за дедуктивним принципом, формулюючи міркування у 

прикладному, інтерпретаційно-роз’яснювальному режимі, його словами кажучи 

– «задля розуміння і відповідного оцінення». Погляд на будову твору і її оцінка 

виводяться тут щоразу з драматургічної конкретики явища, оригінальність 

якого править за основу суджень і висновків. 

Приміром, у студії про «Антонія і Клеопатру» розділові «Будова драми» 

передує розділ «Героїня драми», оскільки український дослідник, поділяючи 

(хоч і не беззастережно) захоплення інших авторів, зокрема англійця Артура 

Саймонса, постаттю Клеопатри, убачає в ній і найбільшу удачу драматурга, і 

змістовий епіцентр п’єси. Тому в першому абзаці «Будови...» фактично 

з’ясовується композиційна залежність твору від цієї героїні: «Відповідно до сеї 

центральної постаті змальовані й інші і збудовано цілу драму...» [3, с. 165]. 

Осмислення структури через співвідношення дійових осіб, урахування 

залежностей між характерами продукує пізнавальний ефект: з’ясовується, що 

назва твору іменами двох героїв іще не означає їхньої рівноцінності та 

композиційно-змістової рівноваги при їх сценічно-драматургійному 
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висвітленні. 

Натомість інший твір Шекспіра, трагедія «Юлій Цезар», за своєю назвою 

приховує протилежний ефект, до відчуття й осмислення якого веде розгляд 

співвідношень між постатями головного героя та інших персонажів, розгляд, із 

котрого випливає, що авторські симпатії віддані Брутові, а з ними – і 

композиційно-характерологічний паритет обох (а не одного тільки Цезаря) осіб. 

Зіткнулися монархізм і республіканство – «гине Цезар від мечів змовників, але 

гине й Брут разом зі своїми прихильниками [...], гине як герой, пізнавши, що 

через помилку вважав увесь свій час і своє окружения геройським. Умирає для 

чесності, живши для злочину – так само, як, по Шекспіровій думці, вмер граф 

Ессекс. Із сього погляду ми мусимо Шекспірову трагедію «Юлій Цезар» 

уважати поетичним монументом, здвигненим на могилі нещасного 

англійського магната. Дивлячись на неї з свого погляду, ми зрозуміємо 

найкраще її архітектуру і ті зміни, які поробив Шекспір у своїм матеріалі, 

вжитім для сеї будови, прикроюючи його для своїх цілей» [1, с. 204]. Тож і 

композиція «Юлія Цезаря» розглядається не виокремлено, а в розділі «Сучасні 

мотиви», оскільки в цій трагедії вона помітно підпорядкована отим «сучасним 

мотивам», «своїм цілям» автора, який затіяв спорудити – й спорудив! – 

монумент своєму сучасникові. 

У трагедії «Антоній і Клеопатра» для спеціального зосередження на 

будові драми існує особлива підстава. І. Франко виразно окреслив її наприкінці 

розділу: «Жодна інша Шекспірова, та й загалом жодна інша драма не обіймає 

такого широкого терену, як «Антоній і Клеопатра». Рим, Мізенум, Олександрія, 

Афіни, Сірія – ціла східна половина Середземного моря і суміжних з ним країн 

– оце сцена сеї колосальної драми. Відповідно до сього й будова її вийшла не 

така одноцільна й щільно споєна, як у інших трагедіях, де дія розвивається в 

рамах одної сім’ї, одного краю, як ось у «Отелло», «Гамлеті», «Макбеті» або 

«Лірі». Се й природно. Не фамілійна катастрофа, а катастрофа цілого світу, 

цілого державного устрою, цілої цивілізації була темою сеї драми. Робити 

Шекспірові закид із такої будови, значить не розуміти його інтенцій. Радше 

дивуватись треба, як він здужав у таких будь-що-будь обмежених рамах 

розвернути перед нами таку величезну і багату змістом та постатями картину» 

[3, с. 167]. 

Отже, цілісність («одноцільність») будови твору бачиться І. Франкові 

узалежненою від розмаїтих чинників. Серед указаних у розглянутих студіях 

найвагомішими є залежності архітектури твору від співвідношень характерів – 

тих, що опиняються в ролі «центральної постаті», з тими, що виводяться «для 

відповідного відтінення»; тих, що презентують канонізовані історичними 

свідченнями та коронами постаті, з тими, що насправді імпонують авторові й – 

прямо чи опосередковано – підносяться ним з огляду на його наміри й 

надзавдання. 

Інші чинники будови твору зосереджені в особливостях явища, яке 

І. Франко називає «темою», окреслюючи її різновиди: «фамілійна катастрофа» і 

«катастрофа цілого світу» («державного устрою», «цивілізації»), з чого видно, 

що під «темою» мислиться масштабність події (в «Отелло», «Гамлеті», 
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«Макбеті», «Лірі», – зазначає критик, – «дія розвивається в рамах одної сім’ї, 

одного краю» [3, с. 167]). Геополітичний обшир «сцени сеї колосальної драми» 

ускладнив досягнення ефекту «одноцільної» будови в «Антонії і Клеопатрі», і 

хоч критик не робить із цього підстави для закиду драматургові, проте вказує 

на складність сценічного її втілення: «Можна подумати, що широта малюнка і 

не досить сконцентрована будова драми робили неможливим осягнення такого 

ефекту на сцені, яким осягали інші, в тісніших рамках замкнені Шекспірові 

драми». Якщо звести воєдино «різнорідність» характеру Клеопатри й решти 

персонажів трагедії з різнорідністю перелічених І. Франком 

середземноморських регіонів, утягнених у «сцену» твору Шекспіра, то можна 

дійти висновку, що перемноженням тих «різнорідностей» Франко означив 

теоретично суть і масштаби практичної проблеми для реалістичного типу 

драматургії. При погляді на драматичні твори романтика, як зазначає І. Франко 

у статті про «Вільгельма Телля» Ф. Шиллера, «бачимо у всіх них одну основну 

струю...» [2, с. 119]. Як основа будови, «одна струя» – то цілковита 

протилежність «різнорідності», встановленої Франком у вершинних злетах 

генія Шекспіра в напрямі, який асоціювався в українського письменника з 

реалістичним типом мислення. 

Така основа супроводжується своїми проблемами, але ніколи не тією, що 

виникає при будуванні «одноцільності» з «різнорідних» складників. Це 

проблема власне реалістична, добре відома Франкові як автору не тільки 

різнохарактерної прози, а й драми «Украдене щастя». 

Твори комедійного жанру розглядаються у двох студіях із 

шекспірівського циклу. Спеціально на будові твору І. Франко зупиняється у 

статті про комедію «Багато галасу даремно», де цьому питанню відведено 

окремий розділ. У «Приборканні непокірної» критик зауважив сюжетну 

паралель до історії Катерини і Петручіо, завдяки якій виведено «ряд образків із 

життя заможного італьянського міщанства в невеликім університетськім місті 

північної Італії з кінця XVI в.» [1, с. 176] й у такий спосіб розширено соціальну 

панораму твору та посилено комізм. Бо саме в цій паралельній галузі сюжету – 

«далеко більше майстерства показав Шекспір у обробленню другої групи осіб, 

що купчиться довкола другої доньки Баптісти – Б’янки» [1, с. 176]. Як бачимо, 

розгляд будови драматичних творів у Франка – не самоціль, а пізнавально-

евристична ідея, результати якої розкривають співвідношення характерів, їх 

групування і сценічно-драматичні (тут – комедійні) ефекти. 

Ще більшою пізнавальністю позначено аналіз структури комедії «Багато 

галасу даремно». Вона так само «складається з двох історій, майстерно 

сплетених між собою в одну цілість, але далеко не однакових з погляду на 

драматичний інтерес і артистичне викінчення» [3, с. 161]. Саме в цьому ракурсі 

дослідник комедії вище оцінює історію «веселої війни» між Беатріче та 

Бенедиктом: вона «проста і невигадлива, але в її героях Шекспір показав своє 

велике майстерство, особливо в типі Беатріче. Ся історія, хоч трактована 

автором як другорядний епізод, проте творить головну сценічну вартість 

комедії й досі» [3, с. 161], перевершуючи таким чином другу, запозичену 

драматургом із давніх новел. 
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Іще раніше, у статті 1887 р. про «Вільгельма Телля» Ф. Шиллера, критик 

з’ясував, що драматичну основу творів великого німецького романтика утворює 

єдиний «скелет історичної концепції...» [2, с. 120]. В межах цієї наскрізної для 

його доробку історичної концепції, – «в історії всіх часів і всіх народів шукає 

Шіллер моментів, котрі б більше або менше відповідали тій схемі» [2, с. 120]. 

Романтична однорідність, як показує І. Франко, настільки послідовно 

проводиться драматургом, що оповиває й мовлення дійових осіб: «В уста своїх 

героїв (переображених відповідно до тої схеми) він вкладає мови, похожі радше 

на мови членів французького парламенту, авторів «прав чоловіка», ніж на мови 

історичних лиць, і, таким робом, хоч далекі своїм сюжетом від сучасного 

життя, драми Шіллера сталися огнистою проповіддю думок великої 

французької революції, сталися самі революцією в Німеччині» [2, с. 120]. У 

творчості Шекспіра критик указує на широкий діапазон характеристик героїв 

засобами диференціації мови. 

Уважаючи «безперечним фактом, що Гамлет є найбільш суб’єктивна 

фігура з усіх, які сотворив Шекспір» [1, с. 162], І. Франко відстежує цю 

суб’єктивність і у способі мовлення героя: «Варто зауважити, що, прим., у 

славному монологу «Чи бути, чи не бути» поет майже цілком забуває, що се 

говорить принц; слова виходять немов із уст підданого, що мусив «весь вік 

терпіти муки 

І насміхи, гніт сильних і знущання 

Гордині, біль одіпхнутого серця, 

Загарливість закону, підлість суддів 

І ту зневагу, що заслуга мовчки 

Приймає од нікчемних»... [5, с. 125]. 

Відразу ясно, – констатує дослідник, – що се не Гамлетові слова, не 

виплив драматичної ситуації, а стогін власного серця поета» [1, с. 165]. Проте 

наближення погляду героя до ймовірного авторського в Шекспіра одмінне від 

мовних характеристик романтика Шиллера, якими персонажі останнього 

ототожнюються ледь не з французькими парламентаріями. Слова Гамлета якщо 

й не випливають із «драматичної ситуації» твору, то все ж мотивовані 

ситуацією, тільки іншого суб’єкта – самого автора. У Шекспіра така 

мовленнєва близькість можлива лише як епізод, а не по-романтичному 

наскрізний принцип. 

Говорити те чи інше, так чи інакше – це, на думку Франка, прерогатива 

автора і його задуму. Але зміст і манера вислову бачаться йому тим 

правдивішими, чим більше вони вмотивовані ситуаційно. Ситуаційна мотивація 

мовлення дійових осіб, завдяки якій виявляється гнучкість або зашкарублість 

натури, широта чи обмеженість характеру, – це вже принцип драматургічної 

характеристики психологічно переконливіший. Хоча варто застерегти, що сам 

Франко вдавався й до романтичного образотворення, коли воно відповідало 

предметові та задуму його творів. 

Мовні характеристики, вважає І. Франко, мають передавати культурно-

фахові зацікавлення особи, її суспільний статус і погляди. Гамлет, його 

товариш Гораціо схильні до філософії – й це виражається в їхніх розмовах і 
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монологах; у сцені «Пастка» Гамлет характеризується також як знавець 

театрального мистецтва. 
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С. С. Кіраль 

 

«…ЗНАЙШОВ ШЛЯХ ДО СВОЄЇ ПРАВДИ, ДО СВОЄЇ ВОЛІ…» 

(НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТУВАННЯ 

АНДРІЯ НІКОВСЬКОГО З МИХАЙЛОМ КОМАРОВИМ) 

 

Андрій Ніковський (1885–1942, псевд.: А. Яринович, А. Ганаскович, 

Ан. Василько та ін.) – непересічний літературознавець, журналіст, перекладач, 

мовознавець, громадсько-культурний діяч, комісар Києва, дипломат, однин із 

засновників Центральної Ради, міністр закордонних справ Директорії УНР 

(1924 р. повернувся із-за кордону в радянську Україну, працював у 

Всеукраїнській Академії Наук) – до недавнього часу мало знаний в Україні, 

оскільки на підставі брехливих доносів 23 липня 1929 був заарештований 

органами ГПУ й проходив як учасник процесу вигаданої контрреволюційної 

організації Спілки визволення України (СВУ), який відбувся в Харкові в 

березні-квітні 1930 року. Спочатку А. Ніковського було засуджено до 

розстрілу, але згодом смертну кару замінено 10-ма роками позбавлення волі – 

максимальний на ту пору термін. Помер у березні 1942 року в блокадному 

Ленінграді [7, с. 127–132]. 

За роки незалежності України науковці вже чимало зробили, аби 

повернути ім’я А. Ніковського нашій історії та культурі [1–3, 8, 10, 12, 17, 19]. 

Відомо, що професор В. Яременко підготував до друку двотомник його 

літературознавчих та публіцистичних праць, а у київському видавництві 

«Темпора» 2010 року побачив світ солідний том листування А. Ніковського з 

Є. Чикаленком, упорядкований Н. Миронець, Ю. Середенко й І. Старовойтенко, 

в якому вміщено відповідно 120 та 77 листів з епістолярного діалогу цих двох 

видатних українців ХХ століття [18]. За підрахунками Ю. Середенко, 

А. Ніковському належить 807 публікацій (наукові та публіцистичні статті в 

різноманітних газетах і журналах); нею ж залучено приватне листування 

А. Ніковського (225 листів до різних адресатів: М. Василько, В. Винниченко, 

М. Вороний, В. Буряченко, І. Гаврилюк, М. Геронімус, М. Грушевський, 

Є. Чикаленко, С. Єфремов, О. Олесь, М. Комаров, А. Кримський, П. Тичина, 

Г. Журба, П. Стебницький, Г. Саливон, С. Шелухін, які зберігаються в 
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архівосховищах Києва та Одеси) в дисертаційному дослідженні з метою дати 

більш повну характеристику громадсько-політичного та культурного життя 

України першої третини ХХ ст. Окрім листів до Є. Чикаленка, Н. Миронець та 

І. Лисенко опублікували також листи А. Ніковського до О. Олеся й 

В. Винниченка. Решта епістолярної спадщини чекає на свого видавця, 

публікатора та дослідника. 

Гортаючи сторінки газети «Рада» за 1911 рік, я натрапив на дві статті 

А. Ніковського «Трохим Зіньківський (1861–1891)» [5] та «Трохим Зіньківський 

(1861–1891): В п’ятидесятилітні роковини народження» [6], підписані 

псевдонімом Ан. Василько. Вони привернули мою увагу не тільки як 

дослідника непересічної постаті Т. Зіньківського, а й тому, що їх автор з 

особливим пієтетом писав не лише про несправедливо забуту постать 

Т. Зіньківського, а й про інших діячів української культури, які «достойні 

частої згадки і пошани, гідні доброї пам’яти у своїх ідейних нащадків». Однак, 

із сумом констатує А. Ніковський, «як мало все-таки ми їх знаємо і рідко 

згадуємо» [13, с. 209]. На жаль, ці гіркі та правдиві слова стали пророчими й 

щодо самого А. Ніковського. 

А. Ніковський, як і Т. Зіньківський, також уродженець зрусифікованої 

Південної України, небезпідставно вважав, що кожний інтелігентний українець, 

особливо молодий, зобов’язаний прочитати двотомник «Писань Трохима 

Зіньківського», який побачив світ завдяки Б. Грінченку [16]. Читач, 

переконливо стверджує А. Ніковський, знайде тут не лише цікаві літературні 

твори, талановиті публіцистичні статті, наукові розвідки, але, прочитавши 

біографічний нарис Б. Грінченка про Т. Зіньківського, водночас «прочитає – (і 

це найважливіше. – С. К.) – історію молодої душі (підкр. наше. – С. К.), що в 

передрозвітньому тумані проторювала нову стежку, що билася за кращу долю 

свого народу» [13, с. 209], й була наснажена двома почуттями – любов’ю до 

рідного народу та ненавистю до його ворогів. На жаль, твори Т. Зіньківського 

ніколи не перевидавались не тільки за так званих радянських часів, але й у 

незалежній Україні, як і, зрештою, недоступною для широкого загалу 

залишається творча спадщина А. Ніковського. 

Про оцінку А. Ніковським постаті Т. Зіньківського докладно йдеться у 

нашій статті «Історія молодої душі» (Трохим Зіньківський в оцінці Андрія 

Ніковського) [13]. У цьому ж збірнику вміщено й прокоментовано згадані вище 

статті А. Ніковського про Т. Зіньківського [13]. Не маючи на меті переповідати 

зміст статті, хочемо звернути увагу на кілька, з нашого погляду, важливих 

моментів, аби читач міг збагнути цінність статей А. Ніковського та його 

листування з М. Комаровим. 

Обидві статті А. Ніковський написав, будучи студентом історико-

філологічного факультету Новоросійського університету. Отож викликає подив 

обізнаність, широта зацікавлень, глибина суджень 26-річного юнака. Ці статті 

цікаві ще й тим, що, переповідаючи життєпис Б. Грінченка, автор вносить деякі 

уточнення, певним чином коментує окремі факти біографії Т. Зіньківського. У 

статті, присвяченій 50-им роковинам від дня народження Т. Зіньківського, 

А. Ніковський з’ясовує духовні витоки митця, окреслює ті морально-етичні 
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орієнтири, завдяки яким юнак із «голої, паленої сонцем, дикої Бердянки» [13, 

с. 213] став на шлях свідомого українства, зумів «знайти свою отчизну», чітко 

усвідомивши, що для неї необхідно «працювати з скаженою енергією, братися 

за все, аби тільки не порожніли зловісні дірки в культурних надбаннях 

попередників». У муках, у бідуванні, тяжкій праці Т. Зіньківський, як 

стверджує А. Ніковський, «знайшов шлях до своєї правди, до своєї волі», і в 

цьому «надзвичайна привабливість в постаті цієї людини», яка прагнула 

«якомога скоро вивести свій народ на шлях свідомого життя» [13, с. 214]. 

А. Ніковський, на відміну від І. Франка, позитивно сприймає трактування 

Т. Зіньківським національного питання в Росії, яке тлумачить «як безперервну 

низку кривд, що чинить державна нація націям недержавним» [13, с. 214–215]. 

А. Ніковський, теж свідок постійних репресивних дій щодо українства з боку 

царської влади, небезпідставно стверджує, що Т. Зіньківський «в поступ 

російського народу [...] перестав вірити, бо надто багато бачив реакційних 

заходів над нашим народом з боку представників, чи тих, що звуть себе 

представниками великоруського народа» [13, с. 215]. Такий стан речей 

диктував потребу виробити відповідну політику стосовно імперської Росії. 

Фактично всі українські суспільно-політичні мислителі тієї доби, включаючи й 

Т. Зіньківського, з’ясовували питання: як співвідносяться між собою українці та 

росіяни як народи – чи це єдина за суттю національна спільнота з невеликими 

мовними і племінними відмінностями, а чи два цілком різні національні 

організми. 

А. Ніковський влучно підмітив, що, віддаючи належне українсько-

російським політичним, культурним, економічним взаєминам, російським 

письменникам, Т. Зіньківський аналізує їх крізь призму пріоритету 

національного ідеалу. А тому, небезпідставно стверджує А. Ніковський, 

«вороже відношення Зіньківського до російського громадянства [...] не можна 

кваліфікувати як шовіністичне», оскільки він трактував «націоналізм 

української інтелігенції як спосіб оборони національного життя і волі» [13, 

с. 217]; і як підтвердження, наводить цитату зі статті Т. Зіньківського «Молода 

Україна, її становище і шлях», котра й понині не втратила своєї актуальності. 

Не пройшла повз увагу А. Ніковського надзвичайно цікава думка-

передбачення Т. Зіньківського щодо облаштування Росії як «держави 

конституційної»: якщо настануть такі часи, міркував Т. Зіньківський, тоді кращі 

представники народів, що входять до складу царської Росії, «не дадуть топтати 

прав свого народу і одностайне та завзято їх боронитимуть» [16, т. 2, c. 98] (мав 

на увазі, в першу чергу, вірменів, грузинів, латишів, естонців. – С. К.). Щодо 

України, інтелігенція якої «розбита на [...] ворожі табори», а її творчий та 

інтелектуальний потенціал «доповняє здебільшого чужі води, лишаючи 

Україну без усякого духовного напою, і лежить Україна, як пустиня» [16, Т. 2, 

c. 83], то вона при таких обставинах, наголошує Т. Зіньківський, нагадуватиме 

віз, який тягнуть лебідь, рак та щука, бо «у нас-бо, опріч українців, будуть ще і 

«общероси», і централісти усякого розбору й назвища (не лічучи вже 

величезної купи зледащиць, покручених на усякий кшталт), що бажатимуть 

«єдиної мови», і ще до того так звані, чи краще що себе величають так – 
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космополіти, все люди» [16, т. 2, c. 98]. Цей «публіцистичний запал», 

наголошує А. Ніковський, не втратив актуальності й на початку ХХ століття, 

він, на жаль, «природний і корисний тепер, у наші часи» [13, с. 216], 

солідаризуємось з А. Ніковським і ми – українці ХХІ століття. 

Особливу увагу звертає А. Ніковський на статтю Т. Зіньківського 

«Молода Україна, її становище і шлях», яка «надзвичайно далеко захоплює 

справу українську», її автор піддав гострій критиці «перекінчицтво» 

української інтелігенції, яке «виявилося у нас дуже рано і розвинулося дуже 

широко» [13, с. 216]. На цьому наголошував – але вже на початку ХХІ 

століття !!! – й Д. Павличко 20 жовтня 2011 року у своїй промові «Поклон 

Трохимові Зіньківському» на Всеукраїнській конференції з нагоди 150-річчя від 

дня народження видатного українського мислителя, письменника, публіциста, 

громадсько-культурного діяча у Бердянському педагогічному університеті: 

«Трохим Зіньківський, один з перших після Шевченка політичний борець за 

нашу державність. Його маніфест «Молода Україна, її становище і шлях» – твір 

наповнений блискавками, що провіщають появу «Самостійної України» 

Міхновського, але має він своє особливе сучасне звучання, ніби написаний 

тепер, коли українська інтелігенція знову «розбилась на ворожі табори». 

Т. Зіньківський критично в 90-х роках ХІХ ст. пише про українську 

інтелектуальну еліту початку ХХІ ст. 

Нам треба задуматися над причинами того, що сучасна українська 

інтелігенція, яка спромоглася створити Народний Рух, зіграла провідну роль в 

проголошенні й відновленні української держави, за двадцятилітнє життя в 

рідній державі, струхлявіла, зганьбилася службою нині владуючим малоросам і 

хахлам, практично зреклася заповітів помаранчевого Майдану. 

Твори Т. Зіньківського сьогодні незнані в Україні. Сподіваюсь, що 

конференція в Бердянську, присвячена його творчості, посприяє тому, щоб його 

речі були видані, а найголовніша його праця «Молода Україна, її становище і 

шлях» мала би бути на столі у кожного нашого вчителя і письменника, наче 

священний біблійний текст. Важко повірити, що цей чоловік мав тільки 

тридцять років. Він пише так, ніби прожив усе наше нещасливе тисячоліття від 

Київської держави до кінця ХІХ століття, ні, пише так, ніби живе поміж нами 

сьогодні» [15]. 

Важливо й те, що прозу Т. Зіньківського А. Ніковський уперше розглядає 

в контексті української та російської літератур, справедливо зауваживши, що 

український письменник мав «безсумнівний хист сатирика», який міг би 

«досягти сили й гостроти сатири Щедріна» [13, с. 217], творчістю якого 

захоплювався, якби його життя не обірвала передчасна смерть. Слушним є 

твердження А. Ніковського й про те, що він проторював у літературі нові теми, 

зокрема ще до О. Купріна «змалював попередника поручика Ромашова – 

схожість просто вражає», а «ундер-цер» Притика – це той самий Винниченків 

«Мнімий господін» (йдеться про твори Т. Зіньківського «Моншер-козаче» та 

«Сидір Макарович Притика») [13, с. 217]. 

Дивовижна цільність натури Т. Зіньківського, у якій побачив «могутню 

побіду духа сильного над тілом», внутрішня її краса захоплювала 
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А. Ніковського, який вірив, що такі як Т. Зіньківський «будуть до себе 

притягати, хвилювати» [13, с. 218], служити взірцем відданого служіння 

Україні, взірцем того, як прагнення до знань і правди роблять людину 

неповторною особистістю. Тому й порівнює його із проводирем юрби «По 

дорозі в казку» О. Олеся. Як і герой О. Олеся, провідник, поет і пророк 

водночас, Т. Зіньківський віддав своє життя і талант для світлої будучини 

України. Поділяємо думку А. Ніковського, що «зайняті цілком злобою дня», ми 

не вміємо, а радше не бажаємо гідно й достойно пошанувати тих, чиє «життя – 

цікавий приклад, яких праця і помилки – нам наука» [13, с. 209]. Україна 

заборгувала не лише перед Т. Зіньківським, а й багатьма його сучасниками, а 

також, як зазначав А. Ніковський, його «ідейними нащадками» – нині сущими 

справжніми українськими патріотами. Та найважливіше те, що кожен із них – 

М. Комаров, Т. Зіньківський, А. Ніковський – знайшов свій шлях, здебільшого 

тернистий, до «своєї правди, до своєї волі», яким прямували упевнено, гідно, не 

збиваючись на манівці, адже всі вони були натхнені любов’ю до свого 

українського народу, любов’ю світлою, щирою і сонцесяйною, бо вірили – 

іншої України на світі немає. 

Листи А. Ніковського до М. Комарова 
 

№ 1 

Українське Товариство 

    «ПРОСВІТА» 

       в Одесі 

12 / ІІІ. 1909 року 

Вп. Д[обродію]! 

Маю честь Вас повідомити, що на Загальних зборах 11 березня Вас 

обрано членом виділу «Просвіти». 

Перше засідання нового виділу має відбутися 13 / ІІІ, в п’ятницю, в 8 год. 

вечера в оселі «Просвіти». 

З поважанням Андрій Ніковський. 
 

№ 2 
 

Вельмишановний Михайло Федорович! 

На 50-ті роковини народження Трохима Зіньківського я готую статтю для 

«Ради» і маю згоду видавництва «Вік» видати її одбиткою. З біографії при 

двохтомовому виданню творів З[іньківсь]кого очевидно, що він був близько 

знайомий з Вами, що працював для Вашого словника в Уманю. Хотілося б 

добути від Вас деякі подробиці про небіжчика, щоб вияснити собі ідеологію, 

стосунки і вплив окруження на нього. Певно, знаєте дещо із життя 

Т. З[іньківськ]ого в Одесі під час вчення в юнкерській школі тощо. Про це 

треба перебалакати, коли буде Ваша згода допомогти мені в цій справі. 

Друга справа така. Мене цікавить діяльність небіжчика 

Л. А. Смоленського. Думаю, що в житті одеської громади він відограв значну 

ролю і що треба про нього скласти книжочку чи статтю для журнала чи газети. 

Чувши про Смоленського найбільше від Вас, хочу з Вами ж порадитись, як 
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зібрати потрібний матеріал. 

Так от, коли Ваша ласка, то призначте мені, коли можна буде Вас 

побачити, щоб перебалакати. Я буду в Одесі 26, 27 і 28 цього місяця, а тоді 

знову виїду на село, щоб на 23 липня готувати брошурку про Зіньківського. 

Найкраще буде, коли Ви пришлете мені відповідь в одеський укр[аїнський] 

клуб, куди я по приїзді зайду. 

З пошаною до Вас Андрій Ніковський. 

23 / VІ. 1911 р. 
 

№ 3 

12 лютого 1912 р. 

Вельмишановний Михайло Федорович! 

Розбираючи книжки небіжчика М. С. Цитовича, я знайшов серед них 

одну книжку, яка певно була взята у Вас і Вам не повернута. На корешкові 

літератури – М. К., на першому білому аркушові Вашою рукою зроблено 

список рецензій на книжку, на обгортці олівцем літери М. К. Книжка – 1 [-е] 

видання 1 [-го] тому «Вік». Коли це дійсно Ваша книжка, то прошу Вас її 

лишить у себе. З приводу передачі книжки Вам я балакав з головою клубу і він, 

звичайно, нічого проти не має. Бувайте здорові. 

З щирою пошаною Андрій Ніковський. 

P. S. Загальні збори, вислухавши мій доклад про пожертви в бібліотеку, 

постановили висловити Вам подяку як фундаторові нашої бібліотеки і над 

книжками Вашими в бібліотечній шафі зробити напис: «Відділ 

М. Ф. Комарова». 

Тепер я привожу до порядку всю бібліотеку, складаю інвентар, картковий 

і систематичний каталог. Наша бібліотека збогатилася пожертвою дочки 

М. С. Цитовича (185 томів, 132 назви). Вони вже переписані. 

Всього доброго. З пош. А. Ніковський. 

 

№ 4 

30 / ІІІ. 1912 р. 

Вельмишановний Михайло Федоровичу! 

Бувши у Вас вчора, зовсім забув спитати Вас про одну потрібну мені для 

іспитів книжку. Може пригадуєте, колись Ви брали в «Просвітській» бібліотеці 

Пипина і Спасовича «Исторія славянских литератур». 

Коли книжка ще у Вас, то дайте її мені, будьте ласкаві, на деякий час. Я 

був би Вам дуже вдячний, якби книжка знайшлася, бо її ніде не можна добути. 

Чи звернули увагу на статтю О. Білоусенка «Украинскіе моменты въ 

Холмскомъ вопросе» в ІІІ кн. «Украинской жизни»? Виходить, що одеський 

депутат Нікольський після одеських інформацій ще мав листа від проф. 

М. Грушевського. Збірав, збірав відомости одеський депутат, а з думської 

трибуни назвав Грушевського фанатиком. Слід би організувати протест проти 

такої некоректности д. Нікольського, бо воно скидається навіть на провокацію: 

адже листа проф. Грушевський прислав після запроса самого Нікольського […] 

От така кадетська прихильність. 
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Бувайте здорові. Всього доброго. Андрій Ніковський. 

Коментарі та примітки 
 

Наше припущення, що якраз М. Комаров міг навернути А. Ніковського до 

творчого доробку Т. Зіньківського підтверджує лист А. Ніковського від 23 

червня 1911 року. Тим більше, що на початку ХХ ст. українська одеська 

громада, до якої належав й А. Ніковський, збирала кошти на спорудження 

надгробка Т. Зіньківському в Бердянську й про що редакція газети «Рада» 

зазначила у примітці до статті А. Ніковського, опублікованої 23 липня у числі 

№ 165 за 1911 рік. 

Увазі читачів пропонуються 4 листи А. Ніковського до М. Комарова. 

Збережено мову листів, у квадратових дужках подано пропущені або 

встановлені нами у тексті слова (частини слів). 
 

№ 1 

12. 03. 1909, [Одеса] 

Українське Товариство «ПРОСВІТА» [...] – лист на фірмовому бланку 

одеської «Просвіти», яка була заснована 25 листопада 1905 року. Їй передувала 

одеська українська «Громада», яка діяла з 1870-х років під проводом історика 

Леоніда Смоленського – випускника історико-філологічного факультету 

Київського університету. Товариство мало свій статут, який зобов’язував членів 

«Просвіти» «допомагати культурно-просвітницькому розвитку українського 

народу в Одесі». Першим головою обрали лікаря Івана Луценка, заступником 

голови – Сергія Шелухіна. До правління Товариства увійшли Ф. Гаврилко, 

М. Клименко, Л. Ковальчук, І. Липа, Д. Сігаревич, О. Фісак, О. Фісун і інші. 

Всього в організації було 158 членів. Членом «Просвіти» був і правознавець 

Михайло Комаров (1844–1913), почесний голова. Найвагомішим здобутком 

«Просвіти» стало видання українських газет «Народна справа» і «Вісті», які, на 

жаль, проіснували недовго: в резолюції від 31 березня 1908 року одеський 

генерал-губернатор І. М. Толмачов заборонив використання «малороссийского 

наречия» на засіданнях Товариства, а згодом у 1909 році заборонив і саме 

Товариство. 

А. Ніковський, натоді студент історико-філологічного факультету 

Новоросійського (нині Одеського) університету, був тісно пов’язаний із 

«Просвітою» від часу заснування і аж до закриття, постійно працював там її 

секретарем і бібліотекарем, систематично виступав на зборах із рефератами про 

творчість новітніх письменників-модерністів О. Олеся, М. Вороного, 

В. Винниченка. Докл. див.: Зленко Г. Перша! З історії української бібліотеки в 

Одесі // Кримська світлиця. – 1998. – 24 квітня. – С. 10; його ж Трагедія Андрія 

Ніковського: З циклу «Люди одеської «Просвіти» 1906–1909 // Кримська 

світлиця. – 1998. – 25 вересня. – С. 11; «Просвіта»: історія і сучасність (1868–

1998). – К.: Вид-чий центр «Просвіта», вид-во «Веселка», 1998. – С. 127–129, 

369–371. 
 

№ 2 

23. 06.  1911, [с. Перешори, нині Котовського р-ну Одеської обл.] 
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На 50-ті роковини народження Трохима Зіньківського я готую 

статтю для «Ради» [...] – йдеться про Трохима Аврамовича Зіньківського 

(1861–1891), видатного українського письменника, мовознавця, фольклориста, 

громадсько-культурного діяча, який народився й помер у Бердянську, де й 

похований. Стаття А. Ніковського під псевдонімом Ан. Василько «Трохим 

Зіньківський (1861–1891): В п’ятидесялітні роковини народження» 

опублікована в газеті «Рада» (1911. – № 165. – 23 іюля (5 серпня). – С. 2–3). У 

червні цього ж року А. Ніковський під згаданим псевдонімом опублікував 

статтю «Трохим Зіньківський (1861–1891)» з нагоди 20-ої річниці з дня смерті 

Т. Зіньківського (Рада. – 1911. – № 128. – 8 іюня (21 липня). – С. 2. Докл. див.: 

Кіраль С. «Історія молодої душі» (Трохим Зіньківський в оцінці Андрія 

Ніковського): [публ., комент., приміт. С. Кіраля] / С. Кіраль // Гуманітарна 

освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 

К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2007. – Вип. 14. – С. 199–240. 

[...] і маю згоду видавництва «Вік» видати її од биткою [...] – йдеться 

про київське видавництва «Вік» (1894–1919), одне з чотирьох найбільших 

тогочасних видавництв, яке заклало підвалини загальнонаціонального та 

культурного розвитку українства. Книжкова продукція видавництва мала 

реальний вплив на широкі читацькі кола. Науково-просвітницька, 

публіцистична та соціокультурна діяльність співробітників видавництва «Вік», 

зокрема С. Єфремова та О. Лотоцького, відіграла значну роль у підвищенні 

національної свідомості українського громадянства. Окремою «відбиткою» у 

видавництві «Вік» стаття А. Ніковського не побачила світу. 

З біографії при двохтомовому виданню творів З[іньківсь]кого очевидно 

[...] – йдеться про твори Т. Зіньківського у двох книгах, видані за сприяння 

Б. Грінченка: Писання Трохима Зіньківського. Зредактував та життєпис написав 

Василь Чайченко. Книга перша (З портретом авторовим). Друковано під 

доглядом К. Паньковського. – Львів, 1893. – 248 с.; Писання Трохима 

Зіньківського. Зредактував В. Чайченко. Книга друга. Друковано під доглядом 

К. Паньковського. – Львів, 1896. – 234 с. 

У першому томі Б. Грінченко вмістив життєпис Т. Зіньківського, в основу 

якого лягли спогади, некрологи про Т. Зіньківського та його листи. Докл. див.: 

Кіраль С. С. Б. Грінченко – видавець та біограф Трохима Зіньківського / 

С. С. Кіраль // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту 

ім. М. Драгоманова. – К., 1998. – Т. 29. – С. 172–188. 

[...] працював для Вашого словника в Уманю [...] – йдеться про 

російсько-український словник. 1-ий том словника побачив світ 1893 р.: 

Словарь російсько-український. Том перший. А – К. Зібрали і впорядкували 

М. Уманець [М. Комаров] і А. Спілка [Одеська спілка: Десятин-Лук’янів Т., 

Зіньківський Т., Комаров М., Косач О., Назаревський В., Старицький М., Ухач-

Охорович К. та ін.]. Додаток до «Зорі» 1893 р. – Л.: Друк. т-ва ім. Шевченка. 

Під зарядом К. Беднарського, 1893. – 285 с. 

Усі чотири томи вийшли у світ протягом 1893–1899 рр. (на титулі Т. 4 – 

1898 р.) за час перебування Комарова в Одесі, хоча збирання матеріалу та його 

укладання велося впродовж тривалого часу. Зіньківський, навчаючись в Одесі, 
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долучився до цієї важливої справи. Брав участь також і згодом, відбуваючи 

військову службу в Умані (познайомився там із Комаровим); зокрема, разом із 

В. Кравченком відвідував «словникарські зібрання». – Див.: Кіраль С. С. 

Спогади Василя Кравченка про Трохима Зіньківського / С. С. Кіраль // Київська 

старовина. – 1997. – № 3/4. – С. 170–171, 174–175. До уманського товариства 

«словникарів» входили також лікарі Ю. Кушніренко, В. Галенко, 

Л. Сікорський, А. Стаховський та вчителі К. Пелехович, А. Проваленко. 

Примірники першого тому словника, надруковані у Відні 1893 р. у друкарні 

А. Яспера й адресовані читачам-українцям Росії, мали таку титульну сторінку: 

«Словарь русско-галицкий. Составлен А. Гуртом». 

Щодо взаємин Т. Зіньківського з М. Комаровим та про його участь у 

роботі над словником докл. див.: Кіраль С. С. Трохим Зіньківський та Михайло 

Комаров: взаємини на тлі доби (за архівними та маловідомими матеріалами) // 

Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. 

М. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 36–49.; Кіраль С. С. «Апостол 

молодої України»: Т. Зіньківський на тлі доби – за матеріалами листування з 

М. Комаровим та Б. Грінченком / С. С. Кіраль // Слово і час. – 2002. – № 9. – 

С. 49–57. 

[...] знаєте дещо із життя Т. З[іньківськ]ого в Одесі під час вчення в 

юнкерській школі [...] – в Одеському піхотному юнкерському училищі 

Т. Зіньківський навчався з 10 вересня 1880 року по вересень 1882 року, яке 

закінчив у чині підпрапорщика. 

Мене цікавить діяльність небіжчика Л. А. Смоленського – йдеться про 

Леоніда Анастасійовича Смоленського (1844–1905) – відомого громадського 

діяча, викладача історії, блискучого промовця, активного учасника одеської 

Громади. Під його впливом формувались світоглядні засади Т. Зіньківського, 

В. Кравченка, Є. Чикаленка та багатьох інших. 

[...] а тоді знову виїду на село [...] – йдеться про с. Перешори (нині 

Котовського р-ну Одеської обл.), в якому народився Євген Чикаленко у сім’ї 

поміщика. Починаючи з 6-го червня 1911 року, А. Ніковський разом із родиною 

літував у Перешорах: «Живеться нам у Перешорах аж он як добре. Не нудимося 

ніяк, що самі […] За ласкавий дозвіл жити від души дякуємо; я і сам думаю 

здержатись на селі більше місяця, бо малярія дає себе знати і знов в гострій 

формі», – писав А. Ніковський Є. Чикаленкові 10 червня 1911 р. Див.: 

Є. Чикаленко, А. Ніковський. Листування. 1908–1921 роки / Упоряд.: 

Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко. Вст. ст.: Ю. Середенко, 

І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – С. 64. Саме у Перешорах 

А. Ніковський працював над статтею до 50-ліття з дня народження 

Т. Зіньківського. 
 

№ 3 

12. 02. 1912, [Одеса] 

Розбіраючи книжки небіжчика М. С. Титовича [...] – наші спроби 

розшукати біографічні дані про згадану особу виявились безуспішними: в усній 

розмові (відбулася 20. 06. 2012 року) Г. Зленко, відомий український 
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літературознавець і краєзнавець, повідомив, що ця постать в історії 

культурного й громадського життя Одеси «ще не розкодована». 

[...] 1[-е] видання 1 [-го] тому «Вік» – йдеться про перший том (поезія) 

(1900, перевидано 1902) тритомної антології української літератури «Вік (1798–

1898)», упорядниками якої були С. Єфремов та В. Доманицький. Антологія 

присвячувалась 100-річчю виходу в світ перших частин «Енеїди» 

І. Котляревського. 

[...] висловити Вам подяку як фундаторові нашої бібліотеки [...] – про 

історію бібліотеки одеської «Просвіти» докл. див: . Зленко Г. Перша! З історії 

української бібліотеки в Одесі // Кримська світлиця. – 1998. – 24 квітня. – С. 10; 

Зленко Г. Трагедія Андрія Ніковського: З циклу «Люди одеської 

«Просвіти» 1906–1909 // Кримська світлиця. – 1998. – 25 вересня. – С. 11; 

Швидько Г. К. Михайло Комаров і Катеринославщина [Текст]: монографія / 

Ганна Швидько; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т», Нац. спілка краєзнавців України. – Д.: 

НГУ, 2011. – 228 с. 
 

№ 4 

30. 03. 1912, [Одеса] 

[...] Пыпина и Спасовича «Исторія славянских литератур» – йдеться 

про Олександра Миколайовича Пипіна (1833–1904) – російського 

літературознавця, фольклориста, академіка. Досліджував проблеми розвитку 

української мови, літератури, народної творчості. Спасович Володимир 

Данилович (1829–1906) – російський публіцист, літературознавець, 

громадський діяч. О. Пипін і В. Спасович співавтори книги «История 

славянских літератур» у 2-х томах (СПб. – 1879. – Т. 1; 1881. – Т. 2), у якій 

О. Пипіну в першому томі належить нарис про українську літературу. 

[...] на статтю О. Білоусенка «Украинскіе моменты въ Холмскомъ 

вопросе» [...] – йдеться про Олександра Гнатовича Лотоцького (1870–1939; 

псевд. О. Білоусенко, Spectator, О. Любенький), визначного українського 

громадського і політичного діяча, письменника, публіциста, дійсного члена 

НТШ. Входив до складу кількох українських урядів у 1918–1919 рр. 

Надзвичайний посол УНР в Туреччині (1919–1920). Перебуваючи в еміграції у 

Польщі – професор церковного права Українського університету в Празі; 

засновник і директор Українського наукового інституту у Варшаві. Залишив 

цікаві спогади, зокрема, про зустріч із Т. Зіньківським у Києві в 1891 р. 

(Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава. – 1932. – Ч. 1. – С. 65–66). 

Стаття О. Лотоцького «Украинские моменты в Холмском вопросе» була 

опублікована в журналі «Украинская жизнь» (1912. – № 3. – С. 10–23). У статті 

йдеться про засідання російської Державної думи, де розглядалося питання про 

утворення Холмської губернії та підпорядкування її міністрові внутрішніх 

справ й виведення зі складу Польщі. О. Лотоцький аналізує хід обговорення 

цього дражливого питання в Думі, позицію польських та російських депутатів 

(вони вважали населення Холмщини «переходным племенем» між поляками та 

українцями, не визнавали всупереч висновкам думської комісії та 

Імператорського російського географічного товариства мову українців 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A
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Холмщини українською), піддає критиці поведінку «прогресивного депутата з 

України» О. Нікольського. Виступаючи на засіданні Думи з цього питання, 

депутат О. Нікольский зачитав листа М. Грушевського, який на прохання 

депутата чітко висловив свою позицію: Холмщина – це «жива етнографічна 

українська територія», а виокремлення Холмської губернії – це «крок вперед». 

Коментуючи листа М. Грушевського, відзначав О. Лотоцький, О. Нікольський у 

своєму виступі в Державній думі назвав його «фанатиком в Холмском 

вопросе». Зрозуміло, що А. Ніковського, як і О. Лотоцького, така позиція 

депутата-кадета обурила, про що йдеться  в листі до М. Комарова. 

[...] «Украинской жизни»? – щомісячний російськомовний науково-

літературний і суспільно-політичний журналу. Він був певним чином аналогом 

українського німецькомовного журналу «Ukrainische Rundschau», що кілька 

років перед тим почав виходити в Австро-Угорщині, виходив у Москві у 1912–

1917 рр., знайомив російських читачів з українськими національними та 

культурними справами, мав на меті будити національну свідомість серед 

російськомовних українців. Головні редактори – О. Саліковський і С. Петлюра. 

На сторінках журналу публікували свої статті С. Єфремов, М. Грушевський, 

Д. Донцов, А. Ніковський, В. Липинський, С. Петлюра, М. Могилянський, О. і 

С. Русови, В. Винниченко, А. Новицький, В. Садовський, О. Лотоцький, 

М. Лозинський, Я. Чепига, Ор. Левицький і багато інших, а з росіян Ф. Корш, 

М. Горький, А. Луначарський, А. Погодін та ін. Вступні статті журналу 

присвячувалися національному питанню, далі подавався перегляд поточних 

подій в Україні, огляди чужої преси (російської, польської) про українські 

проблеми, дописи з підросійської України та з Галичини, критичні статті, 

літературні й мистецькі огляди, бібліографію тощо. 

[...] одеський депутат Нікольський [...] – йдеться про Олександра 

Івановича Нікольського (1860–?), депутата Державної думи третього скликання 

від м. Одеси. За фахом ветеринар, працював в Одеському, Московському та 

Херсонському земствах. Кадет, організатор ремісничих артілей, виступав з 

дописами на сторінках тогочасної преси. 

[...] мав листа від проф. М. Грушевського – йдеться про Михайла 

Сергійовича Грушевського (1866–1934), видатного українського історика, 

громадського й державного діяча, письменника та публіциста. Автор більше 

2000 праць. 

Статті М. Грушевського, присвячені холмському питанню («Повернення 

Холмщини», «Холмщина (Головні моменти в історії приналежности)» та ін.), 

див.: Грушевський М. Твори: У 50-ти т. – Л., 2005. – Т. 3. – 792 с. Докл. див.: 

Государственная Дума: Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия 

третья. – С.-Петербург, 1912. – Ч. 2.; Захарчин Н. Г. М. С.Грушевський про 

державно-політичний статус Холмщини та Підляшшя на початку ХХ ст. // 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Armia/2008_612 /38.pdf. 

М. Грушевський особисто знав Т. Зіньківського, опікувався хворим 

Зіньківським у Києві в 1981 р. Залишив про нього спогади та записи у своєму 

щоденнику. На прохання В. Кравченка як голова НТШ виділив 50 крб. на 

спорудження надмогильного пам’ятника Т. Зіньківському в Бердянську. Див.: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В. Є. Панченко 

 

ПАНЦИР ДЛЯ ГАМЛЕТА: ДОРОГИ МИКОЛИ БАЖАНА 

 

«Поетичні твори Бажана [...] справляють враження навіть у порівнянні 

з найвищими європейськими стандартами [...] Як унікальний представник 

європейського експериментального стилю він може багато чого 

запропонувати не тільки українському читачеві». 

(Омелян Пріцак)    

У січні 1970 року на адресу Нобелівського комітету Шведської Академії 

надійшов лист від професора Гарвардського університету Омеляна Пріцака. 

Відомий американський славіст пропонував до розгляду кандидатуру 

українського поета Миколи Бажана, який «вийшов за вузькі рамки усталених 

стилів [...] і в той же час творчо трансформував найцікавіші елементи як 

українських, так і європейських традицій». 

Отож, у 1970 р. Микола Бажан (1904–1983) міг номінуватися на 

Нобелівську премію в галузі літератури?  

«Встану й піду...» 

Про те, як завершилася історія з премією, – трохи згодом, а поки що 

відхилимо завісу часу і перенесемося у рік 1968-й, коли мюнхенський журнал 

«Сучасність» у 2-му й 3-му числах передрукував із київської «Вітчизни» 

Бажанові «Варіяції на теми Рільке» (інша назва – «Чотири оповідання про 

надію»). Публікацію супроводжувало коротке слово Євгена Маланюка, який 

здавна цікавився Бажаном-поетом. Сам Маланюк свіжого номера «Сучасності» 

вже не побачив: у лютому його не стало. «По досить довгій перерві у 

«Варіяціях» з’являється перед нами Микола Бажан перелому двадцятих-

тридцятих років, отже, Бажан у силі віку і творчого розмаху. Бажан, дивно 

відмолоділий», – писав Маланюк.  

Дві перші варіації «на тему Рільке» – про спасенну місію мистецтва. В 

оповіданні, яким відкривається цикл, пісня старого кобзаря рятує стражденних 

людей від відчаю; зрештою, «весь білий, світлий, сріберний і сивий» кобзар у 

Бажана (як і в Рільке) постає як втілення Бога. У другій Бажановій варіації 

чуємо монолог «майстра жадібнорукого» Ніко Піросмані, який також бачить 

сенс своєї творчості в тому, «щоб прокричать про надію людині, зневірою 

втомленій». Посланець Бога, що з’являється перед Ніко у подобі щедрого 

двірника, для того й рятує самотнього художника, аби він міг здійснювати свою 

добротворчу, людинолюбну місію... 

Виходить, є щось таке, що споріднює мистецтво з релігією?  

У вступному слові до своїх варіацій Микола Бажан ретельно 

«відгороджувався» від «релігійних, богошукацьких обертонів» Рільке, 

стверджуючи, що божественність є найвищою мірою людського. І все ж, 

поетичні оповідання Бажана свідчили про його несподівану близькість до 

«найбільш релігійного поета після Новаліса» Райнера Марії Рільке (так назвав 

його Роберт Музіль). Ірраціональна сила притягування виявилася дужчою за 

перестрахувальну силу відштовхування. Микола Бажан і завершив свій цикл 
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молитовним монологом жінки, яка звертається до людини, дивно подібної до 

Бога. Саме через молитву відбувається воскресіння її духу: 

Хто ти, русобородий? Хто ти, ласкаворукий? 

Звідки прийшов до мене? Може, зійшов з хреста? 

Дай я зіпрусь на тебе, вирвусь із смерті й муки. 

Змора відходить, як хмара. Лопає глухота.  

Хто ти, – чи просто свідок прощі удів безпорадних, 

чи неминучим чудом трапив на путь сюди? 

Так по-мужськи незграбно, так по-незвичному владно, 

так по-прадавньому просто: «Женщино, встань і йди...» 

«Встану й піду...». 

«Встану й піду...» – це сказано дуже по-бажанівськи, з вірою в 

незнищенність людини. Пройшовши крізь жах сталінської доби, він знав, що 

людину можна вбити фізично, розчавити морально, проте знав і те, що все одно 

в ній, людині, залишається якийсь незбагненний ресурс духовного 

самовідтворення... 

Брама Заборовського і Дніпрельстан 

Літературна біографія Миколи Бажана починалася в Умані. Як і в 

багатьох ровесників, у нього не було проблеми прийняття / неприйняття 

революції з її більшовицькими гаслами. Проте приваблював його не так 

соціальний вимір революції, як мистецький! Вірилося, що настає ера нового, 

нечуваного мистецтва…  

У 1921 р. Микола Бажан поїхав «завойовувати» Київ. Навчався в 

кооперативному інституті (1921–1923), в інституті зовнішніх відносин (1923–

1925), проте диплом так і не отримав: ним остаточно «заволоділа» література. А 

невдовзі переїхав до Харкова, тодішньої української столиці: поет-футурист 

Михайль Семенко «спокусив» його і Юрія Яновського перспективою роботи в 

кіно. Так Микола Бажан став головним редактором журналу «Кіно» (1926–1929 

рр.). У січні 1926 р. він був серед тих, хто засновував Вапліте – Вільну 

академію пролетарської літератури. Згодом, щоправда, змушений був 

відхрещуватися від цієї «пресловутой организации»… 

У перших двох поетичних збірках Миколи Бажана («17-й патруль», 1926 

р. та «Різьблена тінь», 1927 р.) відбилися контрасти героїчного й негероїчного 

часу. Романтизація червоноармійців, бійців ЧОНу (більшовицького спецназу!), 

піднесений баладний дух змінювалися сумнівами й нудьгою: атмосфера НЕПу 

багато в кого з поетів після революційного збудження викликала почуття 

розчарування. Звідси – туга за втраченою героїкою, осінні настрої як реакція на 

«буденний час мигички і відлиг». Вольовим зусиллям Бажан намагався 

притлумити мінор, форсував пафос, проте силуваність його «оптимізму» була 

надто помітною. Знаком душевного сум’яття, внутрішньої боротьби, 

роздвоєності мічено багато творів поета середини 1920-х. 

Він експериментував із ритмом, звукописом, жанрами; колекціонував 

рідкісні слова; залюбки занурювався в часи язичництва («Папороть», «Розмай-

зілля», «Кров полонянок»); актуалізував відкриту свого часу романтиками 

поезію ночі... Лірична сповідальність вабила Бажана мало, – він охоче 
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пропонував читачеві розкішний словесний живопис.  

1920-ті роки були для Миколи Бажана часом активного вглибання в 

культуру. Він із захватом відкривав для себе творчу потугу українського 

бароко. Його власна поезія також органічно почувалася у необарокових 

формах, збагачених експресіоністичними й романтичними елементами. Над 

реакцією стильового синтезу Бажан чаклував, аби відтворити екстаз, музику 

мистецького натхнення тих, хто зводить готичний собор, бароковий 

український храм чи Дніпрельстан (цикл «Будівлі», 1928); запалити енергією 

бунту проти насилля над нацією («Гетто в Умані», 1929); вразити контрастом 

«двох Гофманів», любителя богеми – і великого романтика, чий геній, попри 

все, вивищується над зовнішнім, ницим, світом (поема «Гофманова ніч», 1929). 

Естетичне самовизначення Миколи Бажана супроводжувалося гучними 

деклараціями, що пролунали, зокрема, зі сторінок книжки «Зустріч на 

перехресній станції. Розмова трьох» (1927 р.). Троє – це футуристична 

компанія: Михайль Семенко, Гео Шкурупій і Микола Бажан. Голос, що 

належить Третьому співрозмовникові (Бажану), маніфестує культурне 

«перевисання» від доби бароко – до нової української культури (в обхід ХІХ 

століття!): «Я люблю браму Заборовського й Дніпрельстан. Я люблю органічну, 

міцну нефальшовану культуру. Таку культуру Україна знала лиш одну: 

культуру феодалізму, культуру Мазепи, знатиме вона й другу: культуру 

пролетаріату, культуру соцбуду».  

Стилістика приятельської розмови давала можливість для епатажу, різких 

полемічних «викидів» і не завжди виправданих протиставлень: «Я ненавиджу 

кобеняк хазяйновитого дядька, я ненавиджу туган-баранівську кооперацію, я 

ненавиджу хуторянські масштаби, я ненавиджу УНР, що з хуторянства логічно 

витікає. Потім ще – вишивану сорочку, пасіку, «Просвіту» (байдуже, якого 

кольору), письменника Грінченка, оцю українську Чарскую в матні та 

вишиваній сорочці, автокефальну церкву...». Проте центральна думка в 

монолозі Третього – цілком серйозна: заперечуючи хуторянство, він хоче 

поєднати старе мистецтво з новим, браму Заборовського і Дніпрельстан.  

Після такого пристрасного монологу, який пролунав у «Зустрічі на 

перехресній станції», цілком закономірною була поява бунтарської поеми 

Бажана «Сліпці» (1930). Омелян Пріцак вважав, що інспірував цей твір 

Шевченків «Перебендя», з яким автор «Сліпців» вступив у полемічний діалог. І 

справді: у Бажана (з його вмінням увімкнути на всю потужність естетику 

потворного!) йдеться про виворіт, «закулісся» кобзарства. Молодий кобзар у 

нього кидає виклик старому Перебенді: він – бунтар проти квазі-мистецького 

примітиву, безнадійної архаїки «народного мистецтва». 

Бажан устиг надрукувати лише дві частини поеми. Рукопис третьої у час 

жорстоких нагінок він віддав Юрієві Яновському, своєму другові. Відшукати 

його пізніше так і не вдалося. 

Батіг і пряник 

Після появи «Сліпців» почалася кампанія проти Бажана. Розносні статті 

нагадували промови генпрокурора Вишинського. Олександр Селівановський 

(«землячок», випускник київської гімназії, а тепер один із лідерів московського 
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РАППу – Російської асоціації пролетарських письменників) нападав на поета зі 

сторінок журналу «За марксо-ленінську критику» (1931, № 4): «Бажана можна 

зачислити до тих письменників, що у творчості їхній замовкає соціалістична 

революція»; «маршрут його руху полярний маршрутові соціялістичної 

революції»; «основа його світогляду є ідеалістичний дуалізм». Не обійшлося, 

звісно, і без звинувачень у націоналізмі.  

Як відреагував на розносну критику Микола Бажан? Він припинив 

публікацію «Сліпців» і надрукував у журналі «Життя й революція» вірш 

«Число» (перша назва – «Держплан»). А невдовзі з’явилася поема «Смерть 

Гамлета», в якій поет поспішно зводив порахунки із власним «ідеалістичним 

дуалізмом». Данський принц знімав плащ і натягував на себе панцир. Після 

болісної «ломки» поетові доводилося вбивати собі в голову, що гуманізм може 

бути тільки класовим, інакше його кваліфікуватимуть як абстрактний. Тому й 

завершувалася поема осудом гамлетизму, достоєвщини – в ім’я «ленінської 

людяності класових битв». 

Саме в розпал кампанії Бажан із дружиною та донькою Майєю переїздить 

із Харкова до Києва (1934 р.) і поселяється у письменницькому будинку Роліт, 

у трикімнатному помешканні, що стало для поета, як для Грегора Замзи, 

відомого героя Кафки, місцем катування страхом. Він – під «ковпаком» 

сталінської інквізиції. Бажану шили справу, готуючи звинувачення у 

приналежності до контрреволюційної терористичної організації, зв’язках з 

«націоналістичними поетами Грузії». Аби вижити, Микола Бажан змушений 

був славити вождя та його «соколів» (ода «Людина у сірій шинелі стоїть в 

зореноснім Кремлі»; поеми про Кірова /«Безсмертя»/ і про Ворошилова 

/«Батьки й сини»/). 

Грузію згадано не випадково, адже Бажан справді шукав там для себе 

«політичного притулку». У 1937 р. вийшов його переклад «Витязя в тигровій 

шкурі» Шота Руставелі. Можливо, саме цей переклад і врятував поета: про 

нього на одному із засідань політбюро згадав сам Сталін. І в січні 1939 р. 

Миколу Бажана нагородили орденом Леніна! Для нього то був іще один шок.  

Але життя сповнене парадоксів: саме в час морального терору до Миколи 

Платоновича прийшла нова любов! У 1938 р. на вечорі Качалова в будинку 

Червоної Армії він познайомився з лікаркою Ніною Лауер, і невдовзі вона стала 

його дружиною. 

1939 рік, отже, виявився переломним у житті поета. Влада «одержавила» 

його. Уже в березні безпартійний (!) Бажан виступає із привітанням від 

українського народу в Москві на ХVІІІ з’їзді ВКП (б). Його «обирають» 

депутатом Київської облради, а в 1940 р. приймають до партії.  

Коли почалася війна, Микола Бажан отримує звання полковника і посаду 

редактора газети політуправління Південно-Західного фронту «За Радянську 

Україну!». Війна відкрила шлюзи для українського патріотизму – у критичних 

обставинах Сталін використав і цей ресурс героїзму. У вірші Бажана «Клятва», 

що поширювався як листівка, також ішлося про Україну:  

В нас клятва єдина і воля єдина, 

Єдиний в нас клич і порив: 
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Ніколи, ніколи не буде Вкраїна 

Рабою фашистських катів! 

У 1943–1948 роках Микола Бажан працює заступником Голови Ради 

міністрів УРСР. Двічі отримує Сталінську премію (1946, 1949). І саме тепер, у 

перші повоєнні роки, Бажан пережив те, що потім не давало спокою його 

совісті: якщо в 1930-ті роки шельмували його, то тепер він сам брав участь у 

шельмуванні інших. Навіть друзів. Коли Лазар Каганович у 1948-му розпочав 

кампанію проти Юрія Яновського, то єзуїтський сценарій передбачав, що 

«прокаженого» мали цькувати самі ж письменники.  

А в 1949 р., під час боротьби з «космополітизмом», Микола Бажан 

отримав Сталінську премію за сповнену зневаги до «гнилого» капіталістичного 

Заходу збірку віршів «Англійські враження». Фальш роз’їдала поезію. У вірші 

«У Стратфорді на Ейвоні» автор, скажімо, переконував, що Шекспір по-

справжньому вільно живе тільки в СРСР, а не в Англії. Там – «алчні купці»; там 

«гордий лебідь» (Шекспір) не може пливти «по водах, змутнілих од гнилі і 

лжі». Зате в СРСР – атмосфера тотального шекспіролюбства, причому – серед 

трудового народу: таджик мчить на коні десь у горах Паміру, щоб устигнути на 

виставу «Гамлет»; донецькі комбайнери готують аматорську виставу 

«Дванадцята ніч» для «колгоспної олімпіади»; ткаля, ховаючись за «пишні 

колони» театру, «оплакує юнку з Верони»... 

Пропагандистськими були й вірші, що увійшли до збірки «Біля Спаської 

вежі» (1952): наближалося 300-річчя Переяславської ради, тож влада очікувала 

на глорифікацію українсько-російської єдності.  

Ні, про творчість Миколи Бажана тієї глухої пори (1930–1940-і) говорити 

й писати надто боляче...  

Діалог із мистецтвом 

Після смерті Сталіна доля відміряла Миколі Бажану ще тридцять років. І 

то був час його ренесансу. Від творчо згубної кон’юнктури він подався у 

рятівний світ культури (добровільно полишивши посаду віце-прем’єра, Бажан у 

1953–1959 рр. очолював Спілку письменників України). Майже всі його 

наступні поетичні збірки сповнені рефлексій, джерелом яких є мистецтво. 

«Міцкевич в Одесі. 1825 рік» (1957), «Італійські зустрічі» (1961), «Чотири 

оповідання про надію» (1966), «Уманські спогади» (1967) – усе це Бажанів 

діалог із мистецтвом.  

Надходив час спогадів – і чіпка пам’ять часто повертала його в Умань, де 

минуло тринадцять років дитинства і юності. Проте пам’ять поета 

роздвоювалася: в «Уманських спогадах» він писав про комісара, який рятує 

статуї богів Еллади; про стару уманську більшовичку, яка в молодості 

випускала номери більшовицької «Іскри»; про зґвалтовану отаманом Стецюрою 

молоду єврейку Дебору... А водночас із пам’яті про Умань витіснялося те, що 

було «небажаним», що залишалося для дуже довірливих розмов, наприклад – зі 

своїм сусідом по дачі Олесем Гончаром. Виявляється, «гачком», на якому 

тримали поета, була біографія його батька, Платона Артемовича, який до 

революції мав погони полковника царської армії, а в часи УНР служив у 

війську Петлюри. «Допомогли боротьбисти, Блакитний та інші», – згадував 
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Бажан.  

Тільки в розмовах він міг інколи згадати й свого вчителя Петра 

Курінного, який у 1926–1932 роках був директором Всеукраїнського музейного 

містечка (центр – Києво-Печерська лавра), а потім емігрував і згодом працював 

професором в Українському вільному університеті у Мюнхені. Незадовго до 

смерті Бажан надрукував спогади «У світлі Курбаса», згадавши, що режисер і 

його дружина квартирували у «відомого уманського адвоката» (напевно, батька 

Надії Суровцевої). 

Бажан приїздив до Умані, бував біля триквартирного будинку у 

Штабному провулку (неподалік від колишнього маєтку декабриста Сергія 

Волконського), де колись мешкала його родина. Приходив до СШ № 11 на 

вулиці Ломоносова: тут, у колишній Українській гімназії імені Бориса 

Грінченка, він відвідував гурток любителів старовини, яким керував Данило 

Щербаківський; звідси разом з учителями виїздив збирати по селах твори 

мистецтва із покинутих панських садиб, щоб передати їх місцевому 

краєзнавчому музею. Його притягував до себе старий базиліанський монастир, 

який пам’ятав не тільки гайдамацьке шаленство, а й вистави мандрівного 

театру «Кийдрамте» під орудою Леся Курбаса, – відбувалися вони в 

костьольному залі монастиря. Тут же працювала й студія, у якій навчався, 

мріючи про сценічну кар’єру, юний Бажан...  

Нічні концерти 

Сидячи в кріслі, заплющивши очі, старий Микола Бажан любив слухати 

записану на платівках музику. Так народився його унікальний поетичний цикл 

«Нічні концерти», в якому ожили екстатичні миттєвості творчого натхнення 

Миколи Леонтовича, Леоніда Грабовського, Віла Лобоса, Франца Шуберта, Яна 

Сібеліуса, Едіт Піаф, Бориса Лятошинського, Дмитра Шостаковича. Все в цих 

дивовижних віршах підвладне 73-річному майстрові: переливи ритмів, 

співзвуччя слів, щедротність візуальних образів... Він слухає, згадує, роздумує, 

він проживає разом із великими митцями їхні піднесення і драми, – він і сам 

тепер усемогутній... І що для нього, Миколи Платоновича Бажана, втомленого 

життям і сонцем химерної слави, могли важити тепер численні титули й 

нагороди (депутат Верховної Ради СРСР чотирьох скликань і Верховної Ради 

УРСР шістьох скликань! Герой Соціалістичної Праці! академік! член ЦК КПУ! 

шість орденів Леніна! Ленінська премія в галузі літератури!), – якщо в ці 

самотні нічні години він, скинувши панцир, міг бути Богом?!  

«Нічні концерти» вражаюче читав київський (а згодом ленінградський) 

актор Валерій Івченко. У мене є платівка 1985 року з його голосом, 

«покладеним» на музику тих, про кого писав поет, – і час од часу я вмикаю 

програвач, щоб почути це спільне творіння Бажана й Івченка, якому, здається, 

немає прецеденту в світовій поезії... 

Перед смертю Микола Бажан перекладав Гете («Італійські елегії», 

«Венеціанські епіграми»). То також була його стихія – поетичний переклад. 

Колись, ще в Умані, йому, 17-річному, Лесь Курбас читав Райнера Марію 

Рільке, – і Рільке залишився з ним назавжди. Завдяки Миколі Платоновичу 

австрійський поет «заговорив» по-українськи. Як і німецький класик Фрідріх 
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Гельдерлін.  

Його жадібний інтелект прагнув ненастанного «видіння і пізнавання» (в 

одному з пізніх віршів – «Пильніше й глибше вдуматися в себе» – Бажан 

спробував «підгледіти» за роботою людського мозку – і, мовби на моніторі, 

постала під пером поета просто-таки фантастична картина «хвилястого трепету 

корок і підкорок»!). Протягом чверті століття (1958–1983) Микола Бажан був 

головним редактором Української Радянської Енциклопедії, і навряд чи мала б 

Україна в кінці 1960-тих шеститомну «Історію українського мистецтва», якби 

не він. Звісно, можна жалкувати, що «Історія міст і сіл України» у 26 тт., 

«Історична енциклопедія» у 4 тт., «Шевченківський словник» у 2 тт. з’явилися в 

обставинах, коли панували ідеологічні догми. Але хто із нас сам обирає час для 

свого життя? Ніхто. 

ххх 

А що ж, запитаєте, із Нобелівською премією? Тоді, в 1970-му, Микола 

Бажан відповів на листа Омеляна Пріцака чемною відмовою. Мовляв, мене 

мало знають у світі. І то була правда. Хоча й не вся: номінуватися на 

Нобелівську відзнаку з подачі американського професора в СРСР було 

немислимо. Не здивуюся, якщо виявиться, що кінці цієї історії ховаються десь у 

компартійних чи кадебешних архівах... 

 

 

Т. С. Мейзерська 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ РОСІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОЇ ВІЙНИ  

1812 РОКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 

 

Війна 1812-го року, окрім кількох західних повітів на Волині, де 

зупинялись частини армії Наполеона, практично не захопила території України. 

Сюди доходили переважно чутки, плітки й страхи, які іноді змушували 

місцевих поміщиків вживати заходів на випадок військової загрози. Так, 

скажімо, за свідченнями О. Левицького, коли від звичайної необережності 

міщанського хлопчака в Києві на Подолі у 1811 році сталася велика пожежа, це 

послужило поширенню чуток про ворожий напад на Росію. Народився міф про 

таємних паліїв, з Петербурга приїхала ціла комісія на чолі з генералом Ертелем, 

по дорогах було поставлено сторожу, щоб їх виловити [10, с. 19–20]. Все це, 

безперечно, поширювало страх серед населення, і в такій тривозі його й застала 

звістка про справжню війну. 

З початку липня вийшов царський указ, щоб усі люди «с крестом в сердце 

и оружием в руках» стали на оборону вітчизни. По обидва боки Дніпра почали 

формуватися так звані «земські полки». О. Левицький пише, що на Полтавщині 

таких полків набралося на «чотири піших та на сім кінних» [10, с. 240]. Разом із 

тим, в урядових колах зародився план, який уже неодноразово виношувався: 

повернути козаччину. Думка «учредить в Малороссии козачьи полки» зріла в 

царя Олександра І та його прибічників ще під час військових дій року 1807. Не 
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дивно, що така думка здійснилася, коли настала небезпека від сильного ворога. 

Малоросійський генерал-губернатор кн. Лобанов-Ростовський одразу ж після 

виходу царського указу 25 червня почав формувати козацькі полки на 

Полтавщині та Чернігівщині. Як зауважує С. Єфремов, «досить було тоді тільки 

натякнути на козаччину, щоб народ сунув записуватись залюбки. Адже на 

Україні ще не перевелась тоді традиція, що сполучила докупи слова «вільний 

козак», і за козаччиною зараз же виринала надія – здихатись зненависного 

кріпацького ярма разом з некруччиною, податками, тощо» [7, с. 54]. Так, за 

свідченням І. Павловського, один земський комісар Остерського повіту писав, 

що люди прийняли звістку про козаччину «восторгом чувств уверяясь»; 

пирятинці посилали до війська од кожних 20 чоловік – по козакові. Менш, ніж 

за місяць, було вже набрано 15 полків: 9 з Полтавщини й 6 з Чернігівщини; в 

полку рахувалось 1200 чоловік [14, с. 8]. 

У листі до Котляревського від 04. 09. 1812 р. кн. Лобанов-Ростовський 

відзначає: «Хто краще за вас знає підстави, за якими формують козачі полки…» 

[6, с. 199]. І справді, з 10-го по 12-е серпня 1812 року в с. Горошині 

Котляревському вдалося сформувати 5-й Полтавський полк. У своїх листах 

письменник відзначав патріотичне піднесення людей, які йшли до війська: 

«…люди принятые мной, хороши, стариков нет и очень молодых мало, 

большей частью поступают в казаки удовольствием, охотностью и без 

малейшего уныния» [20, с. 31]. До 20. 08. 1812 у 5-ий козачий полк було 

прийнято, як зазначає письменник у листі до Лобанова-Ростовського, 760 

чоловік [20, с. 33]. У цілому кількість сформованих в Україні військових частин 

у 1812 р. досягла 60 тис. чоловік [8, с. 134]. 

Цікаво, що у творчості І. Котляревського, який брав безпосередню участь 

у війні 1812-го року, ця тема практично не знайшла свого реального втілення. 

Щоправда, в його п’єсі «Москаль-чарівник» «полиции писец» Каленик Финтик, 

лицяючись до Тетяни, каже: «У 1812-м году, во время нашествия на Россию 

Бонапарте, я хотел было пойти в ополчение, но батюшка и матушка – куда! 

Такой подняли глас и торхи не посліпли от слез». Складніша справа з відомою 

поемою «Енеїда». Дослідник Є. Нахлік вважає, що, «пробиваючись крізь 

просвітительсько-класицистичну оболонку», в «Енеїді» вбачається 

«романтичний мотив «національної туги», насамперед у ремінісценціях про 

часи існування козацько-гетьманської держави, про її «славні» військові 

з’єднання. Так, на його думку, опис підготовки латинян і рутульців до війни, 

має на меті […] довести високу боєздатність військових з’єднань козаків […] 

поновлення відносно автономного козацького війська […] як військового 

резерву для боротьби з внутрішніми і зовнішніми ворогами імперії» [12, с. 13], 

з одного боку, та як певне полегшення економічного становища, відвернення 

від нього кріпосної залежності, з другого. Можна сказати, твердить дослідник, 

що ця ідея «була перекладена Котляревським з мови політичної на художню»: 

«у формі алюзії-натяку висловлює [...] думку про доцільність збереження для 

централізованої Російської держави козацьких військових формувань. У зв’язку 

з цим він підкреслює хоробрість і боєздатність козацьких військ, наголошує на 

їх почутті патріотизму, що, зокрема, було засвідчено у Вітчизняній війні 1812 р. 
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(«Яка ж одвага в смутне врем’я! Так не пропало наше плем’я?»)» [12, с. 15]. 

Преромантичні ідеї автономії зближують поему «Енеїда» з такими знаковими 

творами української літератури, як історіософський трактат «История русов», 

історичні нариси Г. Квітки-Основ’яненка «О слободских полках» (1838), «1812 

год в провинции» (1843) й особливо «Головатый» (1839) [12, с. 15]. 

У 1912 році С. Єфремов спробував уперше систематизувати відлуння 

війни 1812 року в українській літературі, наслідком чого стала його стаття 

«1812-й рік на Україні». Як зазначає дослідник, «коли обернемось до того, як 

саме одбився 1812-й рік в українському письменстві, беручи це слово в 

широкому розумінні, тобто однаково користуючись і з усної словесності, і з 

писаних літературних творів, – то насамперед мусимо зазначити величезне 

убозство яких-небудь спогадів про цю подію. Просто дивно на перший погляд 

робиться, як і народ наш і наша література пройшли повз неї, майже цілком не 

реагуючи на те, що, здавалося б, повинно було спинити на собі загальну увагу 

[…] Теж саме доводиться сказати, переходячи до того, як одбився 1812 рік у 

нашій писаній літературі […] Коли поминути деякі українські мотиви у 

відомому романі Мордовця та один вірш Метлинського, то мусимо признати, 

що жоден з українських письменників аж до останнього часу не зацікавився 

подіями 1812 року так, щоб узяти їх сюжетом до якогось більшого твору [7, 

c. 57–60]. Таким чином, через сто років С. Єфремову вдалося назвати в 

українській літературі лише чотири твори (два фольклорні і два – літературні), 

присвячені подіям 1812-го. Проте дослідники 20–50-х років ХХ ст., зокрема 

П. Попов, І. Айзеншток, П. Волинський та ін., доклали значних зусиль у 

віднайденні та публікації матеріалів, унаслідок чого наші уявлення про цей 

період значно розширилися. 

Однією з перших спроб в українському письменстві озватися на події 

1812 року вважається опублікована в 1886 році О. Левицьким «Ода на изгнание 

французов из России в 1812 г.» [11]. Автор твору невідомий, хоча в одному з 

існуючих списків вона підписана літерою М. Зваживши на очевидне 

наслідування «Енеїди», Левицький висловив думку, що авторство твору могло 

б належати І. Котляревському. Проте С. Єфремов категорично заперечив таке 

припущення, вважаючи, що «автор «Енеїди» ніколи не знизився б до того 

шкутильгання по віршовому складу, не кажучи вже про утрироване грубіянство 

у виразах, які бачимо у невідомого автора» [7, с. 61]. На думку критика, це був 

зразок тієї «котляревщини», що один час у нас пішла була гуляти по світах, 

викликана популярністю невмирущої «Енеїди» [7, с. 61]. 

Київський професор П. Попов віднайшов ще одну анонімну 

малоросійську оду «Мысли украинского жителя о нашествии французов», 

опубліковану в Москві у 1813 році у збірнику «Знай руських» [19]. У 

бурлескному тоні тут висміюється зухвалість Наполеона, прославляється сила й 

мужність солдата, який «угомонив» смаки імператора: «Він як дав туза по пиці, 

Аж торішнії кислиці Заходом з його струсив. От тоді він неборака, хвіст 

піджавши, мов собака, І «до ляса» припустив». Характеризуючи Наполеона, 

автор використовує бурлескні метафори пса, якого проганяють («Геть, 

нікчемний, убирайся…»), лисиці, що тікає від хорта («Піну попуска зо рта»), 
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вовка, якого добивають «киями, макогонами, ціпами» [4, с. 95–97]. Також 

проф. П. Попов опублікував «Стихи малороссийские на случай известия, что 

Наполеон сослан на остров Эльбу» [19]. Твір побудований у вигляді казки-

розповіді про те, як на світі сталося «…найсміліше, найславніше й найдивніше 

– москаль француза окульбачив» [4, с. 99], а після того і сам француз 

«перефранцузився». Бонапарт «із пана хам зробився», його «одправили на 

Ельбу в море», де щурі, миші, блохи, гадюки, черв’яки, ужаки […] його живцем 

там загризуть». Розповідь ведеться зі слів фіктивного очевидця і завершується 

кінцівкою на зразок казкової «і я там був…»: «Той був в французькії столиці, 

Смоктав вино, їв варениці, Ходім нап’ємося водиці й ми» [4, с. 100]. Загалом, 

портретні характеристики Наполеона є досить дошкульними. Так, у відомій оді 

Петра Данилевського читаємо: «Кажуть пак з себе маленький / І не завидний 

щенюк, / Низький, смуглий і сухенькій, / що ж то, – видно чорту внук. / Мабуть, 

клятий він одмінок / Найстаршой мари потімок, / Він із біса ростом пес, / Ну, да 

як то зажирає, / На ввесь світ рот роззявляє, / Мов би з’їсти хоче ввесь» [1, 

с. 133]. 

В оді Гр. Кошиць-Квитницького погана репутація простягається і на 

предків Наполеона: «Кажуть же, покійний батько, Прадід, дід його і дядько 

Простий тільки був француз. Да коли б француз правдивий, То вже не було б і 

жаль! А то гидкий, шолудивий, Стидкий, бридкий, псище, шань, Він 

мандровний обідранець Ваш підданий корсиканець» [1, с. 131]. 

З-поміж раніших зразків наполеонової теми маємо також оду 1807 року, 

яка за списком І. Срезнєвського має назву «Ода господину Боунапарте», а за 

списком О. Левицького, – «Ода на случай выигранной Бенигсеном над 

французами победы 1807 года, января 27 числа». Її авторство належить 

«запорозькому козаку Твердовському». Як вважають дослідники, цей твір є 

другим після «Енеїди» твором українською мовою. Ода ввійшла до виданої 

1807 року в Петербурзькій друкарні Ів. Глазунова брошури, яка містила 12 

сторінок і мала назву «Дух россиян, или сердечне чувства Сибирского 

плавильнаго мастера Усердова и запорожскаго козака Твердовскаго по случаю 

победы, одержанной над Бонапартіем 14 декабря 1806 года…» [4, с. 568–569]. 

Тут ідеться про поразку французького війська в бою під м. Пултуск, де під 

тиском російської армії, яка під командуванням генерала Беннігсена 

допомагала Пруссії зупинити просування наполеонівських військ на Схід, воно 

змушене було відступити [4, с. 568–569]. «Ода господину Бонапарте» сприяла, 

хоч і в бурлескному стилі, розвитку патріотичної літератури в перші роки XIX 

століття. Вона засуджує та висміює «катюжого сина Бонапарта», який «…брав 

собі те за дурницю, Щоб із москалями воювать», закликає покаятися: «...їй 

схаменися, небораче, І не куйовдь увесь світ, Ось ліпи не чванься, не гордися, 

Да Олександру поклонися, Признайся, що ти виноват, Оддай наперед, що 

заграбив, Щоб ти і гріх свій весь загладив І міг би вже смачненько спать...» [1, 

с. 127]. 

Загалом, і в російській, і в українській поезії того часу Наполеон 

змальовується тираном, що впивається кров’ю людей. Присвячені цій темі 

поезії розгортаються, як правило, з двох боків. Із одного, як зауважує 
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І. Айзеншток, народжувались і розповсюджувались сатиричні вірші, що 

малювали тупувато-смішні пригоди Наполеона, який мав нечуване нахабство 

заміритись на православного царя, а, з другого, – такі поезії підсилювали 

патріотичні почуття народу, підносили його дух, указуючи на славний 

переможний кінець війни, на близьку загибель «бундючного Галла». 

До поезій часів війни 1812 року дослідники відносять і ліричну поезію 

С. Писаревського «За Немань іду!», яка могла бути написана у зв’язку з 

походом козачих об’єднань проти Наполеона. Так, у збірці Н. Закревського 

«Старосветский бандуриста» відзначалось, що цією поезією Писаревський 

«намекает на поход русских войск за границу в 1813 году для освобождения 

Европы от власти Наполеона» [5, с. 29]. 

До творів, авторство яких відоме, слід віднести поезії Гр. Кошиць-

Квитницького, П. Данилевського, К. Пузини, О. Рудиковського тощо. Цікаво 

відзначити «Малороссийскую оду на смерть светлейшего князя Кутузова-

Смоленского» Костянтина Пузини. Особливої уваги заслуговує своєрідна 

дописка автора до свого твору, яким він хотів підкреслити значення українців у 

переможному ході Вітчизняної війни: «Шановні земляки пробачать за те, що 

ода ця написана не суто українським складом. Автор її хотів тільки доказати, 

що справдішні українці і в Петербурзі не то що почувають, а й пишуть по-

українськи. О, люба Україно! Хто тебе забуде?» [1, с. 69]. «Ода, сочиненная на 

малороссийском наречии по случаю временного ополчения» Гр. Кошиць-

Квитницького за підписом «штаб-лекарь Григорий Кошиць-Квитницкий» була 

опублікована в журналі «Вестник Европы» (№ 9 за 1807 р.). Окрім підпису, про 

автора нічого не відомо. Ода була написана «як відгук на проведення в Україні 

«временного ополчения», що мало виступити проти військ Наполеона» [4, 

с. 570]. 

Внутрішній зміст усіх названих творів, як вважає І. Айзеншток, 

стосується цілком очевидної демонстрації державно-національного 

патріотичного піднесення, що було потрібне як доказ участі України не тільки в 

земських ополченнях, а і в ідейнім, духовнім опорі ворогові. Автори од були 

захоплені ура-патріотичними почуттями сучасної їм російської поезії та 

журналістики, і в своїх творах вони відбили, з дуже незначною долею 

оригінальності, низку штампів готових квазі-поетичних кліше останньої [1, 

c. 70]. 

«Ода малороссийского простолюдина на случай военных действий при 

нашествии французов в пределы Российской империи в 1812 году» 

П. Данилевського з’явилась окремо надрукованою брошурою в Петербурзі, в 

1813 р. в друкарні Ів. Глазунова. В публікації О. Левицького в журналі 

«Киевская старина» (1886, № 1) вона мала назву «Ода на изгнание французов 

из Росии в 1812 году» [4, с. 450–451]. Її також сплодила нова хвиля 

патріотичної літератури, породжена походом Наполеона на Москву. «Ода 

малороссийского простолюдина…» по суті відступає від бурлескного тону й 

уже початок її, хоча й у старій манері, криє пафос критичного ставлення до 

суспільних інститутів царської Росії, де селянин, що виграв війну, залишився 

пригніченим і безправним: «Слава богу, стало гарно, Мов відлігло в животі; 
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Було дуже гірко, хмарно, Як від диму на печі» [1, с. 133]. Пафос зовнішньої 

перемоги перекривається пафосом антикріпосницьким: «Хіба ж ми нелюди, 

хіба які звіряки, хіба і бога ми не маєм в животі; хіба вже ми не варт хортової 

собаки?». 

Гострокритичний пафос оди відносить її поза межі бурлескної традиції, 

надає викривального сатиричного зображення всієї кріпосницької системи. Так, 

війна 1812 року сприяла загостренню суспільних конфліктів, поглибленню 

літературної проблематики, пов’язаної з критичним аналізом суспільних 

стосунків. У цьому випадку слід згадати ще одного цікавого російського поета-

байкаря Я. Нахімова, який друкувався на сторінках «Украинского вестника» у 

Харкові. Особливий інтерес становить його байка «Моська и Собака на 

привязи», в якій засуджувалась соціальна несправедливість щодо народу-

переможця над Наполеоном. Пес, який був важко поранений, захищаючи 

батьківщину, змушений випрошувати краплю молока у пихатого багатія 

Моськи, на що той відповідає: «Послушай – молоко дается только нам, 

Придворным господам, А вы, на привязи герои, Довольны будтье тем, что вам 

дают помои». Байка стала настільки популярною серед народу, що 

«Украинский вестник» навіть опублікував відгук на неї простого солдата: 

«Коли б всі так сильно відчували, як він сміливо написав, то не годували б нас, 

старих псів, на привязі, помиями […] і кров була б дорожча від чорнила» [8, 

с. 151]. 

Патріотичний пафос літератури року 1812 був настільки сильним, що 

осміяння та принижування ворога, характерне, скажімо, для од 1807 року, було 

помітно відтиснутим, відійшло на другий план. Як стверджує І. Айзеншток, 

виразну сатиру на Наполеона «явно заглушала урочиста, подячна ода, що 

вихваляла окремі перемоги росіян, як і російське військо в цілому, і, нарешті, 

Кутузова, який виступав в очах сучасників, як казковий велетень-визволитель, 

слава його часом чи не заступала слави Олександра І». Останнє досить цікаво 

відбилося в «Оде малороссийского простолюдина…» П. Данилевського. 

Пафосний стиль оди спрямований на дві визначні постаті того часу: імператора 

Олександра І («Є в нас Батько, Цар Насніший: Він для нас Найпредобріший; 

Ми божились для його, Кров до крапельки пролити Коли треба боронити 

Руського Царя свого»), що протиставляється «од чорта злішому» Наполеону, та 

Михайла Кутузова, який у творі посідає далеко не менше місце, ніж цар 

(«Михаїл Святий собою Закрива Кутузова»). Загалом, написана в 

наурочистіших тонах, ода постає своєрідним поетичним славословієм автора: 

«Слава богу – господеві! Слава Руському цареві! Слава Князю і Грапам. Слава 

Руському народу, Храбрим військам, воєводам, Вірним Русії синам!» [1, с. 142]. 

Можливо, кращі традиції саме цієї поезії П. Данилевського продовжить 

уже набагато пізніше один із засновників української громадянської лірики 

А. Метлинський, який в опублікованій 1839 року збірці поезій «Думки, пісні та 

ще дещо» помістить свою патріотичну поезію «Пожар Москви». На початку 

твору автор вдається до філософського роздуму про подвійність зла, яке, з 

одного боку, лякає своєю могутністю, навальністю, а, з іншого, – приречене, як 

і все в цьому світі. Тому в «царстві білого царя», що «широко розляглося, / Од 
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восходу до заходу сонця простяглося» є чимало місця і «для сили», і «для 

могили». Акцентуючи на неминучому покаранні зла, А. Метлинський також 

пафосно звеличує царя Олександра І та підкреслює роль українського козацтва 

у визволенні Росії: «І козаків із могили в час той викликали, Щоб уставали на 

поміч, Москву рятували: Знову чубатий на конику в полі гасав, Москву святую 

із-під ворога визволяв». Поезія набирає форми реквієму-пам’яті за загиблими, 

патетичного прославляння їхнього подвигу. 

У поетичному змалюванні подій 1812 року українська літературна історія 

висвітлює ще одну маловідому постать поета Остапа Петровича Рудиковського 

(1784–1851), який у 1810 році закінчив Петербурзьку медичну академію і 

протягом 1812–1815 років служив лікарем у Томському полку, з яким побував у 

Сілезії, Саксонії, Баварії, Франції та Пруссії. Про нього вперше згадує 

М. Плевако. Його поезії ще чекають на свого дослідника.  

Загалом, війна 1812 року мала значний вплив на формування соціальної 

та національної свідомості українського народу. Вона активізувала українське 

красне письменство до розширення проблемно-тематичних обріїв літератури, 

збагачення її художнього вираження. 
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Н. П. Лебеденко 

 

ГРИБОЕДОВ В ВОСПРИЯТИИ А. БЛОКА 

 

В последние годы исследователи творчества А. Грибоедова все чаще 

обращаются к высказываниям А. Блока, представляющим взгляд поэта на роль, 

которую сыграл в истории русской литературы автор комедии «Горе от ума» 

[2]. 

Каковы причины столь активного внимания ученых к оценкам поэта, 

критическую прозу которого даже его собратья по перу, символисты, 

«решительно не признавали» (Д. Е. Максимов), по словам самого Блока, «на 

них (критич. статьи поэта. – Л. Н.) было потрачено немало злобы в разных ее 

оттенках – от ненависти до презрительного отношения к «поэту» [2, т. 6, 

с. 454]. А представителями других литературных направлений уже по факту 

своей принадлежности к символистской художественной «новой критике», этой 

«поэзии поэзии», по выражению Д. Мережковского, литературно-критическая 

проза А. Блока изначально воспринималась как предельно субъективная, 

лишенная формальной логики, да еще и импрессионистически выраженная. 

Ответом на вопрос может служить нынешняя ситуация рубежа веков, 

даже столетий, когда в науке о литературе трансформировался самый облик 

существовавших ценностных ориентаций, определивший стремление 

современных исследователей отойти от односторонности сложившихся 

концепций и попытаться раскрыть «тайну творчества», «тайну гения» 

(Д. Мережковский) с позиций современной научной объективности. Поэтому, 

стремление ученых постичь, прежде всего, суть гениального творения 

А. Грибоедова, ответить на вопросы, возникшие чуть ли не сразу после 

появления комедии «Горе от ума», заставляет обращаться к источникам, 

которые, исходя из критериев художественности, предлагают нетрадиционный 

взгляд на произведение. 

В случае с Блоком исследователей привлекает «поэтическая диалектика 

блоковской критики», «интеллектуальная интуиция» [4, с. 252] художника 

неподкупной честности и предельной искренности. Позволю себе привести 

оценку, даваемую Д. Е. Максимовым критической прозе Блока в книге «Поэзия 

и проза Ал. Блока» (1975): «...Она поражает своей грацией, естественным 
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изяществом своей словесной ткани, поэтическим слухом автора, но еще более – 

тем благородно-человеческим чувством целого, в котором исходящие от Блока 

так называемые чисто эстетические оценки занимают подчиненное место, 

соответствуют лишь частным истинам. Главное достоинство и ценность прозы 

Блока – в том, что она по своему внутреннему заданию синтетична в самом 

высоком смысле слова. В статьях Блока изумляет редкое в раздробленном 

сознании эпохи сочетание духовной напряженности, тонкой художественной 

культуры с глубоким чувством ответственности перед своей совестью, народом 

и историей» [4, с. 181]. 

Следует отметить, что, в отличие от большинства представителей 

символизма (Д. Мережковского, В. Брюсова, В. Розанова, Ф. Сологуба), 

которые относились к Грибоедову в лучшем случае как к явлению историко-

литературному, т. е. известному, уважаемому и только, а в худшем – 

парадоксально-негативному (Н. Пиксанов о Сологубе в статье «Горе от ума» в 

парадоксах русской критики») [6]. Блок ценил Грибоедова и как автора 

«гениальнейшей русской драмы», что уже само по себе для строгого в оценках 

Блока является большой редкостью, и, прежде всего, как выдающегося деятеля 

русской культуры. По его мнению, именно Грибоедов и Пушкин заложили 

«твердое основание зданию истинного просвещения» [2, т. 5, с. 488]. 

Уже З. Г. Минц в своей докторской диссертации «Александр Блок и 

русская реалистическая литература XIX века» (Тарту, 1972), прослеживая 

эволюцию отношения Блока к русской классической литературе, заявляла о 

необходимости изучения темы «Блок и Грибоедов». Этому вопросу посвящена 

в весьма существенной ее части обширная статья Л. К. Долгополова и 

А. В. Лаврова «Грибоедов в литературе и литературной критике конца XIX – 

начала ХХ в.» (1986). Проследив оценки личности и творчества русского 

драматурга в критике и литературе рубежа веков, авторы статьи отмечают: 

«Совершенно новый поворот грибоедовская тема обнаружила у Блока. Блок 

был далек от той тенденциозной интерпретации идей Грибоедова и смысла его 

судьбы, которую проводит Мережковский. У него как будто стала 

складываться своя концепция личности Грибоедова и внутреннего содержания 

его комедии, которая однако, не получила законченного выражения» [3, с. 126]. 

В этом тезисе ученых представляется небесспорной мысль о «не получившей 

законченного выражения» блоковской концепции личности и творчества 

Грибоедова. Попытаемся, опираясь на все доступные источники, восстановить 

хотя бы в основных чертах, картину отношения Блока к Грибоедову, его 

комедии, главному герою комедии. 

Даже поверхностный взгляд на периоды творческого развития Блока 

позволяет сделать вывод о том, что интерес Блока к Грибоедову и его 

творчеству наблюдается на всех этапах, во все времена. Проследим основные 

вехи восприятия Блоком Грибоедова, нашедшие отражение в его биографии и, 

разумеется, в его литературной критике. 

В 1898 году Блок выступает в роли Чацкого в инсценировке сцен из 

комедии «Горе от ума» в любительском спектакле в Боблово. Вот как отзывается 

об этом эпизоде в своих «Воспоминаниях об Александре Блоке» М. А. Бекетова: 
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«За «Гамлетом» следовали сцены из «Горя от ума»: первая сцена Чацкого с 

Софьей и сцены перед балом с монологом «Дождусь ее и вынужу признанье». В 

роли Софьи Люб. Дм. явилась в белом платье с короткой талией и рукавами и в 

стильной высокой прическе с локонами, выпущенными по обеим сторонам лица. 

Чацкий оказался не столь стильным, но красота, грустная мечтательность и 

проникновенный тон производили сильное впечатление. Софья выдержала роль в 

холодных, надменных тонах, которые составляли должный контраст с 

горячностью Чацкого» [1, с. 51]. По свидетельству Марии Андреевны, «Л. Д, так 

же, как и Ал. Ал., увлекалась театром, мечтала о сцене. И вкусы оказались 

сходными: оба тяготели к высокой трагедии и драме» [1, с. 51]. В этих 

воспоминаниях уже обращает на себя внимание характер интерпретации Блоком 

главного героя комедии Грибоедова: «грустная мечтательность», 

«проникновенный тон», «горячность Чацкого», и предпочтение, которое Блок 

отдает драматургическим жанрам: высокая трагедия и драма.  

Если продолжить тему феномена «семейного Грибоедова», то уже в годы 

зрелого творчества, в процессе работы над поэмой «Возмездие», Блок 

записывает в дневнике 27 декабря 1911 года: «Отец мой – наследник 

(Лермонтова), Грибоедова, Чаадаева, конечно. Он демонски изобразил это в 

своей незаурядной «классификации наук»: есть сияющие вершины (истина, 

красота и добро), но вы, люди, – свиньи, и для вас все это слишком высоко [...] 

Вы слепы, вы несчастны, копайтесь в политике и не поднимайте рыла к 

сияющим вершинам (надмирная улыбка презрения – демон сам залег в горах, 

«людям» туда пути нет). Все это – в несчастной оболочке А. Л. Блока, весьма 

грешной, похотливой [...] Пестрая, пестрая жизнь, острая полоса «дамасской 

стали», жестокая, пронзающая все сердца» [2, т. 7, с. 112–113]. 

Как видим, Блок, ни в одной анкете не обозначивший среди любимых 

писателей Грибоедова, очень интимно, доверяя в основном свои чувства 

дневнику и записным книжкам, относился к этой удивительной личности. И 

если в годы молодости превалирует традиционно-романтическая, возвышенная 

(красота, грустная мечтательность, пылкость чувств) рецепция образа Чацкого, 

то спустя десятилетие это уже чисто символистская интерпретация, правда не 

образа литературного героя, а самого автора пьесы. 

Грибоедов в дневниковой записи назван в ряду «демонических» 

Лермонтова и Чаадаева. Идущее от Вл. Соловьева мнение, что сущность всей 

лермонтовской поэзии не что иное как демонизм, превратное 

сверхчеловечество, было развито и существенным образом трансформировано в 

вышедшей в 1909 году статье Д. Мережковского «М. Ю. Лермонтов. Поэт 

сверхчеловечества». В ней поэт представлен и богоборцем и богоизбранником 

– и Скот Чурбанов – и единственный в России «несмирившийся человек», в 

котором есть какая-то религиозная святыня. Грибоедов в романе 

Д. Мережковского «Александр І» (1911) представлен откровенным циником и 

человеконенавистником. Блок, ведя духовную родословную своего отца от 

Лермонтова, Грибоедова, Чаадаева, приоткрывает завесу, отделяющую 

личность художника от его творчества, вводит нас в контекст категорий, не 

вмещающихся в рамки общепринятого, линейного смысла: в «незаурядной 
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классификации наук, созданной отцом – и сияющие вершины, и презрение к 

людям и все это в несчастной, грешной и похотливой оболочке Ал. Львовича. 

Чтобы выразить свою боль от осознания такой болезненной противоречивости 

отца, Блок прибегает к емкому метафорическому образу, способному 

выдержать максимальную смысловую и психологическую нагрузку: образу 

острой полосы «дамасской стали», «жестокой, пронзающей все сердце». Но это 

все относится к «личному», как определял сам Блок. 

Обратимся непосредственно к критической прозе поэта и попытаемся 

проследить оценки, которые предлагались уже в печатных изданиях и отражали 

уже вполне сформировавшееся отношение Блока к Грибоедову и его пьесе. 

Общеизвестно, что одним из самых выдающихся достижений 

западноевропейского и русского модернизма было развитие и радикальное 

преобразование драматургии (Г. Ибсен, А. Стриндберг, М. Метерлинк), в России 

А. Чехов, Л. Андреев создали основы, на которых развивалась вся драматургия 

XX столетия. Отношение Блока к драматургии, к театру было всегда неизменно 

высоким, поскольку «театр – это сама плоть искусства, та высокая область, в 

которой почти все, без различия направлений, сходятся на том, что высшее 

проявление творчества есть творчество драматическое» [2, т. 5, с. 270]. Сам Блок, 

автор лирических драм, не имел фактически предшественников в драматургии 

русского символизма. По справедливому замечанию А. В. Федорова, автора 

монографии «Театр А. Блока и драматургия его времени», «…путь Блока-

драматурга – это постоянное стремление к новому синтезу тех различных и 

разноречивых тенденций и веяний, которые наполняли воздух эпохи» [7, с. 143]. 

Сам же Блок о себе говорил: «Мы все, верные вечным заветам» [2, т. 5, с. 202], – 

таким образом определяя свое эстетическое кредо драматурга, ориентированное 

на синтез новой драмы с опытом классической драматургии. 

В 1905 году Блок написал «Очерк литературы о Грибоедове» 

(опубликованный лишь спустя много лет в ІІ томе «Собрания сочинений» 

выпуска 1934 года). По этому поводу он сообщает в письме отцу (30 дек. 1905 

г.): «Венгеров заказал мне историко-литературную компиляцию: «Очерк 

литературы о Грибоедове», на которую ушло довольно много труда» [2, т. 8, 

с. 144]. О том, что эта работа была значима для Блока и спустя семь лет, мы 

можем судить по записи в дневнике 30 мая 1912 года: «План (давнишний): 

Грибоедов (моя работа о нем – у Венгерова. Заметки в записной книжке)» [2, т. 

7, с. 147]. 

В статье «О драме» (1907) А. Блок, рассуждая о путях развития 

отечественной драматургии, давал самую высокую оценку комедии 

А. Грибоедова: «Горе от ума» [...] я думаю, – гениальнейшая русская драма» [2, 

т. 5, с. 168]. И развивая эту мысль, в заметке «О списке русских авторов» (1919) 

отмечал: «История русской драмы коротка и причудлива. Восемнадцатый век 

дал большие возможности и для комедии и для трагедии (Фонвизин и 

Сумароков). Девятнадцатый век создал сразу великую комедию («Горе от ума» 

– до сих пор неразгаданное и, может быть, величайшее творение всей нашей 

литературы)» [2, т. 6, с. 138–139]. Обращает на себя внимание тот факт, что для 

Блока Грибоедов всегда – ведущий драматург, автор гениальнейшей русской 
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драмы. Что же касается мысли автора о «неразгаданности» драмы Грибоедова, 

то все, еще при жизни драматурга возникшие вопросы, идет ли речь о жанре 

или характере главного героя и т. д., и современные исследования 

свидетельствуют о том, что «Горе от ума» – удивительно емкое, по сути 

неисчерпаемое произведение – как по своему художественному содержанию, 

так и по философскому наполнению. 

Оценки, даваемые Грибоедову Блоком, представляют несомненный 

научный интерес: они не только дают ответ на вопрос об отношении поэта-

символиста к своим отечественным предшественникам, но и позволяют 

осмыслить ту модель развития русской литературы, которая лежала в основе 

всей эстетики русского символизма. 
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Т. C. Шевчук 

 

РОЗМОВА ПРО ПРЕМУДРІСТЬ ІЗ ГРИГОРІЄМ СКОВОРОДОЮ 

 

Образ Премудрості Божої або святої Софії (з гр. σοφία – майстерність, 

знання, мудрість) є одним із основоположних християнських понять. Під 

впливом східно-християнського споглядального богомислення, втіленого у 

величній гармонії архітектурного комплексу Софії Константинопольської, 

першими храмами фундаментального рівня після прийняття християнства на 

землях Київської Русі стали три Софії – величні кафедральні собори в Києві, 

Великому Новгороді та Полоцьку. Незважаючи на визначальний інтерес 

православного християнства до поняття Божої Премудрості, виведена з 

біблійних притч концепція Софії й нині зберігає загадкові риси. Св. Ігнатій 

Богоносець Антиохійський (67–107 рр.) ототожнював Премудрість із 

Богородицею. У книгах апологетів св. Феофіла Антиохійського (ІІ ст.), 

св. Іринея Ліонського (130–202 рр.) вона рівна зі Святим Духом. Церковні 

письменники Іпполіт, Кіпріан Карфагенський, Афанасій Олександрійський і 

Василій Великий витлумачили відомі рядки дев’ятої глави біблійних Притч як 

передбачення майбутнього боговтілення й свідомої жертви Ісуса (Притчі, 9: 1–
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6). Наведемо їх в українському перекладі [2]: 

1. Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала. 

2. Зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє, і трапезу свою 

приготовила. 

3. Дівчат своїх вислала, і кличе вона на висотах міських: 

4. Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить 

йому: 

5. Ходіть, споживайте із хліба мого, та пийте з вина, що його я змішала!  

6. Покиньте глупоту і будете жити, і ходіте дорогою розуму!  

У православній традиції закріпилося переконання, що в матеріальному 

світі Премудрість «збудувала свій дім», втілившись у Богоматір, Ісуса, ідею 

священного храму. Будучи поєднаною молитвою з Пресвятою Дівою, Христом 

або перебуваючи в софійному просторі собору, людина стає причетною до 

Премудрості Божої і наближується до Творця. 

Упродовж ХІХ – ХХ ст. образ Софії піддався численним візіонерським 

обробкам у працях російських філософів (Вол. Соловйов, Дм. Мережковський, 

Вол. Ерн, С. Соловйов), поетів (О. Блок, Андрєй Бєлий) і богошукальних 

доктринах мислителів-священнослужителів (П. Флоренський, С. Булгаков). 

Позацерковна російська софіологія багато в чому сягає корінням світоглядних 

аспектів богомислення Г. Сковороди. Шанувальником його творчості й одним 

із перших її ґрунтовних дослідників став Вол. Ерн [12], який поширював 

сковородинівські ідеї в середовищі російської інтелектуальної еліти початку 

ХХ ст. Учені неодноразово відзначали типологічну близькість богошукальної 

філософської доктрини Г. Сковороди з теоріями виразників російської 

неакадемічної релігійно-філософської думки, починаючи від російського 

православного сектантства (духобори, молокани, Старий Ізраїль тощо) і 

масонства (Н. Новиков, І. Лопухін, І. Шварц та ін.) до вчення про «зрячий 

розум» і «живознаніє» російських слов’янофілів (О. Хом’яков, І. Киреєвський, 

К. Аксаков та ін.), «цільне знання» Вол. Соловйова, «метафізику серця» 

П. Юркевича, «інтуїтивізм» Н. Лосського, «логізм» Вол. Ерна, онтологічний 

статус істини Є. Трубецького й П. Флоренського, «філософію імені» О. Лосєва 

та С. Булгакова. За визначенням О. Лосєва, «його [Г. Сковороди] система 

послугувала немовби прототипом систем усіх наступних за ним філософів 

Росії» [6], а значення сковородинівських праць для російської філософії він 

порівняв зі значенням греко-римської спадщини для західноєвропейських 

держав. 

На початку ХХІ ст. принцип софійності та його релігійно-філософської 

семантики на теренах східнослов’янського православного простору активно 

досліджується в науковому дискурсі. Цьому питанню присвячено монографії 

В. Брюсової «Софія Премудрість Божа в давньоруській літературі і мистецтві» 

(2006) [3], Р. Демчук «Храм Софії у символічному просторі Русі-України» 

(2008) [4], С. Кримського «Під сигнатурою Софії» (2008) [5] та інші праці. 

Софіологія Г. Сковороди ґрунтовно студіюється у спільній монографії 

Л. Ушкалова й О. Марченка «Нариси з філософії Григорія Сковороди» (1993). 

Дослідники дійшли висновку, що вона органічно пов’язана з ученням 
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мислителя про три світи, а її таємничі прикмети видозмінюються щодо кожного 

з них: «Якщо Премудрість-Софія, – пишуть науковці, – в безкінечності 

«обительного мира» являє собою Бога-Отця, в «освіті символів» – Святого 

Духа, – то у межах «мікрокосму» (людина та соціум) вона постає Богом-

Сином» [10, с. 34]. Цілком погоджуючись із висновками Л. Ушкалова й 

О. Марченка, в цій публікації ми хотіли б представити невелику драматичну 

мініатюру Г. Сковороди «Разговор о Премудрости» в літературознавчому 

розрізі, адже вона зазвичай не аналізується, а просто цитується як художнє 

підтвердження поглядів автора. Маємо намір подати цей матеріал у контексті 

загальної картини сковородинівської концепції Премудрості Божої. 

На сторінках своїх творів Г. Сковорода неодноразово намагався осягнути 

сутність ключового для російського богошукання кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

образу Софії й роз’яснити її сутність: «Начало Премудрости, – був переконаний 

мислитель, – разумети господа [8, с. 184]». Самобутні риси концепції 

софійності Г. Сковороди якнайповніше розкриваються на тлі історичного 

розвою системи уявлень про це глибинне поняття східного богослов’я. 

Найдавніший вітхозавітний образ Премудрості представлений у знаменитих 

Соломонових притчах (Притчі, 8: 22–31): 

22. Господь мене мав на початку Своєї дороги, перше чинів Своїх, 

спервовіку.  

23. Відвіку була я встановлена, від початку, від правіку землі. 

24. Народжена я, як безодень іще не було, коли не було ще джерел, водою 

обтяжених. 

25. Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки. 

26. Коли ще землі не вчинив Він, ні піль, ні початкового пороху всесвіту. 

27 Коли приправляв небеса, я була там, коли круга вставляв на поверхні 

безодні. 

28. Коли хмари уміцнював Він нагорі, як джерела безодні зміцняв.  

29. Коли клав Він для моря устава його, щоб його берегів вода не 

переходила, коли ставив основи землі. 

30. Я майстром у Нього була, і була я веселощами день-у-день, радіючи 

перед обличчям Його кожночасно. 

31. Радіючи на земнім крузі Його, а забава моя із синами людськими!  

У повному варіанті наведеної глави Премудрість Божа представлена як 

мета людського існування (1–11); підкреслено її панування у світі (12–21); 

наведено свідоцтва її особливого місця в процесі створення світу (22–31); 

додано мотив божественної благодаті для тих, хто усвідомить її всеохоплюючу 

владу (32–36). Старозавітний текст свідчить, що незалежно від людського 

досвіду, існує одвічна Божа Премудрість, яка координує злагодженість і 

майбутній розвиток світу. Всі існуючі риси Премудрості Божої містять 

таємничі ознаки в пізнанні її сутності. Так, вона є частиною Бога й водночас 

відокремлюється від нього; має виразну жіночу іпостась; Бог діє через неї так 

само, як і через святого Духа; близькість з нею адекватна близькості із самим 

Богом. 

У православній традиції поняття Софії як Премудрості Божої сягає 
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корінням не тільки Біблії, але й давньогрецької філософії. В «дофілософський» 

період розвитку античної культури побутувало ототожнення Софії з Афіною в 

контексті прагнення розумного впорядкування умінь і навичок суб’єкта, що 

пізнає світ і реалізується в ньому, як це спостерігаємо в поемі Гомера «Іліада», 

зокрема в епізоді наставництва Афіни-Софії в опануванні одним з героїв 

теслярського ремесла. Згодом поняття про Софію розвивається в напрямах 

розуміння такого умоглядного поняття, як «знання про сутність» (Аристотель), 

«знання про першопричинність сутності» (Ксенократ), «одвічний ейдотичний 

образ» (Платон). У неоплатонізмі софійність трактувалась як абсолютна 

ідентичність ідеального й реального з акцентуалізацією ідеї творчого характеру 

реалізації божого задуму (Плотін) в архітектоніці самодостатніх ейдосів 

(Прокл) [7]. 

У старозавітній традиції, – вказує С. Аверинцев у спеціальній розвідці 

свого енциклопедичного проекту «Софія-Логос» (2007), – «вона [Софія] 

виступає як дівоче породження верховного Отця, до тотожності до Нього 

наближене», «як майстриня, котра за законами божественного ремесла 

розбудовує світ», уподібнює її до Афіни. «Як грецьке слово Софія, так і 

відповідне йому давньоєврейське слово, – відзначає дослідник, – жіночого 

роду, і в пасивному образі «безплямного дзеркала Божого діяння» (як 

визначається Софія Муд. 7:26) вгадуються жіночі риси» [1, с. 187]. 

Софіологія Г. Сковороди розлого викладена в його лекційному курсі 

«Начальная дверь ко христіанскому добронравію» (глава 4). Мислитель 

виходить з ідеї дзеркального відображення Творця в Софії, порівнюючи 

Премудрість Божу з «його [Бога] природним портретом і печаткою» в контексті 

синонімічного ряду «промисел», «чистѣйшій, всемірный, всѣх вѣков и народов 

всеобщій ум». Він розвиває ідею дзеркального єства Біблії й Божої Премудрості 

у книзі «…Жена Лотова». Частинки розбитого дзеркала, – пише він, – 

відтворюють одне обличчя як ціле. Так і різнолика Божа Премудрість 

об’являється в різноманітних, «стовидных, тысячеличных ризах» у царських і 

селянських, давніх і сучасних, багатих і вбогих нарядах, а то й у найпідлішому і 

блазнівському наряді вона одна й та сама [9, с. 55]. 

Г. Сковорода послідовно передає сутність Премудрості в архітектурних 

термінах, виходячи з біблійного догмату «Софія-майстриня»: «Она весьма 

похожа на искуснѣйшую архитектурную симмитрію, или модель, который, по 

всему матеріалу нечувствительно простираясь, дѣлает весь состав крѣпким и 

спокойным, всѣ прочія приборы содержащим» [8, с. 147]. «Разумная 

древность», – додає він, – порівняла з математиком і геометром через 

відповідність і продуманість будь-яких природних пропорцій та розмірів, 

давньоєврейські мудреці уподібнили її до «горщечника». Але будівничий 

характер впливу Софії-майстрині щонайперше реалізується на духовному рівні. 

Християнське переконання про ефект одухотворення сущого Премудрістю 

Божою Г. Сковорода доповнює категоріями Прекрасного й Корисного: «Она во 

всех наших всякаго рода делах и речах душа, польза и краса, а без нея все 

мертво и гнусно» [8, с. 47]. 
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Якщо мета людського існування в цілому зводиться Г. Сковородою до 

досягнення щастя, то особлива роль у цьому процесі відводиться дії Софії. Це 

виражається в такій тонкій матерії, як стан особливої гармонії, коли суб’єкт 

«чувствует блаженство, или удовольствіе». Життєвий урок буде виконаний, 

якщо людина відчуватиме таку дію Божої Премудрості: «Родимся мы все без 

нея, однак для нея», – пише мислитель [8, с. 147]. Софія як дзеркало, або 

«печатка» Бога, особливим чином накладає свій відтиск на особистість: «Кто к 

ней природнее и охотнее, тот благороднее и острее…» [8, с. 147]. А якщо 

Премудрість є складником серцевих нахилів, то людина випромінює немовби 

«райській некій дух и вкус, пленяющій к дружелюбію» [8, с. 148]. 

Згідно з розумінням Г. Сковороди, «промысл» Софії постає в «созиданіи 

рода человеческаго», оскільки вона, «напечатуясь на душе», робить із 

«матеріального болвана» людину. Рушійну творчу силу Божої Премудрості він 

описує категоріями релігійно-екстатичної піднесеності й замилування: «Она 

различит нас от звѣрей милосердіем и справедливостью, а от скотов – 

воздержаніем и разумом; и не иное что есть, как блаженнѣйшее лицо божіе, 

тайно на сердцѣ написанное, сила и правило всѣх наших движеній и дѣл. В то 

время сердце наше дѣлается чистым источником благодѣяній, несказанно душу 

веселящих; и тогда-то мы бываем истинными по душѣ и по тѣлу человѣками, 

подобны годным для строенія четвероугольным камням, с каковых живый 

божій дом составляется, в котором он особливою царствует милостію. Трудно 

неоцѣненное сіе сокровище проникнуть и примѣтить, а для одного сего любить 

и искать ее нелегко» [8, с. 148]. 

Іншою характерною ознакою осмислення Г. Сковородою образу 

Премудрості Божої є намагання тлумачити його в категоріях античної 

міфопоетичної образності, зокрема через ототожнення з образом 

давньоримської богині мудрості Мінерви. Митці епохи бароко в цілому активно 

вводили античну міфопоетику в художній і богословський дискурс (див. 

детальніше: [11]), тому за тих часів ототожнення сакрального християнського 

образу Софії з поганською богинею не вважалось святотатством. Але якщо для 

освітян XVIII ст. міфологічні сюжети залишалися не більш ніж мертвими 

алегоріями або красномовними метафорами, то Г. Сковорода постійно прагнув 

роз’яснити сутність того чи іншого образу, донести до реципієнта нове 

розуміння давніх сюжетів, відштовхуючись від переконання в наявності 

спільного стрижня у язичницьких та християнських релігійних уявленнях. 

«Бог, природа и Минерва есть то же», – пише Г. Сковорода у «силі» 

однієї з байок, анотуючи цим не стільки пріоритет умоглядно-пантеїстичного 

способу розуміння матеріальної природи реалізації божого задуму, скільки 

провідну ідею своєї етико-філософської концепції: життя за природою, тобто 

згідно зі своїм покликанням і творчими нахилами, що робить людину 

щасливою незалежно від матеріальних обставин. Саме ця «божественная в 

человѣкѣ сила, побуждающая его к сродности, – пише він, – называлась у 

древних єгиптян Ісыс, Isis, у еллин – […] Athena, у римлян – Minerva, сиречь 

natura» [8, с. 423]. Мінерва, вважає герой сковородинівського діалогу Яків, була 
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людиною (жінкою або чоловіком), народженою для того, щоб знати напевне й 

навчити людей, у чому полягає сутність щастя. Кінцевою метою вчення про 

мудрий спосіб життя було досягнення душевної рівноваги, гармонії та щастя 

тієї частинки божого духу, що вміщується в кожній людині. «Сего духа, – 

говорить він, – если кто, не слушая, принимался за дело, о сем у язычников 

была пословица: Invita Minervâ – «без благоволенія Минервы», а у нас говорят: 

«без бога» [8, с. 424]. 

Ця думка фігурує і в моралі латиномовної байки Г. Сковороди «Fabula de 

Haedo et Lupus Tibicine» («Басня Езопова») як вислів «Tu nihil invita dies facies 

ve Minerva», що означає «Не кажи й не роби нічого без благословення 

Мінерви», а в україномовній редакції цього ж твору передана словами: «Не 

ревнуй о том, что не данно от бога». Її підхоплює й герой діалогу «Разговор, 

называемый алфавит…» Лонгін, який, посилаючись на слова Григорія щодо 

тлумачення ним вислову «без благоволенія Минервы», роз’яснює: «Не пялься к 

тому, что не дано от природы», «без Бога, знаеш, нельзя и до порога», «Если не 

рожден, не суйся в книгочество», «За богом пойдеш, доброй путь найдеш», «Да 

знает же всяк свою природу и да искушает, «что есть благоугодно богу» [8, 

с. 424], оскільки, за глибоким переконанням учасників розмови, дбайливе 

слідування богові є найсолодшим джерелом миру, щастя й мудрості. Через це 

ж, вважає Г. Сковорода, тотожна натурі Мінерва була поставлена у давньому 

Римі «начальницею всѣх наук и художеств», а найкращі античні виразники 

науки («древние любомудрецы») бралися за свою справу з її благословення. 

Головним висновком міркувань Г. Сковороди щодо сутності алегорези 

Мінерви стало переконання у справжньому християнському наповненні ідеї 

мудрості слідування своїй природі, яку сповідували і язичники («будьто всѣми 

ими образ владѣющій Христов»), через що вона «перестает быть 

идолослужительною» [8, с. 424]. «Премудрости дѣло в том состоит, – 

переконаний він, – чтоб уразумети тое, в чем состоит щастіе – вот правое 

крыло, а добродѣтель трудится сыскать. По сей причинѣ она у еллин и рымлян 

мужеством и крѣпостію зовется – вот и лѣвое. Без сих крил никоим образом 

нелзя выбраться и взлѣтеть к благополучію» [8, с. 326]. 

Роздуми Г. Сковороди про втрату сучасною йому людиною уявлення 

щодо справжньої мудрості та віддалення від істинного життєвого шляху 

привели до створення драматичної мініатюри «Разговор о Премудрости», де в 

художній формі викладаються основні думки мислителя щодо означеної 

проблеми. Цей уривок є різновидом агону – словесного диспуту як 

центрального композиційного елемента аттичної драми. Дійовими особами 

виступають Людина і Мудрість. Остання у виразній біблійній традиції є 

втіленням жіночості й непорочності. Людина звертається до Мудрості як 

джерела будь-якої «доброты» и «стройности» з проханням представити себе, 

роз’яснити їй свою природу, оскільки розуміє важливість останньої у своєму 

житті («вѣть всяка без тебе дурна у нас дума»). Вона прагне позбавити 

Мудрість ознак безособовості й просить її назвати своє ім’я, оскільки у назві 

кожної істоти або речі є натяк на її духовне єство. Мудрість відкриває своє ім’я, 
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вказуючи на основоположні фігури греко-римської і християнської культури 

Софія – Мінерва – Христос [8, с. 94]: 

Мудрость.         У греков звалась я Софіа в древной век, 

А мудростю зовет всяк руской человек, 

Но римлянин мене Мінервою назвал,  

А хрістіанин добр Христом мне имя дал. 

Мудрість уточнює, що перебуває скрізь («в хинской стороне» і серед 

варварів), але в різних місцях її по-різному звати. На здивування Людини, чим 

можна пояснити перебування Мудрості як сакрального християнського поняття 

серед самісіньких поган, вона терпляче пояснює, що піклується з отцем усього 

сущого про всіх людей, які прагнуть вести мудрий спосіб життя. Так, усупереч 

уявленню про те, що немає спасіння поза межами православної церкви, 

Г. Сковорода демонструє цілком теософське переконання в тому, що в кожному 

віровченні, зведеному до сповідування благочестивого способу життя, є 

частинка божественної істини [8, с. 94]: 

Человек. А с хинцами ты как обходишся, открой? 

Мудрость. Так точно, как и здесь: смотрю, кто мой, то мой. 

Человек. Там толко вѣть одны погибшіе живут? 

Мудрость. Сестра вам это лжет, так точно, как и тут. 

Філософ-поет доходить висновку, що у світі торжествує сестра-антипод 

Мудрості – «Безтолковщина» і в традиціях українського бурлеску зображає 

народну глупоту на противагу високим уявленням про мудрість народу. 

Людина починає гадати, який вигляд має Безтолковщина: чи є в неї роги, 

борода і чи не носить вона перегодом клобук (монаший головний убір), чим 

доводить свою співбесідницю до гнівного стану. В маленькій драматичній 

мініатюрі майстерно передано трагедійне напруження в розвитку дії. Якщо в 

експозиції обидва персонажі налаштовані доброзичливо, в ході розмови кожний 

із них починає нервувати (Людина через неспроможність зрозуміти глибину 

божого задуму, а Мудрість – через обмеженість і самовпевненість 

співрозмовника), то в заключній частині вони вже кричать один на одного і в 

тій лайці останнє слово залишається за Людиною: Дурак! / Вѣть глупа ты 

сама; Ты вріош! / ты всіо вріош; Ищезни проч! / Ищезни лучше ты! тощо. 

Людина як збірний образ народу залишається переконаною у своїй 

правоті і доходить до тотальної підміни понять: вона вважає глупою саму 

Мудрість, оскільки, на її погляд, та говорить їй нісенітниці [8, с. 95]: 

Людина. Вѣдь глупа ты сама, если в обман далась. 

Чево здѣсь не слихать нигдѣ, ты всіо вріош 

И, подлинно сказать, нелѣпую поіош. 

Г. Сковорода демонструє, що, за невеликим винятком, люди вперто не 

бажають шукати істини. Автор комічно передає відчуття власної гідності 

обмеженого протагоніста, який підводить підсумки своєї розмови з Мудрістю і 

безапеляційно визнає неможливість широкого розповсюдження її «диких» 

гуманістичних ідей, пов’язаних з язичницькими міфологемами і теософською 

тезою про безпочатковість істини [8, с. 95]: 
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Людина. Родился здѣсь народ и воспитан не так,  

Чтоб диких мог твоих охотно слушать врак. 

Чуть развѣ сищется один или другой,  

Чтоб мог понравится сей дикой замисл твой. 

Таким чином, ідею Софії Премудрості Божої Г. Сковорода осмислює на 

різних рівнях: у межах ортодоксальної концепції «Софія – дзеркало боже»; в 

архітектурних концептах, які сягають корінням старозавітного зіставлення 

«Софія – майстриня»; в категоріях барокової міфопоетичної образності, 

виводячи ряд Софія – Афіна – Мінерва – Христос. Божа Премудрість мислиться 

ним як органічна складова концепції щастя, оскільки відчуття блаженства, 

умиротворення, гармонії та духовної втіхи досягається виключно за її 

посередництва. 

Український мислитель витлумачує популярний у східноправославному 

просторі образ Софії у властивому йому синтезуючому ключі. Сокровенний 

смисл поняття Премудрості він вбачає в необхідності зрозуміти, в чому полягає 

«істина» існування людини, її «натура», «природа», життєве покликання, 

реалізація якого веде до гармонії зі своєю душею як частинкою Божого духу. І 

оскільки людина-творець (мікрокосм) є втіленням Бога-творця (макрокосму), а 

відтак і співтворцем матеріального світу, розбудова якого в гармонії з собою (а 

відтак і з Богом) становить Премудрість, то концепція софійності в естетико-

філософських поглядах Г. Сковороди пов’язана з об’єднанням усіх існуючих 

визначень в одне. Сковородинівська софіологія передбачає становлення 

суб’єкта-деміургоса (Афіна-Софія), знання первопричинності (антична 

філософія), дуалізм ідеального і реального планів буття (неоплатонізм), ідею 

відбиття божого промислу й жіночу іпостась Премудрості (Вітхий Завіт), 

ідентичності Софії та Христа (Новий Завіт). Пов’язані з принципом софійності 

образи античної міфології (Афіна, Мінерва) в типовій для Г. Сковороди манері 

розкриваються в контексті зміни автентичного образно-сюжетного ладу 

традиційної структури міфу, слугуючи ілюстративним матеріалом для 

доведення ідеї всеосяжності різноликої Софії-Премудрості. 
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Г. В. Буткова 

 

ПРИРОДА ЛЕКСТИЧНИХ ЗАМІН У РІЗНИХ РЕДАКЦІЯХ ТЕКСТУ 

(НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ Ю. ЯНОВСЬКОГО) 
 

За останні десятиліття в українському науковому дискурсі 

спостерігається пожвавлення уваги дослідників (і літературознавців, і 

лінгвістів) до текстологічних проблем художнього тексту («Текстологія 

поетичних творів Павла Тичини» (1990) С. А. Гальченка; «Над рукописами Лесі 

Українки» (2001) М. М. Гнатюк; «Проза Володимира Винниченка: проблеми 

текстології» (2008) Т. В. Маслянчук; «Григір Тютюнник: текстологічна та 

джерелознавча проблематика життя і творчості» (2010) О. І. Неживого та ін.). З 

огляду на численні фальсифікації автентичних текстів багатьох анафемованих 

радянською ідеологією письменників, роль текстології сьогодні набуває 

особливого значення. За словами відомого текстолога Г. Аврахова, «це тим 

необхідніше, що процес визначення, стабілізації авторських текстів, очищення 

їх від грубих помилок і спотворень, чужорідних привнесень, яких 

напластувалося предоволі і без усунення котрих годі й думати про осягнення 

заповітних цілей, надто затягнувся» [1, с. 4]. 

У цьому сенсі особливо важливими видаються тривожні застереження й 

невтішні висновки сучасних учених щодо сьогоднішнього стану текстологічних 

студій, які, на жаль, ще «перебувають на маргінесі філології» [8, с. 13]. 

Головним чином це стосується найбільш спотворених текстів письменників, до 

яких належить і Ю. Яновський. Відомо, що його мовний стиль 

характеризується багатством і колоритністю лексики, розмаїтістю 

синонімічного спектру. Ретельна робота над шліфуванням мовного рівня тексту 

спонукала його до численних правок та замін, що закономірно призводило до 

появи нових редакцій того чи того твору. Хоча були й інші причини такого 

явища, пов’язані з об’єктивними факторами, зокрема, з прагненням 

«одержавити» талант митця з боку радянської критики, що спричиняло 

виникнення вимушених версій того самого тексту відповідно до приписів 

монопольної соціалістичної естетики. В останньому випадку йдеться 

здебільшого про виправлення «помилок» власного таланту. А з ними, як 

слушно зауважує Р. Харчук, Ю. Яновському доводилось «боротися протягом чи 
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не всього свого творчого життя» [16, с. 33]. Тому сьогодні вельми актуальними 

є проблеми текстологічних досліджень його спадщини– і літературознавчих, і 

лінгвістичних. Тому цілком закономірним видається питання про те, що 

«сталося з текстом», «за яких обставин це сталося і чому» [6, с. 486]. 

Індивідуальна творча практика Ю. Яновського засвідчує дві тенденції 

замін і правок (від локальних лексичних до сутнісно змістових, переважно – 

ідейно акцентованих). Перша – зумовлена виключно мистецькими настановами 

автора, його ненастанним прагненням відгранювати стиль письма, 

употужнювати естетичний потенціал вислову й тексту в цілому, друга ж – 

пояснюється чинниками ідеологічного плану. Як і багато інших його 

сучасників, Ю. Яновський у суворі часи сталінського «великого перелому» 

перебував під «ковпаком» радянських спецслужб. На нього неодноразово 

надівали «жупел» українського буржуазного націоналіста, у різні роки 

викривали за «біологізм» і «негацію соціальності».Тож за виживання йому 

доводилося «розплачуватися складними внутрішніми саморевізіями, 

психологічною «ломкою», втратою індивідуального голосу» [9]. 

Порівняння прижиттєвих редакцій романів Ю. Яновського дозволяє 

виявити виправлення й заміни, внесені в тексти творів у процесі їх 

доопрацювання, відточення до високого рівня досконалості й тим самим 

проникнути в мистецьку лабораторію письменника, простежити його роботу 

над словом, з’ясувати наріжні грані стильової манери, оскільки стиль кожного 

митця великою мірою знаходить свій пластичний матеріальний вияв у мові. 

Ю. Яновський, як підкреслює К. Волинський, був надзвичайно 

самовимогливий, самокритичний. У передмові до свого «чотиритомника 

(датованій жовтнем 30-го року) він зробив ряд гостро критичних закидів на 

адресу власних попередніх творів» [2, с. 8]. Партитура нових редакцій 

демонструє «тріумф митця над творивом» (Є. Маланюк). Робота над 

удосконаленням «будови речення, його епітету, його метафори» є окремою 

темою для фахівців-аналітиків [7, с. 331]. 

Частотне втручання письменника у власні романи потребує ретельного 

дослідження внесених ним змін у різні рівні художньої мови, оскільки саме у 

ній закорінено смислову й емоційно-експресивну енергетику тексту. М. Гнатюк 

у монографії «Юрій Яновський: Текст і авантекст» з цього приводу зауважує: 

«Формою реалізації авторського задуму, практичним вираженням думки є мова 

художнього твору. Вона – і засіб ставлення автора до описуваного, і форма 

втілення його естетичних та емоційних переживань» [3, с. 139]. Текстологічні 

правки й заміни в мовно-стилістичній парадигмі прози Ю. Яновського частково 

розглядалися в окремих працях дослідників (здебільшого – літературознавців), 

що з’являлися в різний час у материковій Україні та в еміграції (К. Волинський, 

О. Килимник, Г. Костюк, Л. Новиченко, Є. Маланюк, В. Панченко, Р. Харчук та 

ін.). Однак вони поки що мають спорадичний характер, а тому вимагають 

ґрунтовнішого, масштабнішого й системнішого вивчення. Саме цим 

зумовлюється актуальність порушеної у статті проблеми, розв’язання якої, як 

нам видається, частково заповнить лакуни в науковому осмисленні феномена 

істинного Ю. Яновського, впритул наблизивши до автентичності його тексту. 
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Для систематизації лексичних замін у романах Ю. Яновського залучаємо 

до своїх спостережень такі прижиттєві редакції його романів: «Вершники» за 

1935, 1937, 1939, 1946, 1950, 1954 рр. (остання редакція лягла в основу видання, 

що ввійшло до п’ятитомного зібрання творів 1982–1983 рр.); «Майстер 

корабля» за 1928, 1930, 1931 рр. (остання редакція стала джерелом публікації 

спадщини письменника, датованої 1983 роком); «Чотири шаблі» за 1930, 1931 

рр. (друга редакція твору без жодних змін наявна в оприлюдненому 1983 року 

виданні художнього доробку митця). 

Ґрунтовний аналіз різних редакцій творів Ю. Яновського, 

репрезентативних з огляду на заявлену тему, свідчить про те, що лексичні 

заміни (насамперед – заміни синонімів), здійснювані автором, 

підпорядковувались загальній тенденції творчої манери, зокрема, прагненню 

естетично перезарядити слово, поповнити його енергію, адекватніше передати 

нюанси відображуваних об’єктивних реалій, усебічніше виявити або ж 

уточнити зміст. Письменник не тяжів до ретроградності чи консерватизму, 

«прораховуючи» місцерозташування кожної мовної одиниці в тексті, що 

нерідко призводило до багатьох корекцій попереднього варіанта слова, фрази, 

фрагмента тощо. В проаналізованих прижиттєвих виданнях його романів 

зустрічаємо виправлення та заміни різного характеру. В цьому плані нам 

особливо суттєвими видаються такі: 

1. Фонетичні заміни, тобто ті, що ілюструють роботу автора над 

удосконаленням мови творів згідно зі змінами норм української 

літературної мови та чинного правопису. Так, наприклад, слово 

фура, яке зустрічається у виданнях «Вершників» за 1935, 1937, 1939 

рр., в редакціях наступних років замінено лексемою хура. 

Аналогічними факторами спричинені й заміни розмовних форм 

типу коршма, яшне (тісто), солодчої (тайни), кректали на такі 

нові варіанти: корчма, ячне, солодшої, крехтали й под. 

2. Словотвірні заміни: опішена кіннота (1935, 1937, 1939 рр.) на 

спішена кіннота (1946, 1950, 1954 рр.); обрубщики, кіннотчики, 

канавщики, формівщики (1935, 1939, 1946, 1950 рр.) на обрубники, 

кіннотники, канавники, формівники (1954 р.); сталева держава 

(1935, 1937, 1939, 1946 рр.) на стальна держава (1950, 1954 рр.); 

полишивши (1935, 1937, 1939, 1946 рр.) на залишивши (1950, 1954 

рр.) та ін. 

3. Словозмінні заміни: до Донбаса, Сиваша (1935, 1937, 1946 рр.) – до 

Донбасу, Сивашу (1950, 1954 рр.); ішли цеп’ю (1935, 1937, 1939 рр.) 

– ішли цепом (1946, 1950, 1954 рр.); від просіка, до просіка, 

широкий просік (1935, 1937, 1939 рр.) – від просіки, до просіки, 

широка просіка (1946, 1950, 1954 рр.); із столу (1935, 1937, 1939, 

1946 рр.) – із стола (1950, 1954 рр.) та ін. 

4. Синтаксичні заміни: ходили через ціле життя (1935, 1937, 1939, 

1946 рр.) – ходили ціле життя (1950, 1954 рр.); багато вищі 

чоловічого зросту (1935, 1937, 1939, 1946 рр.) – багато вищі за 

чоловічий зріст (1950, 1954 рр.); малого зросту (1935, 1937, 1946, 
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1950 рр.) – малий на зріст (1954 р.); за кілька хвилин (1935, 1937, 

1939, 1946 рр.) – через кілька хвилин (1950, 1954 рр.) та ін. 

5. Заміни, спрямовані на усунення розмовних русизмів: ребята (1935, 

1937, 1939, 1946 рр.) – хлопці (1950, 1954 рр.); ленти (1935, 1937, 

1939, 1946 рр.) – стрічки (1950, 1954 рр.); парень я був крепкий 

(1935, 1937, 1939, 1946 рр.) – хлопець я був кріпкий (1950, 1954 рр.); 

щитані люди (1935, 1937, 1939, 1946 рр.) – лічені люди (1950, 1954 

рр.); і душа з них вон (1935, 1937, 1939, 1946 рр.) – і душа з них геть 

(1950, 1954 рр.) та ін. 

6. Заміни, зумовлені суто мистецькими уподобаннями й настановами 

автора. Чимало з них були спрямовані на вилучення 

натуралістичних епізодів (почасти – окремих деталей), що 

суперечили загальній стилістичній тональності твору. Так, 

наприкінці новели «Батальйон Шведа», починаючи з видання 

роману «Вершники» 1950 року, опущено натуралістичну сцену, що 

йшла врозріз із загальним романтичним характером оповіді («Цей 

мертвий генерал, напханий астмою, калом і страхом, і деякі бійці, 

проїздячи над ним, мочилися на його проклятий блиск»). У новелі 

«Шаланда в морі» роману, датованого 1950 роком (та й подальших 

його редакцій), знято слова «самця й самицю в природі» із вислову 

«та така вже любов і так вона парує самця й самицю в природі». 

Подібних прикладів у творчій практиці письменника подибуємо 

немало. 

7. Заміни, спричинені вимушеним зміщенням ідеологічних акцентів, 

пов’язані з тиском на письменника з боку партійно-державних 

структур, що спостерігалось у всій українській літературі періоду 

панування якнайсуворіших регламентацій соціалістичного 

реалізму. Абсорбування художнього субстрату тексту ідеологічним 

форматом вельми помітно вплинуло на численні редакції багатьох 

творів Ю. Яновського. Так, через 20 років після написання 

«Майстра корабля» (1928) письменник зробить офіційне зізнання 

щодо своїх «мистецьких помилок» у покаянній статті, 

опублікованій на сторінках «Літературної газети» 1 квітня 1948 

року. Він «картав себе за «формалістичний задум», «шкідливі 

деталі», «відірваність від життя» [9], констатував, що, його роман 

«викликає подив» у сучасного читача, оскільки подібний до творів 

О. Гріна з його «абстрактними країнами, невідомої національності 

дієвими особами, відірваними від життя романтичними 

ремінісценціями» [18]. Отож, у подальших редакціях «Майстра 

корабля» фактично знімається слово «романтика», яке, починаючи 

з 1930-х років, вживається в умовах «реалізмоцентризму» 

(М. Наєнко) з негативним значенням. 

Нові редакції «Вершників», котрі видавались у 30-і роки, пояснюються 

найперше чинниками ідеологічного характеру. Так, у зв’язку з репресіями 

культівської пори багатьох діячів громадянської війни з новели «Батальйон 
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Шведа» (роман «Вершники») було вилучено численні прізвища, які в сучасних 

виданнях подаються за автентичним текстом. Наведемо один із багатьох 

можливих прикладів: «…рік боїв із французами, німцями – під Миколаєвом і 

Одесою, рік героїчного, славетного відходу Таманської Армії товариша 

Ковтюха, рік зрад Григор’єва й Махна […] ще юний Віталій приймак не водив 

дивізії червоного козацтва у легендарні рейди…» [17, с. 230]. Про втручання 

самого автора у власний текст під тиском ортодоксальної критики свідчить 

драматична видавнича історія роману «Майстер корабля», за який у 1930-і роки 

письменника, як підкреслює В. Панченко, «тяжко били, інкримінуючи відрив 

від дійсності» [12, с. 6]. Особливих нагінок зазнав роман «Чотири шаблі». 

Викривальний тон щодо оцінок твору задав І. Микитенко, якого охоче 

підтримав тодішній критик Б. Коваленко. У статті «Нацдемівська ідеологія в 

історичному романі української літератури» він писав: «Стилізуючи 

пролетарську революцію в дусі нацдемівщини під націоналістичний 

«загальнонародний» повстанський рух, автор відповідно малює червоних 

партизанів як розбурхану анархію, як нащадків «запорозької вольниці», як 

шукачів слави та авантурників, що поєднали «лицарську» безбоязкість і 

«шляхетність» з любов’ю до розгулу, пияцтва, грабунків» [4, с. 45]. Він закидав 

письменникові «націоналістичні ухили, пропаганду буржуазного 

індивідуалізму, оспівування анархічної «вольниці», котра в творі буцімто 

протиставлялась організуючій ролі більшовицької партії в роки революції» [2, 

с. 9]. Вульгарно-погромницькими розносами роману «Чотири шаблі» можна 

пояснити офіційну відмову письменникові в перекладі твору російською 

мовою. В архівному примірнику, збереженому у фонді перекладача, наявні 

сліди цензурування тексту за схемами партійно ангажованої критики. Однак 

Ю. Яновський фактично не втрутився у власний текст, за винятком знятого 

післяслова [3, с. 183]. Відома також драматична історія, пов’язана з двома 

редакціями роману «Жива вода» («Мир»), в якому радянська критика кінця 40-

х років вбачала «апологію біологічного начала» [10, с. 3]. 

Нові редакції творів та пов’язані з ними правки й заміни, зумовлені 

ідеологічними чинниками, як справедливо зауважував М. Рильський, не завжди 

«йшли на поліпшення твору» [13, с. 198]. Це неодноразово визнавав і сам 

Ю. Яновський. У період цькувань роману «Чотири шаблі» (1930) він гірко 

зізнавався Г. Костюку: «Вчуся писати «під Кириленка», то наука дуже тяжка. 

До нудоти. Спробуйте писати примітивно, швидко, не турбуючись глибиною 

психологічних і духовних мотивацій вчинків героїв і побачите, як то тяжко. 

Звичайно, коли ви писали колись інакше» [5, с. 366]. Безсумнівно, «наука 

писати по-іншому» позначалась негативно на загальній ідейно-естетичній 

концепції творів. Після критики (фактично – розгрому) «Чотирьох шабель» 

Ю. Яновський, працюючи над «Вершниками», «намагався в новому творі 

розставити акценти так, щоб ідеологічним наглядачам за українською 

літературою причепитися не було до чого» [11, с. 94]. Так, наприклад, він 

свідомо подає до розділу «Шлях армій» як епіграф телеграму Леніна Сталіну 

(«Щойно провели Політбюро поділ фронтів, щоб ви виключно зайнялися 

Врангелем»), а в новелу «Батальйон Шведа» вводить дві згадки про Сталіна. 
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Ідеологічними чинниками, зокрема, намаганням провести у творі виразну 

класову лінію (це давалося письменникові з великими зусиллями), зумовлені 

суттєві корективи в сюжетно-смисловій структурі тексту, а також у заміні 

окремих слів, переважно ідеологічно маркованих. Скажімо, у фрагменті 

первісного авторського варіанта «…і Іван Половець загубив трьох своїх братів 

одного з ним роду, та не однієї з ним кляси» здійснено таку заміну: «…і Іван 

Половець загубив трьох своїх братів, – одного роду, – сказав Герт, – та не 

одного з тобою класу» [20, с. 202]. Як стверджує М. Гнатюк, прикметною 

особливістю такої заміни є те, що саме з уст більшовицького комісара Герта 

звучать ці «уточнення», як ключові постулати більшовицької ідеології» [3, 

с. 234]. Отже, закономірно, що «Вершники» стали твором, де автор, як зазначав 

М. Рильський, «уперше чітко показав класову суть подій, що відбувалися в 

перші роки революції» [14, с. 366]. 

Вимушені змістові корективи закономірно зумовлювали й мовні правки. 

Все ж у більшості випадків лексичні (почасти – й синтаксичні) заміни 

диктувались суто мистецькими спонуками. Лексичні заміни здійснювались 

письменником у словах, що належать до різних повнозначних частин мови. Про 

те, що він дбав про посилення образності слова, його виразності й точності, 

свідчить той факт, що основна частина лексичних замін припадає на останні 

прижиттєві редакції творів. Це здебільшого лексико-синонімічні заміни, 

викликані потребою уточнити вислів, досягти його художньої досконалості, 

якомога точніше передати авторські інтенції тощо. Так, наприклад, у фразі «Ви 

не знаєте запаху порту…» («Майстер корабля») слово запах замінено лексемою 

пахощі. Така заміна з погляду категорій естетики породжує амбівалентність – 

подвійність чуттєвого сприйняття, коли той самий об’єкт викликає в реципієнта 

протилежні реакції: запах – задоволення / незадоволення (пахощі – тільки 

задоволення). Замилування морськими пахощами, від яких герой переживає 

екзальтацію, породило ту заміну, котра стимулює активність і глибину 

сприйняття образу Тайях (пахощі моря – пахощі жінки): «Пахощі жінки 

примусили мене глибше зітхнути, набираючи повітря» [18, с. 36]. Цікавою 

видається лексична заміна слова бажань у фразі «мелодія самотності, 

пустельного вітру, нездійснених бажань…» синонімом жадань. Порівняно з 

названою паралеллю, цей синонім означає «внутрішнє прагнення, потяг до 

здійснення чого-небудь» [15, с. 87]. Він емоційно наснаженіший, поетичніший, 

іманентний художньому письму. Стилістично вмотивована лексема жадань 

породжує ширший спектр асоціацій, викликає в людини естетичне почуття 

розмаїтішого діапазону (вона мріє, жадає), що засвідчує особливості 

романтичного типу світовідчуття Ю. Яновського. Характерною рисою його 

мови є наявність у ній багатьох специфічних моментів, котрі з погляду 

граматичних, лексичних та синтаксичних особливостей у їхніх синтетичних 

зв’язках засвідчують пов’язаність зі світоглядом автора. Лексико-синонімічні 

заміни в аналізованих текстах переконують, що більшість правок охоплює 

розряд загальномовних синонімів, переважно немаркованих. Заміни серед 

індивідуально-авторських слів або ж тих, що вживаються в переносному 

значенні, у творчості письменника зустрічаються рідше, що дає підстави для 
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висновку про карбованість слова, прозорість художнього вислову, 

невимушеність і природність індивідуальної мови митця. 

В аналізованих редакціях текстів письменника зустрічаємо заміни 

діалектної, розмовно-зниженої лексики синонімами літературної мови (язва – 

виразка; мутна – каламутна; полистав – погортав; слідкую – стежу; 

переходяще – перебіжне й под.). Вони свідчать, що письменник вільно володіє 

лексичним фондом національної мови та вміло відбирає з нього все естетично 

придатне для художньої реалізації авторської ідеї. 

Зіставлення різних редакцій романів Ю. Яновського засвідчує 

виправлення-заміни, зафіксовані в пізніших виданнях, розраховані на усунення 

стилістичних недоглядів, огріхів. Ідеться про свідому заміну окремих лексем, 

невдало вжитих у синтаксичній конструкції, про неврахування семантико-

стилістичних можливостей слів при їх сполучуваності з іншими словами 

контексту, що призводить до неточності змісту, до логічної невідповідності між 

поєднуваними мовними сегментами. Так, у редакції 1928 року роману 

«Майстер корабля» у фразі «одержавши мою обіцянку за силу цікавих речей» 

маємо предметно-логічну невідповідність між граматично пов’язаними словами 

«одержати обіцянку» (заміна має таке звучання: «почути обіцянку»). Ці 

лексеми характеризуються різним діапазоном лексичної сполучуваності. 

Лексема обіцянка абстрактна; вона синтагматично має меншу ємність позиції, 

тобто більш синтагматично закрита. Саме це, ймовірно, викликало потребу 

заміни, котра засвідчує ненастанну роботу письменника над шліфуванням 

тексту, що, безумовно, конституює іманентну рису його творчої лабораторії. 

Наведемо фрагмент нового варіанта подальших редакцій роману «Майстер 

корабля»: «Люди ж поважні, що не люблять більше одного разу на рік виїздити 

за місто, почувши мою обіцянку за силу цікавих речей, про які мова буде далі, 

можуть тим часом почитати пообідню газету…» [18, с. 13]. 

Ці й подібні заміни в нових редакціях тексту, пов’язані насамперед із 

волею автора, з його пошуками найвдаліших варіантів стосуються й роману 

«Майстер корабля», неоднозначно сприйнятого та оціненого офіційною 

критикою. З одного боку, його безпосередньо торкнулося начіплювання 

«ідеологічних ярликів», про що читаємо в покаянній статті Ю. Яновського 

«Мої помилки». Однак були й схвальні відгуки про роман, у яких він 

визнавався «цінним явищем в нашій радянській літературі» (Я. Савченко), 

одним із «найвидатніших явищ, що з’явилися протягом останнього часу» 

(Ф. Якубовський). П. Филипович, наприклад, вважав «Майстра корабля» 

неабиякою творчою знахідкою письменника, відзначаючи, що його написано 

«художньою й доброю мовою» [12, с. 269]. 

Наші спостереження над правками автора, виявлені в різних редакціях 

аналізованих романів, переконують у тому, що значну їх частину становлять 

заміни, спричинені спонуками позахудожньої (ідеологічної) сфери. Їх 

виявлення й детальна характеристика в усіх творах Ю. Яновського бачиться 

перспективною лінією не лише дослідження автентичності авторського тексту 

письменника, але й з’ясування багатьох ключових проблем сучасної 

текстології. 
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Т. А.Савоськина 

 

ОБ АРТИСТИЧЕСКОЙ НАТУРЕ ОНЕГИНА 

 

Театр – одно из ранних и сильных увлечений А. С. Пушкина, 

наложивших отпечаток на личность и творчество поэта. Известно, что 

А. С. Пушкин обладал неоспоримым артистическим дарованием. По 

воспоминаниям современников, он виртуозно перевоплощался в различные, 

иногда противоречившие друг другу образы: «шалун-поэт», бретёр, 

ярмарочный мужик «в ситцевой красной рубашке» в окружении нищих или 

«отлично добрый господин, обыкновенно приходящий в монастырь по 
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воскресеньям» – вот далеко не полный перечень обликов, запомнившихся 

близкому окружению поэта. Маски популярных литературных героев также на 

время становились его светской «ипостасью». В одном из любовных посланий 

к А. П. Керн в Тригорское (от 8 декабря 1825 года), разыгрывая тактику и 

стратегию в духе виконта де Вальмона, он писал: «Если Вы приедете в 

понедельник, я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг 

игрив […] и всю неделю у ваших ног» [5, с. 547]. По приезде в Малинники, 

куда поэт был приглашен П. А. Осиповой (октябрь и ноябрь 1828 года), он 

ухаживал попеременно за всеми барышнями, разыгрывая заядлого Дон Жуана, 

и заслужил прозвища «вампир» и «Мефистофель». 

«Актерствование» составляло важный элемент не только повседневной, 

но и художественной жизни Пушкина. Крупный знаток русско-французских 

литературных связей Л. И. Вольперт в книге «Пушкин в роли Пушкина. 

Творческая игра по моделям французской литературы» убедительно 

доказывает, что проигрывание Пушкиным в жизни различных характеров и 

ситуаций зачастую становилось протоэтапом создания будущих 

художественных произведений [1]. Действительно, «ролевая» игра органично 

входит в структуру многих пушкинских образов, среди которых особо выделим 

Евгения Онегина, Лизу Муромскую, Алексея Берестова, Марью Гавриловну, 

Владимира Дубровского. 

Литературоведческое осмысление этого яркого поведенческого феномена 

на художественном материале Пушкина представляется перспективным: оно 

позволит не только расширить представление об индивидуально-

психологических особенностях хрестоматийных персонажей, но и выйти на 

постановку более широкой проблемы – проблемы театральности как особого 

типа художественного мироощущения поэта. Данный вектор исследования 

определяет объект нашего размышления на тему артистической натуры 

Онегина. 

Артист (франц. artiste от лат. artifex – «мастер», artis – искусство) в 

широком смысле слова означает искусный мастер, человек, достигший 

наивысшего мастерства в своем деле, виртуоз. Артистизм – это деятельность, 

поднятая до уровня искусства [4]. Такой деятельностью для Онегина, 

проявляющей наивысшую степень его мастерства, является «наука страсти 

нежной». Наиболее репрезентативными в этом плане являются Х–ХIII строфы 

первой главы романа, повествующие о любовных похождениях петербургского 

денди: 

Х 

Как рано мог он лицемерить, 

Таить надежду, ревновать, 

Разуверять, заставить верить, 

Казаться мрачным, изнывать, 

Являться гордым и послушным, 

Внимательным иль равнодушным! 

Как томно был он молчалив, 

Как пламенно красноречив, 
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В сердечных письмах так небрежен! 

Одним дыша, одно любя, 

Как он умел забыть себя! 

Как взор его был быстр и нежен, 

Стыдлив и дерзок, а порой 

Блистал послушною слезой! 

ХI 

Как он умел казаться новым, 

Шутя невинность изумлять, 

Пугать отчаяньем готовым, 

Приятной лестью забавлять, 

Ловить минуты умиленья, 

Невинных лет предубежденья 

Умом и страстью побеждать, 

Невольной ласки ожидать, 

Молить и требовать признанья, 

Подслушать сердца первый звук, 

Преследовать любовь и вдруг 

Добиться тайного свиданья… 

И после ей наедине 

Давать уроки в тишине! [7, с. 9–10]. 

В данном поэтическом фрагменте артистический склад души Онегина 

наиболее выразительно раскрывается в театральности его поведения, основу 

которого всегда составляет бинарная оппозиция: естественное – притворное. 

Эта особенность личности пушкинского героя обозначена в первом стихе Х 

строфы: «Как рано мог он лицемерить». Глагол «лицемерить», поставленный в 

ударную конечную позицию, приобретает семантическую значимость. Он 

актуализирует способность Онегина к притворству в любви. Такой способ 

взаимодействия с действительностью можно назвать лицедейством: человек 

знает, что он играет, но делает вид, будто все его поведение и слова 

продиктованы естественными движениями души. 

Однако пушкинский герой не просто лицедействует. Обратим внимание 

на авторское замечание в начале ХII строфы «Как он умел казаться новым». 

Выбор лексемы «казаться», с одной стороны, усиливает семантический вес 

«лицемерить», а с другой – его сочетание с прилагательным «новым» 

фокусирует внимание читателя на умении Онегина к перевоплощению, 

являющегося «сердцевиной актерского мастерства». Именно в перевоплощении 

наиболее отчетливо проявляются творческая энергия и художественный вкус 

пушкинского персонажа. Выбрав для себя амплуа героя-любовника, органично 

вписывающегося в гедонистический образ светской жизни, он мастерски 

осваивает его разноплановые образы, разыгрывая их на «сценических 

подмостках» салонного Петербурга с одной лишь целью – одержать победу над 

неприступными светскими красавицами. В результате художественное 

пространство Х–ХII строф, подчиняясь принципам театральности, условно 

делится на пространство «литературного зрелища», где герой романа заведомо 
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выстраивает свое поведение, исходя из осознания себя актером, и пространство 

обыденных жизненных отношений, в которых существуют те, для кого играют, 

так называемый «внутритекстовый зритель». 

Отметим, что артистическая натура у Онегина большого диапазона. В его 

театральном представлении можно выделить несколько характерных ролей 

донжуанского обличья: 

- самозабвенно влюбленный юноша. Повинуясь порывам 

непосредственного чувства, он действует на высшем пределе своего 

темперамента: мог одновременно «Таить надежду, ревновать, / 

Разуверять, заставить верить»; «Пугать отчаяньем готовым»; 

«Молить и требовать признанья»; 

- галантный кавалер, способный «Шутя невинность изумлять… / 

Приятной лестью забавлять, / Ловить минуты умиленья» и, 

наконец, «Умом и страстью побеждать»; 

- мрачный, гордый и при этом послушный Демон, изнывающий от 

безответной любви. 

И, наконец, в ХIII строфе, развивающей мотив адюльтера, Онегин 

предстает в маске «опасного соблазнителя» кокеток записных, но при этом 

остающегося другом «блаженных мужей»: «Его ласкал супруг лукавый / 

Фобласа давний ученик, / И недоверчивый старик, / И рогоносец величавый, / 

Всегда довольный сам собой, / Своим обедом и женой» [7, с. 10]. «Давние 

ученики» Фобласа, попав в искусно расставленные сети Онегина-Фобласа 

нового времени, превращаются здесь в «комических мужей». 

Как видим, Онегин – не просто актер, а актер-художник: он исключает 

игру какой-либо одной краской, ему это скучно и неинтересно. Игра знатока 

«любовной науки» – это свободная импровизация, она ни на чем не 

задерживается, нигде «не окостеневает». Онегин скользит от героя 

жизнеутверждающего к образам драматического и комического плана, 

демонстрируя свои природные актерские способности. Мастер перевоплощения 

весьма умело пользуется внешними средствами театральной выразительности: 

голосом, пластикой, подчиняя их созданию воображаемого характера. Меняя 

одну маску на другую, он с легкостью меняет и речевую манеру общения, 

выражение глаз, что усиливает эффект зрелищности, являющейся значимым 

компонентом театральности. В одной роли он «пламенно красноречив», в 

другой – «томно молчалив», что не менее выразительно, чем слово, в третьей – 

«язвительно злословен»; его «взор» то «быстр и нежен», то «стыдлив и дерзок», 

а порой блистает «послушною слезой». 

Онегин играет с такой эмоциональной самоотдачей и психологической 

убедительностью, что не только жены «блаженных мужей», но и петербургские 

«невинности» невольно соблазняются и неожиданно для молодого человека 

соглашаются на тайное свидание. В заключительных стихах ХI строфы читаем: 

«Преследовать любовь, и вдруг / Добиться тайного свиданья… / И после ей 

наедине / Давать уроки в тишине!» [6, с. 10]. Ключевым словом в этих стихах 

является наречие «вдруг», смысл которого состоит в том, что герой-любовник 

не искал легких побед. Вся его театральная стратегия была сознательно 
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рассчитана на долгую осаду петербургских красавиц, но личная 

притягательность Онегина-актера или «манкость», по выражению 

К. С. Станиславского, настолько велики, что он каждый раз одерживает 

досрочную победу. 

В основе органичного и естественного исполнения пушкинским героем 

своих «ролей» лежит не только его знание женской психологии, в соответствии 

с которой он выстраивает модели своего театрального поведения, но и 

внутреннее вхождение Онегина в образы, позволяющие ему на условной сцене 

реализовать различные грани своей натуры. Игра «ролями» и «масками» 

становится одним из психологических приемов постижения Пушкиным 

многомерности характера своего героя. Размышляя о природе актерской души, 

русский философ нач. ХХ столетия Ф.А.Степун писал: «Когда артистическая 

душа играет, позирует, «актерствует» – это не значит, что она живет ложью, но 

значит только, что она инсценирует второй план своей жизни, что она 

правомерно ищет жизненного отклика своему невмещающемуся в жизнь 

многодушию» [8]. Подчеркнем, что в философской антропологии Ф. А.Степуна 

«многодушие» рассматривается как «положительное богатство человеческой 

души», порождающее особый человеческий феномен – многолюбие. Философ 

говорит о земном эросе: «В многодушии артистической души всегда таится 

такое многообразие эротических возможностей, которое никогда не 

осуществить в жизни» [8]. Однако «соблазн множественности вырастает в 

артистической душе не только на путях эстетической чуткости ко всякой 

индивидуально-завершенной форме, но и на ощущении вечного несоответствия 

между интуитивно данным артистической душе образом любви и ее 

воплощением в самом совершенном и самом прекрасном существе» [8]. Из 

подобных рассуждений неминуемо должно следовать, что Онегин в роли Дон 

Жуана – положительная фигура, ибо в артистической душе, по мысли 

Ф.А.Степуна, равноценны все эстетические проявления личности. Однако столь 

привлекательное для философа многолюбие артистической души не 

выдерживает проверки этическим началом, потому что в его основе лежит 

вожделение, любовь для себя. Достижение же подлинной любви возможно 

только на путях жертвенности.  

В период работы над «Онегиным» Пушкин уже начал осознавать 

порочность эротического плюрализма. Любовные игры, являющиеся приятной 

частью гедонистического образа жизни петербургского аристократа, близкого 

когда-то и юному поэту, утрачивают в глазах автора романа свое обаяние. В 

своих комментариях к пушкинскому роману Ю. М. Лотман справедливо 

замечает, что упоминание «Науки любви» Овидия априори «резко снижает 

характер любовных увлечений Онегина [3, с. 135]. Это особенно ощущалось в 

черновых автографах IХ, ХIII-ХIV строф первой главы, повествующих о 

«б<ест>ыдных наслаждениях» пушкинского героя. И, наконец, в четвертой 

главе поэт окончательно развенчал «науку страсти нежной»: «Разврат, бывало, 

хладнокровный / Наукой славился любовной, / Сам о себе везде трубя, / И 

наслаждаясь не любя. / Но эта важная забава / Достойна старых обезьян / 

Хваленых дедовских времян: / Ловласов обветшала слава / Со славой красных 
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каблуков / И величавых париков» [7, с. 68]. Эта тема найдет свое продолжение 

в поэме «Граф Нулин», написанной приблизительно одновременно с четвертой 

главой романа. 

Вместе с пушкинской переоценкой «донжуанизма» меняется и его герой. 

Многочисленные любовные похождения истощают творческую энергию 

Онегина и опустошают его артистическую душу. Мастер перевоплощения 

теряет во вседневном празднестве представление о том, кто он таков на самом 

деле и для чего живет. Творческий потенциал Онегина, не получивший 

воплощение в созидательной деятельности, порождает в его артистической 

душе страдание, внешним проявлением которого становится неизлечимый 

недуг – «всеразъедающая хандра». В последний раз появившись на светском 

рауте в маске скучающего «байронического» героя, Онегин бежит от жизни «на 

миру». С этого момента начинается детеатрализация пушкинского персонажа: 

он избегает аффектации чувств, театральности поведения, становясь больше 

наблюдателем и зрителем, порой соучастником происходящего, но невольно в 

действие вовлекаемым, как это произошло в сцене именин Татьяны, где он 

вновь убедительно сыграл роль Ловеласа. Для Онегина наступает время, когда 

«ему, как и Раскольникову, надобно прежде всего «мысль разрешить» – то есть 

определить причины появления, возможности и способы излечения этой 

«хандры», «дурного подражанья сплина» [2, с. 50]. 

Дар артистизма связывает Пушкина и Онегина по принципу сближения-

отталкивания. Оба они обладают мастерством «игры» на сцене жизни. Но у 

Пушкина игровое поведение часто подчинено эстетическому заданию, 

нацелено на творчество и обретает новую жизнь в художественном 

произведении. Онегинский же артистизм реализуется в «псевдотворчестве»: 

герою даны «порывы», но не даны «свершения», что, в сущности, и обрекает 

его на роль «культурной ненужности». По сути, Онегин – жертва артистизма, и 

таких, по словам Ф.А.Степуна, было «особенно много среди широких, 

талантливых, богатых, русских натур». 

Таким образом, Х–ХIII строфы первой главы пушкинского романа 

представляются весьма значимыми для понимания артистизма Онегина как 

способа его взаимодействия с окружающим миром. С другой стороны, этот 

поэтический фрагмент активно проявляет театральное мироощущение 

Пушкина, позволяя выявить новые грани его художественного мира. Не 

прибегая к речевому самораскрытию, автор романа создает театрально-броский 

образ Онегина, опираясь на систему средств сценической выразительности: 

перевоплощение, зрелищность, наличие сценического пространства игры и 

«внутритекстового зрителя». И это открывает возможности для изучения 

театральности как психологической и поэтологической категории 

стихотворного романа.  
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Л. В. Колесникова 

 

НОВОЕ В КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ 

 

Способность к отражению объектов окружающей действительности в 

процессе её познания, к её освоению и осмыслению, к распределению, 

классификации явлений проявляется у человека очень рано и связывается с 

усвоением языка, то есть с формированием у него материального субстрата 

результатов познания прежде всего в формах языка. 

Эта способность осуществляется в двух основных процессах – 

категоризации и концептуализации действительности, причем категоризация 

как способ решения квалификационных задач, установления мотивов и причин 

подведения нового объекта под ту или иную категорию [3] признается 

лингвистическим явлением, так как результаты категоризации отражены 

прежде всего в полнозначной лексике, которая в свою очередь может 

обобщаться, подводиться под более общие категории – части речи 

(совокупности однородных грамматических классов слов). 

Распределить слова по частям речи – значит найти критерии, с помощью 

которых на основе законов анализа и синтеза они разойдутся по разным 

рубрикам – категориям. 

В истории русской и зарубежной лингвистики существуют разные 

подходы к распределению слов по частям речи: 

1) первоначально – гомогенный принцип (только на основе 

семантики); 

2) затем оптимальный – гетерогенный, то есть используют 

разнородные признаки. 

Таким образом, сложился комплексный подход к распределению корпуса 

лексики по частям речи. Причем сам комплекс признаков определяется по-

разному: от 3 до 6 и более. 

В русском языке, с развитой морфологией флективно-фузионного типа, 

выделение частей речи осуществляется по нескольким этапам и критериям. 

I этап – учитывается знаменательность / незнаменательность лексики. 

Знаменательные классы слов обозначают понятия, к ним можно 
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поставить логический вопрос; они способны присоединять грамматические 

показатели грамматических категорий. 

Незнаменательные – служебные слова – не обозначают понятий, к ним 

нельзя поставить логического вопроса, они не могут быть именем чего-то 

(применительно к ним говорят не об общем категориальном значении, а о 

назначении), они не способны присоединять грамматические показатели, у них 

нет грамматических категорий, но они сами могут являться такими 

показателями (то есть имеют функциональную значимость). 

Так, приближаются к грамматическим категориям предлоги – показатели 

ГК падежа; частицы – показатели ГК наклонения (повелительного, 

сослагательного); союзы – связи, отношения. 

II этап касается знаменательных частей речи. Они делятся на 2 группы в 

зависимости от способа отображения действительности: 

1) номинативный способ; 

2) прономинальный способ. 

При номинативном – за каждым звуковым комплексом закрепляется, 

определенное содержание, стоит определенный референт. 

При прономинальном – нет постоянной связи между звучанием и 

значением, нет постоянного референта (прономинальная семантика 

свойственна всем местоимениям) [8]. 

На III этапе в составе неместоименной лексики используют одновременно 

три традиционно выделяемых критерия: 1) семантический (значение); 2) 

морфологический (общность грамматических категорий и тождественная 

организация парадигм); 3) синтаксический (функция). 

При этом ведущим определяется семантический критерий [2], который 

непосредственно опирается на формально-грамматические свойства слов, а в 

случае их отсутствия возможно привлечение синтаксической сочетаемости 

лексем и даже синтаксических конструкций в качестве дополнительного 

приема классификации. 

Вместе с тем в рамках традиционных критериев в разных грамматических 

направлениях идут непрекращающиеся дискуссии о разбиении слов по частям 

речи, их количестве и объеме, а также выяснении категориального значения 

устоявшихся, всеми признаваемых частей речи. 

Так, Н. М. Шанский называет 15 частей речи, добавляя к 6 

знаменательным еще 3 (предикативы, причастия, деепричастия), выделяя 

особую часть речи (модальные слова) и особые разряды слов (междометия и 

звукоподражания), оставляя неизменными только 3 группы служебных слов. 

М. В. Панов – 6 частей речи: глагол, существительное, прилагательное, 

числительное, наречие, аналитические прилагательные (беж, макси, ультра и 

под.). У него к частям речи в соответствии с чисто формальным подходом 

относятся слова, являющиеся членами предложения. Местоимения 

распределяются по разным частям речи, а многочисленные слова (все 

служебные части речи, модальные слова и междометия) стоят вне частей речи 

[6]. 

У В. А. Плунгяна наблюдается наиболее универсальное 
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противопоставление грамматических классов лексем – деление на номинанты и 

вербанты (существительные и глаголы). Он устанавливает типичные отличия 

между ними по многим признакам, среди которых главными называет 

обозначения вещи – ситуации и стабильность – нестабильность во времени, 

отвергая при этом традиционный функциональный критерий в их различии – 

предикативность. 

«С типичным существительным связывается представление о конкретном 

объекте (вещи), имеющем пространственные границы и существующем в 

неизменном виде более / менее длительное время.  

Типичный глагол обозначает динамическую ситуацию, т. е. некоторое 

отношение, возникающее между участниками ситуации на определенное время 

и в течение этого времени обычно непостоянное» [7, с. 240]. 

По его мнению, и существительные, и прилагательные, и глаголы 

являются именами предикатов, и различие между ними скорее количественное, 

чем качественное. Язык сам выбирает частеречную принадлежность предиката: 

если данный предикат чаще встречается в воплощенном виде, являясь 

материальным носителем набора свойств, то он реализуется в имени 

существительном, если наоборот – то в глаголе или прилагательном в 

зависимости от его большей / меньшей временной стабильности. 

Р. Я. Баудер предложил классификацию частей речи, на его взгляд, 

решающую проблему статуса местоимений и так называемых особых слов и 

частей речи, объединив последние с многофункциональными частицами, резко 

отличающимися от других служебных слов (предлогов и союзов). 

Он делит все слова на 4 грамматических класса слов:  

1) класс номинативных слов; 

2) класс местоименных заменителей номинативных слов; 

3) класс объективно-релятивных слов (предлоги, союзы); 

4) класс субъективно-релятивных слов (частицы, модальные слова, 

междометия). 

Как видим, 3 и 4 классы разъединены по принципу выражаемой 

модальности. 

Разумеется, грамматические описания частей речи не остаются 

стабильными, а претерпевают самые различные изменения структурно-

содержательного характера. Смена научных парадигм во многом этому 

способствует. Так, в рамках когнитивно-дискурсивного подхода к 

классификации частей речи грамматисты стремятся не только 

продемонстрировать связь частей речи с теми структурами знания, которые 

ими фиксируются, но и предпринимают попытки выявить глубинный 

механизм, управляющий рождением слова – основной единицей языка – и его 

дальнейшим отнесением к той или иной рубрике опыта, то есть сам механизм 

формирования частей речи. 

Один из таких подходов к систематике частей речи находим у Г. Гийома 

[3]. 

Используя метод векторного анализа, он размещает грамматические 

классы слов от общего (широкого, universal) к частному (узкому, singular) в 
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пределах распределения их по двум областям представления знаний – 

пространства и времени. Данные философские категории, по И. Канту, 

являются априорными в когнитивной эволюции человека, отпечатки которой 

остаются на языковых фактах. При этом категории пространства, будучи 

первичными в онтогенезе и филогенезе естественных языков, представляющих 

системы категорий отображения действительности, являются базой для 

формирования категорий времени.  

Вечно движущаяся материя существует в пространстве и во времени, и в 

языковых категориях имя существительное, отображая субстанцию, реальную и 

мнимую, имя прилагательное – признак субстанции, а наречие – признак 

признака, соотносятся с областью представления пространства, а глагол 

коррелирует с областью представления времени.  

Систематика основных частей речи у него графически может быть 

представлена в таком виде. 

 

 П Р О С Т Р А Н С Т В О   

 Имя сущ.    

   Имя прилаг.   

   Наречие   

     

Universal  Неличные формы глагола  Singular 

     

                                     формы)   

  (личные   

 Глагол                                      В Р Е М Я   

 

В системе частей речи в данном направлении происходит убывание 

субстанции и с убыванием субстанции происходит уменьшение 

грамматических форм как совокупности грамматических категорий. 

В области пространства:  

у ИС – 3 грамматических категории (род, число, падеж); 

у ИП – 2 собственных грамматических категории (степень сравнения и 

категория кратких и полных форм); 

у Наречия – 1 ГК (степень сравнения). 

В области времени: 

у Глагола наблюдается различная степень проявления лица действия (процесса, 

состояния) от безличного и неопределенно-личного (общее, широкое) к 

личному употреблению глагольных форм (движение по направлению к узкому). 

Репрезентация знания посредством других частей речи носит 

неоднородный характер. Механизм одних частей речи сходен с механизмом 

имени (местоимение, инфинитив), но не тождествен ему; других – с глаголом. 

Так, краткие прилагательные, имеющие предикативную, а не атрибутивную 

функцию, находятся в области представления времени. Наречие как признак 

признака может соотноситься как с именем существительным (в основном 

через прилагательное), так и с глаголом (очень интересная книга – он читает 
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хорошо). Неличные формы глагола – классический пример контаминации 

областей представления пространства и времени. С одной стороны, они, 

являясь формами глагола, хотя и неличными, соотносятся с областью 

представления пространства; с другой – (инфинитив, причастие и 

деепричастие) близки к частям речи, соотносящимися с областью 

представления пространства. 

Система местоимений является самой разнородной системой в языке. 

Личные местоимения 1-го и 2-го лица актуализируют глагол и указывают на 

коммуникативные роли, 3-ье лицо – не является лицом в коммуникативном 

акте, но традиционно соотносится с глаголом. 

Кроме того, Г. Гийом пытался раскрыть механизм, приводящий в 

движение работу сознания от мысли к слову. Это движение мысли от общего к 

частному и от частного к общему. На первом участке, от общего к частному, 

происходит образование лексического значения слова – лексигенез. На втором 

участке движения мысли от частного к общему мысль включает 

индивидуальное лексическое значение в общую морфологическую категорию, 

происходит категориальное оформление слова в определенную часть речи – 

морфогенез [3]. 

Помимо попыток нового осмысления связи частей речи с мыслительными 

конструктами в лингвистических исследованиях последних лет ученые 

возвращаются к выяснению категориального значения, казалось бы, давно 

устоявшихся грамматических классов слов – имен существительных и 

прилагательных. 

Так, А. Вежбицкая в работе «Семантические универсалии и описание 

языков», отвечая на поставленный ею же вопрос: «Какая разница между 

значением имен существительных и имен прилагательных?», видит основное 

семантическое различие между ними в том, что существительное указывает на 

категоризацию, прилагательное, напротив, указывает лишь на дескрипцию; 

существительные включают в себя понятие вида и субстантивные понятия вещь 

или человек, которые принадлежат к числу универсальных элементарных 

смыслов [1]. 

А. Д. Кошелев в статье «Еще раз о значении имени существительного» 

ищет его категориальное значение, также пытаясь ответить на вопрос: что в 

окружающей действительности описывают существительные? По его мнению, 

в референциальном плане оно соотносится с реальным предметом или живым 

существом, а основное свойство предмета, отличающее его от признака, 

отношения, можно сформулировать так: «…предмет занимает часть 

пространства, конституирует собою место в пространстве, имеет 

самостоятельное местоположение, тогда как признак и отношение сами по себе 

таким свойством не обладают» [5, с. 40]. 

Особое внимание он уделяет отвлеченным именам, поскольку их 

референты не конституируют областей пространства. Вслед за А. Вежбицкой, 

утверждающей, что должны быть достаточные семантические основания для 

получения качественными концептами именного обозначения, автор находит 

следующий семантический фундамент для именования некоторых 
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непространственных образов действительности существительными. 

Прототипические существительные, обозначая предметы как исходные 

элементы пространства, приобретают добавочное категориальное значение – 

самостоятельный элемент мира, которое фиксируется его грамматической 

формой. Называя качественный концепт красота именем существительным, 

говорящие придают ему статус самостоятельного исходного элемента, в то 

время как прилагательное красивый имеет статус свойства, признака, то есть 

вторичной характеристики чего-то уже существующего. 

Можно было бы продолжить иллюстрировать поиски новых решений 

дискуссионных морфологических проблем едва ли не по каждой из 

существующих частей речи, если не быть ограниченными рамками статьи. 

В целом же следует отметить в современных морфологических описаниях 

тенденцию к дальнейшей внутренней и внешней дифференциации частей речи 

с опорой на различные в когнитивном плане лексико-грамматические 

структуры, то есть к возрастающей детализации всех грамматических явлений. 
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Г. Б. Райбедюк 

 

«НАРОД МІЙ Є, НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ!..»  (В. СИМОНЕНКО): 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІМПЕРАТИВ ПОЕЗІЇ ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

 

Історія світової культури розвивається упродовж віків за специфічними 

законами естетики. Її неперервність у багатьох ключових моментах забезпечує 

еволюцію «без лакун і спотворень» (М. Коцюбинська). Українській же 

літературі повсякчас доводиться переживати схему «зруб-парости», «знищення-

відродження» (Ю. Лавріненко). Л. Костенко у статті про Лесю Українку «Геній 
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в умовах заблокованої культури» ставить питання: «Чому у поневолених 

народів є основоположники, борці, мученики, але менше авангардистських 

течій?». І сама ж дає прозору відповідь: «Тому що авангардисти б’ють шибки. 

А тут треба ламати ґрати» [18, с. 5]. Безнастанне вставання з колін, 

відродження, подібно до птаха Фенікса, із тотального попелища, систематичні 

потуги повернути, утвердити й продовжити втрачені надбання – це той 

реальний шлях національної культури, який В. Стус афористично визначив як 

«раптових спроб зазубрені шпилі». 

Одним із таких потужних «паростів» стало визначне явище українського 

культурно-мистецького та суспільно-політичного життя – шістдесятництво. 

Його представники (В. Симоненко, Л. Костенко, І. Драч, М. Вінграновський, 

Вал. Шевчук, Гр. Тютюнник, Г. Кочур та ін.) стали духовними подвижниками, 

лицарями культури, ревними захисниками національних інтересів, що й 

піднесло їх на високий щабель сприйняття і поцінування. Сповідувані ними 

ідеали, реалізовані у творчості й практичному житті, стали докором тим, хто 

«свою іскру Божу послідовно глушив марнослів’ям кон’юнктури» [2, с. 184]. 

Сьогодні ведуться жваві й досить гострі дискусії щодо суті 

шістдесятництва та його місця й ролі в національному поступі народу, впливу 

на пробудження національної свідомості українства. Однак немає розбіжностей 

у поглядах на шістдесятників як на славних лицарів волі, котрі могли б із 

чистим сумлінням сказати про себе словами великого Т. Шевченка: «Ми просто 

йшли. У нас нема / Зерна неправди за собою...». В їхній поезії звучать 

тональності, що концентруються довкола націєтвірного, націєцентричного 

голосу Кобзаря. Г. Касьянов підкреслює, що то «були люди, які символізували 

національно-культурне відродження 60-х, його спадкоємність і життєву силу» 

[16, с. 150]. В. Іванисенко вважає, що це покоління «несподіваних пришельців» 

твердо знало, що прийшло в літературу «не для того, щоб начищати черевики 

більшовицькій мафії, а щоб на останньому рубежі, як оті триста юнаків під 

Крутами, стати на захист свого народу, його зневаженої мови й потоптаної 

гідності. Це було покоління, позбавлене страху» [13, с. 99]. Саме тому 

шістдесятники особливо активно осмислювали тему історичної пам’яті народу. 

Ці «новобранці літератури, які заклекотіли гейзерами творчості в епоху 

демократичних змін», вбачали своє основне покликання в тому, «щоб будити 

приспану національну свідомість» [26, с. 45]. М. Коцюбинська в одному з 

інтерв’ю з цього приводу говорила: «…всі ми виросли на хвилі національного і 

демократичного відродження й були впевнені: те, що було для нас 

найістотнішим, не вдається придушити і при першій же можливості воно ще 

відродиться. Це була якась метафізична віра» [3]. 

Продуктивна художня репрезентація націєтворчої проблематики в 

українській літературі є явищем закономірним і сподіваним – з огляду на 

історичне буття народу, для якого в усі часи пріоритетним залишалось 

«фундаментальне «Хто ми?», що завжди виступало у взаємозв’язку з іншим 

національним питанням – «Бути чи не бути ?» [14, с. 152]. В умовах 

українського буття ці питання здебільшого вирішувались ціною власного життя 

багатьох речників національної ідеї. Як стверджує один із найяскравіших 
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представників покоління шістдесятників, його філософ і літописець 

Є. Сверстюк, «вони використовували антиімперські гармати в обороні своїх 

національних традиційних цінностей, свого єства, в обороні своєї гідності. Крім 

загальних цінностей, мусили ще віднайти і відновити поганьблену національну 

святиню» [29, с. 24]. Якщо європейські філософи й письменники вирішували 

екзистенційні проблеми буття особистості (нації, людства) в умовах 

дегуманізації суспільства через нівелюючий вплив техногенної цивілізації, то 

українським мислителям і митцям повсякчас необхідно вирішувати ще одну 

проблему – проблему існування (виживання) нації в умовах «денаціоналізуючої 

окупації рідної землі» (П. Іванишин). Н. Зборовська підкреслювала, що 

«українське шістдесятництво як феномен літератури і феномен політики 

розпочинається в середині 50-х років стихійним національно-визвольним 

протестом проти імперської тоталітарної системи з метою символічного 

відновлення пошкодженого материнського об’єкта, яким стала колоніальна 

Україна за часів сталінізму» [10, с. 351]. Л. Мороз зазначає, що «попри всі 

несприятливі історико-політичні обставини, українська література завжди була 

частиною життя свого суспільства, своєї нації […] Але ця її особливість 

недостатньо осмислюється нашими дослідниками, частіше помітна схильність 

до комплексування, мало не каяття. Тим часом такі риси, як громадянськість, 

патріотичність, високий гуманізм нашої літератури не мусять вважатись ані 

причиною, ані підставою для тверджень про нібито «другосортність» [25, с. 22]. 

Саме такий тип світоглядно-гносеологічного виміру національного буття 

спостерігаємо у творчості українських шістдесятників. Їхню поезію можемо 

трактувати як складову національної літератури в тому сенсі, в якому її свого 

часу означив відомий еміграційний дослідник В. Державин. Він, зокрема, 

вважав національною ту літературу, котра «формує націю духово, тривало 

позначаючись на її ментальності» [6, c. 599]. Для більшості шістдесятників 

означений напрям художнього мислення визначив зв’язок таких тематичних 

домінант, як «пам’ять» – «батьківщина» – «духовність» [19, с. 199]. За словами 

А. Ткаченка, «непідробна громадянська напруга, високий художній рівень 

творів здобули їм широку читацьку аудиторію, їхні перші збірочки вмить 

зникали з полиць книгарень, окремі вірші переписувалися від руки, усні 

виступи у вузах, колгоспах, військових частинах, на заводах збирали силу-

силенну вдячних слухачів […] Усе це сприяло зростанню інтересу до рідної 

мови, історії, культури» [33, с. 9]. 

У нинішніх надзвичайно складних умовах становлення української 

державності видається вельми актуальним і конче потрібним звернення до 

«громадянського і патріотичного подвигу шістдесятників – не для того, щоб ще 

раз віддати їм належне, щоб ділити славу і розбиратися, хто зробив більше, а 

хто менше. Думається, що їм – живим і замученим – менш важливо, яким 

словом згадує їх Україна – «незлим, тихим», а чи іншим. Болить їм покрита 

туманом непевності майбутність батьківщини. Ідемо до них за порадою, бо нам 

потрібен їхній досвід духовного виростання, протистояння і прямостояння 

(словотвір В. Стуса). На здобутках шістдесятництва ми перевіряємо себе: чи не 

змаліла література після ейфорії першого успішного кроку в незалежність, чи 
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не розгубилась перед складністю завдань і серйозністю допущених помилок ?» 

[13, с. 96]. Сьогодні ми не можемо уявити собі національну культуру без 

творчої когорти «шістдесятників» (поетів, художників, музикантів, кіномитців). 

Вони дали людям надію, сміливо стверджуючи, що «жити у своїй незалежній 

державі – не така вже й примарна ідея, а цілком реальна річ, котрої повинні 

прагнути всі, хто має хоч краплину власної гідності» [28]. Є. Сверстюк з цього 

приводу говорить: «Загадка живучості шістдесятників на арені раптових змін 

на зламі 80–90-х років, очевидно, в тому, що світ прийняв мову, вистраждану 

тим драматичним поколінням» [29, с. 32]. Шістдесятники належали до митців, 

котрі «здатні крізь вселюдське бачити національне, а крізь національне 

прозирати вселюдське» [2, с. 186]. Вони взяли на себе «тягар обов’язку перед 

світом: пояснювати свій народ, а також обов’язок перед своїм народом – 

відкривати йому світ, а ще – пояснювати народові самого себе» [27, с. 4]. 

Творчу діяльність шістдесятників великою мірою визначає національний 

код. Для В. Симоненка, наприклад, «розмова з Україною, зі словом – то, власне, 

внутрішній уявний діалог із самим собою. Він тривав усе творче життя. Різні 

думки висловлював автор, не раз протилежні. Але незамінними були пекучий 

біль за долю рідної землі, історичну й сучасну, трепетна любов до неї» [23, 

с. 220]. Для М. Вінграновського «Україна, її доля були мукою й радістю» [24, 

с. 149]. В одній із приватних бесід поет щиро зізнавався: «Батьківщина і народ 

– це вічна тема. А втім, чи це тема, я не знаю, мабуть, це не тема, а життя поета, 

його кров, його нерви, його любов, його надія. І коли Шевченко писав, що «в 

нас нема зерна неправди за собою», то він думав саме про ці категорії існування 

– як людини, як поета. Батьківщина, земля, любов, люди – без цього поет – не 

поет. То найголовніше. Все, що я написав, пов’язано з цими категоріями [5]. 

Серед шістдесятників особливо помітною в утвердженні національної ідеї була 

постать Л. Костенко, яка активно й непоступливо спрямовувала свої творчі й 

громадянські зусилля в русло розширення та поглиблення процесів 

національного відродження («Є боротьба за долю України. / Все інше – то 

велике мискоборство»). 

Національна тема в її широкому тематичному спектрі визначила 

емотивно-ментальну основу більшості поезій шістдесятників, її семантику й 

тональність, сформувала значущі структурно-функціональні рівні художнього 

тексту, його індивідуальні модуси репрезентації. В цьому переконує 

всепроникність національного духу в ліриці означеного кола митців, її висока 

патріотична напруга, «вольтова лінія» (Л. Костенко), артистична трансформація 

народнопоетичного генетичного коду, «проблема серця і чола народу» 

(М. Вінграновський). Однак їх українськість мала дуже небагато спільного із 

сентиментальною розніженістю, а кореспондувалася насамперед із дієвим 

патріотизмом і загальнолюдськими гуманістичними цінностями. «Ідеологія 

острова» (Ю. Шерех) була для них неприйнятною, тому ліричний герой поезії 

осягає не тільки національні обшири, але й «гармонійну завершеність 

світобудови і призначення в ній людини» [4, с. 220]. Тож цілком закономірною 

та очевидною постає в їхній естетичній системі мистецька інтеграція, 

намагання розширити інтелектуальні межі української культури, прагнення 
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ввести її в європейський простір при збереженні національної ідентичності. 

Своїми морально-естетичними настановами та їх практичною реалізацією ці 

поети переборювали психологію провінціала, комплекс меншовартості 

українства. Синтез національно-патріотичного та загальнолюдського начал у 

діалектичній єдності засадничо визначив особливості їхньої естетики та етичної 

позиції. 

Шістдесятники виявляли справжнє лицарство в житті, провадили 

подвижницьку діяльність в ім’я України, сміливо ламали звичні художні 

критерії, засвідчуючи особливе тяжіння до національної історії, фольклору. 

Високий, тремтливий, непідробний патріотизм визначив основну складову їх 

світоглядної концепції (Л. Костенко: «Воно в мені таке болить, / Що це і є, 

напевне, Україна»). Крізь ліричну сюжетику віршів цих митців наскрізно 

проходить образ України, що концептуально визначив зміст художньої 

аксіології кожного з шістдесятників. Вони інтенціювали свою громадянську 

лірику на проблеми націєтворчого характеру, декларуючи ідею нездоланності 

народу (М. Вінграновський: «Ми тут. Ми є. Ми – всі. Ми – гурт. / Єднаймося! 

Ми той є ґрунт!»).  

Поетичне покоління шістдесятників формувало правдивий погляд на 

українську історію, виявляло такі національні недуги, як нігілізм, яничарство, 

добровільне рабство, меншовартість тощо. Нерідко їх вірші звучать як 

«трагічний діагноз» (М. Слабошпицький) народу (Л. Костенко: «Ми – 

спадкоємці спадків розграбованих. / Ми – власники сплюндрованих 

святинь…»; «Ми – вільні люди вільної землі / Тавро поразки носим на чолі…»; 

М. Вінграновський: «Ганьбо! Ганебно! Ганьбище, ти над нами! / Твій віщий зір 

на нашому чолі…»). В. Симоненко, наперекір «реаніматорам сталінізму», 

стверджує невмирущість рідного народу («Народ мій є, народ мій завжди буде! 

/ Ніхто не перекреслить мій народ!»). Д. Павличко пише «крамольні» вірші, в 

яких категорично заперечує офіційну політику щодо мови сколонізованого 

українського народу («Ти зрікся мови рідної», «О рідне слово, хто без тебе я?», 

«Якби я втратив очі, Україно», «Лист до одного знайомого в справах 

філологічних» та ін.). І. Драч звертається до нації з наболілим питанням: «Коли 

ж ми збудемось в народ?!». Так «народжувалася нова громадянська позиція, з 

притаманним їй героїчним самоозначенням, самовідданим призначенням своєї 

долі добі національного відродження. Що, зрештою, породить дисидентський 

рух, героїчну поставу Василя Стуса» [11, с. 75]. 

Попри яскраво виявлені риси індивідуальної мистецької манери кожного 

з шістдесятників, спільним для них було ненастанне прагнення прислужитися 

своєму народові, розкріпачити людський дух, відкрити нові сторінки в історії 

національної культури. Це був патріотизм не як сентимент чи гасло, а «як 

робота, як дихання» (М. Коцюбинська). Кожен із них міг повторити відомі 

слова І. Франка, що патріотизм – то «важке ярмо, покладене долею на мої 

плечі» (текст І. Франка «Nieco o sobie samym» (1895) авторської передмови до 

перекладу польською мовою збірки власних новел під назвою «Obrazki 

galicyjskie»). Це – велика відповідальність, врешті-решт – щоденна копітка 

праця, до того ж усупереч студеним вітрам. У часи «глухонімії» та пильності 
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«всевидящого ока», яке строго контролювало українське вільнодумне слово, 

більшості з представників молодої хвилі митців судилося стати в українській 

літературі «цитаделлю духу» (В. Панченко). Безкомпромісність визначила 

смислове осердя їхньої поезії. Об’єднуючим началом етики та естетики 

шістдесятників було неприйняття фальші й аморальності унітарного 

суспільства, фарисейства й одержавлення духовного життя людини й нації в 

цілому. 

Стрижневу вісь світоглядно-естетичної концепції шістдесятників 

визначив україноцентризм. Вони виконали настанову І. Франка щодо потреби 

вростання письменника якомога глибше й міцніше у свій рідний національний 

ґрунт. На їх життєву й творчу біографію вочевидь «накладаються» міркування 

відомого філософа М. Шлемкевича про загальний зміст і спрямування 

національної духовності: «В осередку українського світовідчування і далі – 

світогляду, здавна і нині, стоять історичні і соціологічні проблеми. Це особливо 

яскраво виявляється у свідомості української нації ХІХ і ХХ сторіч. Не навколо 

гносеологічних і не навколо природознавчих проблем, як це було в мисленні 

Західної Європи, але навколо питань історичної долі і правди кружляла 

українська духовність минулого і нашого сторіч» [34, с. 5]. Крізь сюжетику 

художніх творів шістдесятників проходить ліричний герой, який, за словами 

П. Іванишина, «привідкриває не лише індивідуальну національну присутність, 

власне чи чуже Я-буття українця, а й колективне Ми-буття народу 

(загальнонаціональне тут-буття)» [15, с. 238]. Вони яскраво проілюстрували 

основні аспекти національно-екзистенційної концепції Е. Сміта, який розглядав 

національну ідентичність народу (індивіда) як найважливішу і найповнішу: 

«Національна ідентичність становить головну форму колективної ідентичності. 

Хоч які почуття в індивідів, національна ідентичність стає домінантним 

критерієм культури та ідентичності, єдиним принципом урядування і 

центральним фокусом соціально-економічної активності [31, с. 176]. 

Національний імператив авторського тексту кожного з шістдесятників 

структурований багатьма спільними ознаками: формування образності 

переважно підставовими цінностями народу (мати, рідна земля, хліб); 

превалювання в тематичному спектрі віршів патріотичної проблематики 

(В. Симоненко: «Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки 

Батьківщину»); потреба національної гармонії. Сюжети віршів цієї поетичної 

хвилі часто структуруються злитістю ліричного героя з рідною землею 

(М. Вінграновський: «До порога моєї землі / Поспішай, моя доле строга. / 

Віддаю тобі волю свою, / Віддаю тобі, силу, доле…»; В. Симоненко: «Я живу 

тобою і для тебе, / Вийшов з тебе, в тебе перейду…»; «Україно! Доки жити 

буду, / Доти відкриватиму тебе…»; Д. Павличко: «Я древо твоє, Україно…»; 

І. Драч: «Навіщо я? Куди моя дорога? / І чи моя тривога проросла / Од сивої 

печалі козерога / В гливке болото рідного села?»). Джерелом формування 

текстів шістдесятників нерідко виступає фольклор (Д. Павличко: «Весно моя 

мила, / Ти мене вродила. / Ясним сонцем, наче хлібом, / Поблагословила»; 

М. Вінграновський: «Тринадцять руж під вікном цвіло. / Тринадцять руж – 

чотирнадцята біла…»; В. Симоненко: «Ой майнули білі коні, / тільки в’ються 
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гриви…»). Як і в Т. Шевченка, фольклор шістдесятників «обертається гострою і 

небанальною психологічною ситуацією» [21, с. 96]. В цьому й полягає 

новаторство молодої генерації, котре проявилося в «неконфліктності» 

традиційного й модерного, що його можна трактувати як майстерність 

художнього синтезу. 

Проти шістдесятників було кинуто багатий арсенал ганебних засобів, 

вироблений тоталітарною практикою: провокації, демагогію, бездоказові 

звинувачення у формалізмі й націоналізмі, у відході від реалістичних традицій. 

Тон таким цькуванням і нагінкам задавали ортодоксальні літературно-критичні 

виступи М. Шамоти «Талант і народ» (1958), А. Трипільського «Краса 

мистецтва в літературі соціалістичного реалізму» (1959) тощо. Ідеологи 

соціалістичного реалізму виводили критерії художності з «правдивості» 

ілюстрування письменниками партійних ідей і гасел. За доведеною до повного 

абсурду соцреалістичною демагогією якість кожного твору вимірювалася 

виключно ідейною відданістю його автора режимові. Розгортання соцреалізму 

як культурного проекту мало виключно негативні наслідки й призвелоло до 

відчутного зниження естетичного рівня художньої літератури. Це була не 

мистецька програма, а сукупність «документів-дороговказів» 

(Д. Дроздовський). Від такого мистецтва залишається естетична порожнеча,  бо 

ж естетика «поза Гегелем називається коритологією» (І. Калинець). 

Кадебістські «шарашки» й угодницька їм тодішня Спілка письменників чинили 

неймовірні речі, здійснювала систематичні ганебні нагінки на молодих 

літераторів з метою розколу шістдесятництва, що на перших порах було 

монолітним і багатообіцяючим. Основні звинувачення знову ж таки лягали в 

площину ідеологічну й оберталися здебільшого довкола так званого 

націоналізму того чи того письменника, що кваліфікувався як найтяжкий 

«гріх», учинений супроти радянської літератури (ширше – проти всього 

радянського народу). Таким цькуванням піддавались найкращі її представники.  

Шістдесятникам нелегко доводилось у подібних ситуаціях. Як стверджує 

Г. Клочек, «своє переслідування прогресивних митців ті чиновники 

виправдовували демагогічними заявами про власну відданість «комуністичним 

ідеалам» та «своєму народові» [19, c. 17]. Однак надії тих чиновників були 

переважно марними. Шістдесятники життям і творчістю потверджували свою 

незламність і небажання прийняти встановлені «згори» «правила гри». 

Л. Костенко після багаторічних ідеологічних «проробок», пов’язаних зі 

збірками «Зоряний інтеграл» та «Княжа гора», вимушена була піти у 

«внутрішню еміграцію». Її позиція була незламною, а відповідь однозначною. В 

саркастичній формі поетеса апелювала до всіх «номенклатурних дурнів, 

бюрократів, пласких мурмил в квадратурі рам», котрі прагнули за пафосними 

гучними словами сховати справжню сутність ницих лжепатріотів, які насправді 

любили Україну, як «хліб і кусень сала» (І. Франко): 

Нелегко нам. Криваві краплі глоду 

крізь наші вірші виступлять колись… 

Не говоріть від імені народу, – 

розперетричі ви йому впеклись! [17, c. 169]. 
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У рецензіях на поезії Л. Костенко, вміщених на сторінках «Літературної 

газети» (1962, 26 січня), Л. Новиченко вимагав, щоб вона більше писала на 

теми «громадського і соціально-політичного значення» й «активізувалась у 

громадському житті». О. Підсуха зізнавався, що протягом тривалого часу він 

відкидав поезії М. Вінграновського («Літературна газета», 1961, 17 листопада). 

Видавництво «Радянський письменник» відхилило книжку І. Драча, а 

«Молодь» – В. Міняйла. Багатьом молодим письменникам, як свідчить 

О. Зінкевич, «ряд газет і журналів не дали своїх сторінок тільки через те, що 

вони не захотіли йти втертими, традиційними шляхами старшого літературного 

покоління» [12]. Цю непросту ситуацію докладно описує І. Дзюба: «Поряд з 

прямою вульгарною дискредитацією перших «шістдесятників» робилися і 

спроби протиставити їм інших талановитих людей з числа їхніх ровесників чи з 

молодших. А тодішній секретар ЦК КПУ А. Д. Скаба у доповіді на нараді 

активу творчої інтелігенції та ідеологічних працівників України 8 квітня 1963 

року спробував розділити молодих на «чистих» і «нечистих», наївно 

сподіваючись приманити цим навіть Василя Симоненка: «Поетичні збірки 

В. Коломійця, В. Коротича, В. Симоненка, Р. Третьякова, М. Сома пройняті 

мажорними, життєствердними акордами, любов’ю до партії і народу». Ця 

похвала потрібна була для того, щоб, показавши в такий спосіб батьківську 

турботу про молодих, тим «переконливіше» напосістися на інших молодих, 

неслухняних: «Формалістичні викрутаси із словом неодмінно приводять до 

викривлення і затуманення ідейно-художнього змісту творів. А що справа 

стоїть саме так, свідчать деякі твори молодих поетів М. Вінграновського, 

І. Драча, Л. Костенко» («Літературна Україна», 9 квітня 1963 року). Це був 

тільки початок. Команду підхопили ревні літературні наглядачі, а їх у всі часи 

було вдосталь. Тон звинувачень підвищувався з кожним днем…» [8]. Ситуація 

ставала не просто задушливою, а таки загрозливою. За словами 

М. Жулинського, «навіть провісницьки чутливий Василь Стус не передбачав 

такого наростання насильницького тиску на горло тих, хто жадібно ковтнув 

свіжого повітря відлиги і замірився більше не йти на компроміси з власною 

совістю і національною гідністю»  [9]. 

Після першої хвилі арештів (1965 р.) шістдесятники опинилися перед 

вибором, власне, перед загрозою перестати бути творчим поколінням 

(Л. Костенко: «Одне із двох – або люби свободу, / або залеж від милості 

владик!»). Склалася ситуація, коли «труд митця оцінює слимак», а справжню 

поезыю, за словами І. Калинця, «рецензують сексоти». Духовний світ України 

дедалі чіткіше розмежовувався на «ми» і «вони». «Ми» – національно свідома 

творча еліта, «вони» – агресивні цензори, бездарні «літературознавці в 

цивільному», що творили, за свідченням самих шістдесятників, «деструктивну 

атмосферу диктату і навколоспілчанського сервілізму та нашіптувань» [30, 

с. 79]. Незважаючи на вкрай несприятливі умови, шістдесятникам усе ж 

вдавалось прориватись до читача крізь «штучно створену глуху облогу» 

(Г. Клочек), уникаючи політичної зашореності та ідеологічних приписів. Вони 

твердо й непоступливо відстоювали свої життєві й творчі принципи, не йшли на 

жодні компроміси із владою, впевнено виборювали право на звучання власного 
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слова. Інша частина добровільно приймала духовні пута, лякливо зіщулюючись 

від страху й передчуття біди. Так у суспільстві почав вироблятися тип 

«запопадливого агітатора з надійно заброньованою душею», який готовно 

відгукувався на всі так звані соцзамовлення часу, натомість втрачаючи 

мистецький хист, письменницьку совість, по-стаханівськи «видаючи на гора» 

літературну сірятину. Думаючи про все це, Л. Костенко вибухнула гірким 

«Мимовільним парафразом»: 

Поет, не дорожи любовію народной, 

бо не народ дає тобі чини. 

Кому потрібен дар твій благородний? 

На всякий случай оду сочини. 

Пиши про честь і совість, а при етом 

вмочи своє перо у каламуть. 

Ну, словом, так. Поет, не будь поетом. 

Тобі за ето ордена дадуть [17, с. 160]. 

Починаючи з середини 60-х років, «на шістдесятників посилився тиск 

репресивних органів, а відтак знову почалися політичні репресії. Під цією 

загрозою покоління фактично розділилося на кілька груп: одні вважали за 

необхідне шукати компромісів із владою; інші зберігали себе для подальшої 

боротьби за більш слушної нагоди; треті ж на жодні компроміси погодитися не 

могли, і їх поглинали репресії» [1, с. 4]. Так шістдесятництво було ґвалтовно 

розкраяне на підпільне, «проскрибоване», та офіційне, толероване – і 

контрольоване! – державою [32, с. 12]. Однак, як підкреслювала 

М. Коцюбинська, «попри історичні обмеженості, недостатню культурну й 

національну виробленість; досить значну неоднорідність, яка з часом зумовила 

ідейну і моральну поляризацію колишніх соратників і побратимів; зерна 

конформізму, що буйно проросли в сприятливому живильному середовищі; 

прикру еволюцію, аж до самозаперечення, тих чи тих конкретних людей, що 

були або називають себе шістдесятниками, – попри все це у своєму зародженні 

й становленні, як явище sui generic – то була світла сторінка в духовному 

самовизначенні української нації, важлива, мабуть, не так своїми естетичними 

чи філософськими, як моральними результатами» [20, с. 6]. Міркуючи про роль 

шістдесятників в українському суспільному й культурному житті, варто 

прислухатись і до думок Б. Бердиховської: «Наскільки питання про значення 

покоління шістдесятих років для розвитку інтелектуального життя залишається 

дискусійним (хоча ніхто не збирається піддавати сумніву цінність поезії Василя 

Стуса, Ігоря Калинця, Григорія Чубая чи прози Валерія Шевчука), настільки 

безсумнівною є їхня заслуга у збереженні української національної ідеї, яку 

вони пронесли крізь важкі роки так званого застою до нашої сучасності» [3]. 

Сьогодні питання про значення творчої діяльності поетів-шістдесятників, 

як і питання про їх роль у громадсько-культурному житті 60–80-х рр. ХХ ст., є 

доволі суперечливим (про це свідчать численні публікації останніх років на 

сторінках історико-літературних і наукових видань). В умовах новітньої 

інквізиції вони зуміли зберегти особистісне й національне «Я». Художнє 

мислення шістдесятників живлене загальнолюдськими ідеями, християнськими 
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пріоритетами, інтелектуальними джерелами, традиційним підґрунтям родоводу. 

Їхня поезія «має ту невідхильну владу, яку дає лише особисто вистражданий і 

підтверджений власним життя високий моральний тон, пекучий духовний 

максималізм. І якщо вона звучить докором – часові, суспільству, нам з вами, – 

то це не поет нам докоряє, а наше власне сумління» [7, с. 18]. Про кожного з 

шістдесятників можемо сказати словами Є. Маланюка: «Це людина, яка не 

лише літературно, але й біографічно дала зразок національної повноти і 

великого національного серця» [22, с. 230]. І в цьому, поза сумнівом, полягає 

історично вагомий сенс українського шістдесятництва. 
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І. Б. Циганок, І. О. Перекаша 

 

КОНТЕКСТЕМА ЖИТТЯ У МОВОТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО 

 

Художній дискурс як цілість визначається завдяки ключовим словам 

(КС), довкола яких групується весь словесний масив твору, тобто певна 

послідовність знаків, об’єднаних смисловим зв’язком, і дискурс, той же текст, 

але «взятий у подієвому аспекті» [1, с. 417]. 

Однією з найважливіших диференційних ознак ключових слів, які ще 

прийнято у науковій літературі називати контекстемами, лейтмотивами, є їх 

висока частотність. Однак у художньому творі до КС належать не всі 

повторювані лексеми, а лише ті, на основі котрих формується певне 

концептуальне поняття. 

Загальновідомо, що текст має два рівні семантичної структури. На 

поверхневому рівні ключові слова як лексико-семантичне ядро твору 

реалізують переважно словникове значення. На глибинному ж, як зазначає 

Л. Горніцька-Пархонюк, «КС обростають значеннями вищої ієрархії – 

концептуально-смисловим і концептуально-естетичним» [1, с. 417]. 

Контекстеми є «словами, яким належить визначальна роль у звуковій і 

семантичній організації поетичного тексту, вони вступають у різноманітні, 

зокрема опозиційні, звукові й смислові зв’язки зі спорідненими, а також 

близькими за звучанням словами, що створює семантичну місткість і 

багатовимірність поетичних образів» [7, с. 238]. 
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Мета нашої статті – дослідити специфіку вербалізації ключового 

лейтмотиву життя у художньому мовленні видатної поетеси сучасності Ліни 

Костенко. 

Як етнокультурний знак для українців, «життя – це існування всього 

живого; період і спосіб існування кого-небудь; вік; народ пов’язує життя з 

вічною течією, хоч розуміє, що для окремої особи воно – миттєвість, тому 

закликає його цінувати, застерігає від легковажного до нього ставлення, 

спонукає проникнути  в його філософію; народна філософія життя зводиться до 

того, що прожив краще не той, хто довше жив, а той, хто жив якісно 

відпущений Божим замислом час» [2, с. 221]. 

Серед визначальних в ідіолекті поетеси є ключовий 

загальнонаціональний концепт життя, він характеризується складним 

комплексом змісту та внутрішньої організації. 

У поезії Ліни Костенко це концептуальне поняття – полісемічне. Його 

вжито з такими значеннями: 

- існування: «В житті такого всякого було, що аж тепер на старості 

спочину» [3, с. 128]; «Вже стільки літ, вже стільки поколінь! – усе 

життя – між шаблею і плугом» [3, с. 132];  

- час існування: «Життя людського строки стислі» [3, с. 170]; «Тепер 

мені кінець. Життя мене скасує» [3, с. 121]; «Чого мені? Нажився я 

доволі» [3, с. 142]; 

- ріка: «Мені відкрилась істина печальна: Життя зникає, як ріка 

Почайна» [5, с. 177]; 

- дорога: «Життя – це божевільне раллі» [5, с. 62]; «життям своїм 

здорожена» [5, с. 142]; «А через півжиття, коли ти вже 

здорожений…» [5, с. 147]; 

- вік: «Допалюю життя. Останній хмиз печалі потріскує, горить в 

мою високу ніч» [3, с. 117]; «Віджив літа. Вже сиві мої скроні» [3, 

с. 18]; 

- життєвий досвід: «Всього в житті траплялося мені» [3, с. 18]; 

«Життя прожив – і ось мої набутки» [3, с. 142]; «Життя вже за 

плечима» [3, с. 157]; 

- дійсність: «Отак живу. Молюсь до України. Вона не чує. Але я 

молюсь» [3, с. 126];  

- шлюб: «Живуть без вінчання. Вмирають без причастя. Дітей не 

хрестять. Замкнено церкви» [3, с. 135]; 

- кохана: «О жінко! Ти життя! Кажи мені надію! – Вона мені: – Збери 

себе до купи, тоді і військо, гетьмане, збереш» [3, с. 161]. 

Семантичні трансформації лексеми життя дозволяють читачам 

сприймати її в опозиції світло – темрява. У контексті історичного роману 

«Берестечко» життя асоціюється зі світлом, а смерть з темнотою, про що 

свідчать такі приклади: «Ще наша воля не світала, вже знав, для чого я живу» 

[3, с. 41]; «О ким я був і ким зробився нині! Куди подів життя своє одне? Цей 

білий сніп душі, який горить в людині, його ж ніякий вітер не задме» [3, с. 118]; 

«Оджевріло життя … Клубочаться примари» [3, с. 53]. 
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У деяких ліричних віршах, зокрема «Гондоли – чорні…», для поетеси на 

фоні вічності «життя – це чорний подіум подій, венеціанські маски й 

карнавали» [5, с. 281]. 

Емоції, почуття, відчуття, переживання є невід’ємною частиною 

сприйняття людиною реалій навколишнього світу, осмислення та розвитку 

стосунків між людьми, усвідомлення власної ролі й місця у суспільстві та 

Всесвіті. Йдеться про формування картини світу. Цей зміст фіксуємо у 

контекстах, де номен життя вжито в опозиції своє – моє. Саме таким чином 

Ліною Костенко досягнуто інтимізуючої стилістичної функції, як-от: 

«Згадалося життя моє – тамте» [3, с. 105]; «Куди подів життя своє одне» [3, 

с. 118]; «Ця жінка, що прийшла в моє життя, вона цілюща в дотику і слові» [3, 

с. 157]; «Моє життя не щедре на «віват» [3, с. 82]; «Було моє  життя – як ночі 

горобині. Нічого у житті не вміла переждать» [5, с. 173]. Саме в контексті з 

інтимізуючим стилістичним забарвленням поетеса дає відповідь на філософське 

питання: «А що таке життя? Чи те, що переждалось? Чи все-таки життя – це те, 

що відбулось?» [5, с. 173]. 

Сприймаючи інтертекстуально її ідеї, читач виявляє й інші інтерпретації 

сутності людського життя – до кохання й після нього: «Тепер я не можу без 

тебе пробути й хвилини. А якось жила ж я усе попереднє життя» [5, с. 72]; 

бачення світу дитиною й дорослим: «Стоять жоржини мокрі-мокрі. Сплять 

діамантові жуки. Під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки. А в сні 

далекому, туманному, не похиляючи траву – Дюймовочка в листочку 

капустяному, – я у життя із вічності пливу» [5, с. 241]. 

У поезіях Ліни Костенко, зокрема, й у мовній тканині «Берестечка» 

концепт життя асоціативно пов’язаний з іншими лейтмотивами, зокрема, 

волею (свободою), поразкою, долею. Наприклад, життя ототожнюється з волею, 

долею, оскільки без них немає щастя. Підтвердженням цьому є контексти з 

роману: «Ще наша воля не світала, вже знав, для чого я живу» [3, с. 41]; 

«Затуліть мені очі якоюсь живою доленькою» [3, с. 46]. 

Богдан Хмельницький Ліни Костенко, як і загалом український народ, 

терплячий, витривалий і сильний духом. Гетьман «пережив усе – полон, 

поразку, відчай» [3, с. 81]; «Руїна сам. Живу серед руїн» [3, с. 123]; «А я зазнав 

поразки – і живий! А я живий і знову прагну бою» [3, с. 159]. Думки гетьмана 

після поразки під Берестечком не тільки за себе, а й за Україну, що засвідчують 

контексти типу: «О, не за себе ж я молився і не для себе ж я живу! Для себе – 

жив би я в Суботові, в ставку розводив коропів» [3, с. 45]. Його душевні 

переживання репрезентовано в усьому спектрі екзистенційних станів, 

наприклад: 

- самотність: «Так і живу. Забутий, збутий в ліси, в це лігво кам’яне» 

[3, с. 76]; «Вже віку доживатиму будь-де» [3, с. 48]; 

- відчай: «…Всього в житті траплялося мені. Був у тюрмі. В 

турецькому полоні. Але в такій безвиході ще ні…» [3, с. 17]; «От і 

живу, як цурка в смолоскипі» [3, с. 85]; 

- картання: «Себе картаю в пам’яті живій»  [3, с. 85]; «Чи думав я так 

доживати вік» [3, с. 94]; 
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- зневага: «Якщо вже я дізнав таку зневагу, то як живуть 

безправніші, ніж я» [3, с. 100]; 

- переоцінка життєвих здобутків: «Я в славі був, і я уже розбитий. 

Достойно жив, тепер напівживу» [3, с. 83]; «Життя – то є життя, 

тягнути мусиш лямку» [3, с. 131];  

- надія: «Отак живу. Молюсь до України. Вона не чує. Але я 

молюсь» [3, с. 126]. 

У нижчеподаному контексті-монолозі Богдана Хмельницького поетесою 

наголошено, що не зважаючи на невдачі, в його житті були й успіхи, слава, 

визнання: «А втім життя збулось. Оббився і обранився. І жити міг лиш так, а не 

інак. І вів людей. Якщо це знак обранства – який важкий і невблаганний знак» 

[3, с. 98]. 

Для більш точних характеристик людського життя Ліна Костенко 

використовує метафоричні моделі семантичного типу «неживому» – «живе», 

як-от: «життя скасує» [3, с. 121]; «Життя ішло, минуло той перон»[5, с. 140]; та 

«неживому» – «неживе»: «плету життя з повільних діб» [3, с. 45]; «допалюю 

життя» [3, с. 117]; «подів життя» [3, с. 118]; «Життя складне, зозулька 

паперова» [5, с. 117]; «з мого життя пострушуйте сніги» [5, с. 86]; «Життя 

коротке і шалене. Летить, як цифри на табло» [5, с. 85]. 

Виявлено, що вербалізація концепту життя у різних поетичних творах 

представлена неоднаково, наприклад, у мовній тканині роману «Берестечко» 

вона досягається авторкою переважно завдяки дієслівним формам (55 %) та їх 

контекстуальному нанизуванню з дієсловами іншої семантики. Завдяки цьому 

стилістичному засобу зображене динамічне, активне життя полководця, 

наприклад, «Живу. Труджусь. Порад не потребую. В своїй державі якось 

розберусь» [3, с. 43]. Саме на основі високої частоти вживання дієслів у 

контекстах такого типу створюється стилістичний ефект динаміки руху. Перед 

читачем постає образ дієвого, розумного очільника й захисника України. 

Іменник життя репрезентований у романі менш частотно (30 %), тому 

стилістичний вияв статичної дії, який досягається завдяки численним 

іменникам, спостерігається лише у висловлюваннях філософського 

спрямування: «Життя – то є життя…» [3, с. 121]; «Нема життя в такому 

животінні» [3, с. 142]. 

Зрідка для словесного вираження ключового концепту життя поетеса 

обирає прикметники відповідної семантики (15 %), вводить їх у метафоричний 

контекст, як-от: жива пам’ять, жива рана, сади живі, живий нерв, ліс живий, а 

також використовує й неметафоричні вислови типу «А я живий. І знову прагну 

бою» [3, с. 159]; «А я зазнав поразки – і живий [3, с. 159] тощо. 

Ще більшого стилістичного та логічного увиразнення набуває 

контекстема життя (жити) у зіставленні з лейтмотивом смерть у вірші «Цей 

дощ – як душ» завдяки вживанню форми давноминулого часу жив був, що 

характерно для початку народної казки, наприклад, «Жив-був народ над 

Прип’яттю – і зник. В Рудому лісі виросли поганки і ходить Смерть, єдиний тут 

грибник» [5, с. 149]. Через персоніфікацію смерті в образі грибника, котрий 

збирає отруйні гриби, авторка точно й колоритно відтворює те, що залишилося 
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на території Чорнобильської зони після вибуху на АЕС. 

Досліджуючи художнє мовлення видатної поетеси сучасності, 

Л. Ставицька слушно помітила, що «Ліна Костенко вміло висікає із 

фразеологізмів нові грані думок. А про авторські афоризми вже й говорити 

годі. Серед них особливо виділяються образні паралелі зі словом життя – 

оригінальні, глибокі, трагічно забарвлені» [6, с. 28]. Підтвердженням цьому є 

поетичні оказіоналізми: «Вже й так життя, як льох без душника» [4, с. 182]; 

«Життя – така велика ковзаниця, Кому вдалось, не падавши, пройти?» [4, с. 91]; 

«Щодня ту ніч, як смерть, перепливаю. Життя, як промінь сонячний, ловлю» [4, 

с. 194]. 

Отже, лейтмотив життя у віршовому мовленні Ліни Костенко виступає 

багатозначним, це засвідчено спектром таких сем, як: «існування», «вік», 

«життєвий досвід», «психічний стан», «самотність», «відчай», «прозріння», 

«дорога», «ріка», «жінка» тощо.  

Спостережено тропеїчне і нетропеїчне використання цього ключового 

слова, котре втягує у своє лексико-семантичне поле й інші контекстеми. 

Відтак актуальність подальшого дослідження вбачаємо в описі 

концептуальної системи поетичного дискурсу Ліни Костенко. 
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МЕДІА-НАЗВИ: СТАТУС, ФУНКЦІЇ,  

МОВНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ УВАГИ 

 

Семантизованим знаком тексту, здатним імпліцитно чи експліцитно 

«виражати основний задум, ідею, концепт творця» [2, с. 133], є такий 

першоелемент газетного повідомлення, як заголовок. Саме в ньому, «завдяки 

семантико-стилістичному наголошенню, порушенню узвичаєних синтаксично-

семантичних зв’язків у словосполученнях та реченнях слово може змістово 

виокремлюватися шляхом несподіваних асоціативних зв’язків його з іншими 

поняттями» [13, с. 14], тобто актуалізуватися, виразно інтенсифікуватися.  

Медіа-назви як «специфічний смисловий і психосоціолінгвістичний 
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вузол, ядро ідеї публікації» [7, с. 58], як «зона підвищеної уваги читача» [5, 

с. 15], спроби аналізу яких відносяться до 20–30-х р. XX ст., вже давно стали 

предметом усебічного вивчення дослідників журналістського тексту. Питанням 

їх типізації, характерних рис уміщеної в них інформації, складності функцій, 

класифікації за формою, комунікативними можливостями й прагматикою 

присвячено чимало наукових статей, монографій, дисертаційних робіт 

(В. Абазина, Є. Березовська, Н. Волкогон, В. Галич, І. Гальперін, 

Т. Джанжакова, В. Дроздовський, А. Євграфова, В. Єльченко, В. Здоровега, 

Т. Іванова, Г. Колесник, В. Костомаров, І. Кошева, Г. Кузнєцова, В. Кухаренко, 

Є. Лазарєва, О. Максютова, М. Пещак, М. Пилинський, В. Садівничий, 

І. Сиров, М. Сікорський, Н. Фадєєва, Г. Хазагеров та ін.). 

Тож не випадково й визначень цього поняття існує чимало. Останніми 

роками дослідження у заголовковій системі зарясніли багатьма термінами: 

«зовнішній індикатор» [7, с. 58 ], «скомпресований варіант замітки» [10, с. 192], 

«структурний компонент газетного тексту» [9, с. 246] тощо. Зокрема, 

І. Гальперін вважає заголовок «своєрідною тезою корпусу тексту», «явищем 

тематично-рематичного характеру» [2, с. 134]; «актуалізатором текстової 

інформації», «компресованою формою мовлення», «конституентом тексту», 

«авторським концептом і конденсатом змісту» – А. Євграфова [6, с. 142–148]. У 

низці дисертаційних досліджень XXI ст. (Н. Вахтель, Т. Гусейнова, 

Т. Желтоногова, О. Калякіна, А. Коваленко, С. Коновець, C. Пташник, 

Є. Чергогрудова та ін.), в основу яких покладено вивчення статусу заголовків, 

визначається їх основна риса – бути «обов’язковою структурно-композиційною 

категорією будь-якого газетного тексту» [13, с. 71]. 

У світлі зазначеного вище зрозуміло, що виробити уніфікований критерій 

визначення поняття «заголовок» неможливо. Семантика, синтаксична будова, 

комунікативна та стилістична функції назв позначені практично незліченними 

формами вияву. Однак їх можна звести до обмеженої кількості типових 

різновидів, кожному з яких властиві певні визначальні ознаки. Зокрема, за 

прагматичною особливістю медіа-назви співвідносять із рекламою, лозунгом, 

закликом, оголошенням [11, c. 158–175]; за формою вміщеної інформації – це 

назви-символи, назви-тези, назви-цитати, назви-повідомлення, назви-натяки, 

назви-оповіді [2, с. 134]; за особливостями синтаксичної будови – заголовки-

слова, заголовки-словосполучення, заголовки-речення [8, с. 94; 13, с. 68]. За 

переліком образно-символічних назв виділяють заголовки-метафори, 

заголовки-метонімії, заголовки-антомазії, заголовки-синекдохи, заголовки-

перифрази; за синтаксичними засобами увиразнення мовлення – заголовки-

інверсії, заголовки-оксюморони, заголовки-еліпси [12, с. 68]; за характером 

подачі інформації – заголовки інформативні та експресивні. Образно-

семантичний підхід до класифікації назв пропонує Л. Грицюк, виділяючи 

заголовки-індикатори, заголовки-образи, заголовки-символи [3, с. 51–52]; свою 

типологію подає В. Здоровега, називаючи такі типи заголовків: спонукально-

наказові, проблемні, констатуючо-описові, рекламно-інтригуючі [5, с. 108–109]. 

Неодноразові спроби аналізу функцій назв робилися у художніх і 

журналістських текстах. Так, виділяють облігаторну функцію, номінативну 
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(ономасіологічну), що називає текст за однією з його ознак – темою, та 

делімітативну, яка відокремлює один текст від іншого графічним способом; 

також прогнозуючу функцію, що формує читацькі очікування; рекламну, 

орієнтувальну й контактовстановлюючу функції та функцію актуалізації 

концепту твору. І. Кочан називає текстоутворювальну, когнітивно-

стимулюючу, текстооформлювальну, імперативну, комунікативну, експресивну 

функції [7, с. 58–60], а Г. Музиченко – функцію налаштування читача на текст 

статті та функцію вираження ставлення самого автора до подій, про які йдеться 

[9, с. 247]. Як зазначає В. Кухаренко, всі функції заголовків у тексті відповідають 

актуалізації текстових категорій (категорії інформативності, категорії 

завершеності й зв’язності, категорії ретроспекції та проспекції, категорії 

прагматичності й системності тощо) [8, с. 15]. 

Щодо рекламних текстів, то сучасні дослідники заголовкових 

комплексів виділяють номінативно-інформативну, емоційну (використання 

аксіологічних мовних засобів), класифікаційну, прогностичну, прагматичну 

(волюнтативна) та атракційну (привертання уваги адресата) функіії. Остання 

функція – це перший етап актуалізації категорії атракційності, яка 

реалізується не лише залученням вербальних, а й паралінгвістичних засобів, 

до яких відносяться елементи параграфеміки, наприклад, піктограми, 

гарнітура й текстура шрифтів, набірні засоби, підкреслення [1, с. 253–255]: 

«Небо (не)сподіване. Все(і)ніщо» (ЛУ, 28. 04. 11), «РЕКлЕТИРИ» (ЛУ, 

17. 03. 11). 

Отже, проаналізувавши погляди дослідників на проблему газетних 

назв, можна підсумувати, що різнобічність вирішення цих проблем пов’язана 

з їх різнохарактерністю. Лише перелік функцій і типів заголовків у працях 

науковців дає уявлення про ту роль, яку заголовок, гранично стислий за 

формою і семантично-місткий, виконує. 

Природно, що мета автора будь-якого повідомлення – не просто 

розповісти, а й вплинути на читача. Тому ефективність медіа-назви залежить 

від віднайдення журналістом оптимальної форми задуманого впливу на 

адресата. 

Способи мовного оформлення функції привертання уваги, тобто 

атракційної функції, в медіа-назвах не були предметом спеціальних досліджень. 

Отже, актуальним видається опис прийомів авторських мовних засобів, які 

спрямовані на виконання цієї функції. З’ясувати структурно-семантичні 

особливості сучасних назв як невід’ємного компонента газетного дискурсу, 

властивостями якого є формування тональності інформаційного поля та 

передача змістовно-концептуальної інформації, виокремити серед арсеналу 

газетної експресії перелік мовних авторських засобів із функцією залучення 

уваги читацької аудиторії – мета нашої розвідки. Її досягнення передбачає 

вирішення таких завдань: окреслити основні теоретичні питання щодо 

багатоаспектності цього лінгвістичного явища; на фактичному матеріалі 

проілюструвати у виданнях газетного типу вживання мовних засобів, що 

виконують атракційну функцію. Предметом аналізу обрано заголовкові 

системи сучасних періодичних видань за 2009–2012 рр. («Голос України», 
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«Урядовий кур’єр», «Літературна Україна» та ін.). Серед надзвичайно багатого 

арсеналу мовностильових засобів зосередимо увагу лише на деяких авторських 

прийомах актуалізації уваги читацької аудиторії. 

Одним із виявів лінгвокреативної діяльності журналіста стає оказіональна 

лексика. Так, дієвою формою впливу на реципієнта є модифікаційний 

словотвір, де семантика твірних основ зі свідомим порушенням правил мовного 

словотвірного стандарту поповнюється додатковою авторською інтерпретацією 

(експлікується оцінка подій, іронія, сарказм), новими відтінками експресивно-

оцінного плану. Наприклад: «Кличкофобія і хеєлюбство» (ЛУ, 21. 07. 11), 

«Шоувенізм» (ЛУ, 28. 07. 11), «Велике застереження хохлуям» (ЛУ, 17. 04. 08) 

та ін. Авторські неологізми з різним ступенем обов’язкової експресивності 

затримують увагу читача на новоутворенні й впливають на сприйняття 

контексту в цілому. 

Оскільки завдання адресанта, як мінімум, зацікавити адресата, тому в 

нагоді стає специфічний синтаксис заголовків із прийомами експресивного 

синтаксису та структурно-функціональними різновидами синтаксичних 

інновацій. Так, регулярною серед них є синтаксична компресія, сутність якої – 

ущільнення структури речення та пропуск окремих ланок при збереженні 

ядерних елементів, які через високу акцентну, смислову концентрацію 

постають носіями смислу [4, с. 250–255]. Наприклад: «Раз – і навіки!» (УК, 

21. 01. 12), «Ціна питання – три гривні» (УК, 24. 01. 12), «За брехню – до 

ганебного стовпа» (ЛУ, 04. 08. 11), «Доля – у світлі поезії, світло поезії – в 

долі» (ЛУ, 28. 04. 11). 

Способом увиразнення викладу медіа-назви, яка «працюватиме» на 

читача й керуватиме його увагою, виступають спеціальні зміни порядку слів 

(інверсії), а також синтаксичні прийоми парцеляції та сегментації, де другий 

компонент – це самостійне висловлення, здатне інтенсифікувати смислове 

значення неядерних компонентів речення. Наприклад: «Бо це в наших силах» 

(ЛУ, 12. 05. 11), «Йдучи своєю дорогою» (ЛУ, 31. 03. 11), «Дешевий газ, може, 

й дадуть. В останні дні роботи» (ГУ, 28. 10. 09), «Справа честі – 

відповідальність. Перед людьми і власною гідністю» (ГУ, 18. 04. 09). 

З аналогічною функцією в ролі заголовків ЗМІ виступають окремі 

другорядні члени речення, змістова незавершеність яких спонукає читача до 

пошуку опущеної «ланки» в змісті тексту: «На «дорозі зі скла» (ЛУ, 08. 12. 11), 

«З Ічнянської «криниці» (ЛУ, 06. 10. 11), «Без гніву і пристрасті» (ЛУ, 

22. 09. 11), «Як на колгоспному полі...» (ЛУ, 29. 12. 11), «Як вогненна 

блискавка...» ( ЛУ, 24. 11. 11), «Ще не вмерла...» (ЛУ, 13. 10. 11). 

Оскільки в заголовках «зверненість до читача виражена значно яскравіше, 

ніж у текстах самої статті» [11, с. 159], цілком виправданим є використання 

журналістами для узагальнення очевидної думки різновидів односкладних 

речень із спонукальною або запитальною інтонацією: «Будьмо разом!» (ЛУ, 

5. 01. 12), «Дочекалися?» (УК, 24. 01. 12.), «Поступ чи занепад?» (ЛУ, 

29. 12. 11), «А що буде завтра?» (ЛУ, 22. 12. 11).  

З метою затримати або посилити увагу на якомусь із аспектів 

зображуваного автори повідомлення вдаються в медіа-назвах до риторичних 
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окликів, що мають підкреслено емоційний характер: «О думи урядовців!» (КУ, 

18. 02. 09), «Світоч України! З нами!» (КУ, 14. 06. 09); до повторів висловів, які 

створюють почуттєву домінанту типу «Спілкувалися, спілкувалися...» (КУ, 

18. 02. 09), «Спогад про [...] про спогади» (ЛУ, 20. 12. 09). 

Елементами заголовної мови ЗМІ, здатними загострювати увагу й 

активізувати читацьку діяльність, стають майже всі лексичні засоби. В межах 

цієї статті ми розглянемо лише деякі авторські прийоми, серед яких засобом 

акцентування читацької уваги стає використання різних типів омонімів та 

паронімів, де зіткнення однакових слів з різним значенням інтригує споживача 

інформації, чим, збагачуючи ідейний задум публікації додатковими нюансами, 

зацікавлюють його: «Від срібної до [...] срібної землі» (ЛУ, 29. 09. 11), «Вал, що 

боронить від варварських навал» (ЛУ, 24. 03. 11), «Ми на Вкраїні хворі 

Україною» (ЛУ, 10. 11. 11), «Талант і талан» (ЛУ, 18. 08. 11), «Хворий, Ви 

хворий?» (Освіта України, 23. 01. 12). Нерідко таку гру слів у медіа-назвах 

використовують для створення каламбурів, метою яких є вираження 

гумористично прихильного чи осудливого ставлення до певних соціальних 

явищ, подій тощо. 

Цікавими для читача стануть суперечлива парадоксальна фігура 

оксиморону типу «Талановитий нездара» (ЛУ, 10. 02. 11), «Узаконене 

беззаконня» (ЛУ, 21. 05. 09), «Багатий бідняк» (УК, 19. 02. 09) і тавтологічні 

вислови, в яких повторення кореня з модифікованим варіантом є авторським 

акцентом на певному явищі з підкресленою актуальністю. Наприклад: 

«Непровінційна провінція» (ЛУ, 17. 03. 11), «Нехай їм дзвони вічно дзвонять» 

(ГУ, 27. 10. 09), «Державний фундамент під фундаментальну науку» (УК, 

29. 10. 09), «Коли масло не масляне» (ГУ, 16. 04. 09), «Швидка» приїде 

швидше» (УК, 18. 02. 09). 

Чітко окреслюється ще один прийом журналістів – це оформлення 

заголовкової назви фразеологічними зворотами типу «Риба гниє з голови», 

«Узяти бика за роги» (ЛУ, 10. 02. 11) або їх трансформів, наприклад: «Ложками 

дьоготь розлива» (ЛУ, 13. 01. 11), «Справді, не поле перейти» (ЛУ, 25. 08. 11), 

«Скрізь терни – з українською книжкою» (ЛУ, 10. 03. 11), «Інвестори «дадуть 

газу!» (ЛУ, 21. 01. 12), «Синиця в руках уже не влаштовує» (УК, 24. 01. 12). 

Усі види газетних назв із структурно-семантичною модифікацією фразем-

трансформів – авторизований варіант загальновживаного звороту, метою якого 

як засобу створення експресії є залучення уваги читацької аудиторії. 

Способами такої трансформації стає фразеологічна контамінація, тобто 

схрещування в одному виразі двох чи кількох фразеологізмів; фразеологічний 

натяк на відомий носіям мови фразеологізм; поширення фразеологічної одиниці 

додаванням до її складу додаткових слів, що становить собою іронічний 

авторський коментар тощо. 

У лінгвістиці такі трансформації поділяються на горизонтальні (кількість 

елементів у висловленні постійна) та вертикальні (кількісний склад 

змінюється); на інтенсивні (з якісними змінами фразеологічного складу) та 

екстенсивні (кількісне розширення фразеологічного вислову); на повні й 

часткові. 
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У періодичних виданнях характерним стає і створення цілих серій 

заголовків із структурно-семантичними модифікаціями приказок, цитат, 

прислів’їв типу «Хто не з нами, той проти Бога» (ЛУ, 21. 07. 11), «Сумне літо 

95-го» (ЛУ, 27. 01. 11), «Шукає руно золоте» (ЛУ, 08. 12. 11). 

Наведені авторські перетворення, в яких відчувається певна алюзія на 

відомі вислови, де прозоро зберігається зв’язок з відомим носіям мови виразом 

і «встановлюються асоціативні зв’язки з їхніми авторами або об’єктами 

висловлювань» [7, с. 172–173], роблять заголовки більш інтригуючими. З цією 

функцією часто вживаються й інші стилістичні одиниці – метафора, гіпербола, 

порівняння, антитеза, зевгма тощо. Зазначимо, що оцінний компонент 

заголовкових назв, призначення яких – пристрасне ставлення до предмета 

мовлення, є частіше негативним, рідше позитивним і лише в окремих випадках 

– нейтральним. 

Таким чином, призначення заголовка – зацікавити й інформувати читача, 

порушувати проблему, застерігати й давати поради, прогнозувати події і 

здійснювати висновки публікації, тобто актуалізувати увагу читацької 

аудиторії. 

Як своєрідний сплав стандартних і експресивних засобів, узагальненої та 

конкретної інформації, абстрагованого й образного викладу, логічного й 

емоційного впливу на читача природа медіа-назви потребує різнобічного 

аналізу. Ця тема залишається завжди відкритою для подальших досліджень 

мовностильового арсеналу в заголовковій системі на всіх рівнях мови. 
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М. П. Панфілов 

 

КВЕСТИВНІСТЬ І ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ 

 

У мовознавчій традиції та теорії мовленнєвої діяльності передбачений 

двобічний зв’язок у кореляції «адресант-адресат». Саме так і здійснюється 

комунікація. Свою цінність мають тут питальні речення. Їх комунікативна вага 

полягає у передачі інформації, уточненні обставинних, об’єктних, суб’єктно-

предикатних позицій, у досягненні відносної істини, функції когніфікації. В 

мовознавстві прийнято виділяти: а) власне питальні речення, де передбачається 

адресат-співрозмовник і запит часткової інформації; б) риторично-питальні, де 

не передбачається адресат і відповідь. Це – узагальнені типізовані категорії 

питальності у мові. В мовленнєвій, зокрема, художній реалізації, такий умовно 

схематичний підхід слід, на нашу думку, вивчати завдяки адекватнішій 

мовознавчій методології. Адже сфера художнього мовлення (тексту) є 

особливою суб’єктивно-об’єктивною субстанцією з багатьма 

взаємовпливовими складниками. Науково точними тут будуть категорії 

лінгвістичної генології, яка послуговується комплексом текстових ознак. 

Одиницею аналізу обирається «мовленнєвий жанр» (за М. Бахтіним). Так 

формується художнє мовленнєвознавство [1, с. 41]. 

Мовленнєвий жанр як одиниця мовлення (дискурсу) характеризується 

певним тематичним змістом, композиційною структурою, добором лексико-

фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів та інтенційно-

прагматичними особливостями. Кожній сфері діяльності притаманний цілий 

репертуар жанрів мовлення. Аналізуючи художній текст із позицій 

лінгвогенристики, звернімося до новіших класифікаційних типів питальної 

модальності як і до самого розуміння дефініцій питального речення. Питальне 

речення в сучасному розумінні – «це комунікативно-функціональний та 

модальний клас речень, що протиставляється іншим «непитальним» типам, а 

специфіка питальної модальності виявляється в тому, що відображення 

основного змісту речення в якомусь фрагменті дійсності виражається не 

констативно, а у формі запитання про реальність чи ірреальність факту» [5, 

с. 27]. 

Крім категорії жанру мовлення, варто взяти до уваги й кореляційні 

одиниці «контекст-текст». У художньому просторі твору питальність 

безпосередньо детермінована конкретними контекстами. Останні, як відомо, 

творять і текст, і жанр. Наведені контексти формують жанр роману «Записки 
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українського самашедшого» Л. Костенко. Отже, вони є жанротворчою 

субстанцією, що структурують цілий континуум і самий жанр. 

У сучасній контекстології контекст кваліфікують як колообіг минулої 

подієвості (соціального, культурного, чуттєвого); події та особистості минулого 

репрезентовано в тій послідовності та виразності, в якій це актуально для 

авторської свідомості. Особливої ваги набувають дії та факти, що потрапили в 

когнітивне поле мислення. Вони, постійно обертаючись у свідомості автора, 

збільшують його образний простір алюзіями, коментарями, пародіями тощо на 

засадах автопоезису (самостворення). Такий контекстний колообіг – 

самоусвідомлення автора – розгортає принцип поступового інформативного 

нарощування тексту [2, с. 12]. 

«Записки…» Л. Костенко – це художньо-публіцистичні модифікації 

сучасних подій і фактів. Сюжетним простором тут є кінець ХХ – початок ХХІ 

ст. Авторка оприявнює нові – посттоталітарні – ознаки трагедійності: над 

життям сучасної людини нависає дамоклів меч нею ж породжених проблем. 

Ідея ірраціоналізму (яку й відбиває назва роману), кафкіанства пронизує весь 

твір. Калейдоскоп подій мерехтить у вузькому форматі (Україна) й широкому 

(світ). Близький світ сприймається героєм роману безпосередньо у повсякденні, 

а широкий і далекий – через сучасні інформаційні технології. 

Авторське «я» – це медитації щодо сучасної політики, соціуму, 

псевдокультури, мови, історії, що подаються у відповідному конотативному 

модусі – ірраціональності теперішнього буття. Пор.: «йде якась планомірна 

лярвизація країни»; «Шкірою чую, як тотальне жлобство свідомо 

прищеплюється людям, перетворюючи їх на масу. Масі не треба мистецтва, 

масі не треба культури – масі треба закласти у підсвідомість, і вона піде у 

спроектований бік. Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що 

працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як 

зусиллями власних тут ідіотів»; «Все горить, все падає. Термінатор з 

квадратною головою, квадратно ступаючи, знищує все на своєму шляху. Когось 

б’ють, когось убивають, комусь здирають шкіру з обличчя, а там, під сподом, 

ведмежа шерсть» [4, с. 113]. Або: «Шизоїдний сель свідомості заливає 

суспільство. Слово знецінилось. Мова втрачає пульс. Виникають якісь культи й 

культики. Речники порожнечі приколюються в епатаж» [4, с. 113]. Це 

сконденсовані сегменти окремих контекстів «Записок…». 

Питальність у її конкретних комунікативних виявах має певні 

синсемантичні та структурні ознаки: а) контекстуальна зумовленість 

питального модусу; б) парадигма змісту самої питальної пропозиції; в) 

позиціонування питання щодо контексту (мікротеми); г) ступінь цілісності 

питальної пропозиції. 

Питальність «Записок…» Л. Костенко як «жанру» автокомунікації 

гальванізує думку читача на таких основних сферах сучасного буття: а) 

соціополітична проблематика; б) культура (псевдокультура); в) національне й 

інонаціональне; г) конфесійна свідомість; д) фактологія сучасної історії; е) 

глобальні події тощо. 

Звернімося до контекстів, їх мікротем та визначальних ознак питальних 
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контестем, як-от: їх позиціонування у контексті, структура самих питань та 

зміст мікротем як креативного джерела питальності. 

Мікротема «статус української мови» реалізована завдяки питальним 

реченням після наративної частини контексту, що переходить у переповідний 

діалог, а потім знову в низку інтерпозиційних питань – і врешті у внутрішнє 

розмірковування й узагальнення. Наприклад: «У неділю повів малого в Лавру. 

Сніг, сіре небо, золоті бані храмів. Красиво. Розповідав йому трохи з історії, 

трохи з легенд. А якась бабця, підпираючись костуром, все кружляла навколо 

нас, як підбита ворона. Я думав, може, вона просить, як це буває при храмах, а 

вона одскочила до групки таких, як сама, і, показуючи на нас костуром, 

каркнула: – Разговарюють по-украінскі! А здєсь же нізя! Здесь же святая 

православная Лавра! 

Як я поясню це малому? Це ж не кожний дорослий зрозуміє – чому 

українська мова протипоказана святій православній Лаврі? (тут і далі 

виділення й підкреслення наші – П. М.) Та й не тільки українська, і не тільки 

мова. Це ж ті самі кликуші, що робили хресний хід проти приїзду Папи 

Римського. Ті, що проти всіх і проти всього, що не є в їхньому розумінні 

російським, а тому небезпремінно святим» [4, с. 196–197]. 

Другу контекстну реалізацію мікротеми з квестивним компонентом 

виявляємо після низки конотативних номінативних речень структурно 

розлогого питання у формі підрядності з яскраво вираженою іронією. 

Мікротема завершується саркастичним висновком про об’єднуючий 

суспільство «субстрат фені і мата»: «21 лютого. Міжнародний День рідної 

мови. Оскільки для не-громадян найріднішою є не-мова, тобто не 

українська і не російська, а гібрид-ерзац-мішанка, то, може б, саме їй 

надати статус державної? Думаю, це дуже об’єднало б суспільство – єдина 

державна, на всіх рівнях функціонуюча мова. Общепонятний суржик на 

субстраті фєні і мата» [4, с. 268]. 

Питальне речення у діалогічній структурі може виступати піком дискусії 

(також у інтерпозиції контексту). Діалогічну мікротему «мовна культура» в 

«Записках…» завершують оптимістичні сподівання героя на краще, хоча й із 

долею песимістичних передбачень на майбутнє. В цілому на діалозі – відбиток 

іронії та скепсису. Про що свідчить поданий нижче контекст: «Втім, жінка – як 

музика, її можна любити, навіть не дуже розуміючи. 

– До всіх перинатальних хвороб державності ще й така халепа – виросли 

покоління, яким усе по фіґ, – каже дружина. 

– Чого ж ти заговорила їхньою мовою? – не витримую я. – Де це 

бачено, щоб жінка говорила матом?! 

– А це не мат, – спокійно пояснює вона. – Це воровская фєня. І, 

мабуть, не випадково цьому суспільству прищеплено саме воровську 

фєню, мову блатних низів, – щось є у ньому глибоко жлобське і 

безкультурне. 

Сподіваюсь, мій син, мій хлопчик, дитя моєї любові, переросте цю фєню і 

виросте інтелігентною людиною. Але ж поки він виросте, України може вже й 

не бути. Вся розчиниться у хамстві» [4, с. 107]. 
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Мікротема «рідна мова» проекціюється на інші теми – конфесійну, 

геополітичну. Рух змісту контексту – від констатації події – до питальності – й 

урешті до авторської конотації (тлумачення). Помітно, що авторський іронічно-

саркастичний супровід (міркування-оцінка) є постійною експонентою 

контекстів «Записок…»: «Мені обридли конфесії з політичним підтекстом. 

Московський патріархат, Київський патріархат. Один всія України, і другий 

всія України. В очах двоїться – хто ж із них усіїший? А я хочу звертатися до 

Бога зі свого храму своєю мовою. Це моє право. 

Але Бог, мабуть, уже не почує. Пізно ми заходилися будувати свою 

державу. Європа об’єднується, ми знов не такі. Сепаратисти, націоналісти, 

самостійники. Випадаємо з концепції «історично обґрунтованої інтеґрації 

Європи». Ми взагалі якісь історично не обґрунтовані для Європи. А 

даремно. Наші бренди відповідають європейським трендам» [4, с. 120]. 

В іншому контексті питання-сумніви вжито упереміш із емоційно-

експресивними пропозиціями, зміст яких перебуває на вісі «сучасність – 

історія», «історична уявна цивілізація – сучасна реальна жорстокість 

диктатури». Завдяки питальності постійно гальванізується пошук істини: «От і 

вписалися у світовий контекст. Наших хлопців теж, очевидно, пошлють на ту 

війну. Чи їм хоч пояснять, куди вони їдуть, чого вони їдуть, що то за країна 

Ірак? У школі ж, мабуть, не дуже вчили. Я теж не дуже вчив. 

Але до чого ж ми задурені! Як нам змоделюють світ, так і бачимо. 
Ніби в Іраку тільки і є, що кривавий режим Хусейна, кубло тероризму і 

диктатура. Та ще ота зброя масового знищення, через яку почалася війна, але 

якої там так і не знайшли. 

Гортаю енциклопедію. «Весь Ірак – це музей під відкритим небом». «Ця 

земля – колиска кількох цивілізацій». Долини Месопотамії. Ніневія. Ріки Тиґр і 

Євфрат. Але ж дозвольте – Месопотамія, Межиріччя – та ж там жили перші 

люди після Потопу! Ріки Тиґр і Євфрат – це ж ті ріки, які протікали в раю! 

Отже, це десь там росло Древо пізнання, з якого з’їла те яблуко Єва. Отже, 

це там Каїн убив Авеля. Отже, з тамтешньої глини Бог створив Адама! 

Отже, звідти родом все людство?! 

Вітаю себе з печаллю пізніх прозрінь. 

Це ж там були геніальні арабські поети, філософи, звіздарі, 

математики! Це ж там на розкопках столиці ассірійського царства Ніневії 

знайшли бібліотеку з клинописних табличок! Це ж там творилася магія 

Сходу… Але як же я раніш не подумав? Отже, й Вавилонську вежу 

будували там, у долині Сенаарській, нащадки Ноєві сукупно з іншими 

племенами. Будували поспіхом, косо-криво…» [4, с. 276–277]. 

У контексті «Записок…» Л. Костенко фігурує уявний образ «лева, 

конвертованого в пустелю», який веде уявний діалог із героєм. Художньо 

діалогізована питальність у такому контексті виконує роль вердикту, непрямого 

звинувачення народу в браку відпорності. Модус квестивності, дедалі 

набираючи обертів, структурно зростає, концентрується, обрушується на мовця 

серійною поліпредикативною синсемантикою: «А річ уся в тому, що є 

субстанції, незримі для стороннього ока. І ось ця клята тварюка, це чудовисько 
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Амброза Бірса – саме така субстанція. Як і наші, часом непідйомні для психіки, 

українські проблеми. Вони переслідують нас, терзають, вони шматують нас і 

виснажують, ми з ними боремося віками, але ж збоку їх не видно, і ми гинемо 

на своєму вівсяному полі, невідомо чим для світу розтерзані. 

– Та ж українська мова, – каже Лев, інвертований на пустелю. – 

Маєте свою державу – говоріть. З ким і за що ви боретесь, світу не 

зрозуміло. 

Та ж держава. Це не та, про яку ви мріяли? То побудуйте ту. Світу 

незрозумілі ваші нарікання. Він вас ідентифікує з цією. Вам не подобається 

влада – оберіть собі іншу. 

Або історія. Росіяни написали свою історію, де немає вас. Карамзін, 

як Колумб, за словами Пушкіна, відкрив їм їхню історію. То відкрийте собі 

свою! Чому ж у вас немає свого Колумба? Той же Голодомор – то він 

геноцид чи не геноцид, якщо інші держави його визнали геноцидом, а ваш 

власний парламент не визнає? Ті ж чорноземи, ті багатства надр України – 

чому ж такий жебрацький її силует у світі? Її інтелект, її таланти, що є 

гордістю інших націй, – а чому не своєї? Стільки героїв було, стільки 

подвижників, – чому ж печать меншовартості?» [4, с. 117–118]. 

Особливо яскраво квестивність виступає у стилістично увиразнених 

контекстах «Записок…» Л. Костенко. Різноманітні тропи, зокрема, метафори, 

алюзії та ремінісценції, образно-метафоричні порівняння й персоніфікації у 

сполученні з такими засобами експресивного синтаксису, як серійні питання, 

максимально загострюють конотативний зміст контекстів. Наприклад, 

мікротема «шовінізм проти України» розкривається через питальність із 

контекстуальними тропами (алюзії, персоніфікації, синтаксичний паралелізм, 

повтори, питальний модус із узвичаєним коментарем героя у постдискурсі): 

«Привид ходить по Україні, привид шовінізму. Часом він вилазить на 

трибуну і вимагає другої державної мови. Часом стрибає по снігу, як 

підбита ворона, підпираючись костокрилим костуром. Часом курсує в 

коридорах влади в костюмі від Версаче. Часом вищирюється з нахабної 

фізіономії заїжджого гостя, часом з простодушної пики тутешнього 

неандертальця. Часом прикидається президентом, часом народним 

депутатом. Часом б’ється з іншими привидами, і тоді зчиняється великий 

бедлам. 

А до чого тут ми? До чого тут Україна? 

– Це ж не Україна, – каже Лев, інвертований на пустелю. – Це пень 

розпаденого Союзу. Через те й змії кишать. 

Він має рацію» [4, с. 197]. 

Мікротема «президентські вибори» представлена у контексті 

відповідними засобами експресії (метафори, образні порівняння, фоно-

смислова градація). Вона завершується емоційно-розпачливими питаннями (з 

контрастивною орфографією): «Наростає підземний гул президентських 

виборів. Ще де ті вибори, а карлики вже посунули з усіх екранів. На 

безконечних ток-шоу токують, як глухарі. 

Об’єднуються дони й подонки. Роз’єднуються патріоти. 
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Дивлюсь я на цих політиків і думаю. А були ж колись лідери нації, такі, 

як Ганді. Народ назвав його Махатмою, по-їхньому це – Велика Душа. 

Господи! Де ж наша Велика Душа?! 

Чи ми вже тепер більше цінуємо Велику Кишеню?» [4, с. 344]. 

У «Записках...» Л. Костенко оприявнює й мікротему «боротьба під час 

президентських виборів» завдяки метафоризації стверджувально-заперечного 

протиставлення, синтаксичного паралелізму, ремінісценції, квестивності в 

інтер- та постпозиціях. Увесь контекст набуває ключової семантики – 

«цілковитий політичний галюциноз», наприклад: «Ударив дев’ятий вал 

протесту. Створено Комітет Національного порятунку. І справді, спасайся, хто 

може. Цілковитий політичний галлюциноз. Маємо трьох президентів, і не 

маємо жодного. Сьогодні складає присягу один, завтра оголошують іншого. 

Отже, він теж складатиме присягу? На якій Святій книзі і де? У тому ж 

парламенті чи в концертному залі палацу «Україна»?! Опозиція подає позов 

до Верховного Суду, «позов на врага своего, на заклятого врага». Тільки у 

Гоголя Іван Іванович на Івана Никифоровича, а у нас опозиція на своїх 

опонентів. Вимагає визнати вибори недійсними. Адвокати обох сторін 

демонструють чудеса красномовності. Судді демонструють чудеса 

витривалості. Ми пікетуємо суд. Добиваємось 3-го туру як скасування 2-го, 

щоб він вважався не третім, а законним другим. А якщо доб’ємося, 

переможемо і оберуть таки нашого – тоді ж як, він складатиме присягу 

вдруге? На тій самій Острозькій Біблії чи вже, як належить, на 

Пересопницькій Євангелії? Тобто дві присяги на двох святих Книгах?!» [4, 

с. 398]. 

Подібний варіант питальності в оточенні інших виразових засобів 

спостерігаємо в наступному контексті: «Але патріоти у своєму репертуарі – 

провели конференцію «Українське суспільство від розбрату до єдності». Яка 

може бути єдність на такій Голгофі? І де вони бачили розбрат? Роз-брат, це 

коли між братами. А хіба ці люди, що запустили пазурі в Україну, нам 

брати? Віками її розпинають, штрикають у груди, перевіряють, чи ще жива, 

чи здригнеться? Віддеріть їх від тіла нації і відкиньте чимдалі, отоді й буде 

єдність. 

А якщо це справді розбрат між братами, то такі брати нічого не варті. 

І не давайте мені знеболюючого. Я повинен нарешті відчути правду» [4, 

с. 339–340]. 

«Записки…» як мовленнєвий жанр автокомунікації з аналітичною 

настановою мають і адекватно наснажену метафорику: політичний паноптикум, 

політичний галюциноз, влада приматів, маскарад піару, діджеї суспільної 

свідомості, акробатичний трамплін до влади тощо. Д. Дроздовський зазначає, 

що «метафора Ліни Костенко перетворює реальність чуттєву на реальність 

інтелектуальну, а далі – на сакральну й релігійно-міфологічну.  

І навпаки… Вона повертає читача до потреби усвідомити феномен у його 

первісному значенні. Врешті, йдеться про те, щоби кожну річ можна було 

побачити, як вона існує насправді. Це досвід звільнення від тих шарів значень, 

які у мові отримує річ протягом свого соціального життя» [3, с. 317]. 
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Квестивність художнього твору, таким чином, підвладна авторській 

інтенції та стилю. Це зовнішній зв’язок. Формальні ж реалізації (діалогізація, 

монологізація, автокомунікація) зумовлені жанром, розвитком сюжету. 

Структурація – це внутрішньотекстові чинники. 

В «Записках…» у сфері квестивності парадигма внутрішньої питальності 

переважає. Вона є нададресатною, когнітивно зорієнтованою у віртуальну 

перспективу. Це авторсько-квестивна медитація над сучасною подієвістю та її 

оцінка. Зазвичай питальність «Записок…» спонтанно-креативна й водночас 

експресивно-конотативна. Супровідний коментар (наратив) частково відповідає 

на болюче питання. Але частково, як можливість істини. 

Весь текст твору маркований загальним смислом ірраціональності 

сучасного життя. Окремі ж смисли контекстів стоять на конфліктній полярності 

– «провладна верства – електорат (народ)»; «культура – ерзац-культура», 

«національне – (анти)інфіковано-національне»; «моральне – аморальне». Ці 

смислові полюси і породжують питальність, ефект несправджених сподівань, а 

звідси – й трагедійний підтекст сьогодення. 

Уся парадигматика питальності «Записок…» Л. Костенко – це 

інтелектуальна провокація, припрошення до аналізу й адекватних оцінок 

сучасних реалій, пошук цих оцінок і водночас пропозиція своєї. 

З погляду художньої текстології твір породжують принаймні два питальні 

модуси з єдиним семантичним радикалом: як жити у знавіснілому світі? як 

його змінити? З погляду лінгвістики тексту – це авторизовано конотативний 

запит чи риторичне питання, зміст якого залежить від наративності художнього 

контексту. 
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Н. М. Кольцун, Г. А. Черезова 

 

РОЛЬ ЗАГЛАВИЯ В ПРОСПЕКЦИИ РОМАНА БОРИСА 

АКУНИНА «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

 

Название художественного произведения, являясь первичным знаком, 

создает импульс для определенного восприятия читателем того или иного 

текста. Исследуя специфику заглавий, В. А. Кухаренко отмечает, что в связи со 
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своим инициальным положением заголовок всегда выделяет текстовое начало, 

ограничивает один текст от другого, создает для читателя определенную 

проспекцию перспективы дальнейшего текстового развертывания и, наконец, 

дает ему имя. Таким образом, инициальная, разделительная, перспективная и 

номинативная функции, предположительно, присущи каждому заголовку [3, 

с. 109]. О. И. Фонякова выделяет среди важнейших функций заголовка 

прагматическую и прогнозирующую [5, с. 64], так как благодаря им читатель 

решает, стоит ли ему читать произведение. Максимальную функциональную 

нагруженность названий подчеркивает Ю. А. Карпенко: «В них есть и 

информативный смысл, и оценочный компонент. Но и то, и другое 

усложняется, работает на идею, художественный замысел, имеет несколько 

смысловых слоев, указывает на разные стороны произведения, разные мысли и 

оценки читателя» [2, c. 39]. 

Задача заголовка как первого знака произведения – привлечь внимание 

читателя, установить контакт с ним, направить его ожидание-прогноз. Заданное 

в заголовке слово «пронизывает» весь текст, связывает его. При этом с самим 

словом неизбежно происходят семантические изменения, ведущие к 

образованию индивидуально-художественного значения. Осознание этого 

значения читателем происходит ретроспективно. Заглавие, с которого чтение 

началось, оказывается рамочным знаком, требующим возвращения к себе. Этим 

оно еще раз связывает конец и начало, т. е. непосредственно участвует в 

актуализации не только категории связности, но и категории ретроспекции [3, 

с. 107]. 

Заголовок может выполнить свое основное назначение только в 

непрерывной связи и в нерасторжимом единстве с целым, полностью 

завершенным текстом. Ибо только последний несет концепт, а главная и часто 

единственная авторская формулировка концепта помещается в заголовок. 

Следовательно, среди прочих важных и ответственных функций заголовка 

актуализация концепта произведения является основной.  

Как основной катализатор текстового концепта заголовок представляет 

собой динамическое, развивающееся образование. Как отмечает 

В. А. Кухаренко, семантическая специфика заглавия состоит в том, что в нем 

одновременно осуществляется и конкретизация, и генерализация значения, что 

позволяет заголовку стать знаком типичного, обобщающего, знаком концепта. 

Значение заголовка проецируется на содержание всех уровней текста, на его 

общую идею. Наиболее тесные связи наблюдаются между смыслом заглавия и 

авторской позицией, глубинной семантикой художественного произведения [3, 

с. 114].  

Заголовок романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит», ставший 

предметом нашого исследования, состоит из двух компонентов: «турецкий» и 

«гамбит». Стержневое слово гамбит, согласно словарной статье в «Словаре 

русского языка» С. И. Ожегова, означает «начало шахматной партии, в которой 

ради скорейшего перехода в нападение жертвуют фигурой или пешкой» [4, 

с. 103].  

В произведении один из главных героев д’Эвре дает свою следующую 
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трактовку названного выше понятия: 

«Если уж говорить о шахматах, известно ли вам, что такое гамбит? Нет? 

По-итальянски gambetto значит «подножка». Dare il gambetto – «подставить 

подножку». Гамбитом называется начало шахматной партии, в котором 

противнику жертвуют фигуру ради достижения стратегического преимущества. 

Я сам разработал рисунок этой шахматной партии и в самом деле подставил 

России соблазнительную фигуру – жирную, аппетитную, слабую Турцию. 

Османская империя погибнет, но царь Александр игры не выиграет. Впрочем, 

война сложилась так удачно, что, может быть, и для Турции еще не все 

потеряно. У нее остается Мидхат-паша. Это замечательный человек, 

мадемуазель Барбара, я нарочно вывел его из игры, но теперь я его верну […] 

Если, конечно, у меня будет такая возможность. Мидхат-паша вернется в 

Стамбул незапятнанным и возьмет власть в свои руки. Может быть, тогда и 

Турция переместится из зоны тьмы в зону света». [1, с. 259–260]. 

Собственно, д’Эвре (он же Анвар-эфенди) и является тем лицом, которое 

затевает партию, т. е. руководит событиями в романе. Себе он отводит роль 

ферзя, о чем свидетельствует его же высказывание в конце романа: «Ферзь 

пожертвован ради особой выгоды» [1, с. 103]. 

Известно, что ферзь (перс. nizref – визирь, советник) – самая сильная 

шахматная фигура, однако в начале партии (дебюте) следует проявлять 

осторожность с развитием ферзя, поскольку, находясь в лагере противника, он 

становится лёгкой мишенью.  

События романа «Турецкий гамбит» укладываются в рамки шахматной 

партии: есть и дебют, и миттельшпиль, и эндшпиль, и гамбит. Первым 

действующим лицом, которое улавливает такую связь между событиями, 

оказывается посол России в Константинополе Николай Павлович Гнатьев: 

«…Одним словом, разыграно все было просто и изящно, как в хорошей 

шахматной партии, – таков уж стиль Анвара-эфенди» [1, с. 55]. 

Анвар-эфенди предстает перед нами в начале романа советником, 

«ферзем» Мидхат-паши. Его приезд в Стамбул вместе с вернувшимся из 

ссылки опальным министром служит дебютом в разворачивающейся ситуации: 

Но то был только дебют, далее последовал миттельшпиль» [1, с. 54].  

Миттельшпиль (от нем. mittelspiel – середина игры) – следующая за 

дебютом стадия шахматной партии, в которой, как правило, развиваются 

основные события в шахматной борьбе (атака и защита, позиционное 

маневрирование, комбинации и жертвы) и которая характеризуется большим 

количеством фигур и разнообразием планов игры. Таким же образом Анвар 

устраняет с помощью хитроумных интриг султана Абдул-Азиса принца Мурада 

и ставит на престол нового наследника – Абдул-Гамида: 

«Эраст Петрович […] коротко спросил: 

– Про дебют ясно, про миттельшпиль тоже. Но где эндшпиль? 

Генерал одобрительно кивнул: 

– В том-то и штука. Эндшпиль получился настолько замысловат, что 

даже многоопытного Гнатьева застал врасплох. 7 февраля сего года 

Мидхат-пашу вызвали к султану, взяли под стражу и посадили на 
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пароход, который увез опального премьер-министра путешествовать по 

Европе. А наш Анвар, предав своего благодетеля, стал «серым 

кардиналом» уже не при главе правительства, а при самом султане. Он 

сделал все возможное, чтобы отношениям между Портой и Россией были 

разорваны. И вот некоторое время назад, когда Турция повисла на 

волоске, Анвар-эфенди, по имеющимся у нас агентурным сведениям, 

отбыл к театру военных действий, чтобы переменить ход событий 

посредством неких тайных операций, о содержании которых мы можем 

только гадать» [1, с. 60]. 

Эндшпилем (от нем. Endspiel – финальная игра) называется 

заключительная часть шахматной партии. Обычно игра переходит в эндшпиль, 

когда разменяно большинство фигур и нет характерных для середины игры 

угроз королям. Отсутствие на доске ферзей не является обязательным 

признаком эндшпиля. Окончание партии со стратегическим планом, суть 

которого заключается в организации атаки на короля и завершении её матом, за 

редким исключением, элементарно. Чаще всего в эндшпиле возникает иная 

стратегическая цель – провести пешку в ферзи, чтобы получить необходимый 

для выигрыша материальный перевес, что определяет возрастающую роль 

пешек. 

Анвар-эфенди использует в качестве пешки так удачно подвернувшегося 

ему Петю Яблокова, подменив в шифровке Плевну на Никополь. Затем 

подкупает румынского полковника Лукана, проигравшегося в карты, чтобы тот 

выдал все сведения о диспозиции Плевны, сам же убивает его на дуэли в 

Букареште, якобы защищая честь Вари. Но самая главная пешка – это Мидхат-

паша, которого Анвар так стремится произвести в ферзи, т. е. сделать главой 

Турции. 

Во время атаки на Плевну отряд Соболева прорывается на южную 

окраину города, но сил не хватает, поэтому они вынуждены отправить 

адъютанта Зурова с требованием немедленно прислать подкрепление. Анвар 

убивает Зурова, и русские вынуждены отступить, так и не получив 

дополнительных сил. Казанзаки тоже находят убитым и считают его тем 

изменником, который «дергал за веревочки» полковника Лукана, что 

подтверждает письмо от его так называемого любовника Шалуна Бесо, 

найденное в кармане у жандарма. Все полагают, что именно Казанзаки является 

предателем, хотя именно Анвар, уличив его в порочащих связях, заставил 

играть по своим правилам.  

В штаб русских поступает информация о том, что изменник находится в 

тылу, и Фандорин начинает вести расследование, а д’Эвре продолжает свою 

игру. Мнимый француз с помощью своих людей сообщает доверчивому 

Маклафлину, что турецкий гарнизон слаб и готов сдаться генералу Ганецкому, 

но англичанин обо всем рассказывает Варе, а она – Фандорину.  

Заговор раскрыт, Плевна взята, путь на Константинополь открыт, 

поэтому д’Эвре предлагает Соболеву отправиться в Сан-Стефано, расстояние 

от которого до столицы Османского государства практически ничтожно. План 

журналиста состоял в том, чтобы русские атаковали Константинополь, а 
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Англия в этом случае начала бы войну с Россией. Турция снова была бы 

спасена, и во главе ее стал бы Мидхат-паша.  

Турецкий гамбит не удался, поскольку Фандорин сумел разгадать 

коварные замыслы Анвара-эфенди. Ферзь легко использовал пешки 

противника, но сам в итоге оказался жертвой своих же интриг.  

Важное место в романе отводится и промежуточным заголовкам: они 

актуализируют категорию членимости текста, облегчают читательское 

восприятие, выделяют подтемы, подчеркивают важность композиционно-

архитектонического членения текста.  

Роман «Турецкий гамбит» состоит из 14 глав и эпилога. Каждая глава 

имеет соответствующее название. В структурно-семантическом плане 

промежуточные заголовки представляют собой сложноподчиненные 

предложения с присубстантивно-определительной придаточной частью. 

Автор с помощью неоднозначных промежуточных заголовков интригует 

читателя, выражая намек на происходящие в главе события, заставляет 

улыбнуться зевгматическому сочетанию, комичной ситуации:  

Глава первая, в которой передовая женщина попадает в безвыходную 

ситуцию [1, с. 270]. 

Глава шестая, в которой Варя и Плевна выдерживают осаду [1, с. 270]; 

Глава десятая, в которой Фандорин получает нагоняй от начальства [1, 

с. 270]. 

Также одной из особенностей романа Бориса Акунина является то, что в 

каждой главе повествование предваряется статьями из различных газет, 

сообщающими о событиях на фронте или в сфере внешней и внутренней 

политики России, что создает впечатление хроники и придает достоверность 

происходящему. 

Таким образом, заголовок исследуемого романа связывает весь текст, а 

смысл его становится ясным только при прочтении всего произведения. 

Промежуточные заголовки также играют важную роль в архитектонике 

художественного текста, интригуют своей неоднозначностью, позволяют не 

только организовать текстовую композицию, но и облегчают восприятие 

происходящих в романе событий, нацеливая внимание читателя на ключевые 

моменты. 
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Л. В. Рева 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК НЕОРЕАЛІЗМУ В 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ 

 

У питанні встановлення назви завжди постає проблема правомірності її 

використання. Складність процесу термінологічного вживання зрозуміла, адже 

не все, що пропонується в літературознавстві та критиці, закріплюється в 

подальших дослідженнях. У термінів, як і в людей, непроста доля в боротьбі за 

право на життя. Як і люди, вони можуть потрапити до історичного шляху у 

вічність, але можуть спалахнути й згаснути, назавжди забуті. Скільки їх було 

запропоновано в літературознавстві, а право жити отримали не всі. Так сталося, 

що термін «неореалізм» має незвичайну долю. Спалахнувши на початку ХХ 

століття, він не отримав належної підтримки, і про нього було забуто на певний 

період. У 60-ті роки на нього звернули увагу, однак вважали незрозумілим, 

дуже складним у визначенні, та загалом: а чи потрібний він? Початок нового 

ХХІ століття для неореалізму виявився етапом відродження, його риси стали 

помічати у великій кількості творів різних років ХХ та ХХІ століть. Мабуть, 

термін має пройти певний етап випробування, адже він є явищем, яке належить 

осмислити. Процес споглядання з іншого часу надає можливість зрозуміти 

явище та його визначальний термін як влучне формулювання особливостей 

розвитку. 

Існують думки, що характеру новизни реалізм набуває тоді, коли його 

реалістичне підґрунтя відрізняється від попереднього, реалістичного. Тобто 

новий реалізм виникає з новим часом, який, безумовно, буде плинути, а тому й 

реалізм на новому етапі історичного розвитку стає новим. Ці твердження 

можуть частково підтримуватись тільки з погляду на категорію новизни в 

такому розумінні. Однак ми вважаємо це помилковим, оскільки шлях 

літературного розвитку вже визначено для тієї чи тієї літератури. Так, світові 

літератури мають свої етапи: античний – середньовіччя – Відродження – 

сентименталізм – романтизм – реалізм – модернізм – […]; українська і 

російська – свої: давньоруський / давньоукраїнський – Просвітництво – 

сентименталізм – романтизм – реалізм – модернізм – […] Гадаємо, що і реалізм, 

оскільки його існування було завжди, має право отримувати свою 

характеристику залежно від епохи, а не з причини його новизни у порівнянні з 

минулим, адже зрозуміло, що виникне плутанина, якщо реалізм весь час 

матиме назву «новий». Для реалістичного розмежування доречно вживати 

назви: античний реалізм, середньовічний реалізм, реалізм Відродження, 

давньоукраїнський (давньоруський) реалізм, просвітницький реалізм. В епоху 

сентименталізму та романтизму – реалізм доби сентименталізму та реалізм 

доби романтизму. Підтримуючи твердження про надзвичайно рухливий у 

конкретних стильових виявах характер реалізму та ідеї «реалізмоцентризму» 

(слово використав М. Наєнко у статті «Історико-теоретичний аспект поняття 

«реалізм» [14, с. 8]) в працях Д. Лихачова («Поэтика древнерусской 

литературы», 1971), Б. Сучкова («Исторические судьбы реализма», 1973), 
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Т. Мотильової («Достояние современного реализма», 1973), П. Ніколаєва 

(«Реализм как творческий метод», 1976), Л. Новиченка («Вічно живий реалізм», 

1981), Д. Затонський вважав реалістичні прояви у різних епохах свідченням 

здатності до перетворення. У своїх дослідженнях різноманітності реалізму він 

писав, що реалізм позбавлений вузької спеціальної «місії», а тому 

«формулювання назв реалізму залежно від епохи є дієвим і виправданим у 

літературознавстві» [5, с. 4]. 

В епоху модернізму реалізм ішов шляхом свого паралельного розвитку, 

однак, на відміну від попереднього часу, його визначальна риса правдивості 

видозмінюється до естетизації та експериментаторства у викладі правдивості. 

Саме тому визначення «новий реалізм» закріплюється термінологічно 

(паралельно виникали назви «антиреалізм» та «нереалізм», які в наш час іноді 

потрапляють у поле наукового зору у визначенні різних явищ), хоча 

закріплення назви мало пошуковий характер. Так, на початку ХХ століття у 

працях російських літературознавців, почасти завдяки О. Колтоновській, 

закріплюється термін «новий реалізм». На початку ХХ століття тільки 

письменницьке коло користувалося назвою «неореалізм». Єдиним, хто 

запропонував особливе написання, був М. Волошин. Зазначимо, що його «нео-

реалізм» не знайшов підтримки у подальшому, а також не має аналогів у інших 

літературах. В українському літературознавстві назву «неореалізм» 

використовували М. Вороний та О. Дорошкевич, інші дослідники – «новий 

реалізм». У 70-ті роки в працях К. Муратової назви «новий реалізм» та 

«неореалізм» набувають рівноцінного значення, хоча вона була прихильницею, 

як і З. Потапова, використання назви аналогічної модерністським назвам з 

відповідними (давньогрецькими) префіксом (нео-) і закінченням (-ізм). У роботі 

В. Гречнєва термінологічного значення набуває назва «новейший реалізм». А 

В. Келдиш і в своїй ранній праці, й у пізнішій визнавав термін «новий реалізм», 

а слово «неореалізм» уживав іноді в лапках як нетермінологічне. Однак у праці 

«Реализм и «неореализм» (2000) він більше схилявся до європейської форми 

слова, хоча обидві назви (крім волошинської) для нього мають однакове 

значення. В дослідженнях кінця ХХ століття О. Соколова, М. Михайлової, 

Т. Давидової, Т. Гундорової, М. Кодака неореалізм утверджується як назва 

етапу художньої літератури. Україномовний варіант терміна запропонували 

А. Козлов та Р. Козлов. Їхня гілка термінологічного дослідження має 

інноваційний характер, поки не підтриманий, однак доволі революційний: 

неореалізм – новореалізм – європейський неореалізм. У працях останніх років 

українських (Ю. Лаврісюк, А. Козлова, В. Пахаренка, Л. Пономаренко) та 

російських (У. Абишевої, В. Захарової та Т. Комишкової, І. Кондрашової, 

Н. Рубльової, С. Тузкова, М. Хатямової) авторів перевага надається назві 

«неореалізм», а сполучення новий реалізм використовується в понятійному 

значенні, іноді рівноцінному термінові. Проте тільки В. Захарова та 

Т. Комишкова звернули увагу на історію поняття неореалізму, хоча їхні 

твердження мають суперечливий характер, оскільки дослідники вважають 

роботу Л. Смирнової «Русская литература конца ХІХ – начала ХХ века» (2001) 

вирішальною в утвердженні самостійності терміна «неореалізм», наперекір 
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загальновизнаній першочерговості в цьому питанні, наданій дослідженням 

В. Келдиша. «Поскольку до сих пор нет «собирательного» определения для 

характеристики новаций реализма этой эпохи, Л. Смирнова предложила 

«принять термин, который бытовал в критике тех лет. Именовать эти 

оригинальные достижения неореализмом» [6, с. 9], – так автори підсумовують 

власні спостереження у питанні про життєствердження терміна. Ми ж 

вважаємо, що сьогодні неореалізм уже набув достатнього первинного 

теоретичного обґрунтування щодо права закріплювати й розвивати свої позиції 

і в українській, і в російській літературах. Самі ж назви «новий реалізм» та 

«неореалізм» рівноцінні в термінологічній визначеності. Щодо дефініцій «нео-

реалізм» (М. Волошин) чи «новореалізм» (А. Козлов), то їх уживання має 

суб’єктивно-авторське вирішення, поки не підтримане, але й категорично не 

відхилене науковою думкою, а відтак засвідчене в історії термінологічного 

розвитку неореалізму. 

На феномен неореалізму вперше звернув увагу А. Топорков у статті «О 

новом реализме и о Борисе Зайцеве» (1907). В контексті творчості письменника 

Б. Зайцева він намагався вловити найбільш суттєві ознаки неореалізму, 

помічаючи риси ритмічної та звукової організації мови, живописності й 

музичності, а також «более глубокого фона, безусловно присутствующего за 

всеми событиями и лицами, явленными автором» [17, с. 48]. Суттєву 

відмінність між попереднім і новим реалізмом автор убачав у різниці 

проникнення та відчуття дійсності: «Старые реалисты – Бальзак и Гоголь, Золя 

и Боборыкин – имели перед собой знакомую, опознанную действительность 

[…] Теперь такой реализм немыслим, прямо невозможен, потому что не стало 

прежней реальности, знакомой, известной […] Новый реализм не знает 

действительности известной, знакомой, опознанной» [17, с. 47]. Суголосно з 

думками А. Топоркова у дослідженнях прози початку ХХ століття 

О. Колтоновської (стаття «Пути и настроения молодой литературы», 1912) 

з’являться такі її міркування щодо рис нового реалізму: «Старый 

«вещественный» реализм, достигший у большинства художников пышного 

расцвета и в целом невозвратим. Литература нащупывает теперь возможность 

нового одухотворенного реализма, – того реализма, который, давая нам 

внешнюю правду вещей, не утаивал бы и ее внутренней сущности, раскрывал 

бы в отдельных явлениях общий смысл жизни» [9, с. 47]. Загалом у російському 

літературознавстві 1907 рік позначений цікавістю до проблем оновлення 

реалістичного мистецтва, до яких звертався Ф. Сологуб у праці «Поэты – 

ваятели жизни», а пізніше цю тему він продовжив у лекції «Искусство наших 

дней» (1913), О. Блок – у статтях «О реалистах» та «О современной критике», 

Г. Чулков – у праці «Оправдание земли («Аграфена»)». Зазначимо, що 

дослідження Г. Чулкова, А. Топоркова, О. Блока та О. Колтоновської 

присвячені творчим пошукам Б. Зайцева, з ім’ям якого пов’язані перші 

розробки неореалізму в російській дореволюційній критиці. Тяжіння до нового 

реалізму дозволило критикам визначити різноманітні критерії нового 

мистецтва. 

Однак детальніше розробкою теорії неореалізму в російській літературі 
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на початку XX століття займалась О. Колтоновська. Їй належить ґрунтовний 

аналіз неореалізму в літературі 1910-х років, розгорнуті характеристики якого 

подані нею у статтях «Поэт для немногих (По поводу второй книжки рассказов 

Бориса Зайцева)» (1909); «Пути и настроения молодой литературы» (1912); «На 

пути к новому реализму (По поводу «Движений» Сергеева-Ценского)» (1912); 

«Наша художественная литература в 1913 г.» (1914). Термін «неореалізм» у цих 

дослідженнях пройшов певний етап випробування через інший пропонований 

термін – «ліричний реалізм». До нових якостей реалізму О. Колтоновська 

відносила відродження жанру роману, посилення ліричності у структурі 

епічного твору та використання нових засобів художньої виразності. Невтомне 

пропагування неореалізму О. Колтоновською підтримував на початку ХХ 

століття П. Коган, який помічав у епічних творах своїх сучасників-

письменників своєрідну (за П. Коганом – неореалістичну) модель бачення 

дійсності. 

До надбання епохи не залишалося байдужим письменницьке коло 

початку ХХ століття. Так, у статті «Анри де Ренье» (1910) М. Волошин 

перевіряв теорію неореалізму на творчості французького автора, а розвиток 

російського неореалізму він убачав у повістях та романах Андрія Бєлого, 

М. Кузьмина, О. Толстого, О. Ремізова. М. Волошин запропонував своє 

художнє бачення явища: «Нео-реализм хочется сравнить с акварелью, из-под 

которой сквозит лирический фон души»; «В нео-реализме каждое явление 

имеет самостоятельное значение, из-под каждого образа сквозит дно души 

поэта, все случайное приведено в связь не с логической канвою события, а с 

иным планом, где находится тот центр, из которого эти события лучатся» [1]. В 

роздумах про мистецтво 10–20 років ХХ століття російський письменник 

Є. Замятін (у статтях «О синтетизме», «О литературе, революции, энтропии и о 

прочем», «Новая русская проза») наголошував на тому, що основними 

прикметами нової художньої форми є швидкість, летючість у сюжеті й фразі, 

загострення й кривизна в символіці та лексиці. Письменство, на його думку, за 

останні сто років пройшло шлях від реалізму до символізму, а від останнього – 

до неореалізму або сиютатизму (на точності останніх двох термінів він не 

наполягав). Терміном «неореалізм» він позначав і те нове, що з’явилося в 

мистецтві, – збагачений реалізм, який синтезував (звідси й інший термін – 

«синтетизм») «фантастику з побутом», виявляючи світу той дивний сплав, 

таємницю якого так добре знали Ф. Гегель і П. Бреґель» [4, с. 506]. Про появу 

нового мистецтва і нової художньої техніки російського письма писав на 

початку ХХ століття Л. Толстой, а Л. Андреєв називав себе неореалістом. На 

неореалізмі власного епічного мистецтва наголошували письменники 

В. Вересаєв, М. Горький, О. Купрін та ін. Їхні поодинокі міркування також 

становлять певне теоретичне підґрунтя визначення неореалістичних рис у 

російській літературі. Так, Г. Чулков основним вважав «взаємодію письменника 

зі світом, угадування в ньому живого, діяльного і особистого» [19, с. 55], 

Ф. Сологуб – «усвідомлення митцем своєї переваги над життям і природою» 

[16, с. 36], а М. Кузьмин – «прекрасну ясність – «кларизм» [11, с. 502] 

(співзвуччя з кларнетизмом П. Тичини не виправдовує себе, оскільки 
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нововведення «кларизм» походить від латинського слова clarus – ясний). 

На відміну від дослідників російської літератури, які вже на початку ХХ 

століття здійснювали літературознавчі спроби розмежування неореалізму від 

інших модерністських напрямів, запропонованих і європейським, і вітчизняним 

естетичним розвитком, в українському художньому колі до питання про нові 

літературні віяння підходили творчо, пропонуючи свою термінологію. Так, 

з’явився новоромантизм Лесі Українки, вітаїзм М. Хвильового, кларнетизм 

П. Тичини. Вперше про неореалізм в українській літературі заговорив 

М. Вороний. У своїх теоретичних пошуках методологічної основи неореалізму 

він пройшов шлях від поодиноких роздумів до літературно-цілісної концепції, 

яку виклав у статті «Театральне мистецтво і український театр» (1912). Основу 

його концепції становлять власні художні роздуми про суть неореалізму. Для 

М. Вороного неореалізм – синтез «розкиданих у світі дрібниць, з яких 

складаються окремі моменти життя», який «цурається всякої піднесеності, 

гарних ефектних фраз», а в собі перетворює «різноманітність деталей всякого 

явища» [2, с. 283]. Поширення неореалізм набуває в українській критиці у 20-ті 

роки минулого століття у працях В. Коряка, М. Доленга, О. Дорошкевича. Хоча 

термінологічного визначення українські автори, як і російські, не відважились 

запропонувати, однак вони намагалися зрозуміти природу неореалізму, його 

суть та специфіку, помічаючи неоднорідність нових пошукових форм у 

художній літературі. 

Тривалий час поняття «неореалізм» не було прийнято вживати. Так, в 

енциклопедичних виданнях 20-х років, зокрема, у Великій Радянській 

Енциклопедії (1926–1931 рр.) цей термін відсутній. Велика Радянська 

Енциклопедія 50-х і подальших років згадує про неореалізм як про школу 

буржуазних філософів, котрі подарували світу назву. З виходом у світ книги 

З. Потапової «Неореализм в итальянской литературе» (1961) в 

енциклопедичних виданнях наступних років із цим поняттям пов’язується лише 

напрям в італійському мистецтві та літературі. Згодом словникові видання 

розширюють наукові розробки у визначенні ознак неореалістичної літератури. 

Наприклад, у «Краткой литературной энциклопедии» (1968) вказано, що 

неореалізм надав можливість митцям зображувати людину в дії, а твори 

відрізняються «епічною широтою, простотою і ясністю словесного й образного 

вираження» [10, с. 231]. 

Історія термінологічного визначення неореалізму досить складна. 

Дослідники цього явища помічали різноманітні риси процесу, однак не 

поспішали подавати його загальну характеристику. Навіть В. Келдиш, на 

неореалістичне дослідження якого спирається сучасна наукова думка, не 

запропонував чіткого тлумачення цього терміна. Ледь не перша спроба 

термінологічного визначення неореалізму в українському літературознавстві 

з’являється у 1971 році й належить В. Лесину та О. Пулинцю. У відповідній 

статті до «Словника літературознавчих термінів» вони стверджували: 

«Неореалізм відзначається людяністю, демократизмом, глибоким ліризмом, 

відсутністю будь-якої парадності або риторики. Прагнення показати життя і 

людей такими, якими вони є, без всяких прикрас» [12, с. 273]. До характерних 
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ознак неореалізму упорядники словника відносили «документальність», 

близькість до фактів, «опоетизацію факту», модерністські «новації». В 

російському літературознавстві перше тлумачення терміна «неореалізм» 

запропонувала К. Муратова в 1972 році у праці про реалізм нового часу в оцінці 

критики 1910 років. Дослідниця, зокрема, відзначала: «Неореализм – вот 

термин, которым были обозначены новые идейно-художественные искания. 

Возникнув несколько ранее, термин этот в начале 1910-х годов становится 

общепринятым, не приобретя, однако, единства в своем истолковании 

критиками» [13, с. 150]. Підсумком попереднього згадування про проблеми 

неореалізму можна вважати працю В. Келдиша «Реализм и модернизм» (1975). 

На матеріалі творчості Л. Андреєва й частково творчості Б. Зайцева та 

О. Ремізова він створив власну концепцію неореалізму. Постаті цих 

письменників обрані не випадково (Л. Андреєв називав себе неореалістом, а 

творчість Б. Зайцева пов’язували з неореалізмом ще на початку минулого 

століття), ім’я О. Ремізова автор уперше розглядав з цих позицій. У дослідженні 

наголошено на низці таких неореалістичних ознак: публіцистичність, 

соціальність, психологічність, гуманістичність, емоційність, філософічність. 

Визнаючи проміжність неореалізму, В. Келдиш вказував на кентавричні (за 

В. Фащенком) поєднання у стилях письменників. Так, з’являються визначення 

ліричної експресії та релігійної модернізації. В роботі помітно деяку хиткість 

роздумів про загальні риси неореалізму, сам автор ніби сперечається із собою 

та самими митцями. Літературознавець вказував на риси сентименталізму, 

екзистенційності, символізму, сюрреалізму у творчості письменників. 

Розмаїтість художньої манери Л. Андреєва називав парадоксальністю, а самого 

письменника – «пестрым художником», відзначаючи, що «пестрота» эта – не 

только индивидуальный казус, но явление интересное с точки зрения типологии 

литературного процесса в ХХ в.» [8, с. 215]. Подальше вивчення явища 

В. Келдишем з’явилося в роботі «Реализм и «неореализм» (2000). На відміну 

від попередньої праці, в якій автор не запропонував теорії формулювання 

неореалізму, в цій розвідці міститься понятійна рекомендація щодо вживання 

терміна: «Неореализм» как особое течение внутри реалистического 

направления, более, чем другие, соприкасавшиеся с процессами, протекавшими 

в модернистском движениии, и освобождавшиеся от сильного 

натуралистического веяния, окрасившего широкое реалистическое движение 

предыдущих лет» [7, с. 262]. Хоча в дослідженні відчувається деяка 

термінологічна хиткість через використання терміна в лапках (рівнозначно й 

«неореалізм», і «новий реалізм»), однак ґрунтовно простежуються етапи 

розвитку та визначальні риси неореалізму, ознаки якого автор помічав у 

творчості І. Буніна, М. Горького, Є. Замятіна, С. Сергеєва-Ценського, 

О. Толстого, І. Шмельова та інших митців. 

Вивченню індивідуальних особливостей нової реалістичної творчості 

українських письменників присвячені колективні праці «Розвиток жанрів в 

українській літературі ХІХ – початку ХХ ст.» (1986), «Індивідуальні стилі 

українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.» (1987) та ін. Враховуючи 

досвід досліджень попередніх часів, у 1991 році створено колективний збірник 
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«Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ 

ст.», присвячений виявленню специфіки нового реалізму в українській 

літературі. Його автори у своїх наукових розробках реалізму звернули увагу на 

новий вид реалістичного мистецтва, зокрема, на синтетичність стилю 

(Т. Гундорова), «ліризацію» (Н. Шумило), активізацію психологічності 

(Ю. Кузнецов). Т. Гундорова вказувала на системність появи нового реалізму, в 

якому вбачала основну родову сутність: соціально-культурний ідеал 

«реалізованої» особистості. На її погляд, «індивідуальний, родовий, 

цивілізаційний і соціальний ідеали зближуються в перспективі» розвитку 

нового реалізму, а особливості нового зумовлені в реалізмі переорієнтацією 

всієї літератури на нові естетичні принципи, зокрема активне творче 

перетворення дійсності, вираження творчих цінностей, становлення нової 

гуманістичної концепції [3, с. 170]. 

Про неореалістичні риси творчості В. Винниченка, Г. Косинки, 

М. Куліша, В. Підмогильного та інших митців писав В. Фащенко у програмі з 

історії української літератури ХХ віку. Можна тільки здогадуватись про 

задумки відомого науковця, адже в його праці значна перевага надається 

перспективам неореалізму, відродження якого він убачав у період 60–90-х років 

у творчості О. Гончара та П. Загребельного. Однак передчасна смерть не дала 

можливості здійснитись цим планам. Проте автор встиг викласти своє 

розуміння неореалізму. Він стверджував, що неореалізм «апелює передусім не 

до вольових зусиль індивіда, а до його пізнавальних здатностей, до осягнення 

складних взаємозалежностей між соціальним середовищем і психологічно-

моральними спроможностями особистості» [18, с. 4]. В. Фащенко вважав, що 

неореалізм реалізується в аналітичній прозі та драмі, а також у ліро-епічних 

творах (поемах). До визначальних рис українського неореалізму він відносив 

самобутність забарвлення, узагальнення типового, збагаченість «новим 

баченням світу, передусім ірраціонального, часто незбагненного й фатального» 

[18, с. 4]. 

Сьогодні дослідники до специфіки неореалізму долучають національну 

іманентність. Так, у «Літературознавчому словнику-довіднику» (1997) та 

«Літературознавчій енциклопедії» (2007) неореалізм пов’язується з 

українською літературою, а в «Российском гуманитарном энциклопедическом 

словаре» (2003) – винятково з російською. Не співпадають у цих довідкових 

джерелах характеристики визначальних рис неореалізму, крім спільно 

виокремлених суб’єктивізації, ліризації, філософічності та естетичної 

тенденційності. 

Проблему неореалізму першої третини ХХ століття не з’ясовано досі, 

проте час від часу до неї звертаються дослідники у своїх намаганнях 

встановити істину. По-різному ставились до неореалізму в різні часи розвитку 

літературно-критичної думки, по-різному ставляться й сьогодні. Гадаємо, що 

невирішеність неореалістичного питання, з одного боку, та науковий інтерес до 

нього, з іншого, дає йому право на життєздатність. У цьому й полягає 

перспективність дослідження різних аспектів неореалізму.  
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О. Ф. Томчук 

 

ГЕНОЛОГІЧНІЙ РІВЕНЬ ПОЕТИКИ М. ДРАЙ-ХМАРИ 

 

Тип художнього мислення Михайла Драй-Хмари, питомі художньо-

стильові складові його естетичної системи переважно співвідносять зі сферою 

естетизму, що став організуючим структурним принципом поетики усіх 

київських неокласиків (М. Зерова, М. Рильського, П. Филиповича, 

http://lib.ru/RUSSLIT/WOLOSHIN/voloshin_renje.txt
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О. Бургардта-Юрія Клена). В літературознавстві давно склалася думка про 

пов’язаність світоглядно-творчої індивідуальності кожного представника 

угрупування київських неокласиків із перенесенням на ґрунт національної 

культури вершинних європейських надбань. З цією метою, на думку більшості 

дослідників (В. Брюховецький, І. Дзюба, М. Жулинський, В. Іванисенко, 

Д. Наливайко та ін.), репрезентанти «грона п’ятірного» свідомо обирають 

класицистичну естетику як найідеальнішу модель долання української 

провінційності, своєрідну «методологію» еволюції вітчизняного письменства 

до унормованості й цілісності, до дисципліни духу» [22, с. 21]. Тож 

закономірно, що у стильовій манері неокласиків присутні такі фундаментальні 

ознаки поетики класицизму, як превалювання «раціонального, а не емоційно-

інтуїтивного, духовна дисципліна й воля до подолання безформності й 

хаотичності, чітка структурна організація, тяжіння до пластичного й виразного 

образу, до відкритого та ясного стилю» [17, с. 325]. 

Попри очевидну типологічну дотичність до творчого стилю інших 

неокласиків, М. Драй-Хмара помітно вирізнявся у цьому колі багатьма рисами 

поетики – і змістовими, й формальними. Вже у перших відгуках на збірку 

«Проростень» говорилося про його дистанціювання від конститутивних 

естетичних засад і спонук художньої практики неокласиків, його «хитання між 

символізмом і акмеїзмом, між акмеїзмом і експресіонізмом» [18, с. 262]. У 

свідомості сучасників і наступних поколінь М. Драй-Хмара «стояв трохи осібно 

[…] Та й стилістикою, поетикою письма він не в усьому відповідав 

виробленому вже на той час стереотипові «неокласика» [7, с. 5]. 

Нині в літературознавстві закономірно робляться спроби ідентифікувати 

М. Драй-Хмару як творчу особистість, з’ясувати індивідуальні риси його 

поетики, естетичної системи загалом. І. Дзюба називає цілу низку прикмет, що 

вирізняють його з-поміж інших неокласиків: наскрізний мотив самоти, «якийсь 

позараціональний залишок», наявність «емоційно випадкового», відсутність 

«залізно дисциплінованої думки» [7, с. 29]. В. Іванисенко звертає увагу на 

культивування М. Драй-Хмарою (поряд із канонічними формами) верлібра, 

поліметричних версифікаційних сполук, наявність «гіперметричних модуляцій і 

перемінних форм ритму» [12, с. 257]. М. Кодак стверджує, що 

системовизначальними в поетиці цього неокласика були «символи міфогенного 

та політогенного ґатунку, що оприявнюють неоромантичний родовід, 

гомогенізуючи домінанту його таланту» [14, c. 14]. Е. Соловей відносить 

М. Драй-Хмару до представників міфософської лінії української лірики, 

зазначаючи при цьому, що репрезентанти «грона» становили до неї «певну 

опозицію» [7, с. 200]. Впадає у вічі глибокий ліризм поезії митця, визначальна 

для його загальносвітоглядної позиції віталістична концепція буття. 

Означені аспекти поетики М. Драй-Хмари в сьогоднішньому 

літературознавстві прописані доволі детально. За останнє десятиліття помітно 

активізувалось наукове осмислення його творчого доробку, пожвавилось 

перевидання та оприлюднення недрукованих раніше матеріалів, що стосуються і 

самих текстів поета, й усього контексту довкола нього. Однак жанрово-

строфічна специфіка художньої спадщини М. Драй-Хмари, як і решти 
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неокласиків, а також увесь комплекс питань, пов’язаних із нею, є найменш 

інтерпретованим у сучасному літературознавстві аспектом його поетики, 

незважаючи на значний корпус наукових розвідок про митця (праці О. Ашер, 

І. Дзюби, В. Іванисенка, І. Заславського, І. Родіонової, О. Томчука, Ю. Шереха та 

ін.). Тим часом саме ознаки жанру в багатьох вимірах «визначають організацію 

твору» [26, с. 206]. Категорія жанру, як відомо, виявляє особливості структури 

твору, вказує на художньо-естетичні уподобання митця тощо. Важлива роль у 

з’ясуванні специфіки авторського тексту, в дослідженні його структурно-

функціональних рівнів належить і віршовому ритму, котрий є «надійною 

оболонкою», в якій «реалізується й живе словесний образ» [23, с. 41]. 

Відомо, що жанр як одна з важливих категорій поетики виступає носієм 

суттєвих ознак змісту й форми творчості М. Драй-Хмари, виразником його 

індивідуального художнього досвіду. Безсумнівно, як і в інших неокласиків, в 

його генології доволі рельєфно прочитується класицистичний код (духовна 

дисципліна вірша, канонічні форми тощо). Співвіднесеність із естетичними 

засадами класицистів сприймалася М. Драй-Хмарою як вияв високої художньої 

досконалості. Що ж до формальної дисципліни вірша, то він, порівняно з 

іншими київськими неокласиками, не завжди дотримувався «пластичної 

симетрії» віршових форм. Лірично загострене світовідчуття поета причинилося 

до того, що його стиль «не нагадує врівноваженого кларизму М. Рильського чи 

згармонійованої прозорості вислову П. Филиповича, чи чіткої сонетної 

відграненості М. Зерова» [5, с. 28]. 

Про М. Драй-Хмару переважно пишуть, що він, на відміну від М. Зерова, 

доволі повільно опановував класичні поетичні форми, насамперед 

найхарактерніший для неокласиків сонет. Практика використання канонічних 

форм як вияв схильності до аналітичного мислення, врівноваженості думок та 

почувань і справді знайшла найглибше вираження в М. Зерова, котрий, як 

відомо, прославляв «ясну, дзвінку закінченість сонета». «Лаконізм і суворі 

закони» цієї строфічної форми утверджував і М. Рильський, підкреслюючи, що 

сонети «не дають місця порожній балаканині, дисциплінують думку поета і 

владно велять йому зосередитись на головному образі» [20, с. 10]. М. Драй-

Хмара канонічний переважно у підходах до вибору рим. Удаючись до 

використання модерних рим (здебільшого консонансних: «крилас – 

швидкокрилий»), він, проте, залишався поетом традиційним, постійно дбав про 

милозвучну красиву форму. 

Заглиблюючись у сферу ритмічної побудови вірша, М. Драй-Хмара у 

своїй творчій практиці розкривав потенційні можливості різних віршових 

структур, надаючи їм виняткової гнучкості й виразності. Він доволі сміливо, як 

і П. Филипович, використовував модерні строфічні різновиди, потверджуючи у 

такий спосіб відкритість своєї поетики новим естетичним віянням часу. В його 

строфічному «репертуарі» зустрічаємо дольник («На побережжі»), білий вірш 

(фрагменти поеми «Поворот»), верлібр («Ще губи кам’яні...»). Однак такі 

модерні форми не визначають концептуальних ознак поетики митця. 

Художня творчість для М. Драй-Хмари асоціюється із щоденною важкою 

роботою (у вірші «Спустившися на саме дно копальні...» він порівнює її з 
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виснажливою працею шахтаря). Водночас він убачає у ній і натхненне шукання 

магічних слів («дивних самородів»), котрі дають естетичну насолоду, глибинне 

відчуття краси й гармонії світу. Ретельність у шліфуванні поетичного слова 

виявилась у його ліриці на всіх функціональних зрізах, у тім числі – й на рівні 

лексики, синтаксису. 

Не завжди суворо дотримуючись дисциплінованості поетичної форми, 

М. Драй-Хмара, як відзначає Ю. Шерех, усе ж заковував більшість своїх віршів 

у «чіткі силабо-тонічні розміри і в правильні, переважно чотирирядкові 

строфи» [27, с. 102]. Канонічні форми (сонети), написані в другій половині 20-х 

років, є його «найвищим досягненням» [19, с. 21]. Об’єктивними причинами 

звернення митця до класичних форм, окрім суто художницьких настанов, 

вважаємо і чинники психологічного плану. Л. Таран, наприклад, пояснює 

універсальність сонета у творчій практиці  «прекрасною можливістю для 

самовпорядкування власного світу» [24, с. 9]. Йдеться про емоційно-

психологічну потребу в розрядці шаленої напруги в умовах політичного хаосу й 

поширеної «розхристаності» поетичного слова. Знаменний у цьому сенсі 

неодноразово цитований у критиці лист М. Зерова до М. Плевака від 

24. 02. 1924 року: «Тепер усі кричать: хай живе вільний вірш, бо безсилі 

опанувати технікою. І тільки розхитують вірш, розсмикують і імпресіонізують 

мову. А українській мові пора б уже знайти монументальні логічні форми» [5, 

с. 167]. М. Драй-Хмара як поет і лінгвіст відчував особливо гостро потребу 

формування української літературної мови, а тому, як і всі неокласики, 

наполегливо «шукав у своїх поезіях та перекладах ясного й точного поетичного 

вислову, підносив культуру української мови і використовував кращі зразки 

західноєвропейських літератур» [3, с. 45]. 

Істотні узагальнюючі тези щодо естетичних засад поезії М. Драй-Хмари 

стосуються його уваги до естетичного рівня художніх творів, тяжіння до 

філігранного слова й форми. Тож закономірно, що кожен із рецензентів збірки 

«Проростень», у якій, як відомо, немає жодного сонета, говорить про 

«гурманство» її автора щодо форми. Так, М. Рильський серед формальних 

ознак поезій, вміщених у цій збірці, вирізняє «вишуканість рим» та 

«обточеність вірша» [21, с. 88]. Я. Ледин називає автора «Проростеня» 

«поетом-ювеліром високої якості, який майстерно володіє формою вірша» [15, 

с. 30]. М. Доленго стверджує, що поет, не зосереджуючись на «суворому 

відношенні до форми», все ж «береже сталу модерністичну форму» [8]. В 

культивуванні класичних віршових сполук М. Драй-Хмара, на відміну від 

М. Зерова чи М. Рильського, виявляв певну інерцію. Щоправда, серед його 

ранніх поетичних форм подибуємо окремі канонічні вірші, наприклад, 

рідкісний тріолет («Горять священні орифлами»). Використовуючи строфо-

жанрову форму ронделя, що має характерним і невід’ємним компонентом 

рефрен (потрійне повторення першого рядка), він, на думку І. Качуровського, 

намагався «довести свою співзвучність епосі» [13, с. 161]. Думаємо, що 

звернення поета до восьмивірша цілком могло бути навіяне й творчістю 

М. Богдановича та П. Тичини («Ронделі»). Відомо, що о цій порі він перекладав 

збірку М. Богдановича «Вінок», до якої входило чимало віршів, написаних у 
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формі тріолета («На сонце подивився я…», «Мов ластівка в очеретах...»). 

М. Драй-Хмара порівняно з М. Зеровим і М. Рильським у своїй поетичній 

практиці використовував сонет значно рідше. У спадщині М. Зерова, за 

підрахунками дослідників, понад сто сонетів, включаючи й переклади [13, 

с. 119]. У М. Драй-Хмари ж налічуємо всього 14 сонетів. Він також поповнював 

свій сонетарій перекладами з європейської літератури («Поетові» О. Пушкіна, 

«Вінок» М. Богдановича, «Знедолений» Нерваля, «Відповіності» Бодлера, 

«Сонет» Малларме, «Сонет» Верлена та ін.). В його єдиній прижиттєвій збірці 

«Проростень» немає жодного сонета. Ця канонічна форма з’явилася в нього аж 

наприкінці 20-х років. Більшість сонетів становить кращу частину його доробку. 

В цьому ряду – «Лебеді», «Вікторія королівська», «На могилі Руданського», 

«Київ», «Кам’янець» та ін. Вони загалом відповідають строгим формальним 

вимогам жанру (дві чотирирядкові строфи й два тривірші, синтаксична 

викінченість, точні й дзвінкі рими, регулярне парокситонно-окситонне 

римування, уникнення повторень у віршовому тексті одних і тих же слів) [16, 

с. 649]. Свої сонети поет писав переважно п’ятистопним ямбом, вживаючи 

довільні рими у терцетах (наприклад, сонет «Київ» з терцинами на дві рими – 

АбАб АбАб ВгВ ВгВ), а також шестистопним ямбом (сонет «Лебеді» – АбАб 

АбАб ввГ дГд). Він нерідко відходив від суворих законів сонетописання з метою 

розширення формальних можливостей жанру. Окремі його сонети не завжди 

мали традиційну композиційно-змістову співвіднесеність (теза – антитеза – 

синтез), кільцеву риму. Іноді спостерігалось порушення вимоги синтаксичної 

викінченості й уживання художньо вмотивованого енжамбемана, як, наприклад, 

у сонеті «На Хортиці» («Та глянь на північ: там крицеві зводи / черкаються об 

небо. Мов титан») чи «Місто майбутнього» («Кругом сади. На їхні пишні шати / 

спадає водограю срібна мла»). 

Багате ідейно-естетичне наповнення сонетів М. Драй-Хмари свідчить про 

його зорієнтованість на загальнолюдські ідеали, з одного боку, й відповідність 

духові та колориту сучасності – з іншого. Поет свідомо йшов на розширення 

ідейно-тематичних властивостей сонета. Як відомо, сонет співвідносять із 

античними образами («старої творчості додержане вино»), філософськими й 

любовними темами. Поглиблюючи та переосмислюючи давнішу традицію 

сонета, М. Драй-Хмара вкладав у неї власні естетичні спонуки, а відтак 

індивідуально-авторські підходи. У своїй сонетній практиці він жодною мірою 

не пристосовувався до заданого зразка, а «примушував зразок 

пристосовуватися до його власних потреб» [10, c. 80]. 

Ідея спадкоємності культур як домінантна стильова ознака естетичної 

системи М. Драй-Хмари (як, власне, й решти неокласиків) у поєднанні із 

загостреним відчуттям національно-культурної історичної ідентичності 

зумовила активне звернення поета до актуальних соціально-історичних тем. У 

своїх сонетах він переважно акумулював образи й символи вітчизняної 

культури та історії, переймався проблемами національно-духовного 

відродження. Національна історична тематика художньо осмислювалась ним у 

цілій низці сонетів. При цьому авторський хронотоп характеризувався 

широтою часопросторових коливань – від періоду Київської Русі («Поділ») і до 
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сучасних поетові днів («Чернігів»). 

У сонетній спадщині М. Драй-Хмари особливою довершеністю 

вирізняються сонети «Київ», «Чернігів», «Поділ», у яких він, за словами 

О. Ашер, свідомо «звертається до славного минулого України» [1, с. 131]. Як і в 

сонетах М. Зерова відповідної тематики («Князь Ігор», «Святослав»), тут 

використано традиційний прийом накладання різних часових площин, а відтак 

трактування минулого як реальності. При цьому оба поети максимально 

зберігають ознаки їх різної часопросторовості, об’єднаної авторською 

свідомістю. Названі сонети М. Драй-Хмари, як і решта творів цього жанру, 

характеризуються багатством проблемних аспектів та емоційно-смислових 

відтінків, довершеністю й чіткістю висловлених думок, гнучкою пластикою 

образу тощо. За своїм естетичним рівнем вони не поступаються сонетам 

світового рівня. Невипадково Е. Райс ставив їх в один ряд із творами Рільке [19, 

с. 14]. 

У сонеті «Київ» опоетизовано незрівнянну красу древнього Києва («Ти – 

перло в Володимировім гроні...»). Позолочені куполи, осяйні дзвони 

виступають у сонеті не тільки своєрідним древнім ландшафтом. Вони 

символізують велич національної культури. М. Драй-Хмара мислив образ 

Києва як важливу духовно-творчу основу нації. Істотним видається той факт, 

що цей образ уособлював для всіх неокласиків (цикл «Київ» М. Зерова, «Київ» 

П. Филиповича, «Київ» М. Драй-Хмари, «Київ» О. Бургардта) національну 

«духовну субстанцію, сконцентрований символ культурно-історичної тяглості» 

[28, с. 107]. Тож закономірно, що для неокласиків Київ важив більше, аніж 

популярний у 30-х роках XX століття урбанізм. У цьому сенсі має абсолютну 

рацію Н. Геркен-Русова, відзначаючи характерну для них «стихію київської 

духовності і мудрості» [6, с. 40]. Слушними видаються і міркування сучасного 

дослідника С. Білоконя, котрий вважає, що вся діяльність неокласиків 

невідривна «від київського антуражу, від київського рельєфу» [4, с. 13]. 

У сонетах «Чернігів» та «Поділ» втілено мотив туги за минущою 

культурною традицією. Поет порушує проблему збереження культури у зв’язку 

з її трагічним нищенням, вдало використавши прийом ретроспекції. 

Символічною є постать князя Володимира («Поділ»). Увесь «сумний» антураж 

сонета – від похмурої кольористики («потемніли гори», «тьмяний брук», «синя 

сутінь») до пронизаних щемним болем наскрізних риторичних питань – 

потверджує втрачену віру у відродження: 

А я... Пощо мені ця височінь? 

Померк мій хрест і потемніли гори... 

І, знявшись, він пішов у далечінь [9, c. 121]. 

О. Ашер говорить про символічність усього сонета, оскільки в ньому, на 

її думку, проступають прозорі асоціації з настроями самого автора. Поет бачить 

«князя Володимира, зачарованого широчінню видноколу, сяйвом мосту. Але в 

цій дійсності він не має місця – і відходить у далину» [2, с. 18]. 

Стильовою ознакою творчості М. Драй-Хмари виступає онтологічно 

важлива ідея спадкоємності культур. З цією ідеєю переважно пов’язана 

художня інтерпретація національної історії як образу мистецької традиції. 
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Культурно-історичні сюжети сонетів поета співвідносяться із творами 

відповідної тематики інших неокласиків, утворюючи завершену 

контекстуальну ідейно-художню цілісність («Ріг Вернигори», «Сон 

Святослава», «Князь Ігор» М. Зерова; «Володимир Мономах», «Минула ніч 

тривожно і безславно» П. Филиповича; «Запорозька могила» М. Рильського; 

«Символ», «Володимир», «Софія» Юрія Клена). 

Значну частину сонетної спадщини М. Драй-Хмари становлять сонети, 

присвячені темі митця, його відповідальності за своє слово («На могилі 

Руданського», «Спустившися на саме дно копальні», «По кліті кованій з 

залізними дверима» та ін.). Кращим у цій тематичній групі є відомий сонет 

«Лебеді», в якому автор осмілився висловити своє розуміння культурної 

ситуації на Україні, «визначити власне ставлення до диктату казенних настанов 

і вкрай заіделогізованих критеріїв у тлумаченні й поцінуванні літературних 

явищ» [11, с. 512]. В історію української літератури сонет «Лебеді» увійшов як 

«лебединий спів київських «неокласиків» (О. Ашер). Ідеї сонета великою мірою 

визначили естетичну концепцію всього «грона п’ятірного». Йдеться про 

утверджувані поетом поривання до висот художньої досконалості й 

естетичного розкрилення, про індивідуально-творчу незалежність митця, 

розуміння діалектики тяжіння літератур і присутність української літератури у 

світовому духовному просторі. Заключні рядки цього естетично довершеного 

сонета звучать переконливо й актуально: 

Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття 

веде вас у світи ясне сузір’я Ліри, 

де пінить океан кипучого життя [9, c. 102]. 

Для М. Драй-Хмари особливо прийнятним (можливо, й визначальним) 

був такий ракурс генетичного коду класицизму, як ретельна робота над словом. 

Попри очевидні стильові нашарування, в його мистецькій практиці домінує 

тяжіння до класичної поетики. Стильовий рельєф творчості, художньо-

філософські візії, жанрово-структурна архітектоніка, своєрідні версифікаційні 

сполуки, мовно-стилістичні особливості творчості митця засвідчують 

близькість до естетичного еквівалента класицизму в найширшому розумінні 

цього поняття. Його естетична система, зорієнтована на збереження 

традиційних способів художнього моделювання світу була відкритою й для 

засвоєння естетичних новацій. Тобто йдеться про поліваріантність поетики 

М. Дай-Хмари, творчість якого, поза сумнівом, явила самобутнє художнє явище 

в історії української літератури, а тому вимагає плюралістичних підходів до її 

наукового осмислення та всебічної інтерпретації. 
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А. В. Соколова 

 

АНТРОПОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖІВ У 

ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ 

 

У художньому творі оніми відіграють дуже важливу роль. Принципи 

добору власних імен, використання їх як зображального засобу привертали 

увагу багатьох дослідників. З цього приводу акад. В. Виноградов зазначав, що 
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питання про добір імен, прізвищ, прізвиськ у художній літературі, про їх 

структурну своєрідність у різних жанрах і стилях, про їх образні і 

характеристичні функції […] – дуже велика і складна тема стилістики 

художньої літератури» [4, с. 38]. 

Власні імена, що використовуються у художньому тексті, як підкреслює 

А. Басова, становлять результат цілеспрямованого письменницького відбору та 

вживання. Ім’я героя глибоко продумується автором і служить засобом не лише 

розкриття ідейного змісту твору, але й авторської оцінки персонажа [2, с. 100]. 

Проблема вибору іменування персонажа, яке може стати могутнім 

характеристичним засобом для носія цього іменування, розглядається в низці 

статей та монографій, присвячених ономаностиці та ономастилістиці, що 

належать перу В. Виноградова, В. Калінкіна, Ю. Карпенка, Т. Крупеньової, 

Е. Магазаника, М. Мельник, В. Михайлова, О. Суперанської. 

Вивчаючи функціонування власних назв, дослідники доходять висновку, 

сформульованого свого часу Ю. Тиняновим, що в художньому творі немає 

непромовистих імен. Кожне назване в ньому ім’я є позначенням і грає всіма 

барвами, на які воно тільки здатне. Воно з максимальною силою розгортає 

відтінки, повз які ми проходимо у житті [16, с. 27]. Треба лише встановити, 

зауважує Ю. Карпенко, що саме промовляє власна назва у художньому творі 

[10, с. 170]. 

Антропоніми, крім свого основного, первинного призначення номінації та 

індивідуалізації, виконують у тексті й функцію характеристики, тобто є не 

просто іменами персонажів, а художніми словами [6, с. 165]. М. Карпенко, 

вивчаючи еволюцію імен літературних персонажів, поділяє їх на такі, що 

характеризують їх прямо, й ті, котрі характеризують опосередковано. 

Дослідниця відзначає, що взагалі для імені в художньому творі момент 

характеристики є важливішим, ніж просто номінації [8, с. 32]. Цей поділ 

поетонімів є досить поширеним у колі дослідників. У висунутій Л. Белеєм 

класифікації літературно-художньої антропонімії (термінологія автора) 

виділено чотири групи літературних антропонімів – нейтральні, 

характеристичні, дейктичні та ідеологічні [3, с. 8–10]. 

Характеристичні антропоніми за їх провідним функціональним 

забарвленням поділяються на чотири підгрупи: 

1) національно (чи регіонально) значущі, які передусім і створюють 

потрібний авторові національний колорит твору, часто з різними 

супровідними конотаціями;  

2) хронологічно значущі, що сприяють локалізації твору в певному 

часі;  

3) соціально значущі антропоніми, котрі відображають соціальний 

статус персонажів; 

4) характеристично-оцінні оніми, що слугують передусім для 

емоційно-експресивної оцінки і поділяються в свою чергу на 

експресивно-оцінні та інформаційно-оцінні. Отже, ім’я, прізвище, 

прізвисько, патронім присвоюються денотату-персонажу автором, і 

передусім від автора залежать основні функціонально-стильові 



 

134 

параметри літературного антропоніма, що визначають його 

природу [3, с. 5]. 

Дати іменування персонажа – більш складне завдання, ніж це може 

видатися на перший погляд. «Імен так багато – бери будь-яке», – пише 

В. Никонов [12, с. 233]. Проте давати адекватні, доречні імена можуть не всі, 

але тільки майстри своєї справи, сама ж майстерність включає в себе здатність 

осягати сутність речей. В. Калінкін відзначає, що для дослідника поетики 

власних назв величезне значення мають ті деталі процесу роботи над твором, 

які торкаються вибору автором того чи іншого імені [7, с. 16]. З цього приводу 

Ю. Карпенко слушно зауважує, що дослідник може лише припускати імовірні 

причини вибору власного імені [9, с. 81]. 

Із спогадів про Г. Тютюнника та В. Земляка їх сучасників, близьких та 

рідних, з письменницьких нотаток іноді (на жаль, рідко) довідуємося про 

особливості роботи над романами, про те, які саме мотиви спонукали їх до 

використання конкретного власного імені, до вибору саме цього, а не іншого 

імені. 

Подібно до того, як у житті форма імені залежить від мовленнєвої 

ситуації, в літературі й форма імені, й увесь підбір антропоформул визначається 

жанром та напрямком, в якому працює письменник [15, с. 319]. Письменники-

реалісти Г. Тютюнник і В. Земляк, добираючи імена для своїх персонажів, 

спирались на реальну мовленнєву практику, на антропонімічну систему 

періодів, у які писалися романи. Першу документальну згадку про початки 

роботи над «Виром», за свідченням К. Волинського, знаходимо в листі 

Г. Тютюнника до брата (Григора) від 30. 10. 1956 р. [5, с. 167], а про перші 

зернини задуму «Лебединої зграї», котрі з’явилися ще в житомирський період, 

довідуємось із Землякового щоденника [14, с. 86]. Точніше кажучи, 

безпосередня робота над романами тривала в 60-ті роки. Отже, в доборі імен 

для іменування персонажів Г. Тютюнник та В. Земляк, імовірно, орієнтувались 

на вживаність імен у різні періоди та їх характерність для певної території (у 

Г. Тютюнника – це Полтавщина, а у В. Земляка – Вінниччина). 

Дослідження особових імен певних територій України дало змогу вченим 

виявити діахронічні зміни іменника певних територій і основні тенденції, що 

діють при цьому. На думку О. Касім, обстеження динаміки українського 

іменника Одещини й зіставлення його з іменниками інших регіонів України 

виявило, що на різних територіях простежуються типологічно спільні риси в 

підсистемі чоловічого іменника (більша його стабільність, повільні темпи змін) 

та жіночого (вищі порівняно з чоловічим іменником темпи оновлення, більша 

рухливість) [11, с. 30]. 

Динаміка іменника Полтавщини та Вінниччини поки що не була об’єктом 

пильної уваги дослідників. Якщо враховувати те, що розвиток українського 

іменника на різних територіях має високий ступінь спільності, то ми до певної 

міри можемо спиратися на результати, одержані щодо інших українських 

територій. 

Отже, серед чоловічих імен, що вживаються у романах Г. Тютюнника та 

В. Земляка, найпопулярнішими в реальному іменнику за даними різних 
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дослідників і на різних хронологічних зрізах були імена: Андрій, Василь, 

Григорій, Іван, Максим, Микита, Микола, Михайло, Павло, Петро, Сергій, 

Степан, Юхим; серед жіночих: Анастасія, Галина, Дарія, Євдокія, Ірина, 

Килина, Марія, Надія, Олена, Ольга, Парасковія, Пелагея. Однак, зіставляючи 

вік персонажа з хронологією реальної популярності імені, ми помітили, що не 

всі імена добиралися саме з групи популярних. Іноді за естетичними вимогами 

художнього твору потрібне не популярне ім’я. Частина з цих імен перейшла до 

групи менш популярних, але узвичаєних. У Г. Тютюнника це такі, як Микита, 

Юхим, а у Земляка – Максим. Така ж сама картина спостерігається на матеріалі 

жіночих імен. У Тютюнника – Анастасія, Ольга, а у В. Земляка – Пелагея. 

До числа узвичаєних імен відноситься більшість уживаних у романах 

антропонімів. Такими у Г. Тютюнника є імена Гаврило, Гнат, Інокентій, Йосип, 

Кузьма, Марко, Оксен, Улас, Хома. В романі В. Земляка це – Антон, Клим, 

Кіндрат, Онисим, Пантелеймон, Роман, Сава, Тихін, Федот, Харитон. 

Третю групу складають рідкісні імена, неузвичаєні. До таких належать у 

романі Г. Тютюнника: Олифір, Оверій, Северин. Зустрічаються й рідковживані 

жіночі імена цієї групи: Лукерія, Ліна, Юлія. В романі В. Земляка кількість 

рідковживаних імен є більшою: Йона, Левон, Махтей, Орфей; Арсена, Мальва, 

Парфена, Ярослава. 

Як бачимо, вибір письменниками тих чи інших імен залежить від намірів, 

ономастичних здібностей авторів, їх власних уподобань. Обидва письменники, 

вільні в доборі імен для своїх персонажів, формують певні системи власних 

іменувань. 

Дослідники творчості Г. Тютюнника та В. Земляка відзначають 

соціально-історичну конкретність, психологічну достовірність та національну 

своєрідність образів, уведених цими авторами. Так, у спогадах про брата 

Тютюнник-молодший писав: «У «Вирі» ж що не пейзаж, що не характер, що не 

репліка – то й Шилівка, по-художницьки, безумовно, осмислена й узагальнена – 

як образ цілого народу» [17, с. 247].  

Очевидним є той факт, що автор твору добирає імена своїм персонажам, 

уже обміркувавши їх характер та особливості, знаючи їх роль у розвитку 

сюжету. Так, із письменницьких нотаток Г. Тютюнника дізнаємося про шляхи 

творення ним художніх онімів, характерів героїв: «Продумати долю основного 

героя – Тимка, людину, яку доля крутить, як у вирі, справжню жертву війни, 

людину чесної вдачі» [18, с. 119]. З цих слів автора цілком зрозумілим є дібране 

персонажеві прізвище Вихор, яке через прозору етимологію стає промовистим, 

асоціюється з назвою роману. О. Алякрієвський зазначає, що ім’я, використане 

у художньому творі, перестає бути просто ім’ям. Тут воно знаходить нове 

життя – стає і семантично значущим, і значущим функціонально. Антропонім 

співвідноситься з жанром, із загальною архітектонікою твору [1, с. 251–252]. 

Зрозуміти внутрішній зміст імені, причини, що змусили письменника 

зупинитися саме на такому імені, неможливо без проникнення у сутність 

конкретного образу. Живописуючи Левка Хороброго – Фабіяна, як зазначає 

М. Слабошпицький, письменник кладе один до одного навдивовижу соковиті 

гротескні мазки, з-під яких виростає виразна парсуна вавілонського 



 

136 

характерника [14, с. 87]. Ім’я Фабіян було задумане В. Земляком ще до появи 

«Лебединої зграї». В повісті «Підполковник Шиманський» мигцем проходить 

згадка дивного чоловіка на ім’я Фабіян. Але й це не перша поява Фабіяна, 

зауважує М. Слабошпицький. Ще раніше, в кіноповісті «Новели Красного 

дому», він уже раптово явив нам свій характерний лик: «Колись у своєму селі. 

Максим бачив такого пана. Він звався Фабіяном» [14, с. 84–85]. Як бачимо, це 

незвичайне ім’я, оригінально дібране В. Земляком, співвідноситься з 

дивовижною незвичайністю образу персонажа, наділеного власними, 

Земляковими рисами. Сам автор «Лебединої зграї» говорив про Фабіяна: 

«…Фабіан – цап і чоловік. Одне створіння, що мучить мене двома об’єднаними 

іпостасями і не дає спокою […] Важко їх об’єднувати, і чим далі важче, – 

зітхнув він…» [13, с. 71]. Співвіднесеність персонажа й антропоніма знаходимо 

не лише у випадку прізвиська Фабіян, а й у офіційному його імені та прізвищі 

Левко Хоробрий.  

У мові художньої літератури колишнє загальне значення імені може бути 

використане характерологічно, ім’я та прізвище персонажа стає елементом його 

характеристики. Такими в романі Г. Тютюнника є Гнат Рева, Оксен Гамалія, 

Григір Тетеря та ін. Виповнюючись характеристичним сенсом, імена та 

прізвища в романі В. Земляка яскраво відображають характери й поведінку 

героїв. Це ті антропоніми, що характеризують персонаж прямо чи 

опосередковано (Явтух Голий, Данько Соколюк, Антон Рубан, Кіндрат 

Бубела). Значення цих онімів найповніше розкривається в контексті, вони ніби 

зростаються з ним, увиразнюють і наповнюють його. 

Ім’я і образ, що паралельно створюються письменником, доповнюючи й 

уточнюючи один одного, постають перед читачем одночасно, говорить 

О. Суперанська [15, с. 133]. В цьому, наприклад, переконуємося, коли 

знайомимось із образом Мальви та її чарівним, незвичайним для сільського 

середовища ім’ям. 

У новелі про В. Земляка «Незбагненний Вавілон» О. Сизоненко пише, що 

письменник був по-справжньому закоханий у витворену його уявою Мальву, 

вільнодуху, звабливу й гріховну… [13, с. 68]. Тому не дивно, що від доторку 

небайдужого та люблячого серця В. Земляка постать Мальви набуває 

значущості, хвилює нас. 

Незвичайним і цікавим у романі Г. Тютюнника постає ім’я Юлі – 

дружини Федора Вихора. Цей образ, як зазначає в примітках до першого тому 

творів письменника його дружина, мав аж п’ять варіантів. Вони не вдовольняли 

автора і він скаржився: «Ну що мені робити з Юлею? Не хоче бути просто 

нікчемою, не слухає мене […] Не бажає повторювати відомі образи. «Нарешті, 

коли Юлю, цинічну й горду, підступну і сміливу, було знайдено, коли Юля 

перетяла горло комендантові, письменник дуже радів: «Бачиш, яку штуку 

втяла? Ну хто б сподівався від неї цього? Бачу, я ще наберуся лиха з нею. Чи не 

стане вона людиною?» [19, с. 498–499]. Отже, ім’я Юля, що вказує на міське 

походження персонажа, через свою рідковживаність у сільському середовищі 

тогочасного життя, вирізняє з-поміж інших жіночих образів особу, позначену 

цим антропонімом. Тут ім’я стає знаком, який концентрує в собі суттєві якості 



 

137 

його носія. З цього приводу П. Флоренський відзначає, що в літературній 

творчості імена суть категорії пізнання особистості, через те, що в творчій уяві 

мають силу особистих форм [20, с. 465]. 

Отже, вибір імені для літературного персонажа, як правило, не буває 

випадковим. Наділяючи свого героя тим чи іншим ім’ям, письменник зазвичай 

вкладає в цю назву певну оцінку, характеристику. Тим самим він має змогу 

використати власні імена як додатковий художній засіб для вираження ідейно-

естетичного задуму. Першорядну роль у розмаїтості змальованих колоритних 

образів, неповторних у своїй індивідуальній конкретності, відіграли життєвий 

досвід письменників, і, безумовно, знання специфіки антропонімної системи, 

інтерес до виразових спроможностей антропонімів. Усі ці чинники активно 

впливають на проблему вибору іменувань для персонажів, на узгодженість 

імені та образу в художньому творі. 
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О. І. Кудінова 

 

ДО ПИТАННЯ КОНГЕНІАЛЬНОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ 

ПЕРЕКЛАДІВ ПУШКІНСЬКОГО ТЕКСТУ 

 

Сьогодні, в епоху розширення міжкультурних контактів, пов’язаних із 

процесом європейської інтеграції, в лінгвістичній та міжкультурній політиці 

помітно зростає роль перекладу як засобу планетарного спілкування. Цей 

прогноз «треба вважати безпомильним, бо сучасний світ, національно 

строкатий, культурно розмаїтий і різномовний, уникає уніфікованості і 

цікавиться унікальністю» [7, с. 110]. Переклад «завжди виконував дві 

найважливіші функції: долучення світової культури до національної та 

утвердження стильово-стилістичної потуги власної мови» [11, с. 81]. За 

образним  висловом Г.-Г. Гадамера, він «з’єднує два береги одного материка» 

[8, с. 152]. Набуваючи нового статусу, переклад дедалі відчутніше стає не 

тільки засобом взаємообміну між мовами та культурами, але й «умовою 

пізнання людей і суспільств» (Н. Aвтономовa). 

Художня література в наші дні є привілейованою сферою перекладу, 

надто коли йдеться про відомих авторів, носіїв соціального та культурного коду 

нації. В культурі кожного народу є постаті, що становлять вагому частину її 

духовної спадщини. Для Росії це, безумовно, її великий поет Олександр 

Сергійович Пушкін. Росіяни безмірно шануюють творчість свого 

найталановитішого співвітчизника, у якій багатство, ліричність, 

гумористичність мови органічно поєднана з безмірною величчю душі та 

щедрістю духу. Пушкіна вважають «прекрасним проявом Росії», її «апофеозом» 

(M. Булгаков). Світобачення та світорозуміння митця відображає історичну 

пам’ять свого народу, а його мова зберігає цю пам’ять, що уможливлює діалог 

між поколіннями «не тільки від минулого до сьогодення, а й від сьогодення до 

майбутнього» (В. Телія). 

Незважаючи на вагоме місце Пушкіна в російському підсвідомому та 

культурі, а також на чималу кількість перекладів його творів французькою 

мовою (перший з них датується 1823 роком), він і досі залишається 

маловідомим франкофонній аудиторії, для якої не завжди зрозумілим є рідкісно 

безмірне захоплення, майже благоговіння перед постаттю митця. 

Вивчення джерел у сучасній інтернетній мережі дає певні уявлення про 

напрямки осягнення творчого генія О. С. Пушкіна, що здійснюються останніми 

роками у Франції. Французи добре розуміють, що поет був одним із тих 
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представників письменства, котрі творили російську мову. Проте переклад 

пушкінського тексту в усіх його змістово-формальних аспектах їм видається 

архіскладним завданням. І справа не стільки у стані й можливостях 

французького перекладацтва, скільки в оригінальності й неповторності 

пушкінського слова. Тут слід мати на увазі ще один, на наш погляд, важливий 

момент, зокрема, розуміння того, що «переклад розгортається як чинник 

розвитку національного літературного процесу (як джерело його ідейного, 

тематичного, жанрового, стилістичного збагачення, оновлення та поповнення, 

як стимул для оригінальної творчості на власному ґрунті)» [18, с. 16]. Як 

підкреслює В. Будний, «поняття «етнокультурна реалія», «мовна картина 

світу», «національне світовідчуття», «творча індивідуальність письменника», 

«мистецький шедевр» мають безпосереднє відношення до перекладу: 

відмінності в будові мовних систем і специфіка національно-культурних 

середовищ, у яких функціонують першотвір і переклад, неоднаковість життєвих 

досвідів і духовно-світоглядних орієнтацій автора й перекладача і, нарешті, 

мистецька унікальність оригіналу зумовлюють неможливість перенесення всіх 

його параметрів у нову культурно-мовну систему» [7, с. 86]. Про це говорив 

свого часу відомий український неокласик П. Филипович (йому належить 

упорядкування двох видань спадщини О. С. Пушкіна українською мовою у 20-х 

роках ХХ століття). Талановитий дослідник і перекладач, він добре 

усвідомлював іманентну належність поета російській ментальності, а відтак і 

міцній мистецькій традиції. Тому, на його думку, досить непросто впоратись із 

перекладом «вишуканої, простотою насиченої думки (абстракції) пушкінської 

мови», адекватно передати її навиклими стереотипами [15, с. 302]. Подібної 

думки дотримуються й сучасні французькі інтерпретатори пушкінського 

тексту. (До слова, П. Филипович – один із кращих українських перекладачів 

французької поезії, тому подібність міркувань щодо «неперекладності» 

пушкінського тексту тут цілком закономірна). Однозначно визнаючи 

«посмертне життя» О. Пушкіна як речника російської словесності, французькі 

перекладачі водночас визнають, що краса його поезії є «неперекладною» 

(Армель Баргілє Отелюар) іноземними мовами. Переважно йдеться про те, що 

приклад О. Пушкіна в історії літератури є універсальним, оскільки у своїй 

творчості він зумів органічно поєднати романтизм із класицизмом, відчуттям 

невідомого, залежності людини від таємничих сил. Деякі автори висловлюють 

здивування від парадоксальної невідповідності між неспокійною долею поета 

та його врівноваженою творчістю, що також ускладнює адекватність 

іншомовної версії пушкінського тексту. 

У багатьох працях французьких дослідників О. Пушкін вважається 

«героєм світла й радості», письменником настільки яскравим, класичним і 

спокійним у своїй зрілості, що це навіть «бентежить» і викликає запитання про 

відсутність «ексцесів, які так любить слов’янська душа?». Неодноразово 

йшлося про те, що поет не вкладається в «узгоджені рамки Святої Русі», такої 

багатої «на сповіді й розлади, на праведних страждальців та святих повій». 

Зауважимо, що тут жодною мірою не нівелюється місце й роль Пушкіна як 

іманентно національного й водночас універсального письменника. Цей 
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органічний синтез національної культури зі світовими духовними імпульсами 

зумовлений тим, що поет зумів «засвоїти уроки Європи», а також 

запропонувати гармонійний ідеал активної мудрості та контрольованої 

пристрасті. 

Відомий французький філолог Жан-Луї Бакес у передмові до свого 

перекладу роману «Євгеній Онєгін» ставить досить цікаве, на наш погляд, 

запитання: «Може, ми недостатньо збагнули Пушкіна, якщо не зуміли відчути 

того високого піднесення, від якого іноді вібрують вірші […] Незвична манера 

поета, розривність дискурсу, прискореність оповіді, на жаль, дають змогу 

уявити лише ймовірний, нерідко фантастично віддалений план зображеної 

картини» [1, с. 29]. Синтезуючи й переосмислюючи здобутки французької 

перекладацької традиції та перекладознавчої думки, враховуючи власний 

досвід у цій сфері, дослідник вивчає різні підходи до перекладу творів 

російського поета: «Перекласти цей світ? Є тисяча способів ризикнути на це 

[...] Обговорення було б тривалим і складним. Не нескінченним і даремним. 

Тому кожний варіант має свої наслідки, які проявляються не відразу, і потрібен 

час, щоб їх помітити. Певним здається одне: параметрів багато. Обговорення не 

може бути зведено до опозиції між вірним і віршованим перекладами. Бо 

потрібно спочатку запитати: вірним чому?» [1, с. 30]. Зазначимо, що 

перекладацька інтерпретація пушкінського «Євгенія Онєгіна», здійснена 

Бакесом, є досить цікавою і близькою до першотексту з погляду адекватного 

відтворення змістових акцентів, збереження еквілінеарності, образності 

оригіналу та багатьох його стилістичних особливостей, але вона досить часто 

не в змозі передати тонкощі й багатство «кристальної мови» Пушкіна; до того 

ж, неримованість бакесівської версії відчутно знижує естетичну вартість 

авторського варіанта роману, дещо збіднює його автентичність. 

Андре Маркович, відомий інтерпретатор російської класики і найкращий, 

на наш погляд, перекладач Пушкіна, порівнює творчість поета з лабораторією 

інтуїцій, звідки тече тисяча валів світла у звуковій оболонці довершеної 

елегантності. У своїй новій праці «Сонце Олександра», присвяченій Пушкіну, 

перекладач підкреслює, що його поезія має великий вплив на сучасників, тому 

що, будучи знаменитою та харизматичною особистістю, він «дав кисню» 

культурному, інтелектуальному й мистецькому життю суспільства. «Примітка 

перекладача» до версії перекладу роману «Євгеній Онєгін» починається такою 

заявою: «Хоча це може видатися дивним для французького читача (як, утім, і 

все, що пов’язано з Пушкіним), «Євгеній Онєгін» є найзнаменитішим твором 

літератури, найдосконалішим твором, абсолютним шедевром російської мови», 

«віршованим романом, назавжди вкарбованим у колективну пам’ять» [2, 

с. 357]. У своїх перекладах пушкінських текстів інтерпретатор постійно 

намагається якомога виразніше передати всю гаму семантичних та емоційних 

відтінків, а також стилістично-інтонаційну атмосферу першотвору. 

Проблема взаємозбагачення, взаємотяжіння російської та французької 

культур шляхом перекладацтва є важливою складовою навчального процесу у 

французьких університетах. Так, наприклад, в університеті міста Бордо 

студентам пропонується програма Станісласа Готьє «Пушкін або турбота про 
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іншого: відкриття твору» (рекомендовані твори: «Євгеній Онєгін» в перекладі 

Андре Марковича, «Борис Годунов» у презентації Володимира Трубецького). 

Автор програми пропонує студентам замислитися над питанням: як можна 

збагнути у поезії Пушкіна на основі перекладного варіанта? Коротко описуючи 

досить складну ситуацію з рецепцією та інтерпретацією пушкінських текстів у 

Франції, Станіслас Готьє припускається думки, що їхня «репутація 

неперекладності» базується на характерних для них запозиченнях («поет часто 

спирається на західну, античну та сучасну йому літературу, й досі тут вважається 

прісним епігоном») і на славнозвісності «лякливої досконалості», якої вони 

досягли російською мовою. Ці причини вважаються парадоксальними, але 

постніми для того, щоб «залишити таку спадшину далеко від франкофонних 

читачів та зарезервувати її виключно для славістів, які, проте, прославляють її з 

великим завзяттям» [3]. Cтудентам також нагадується, що значна кількість 

західних авторів – Альфред де Мюссе, Меріме, Флобер, Луї Арагон, Андре Жид, 

Жюльєн Грак, Томмазо Ландольфі, Діно Бузаті та ін. – знайшла у поета, навіть 

прочитавши його в перекладі, й «інший напрям письма». Адже читати Пушкіна – 

це «супроводжувати дистанційований, завжди зацікавлений навколишнім світом, 

дуже мало уявний погляд, який допомагає не тільки витримати тягар часу, але й, 

у кінцевому підсумку, жити» [3]. Додамо, що згадана програма оголошується 

відкритою для всіх бажаючих. Вона не потребує жодної лінгвістичної 

компетенції, за винятком «смаку до мов, зацікавленості й задоволення від 

письмових вправ». Автор програми уточнює, що робота над текстами буде 

доповнена прослуховуванням або показом фрагментів опер Чайковського та 

Мусоргського відповідно до інтересів учасників. Безумовно, подібні програми 

спрямовані на наближення сучасника до справжніх інтенцій російського поета, 

істинних мистецьких якостей його письма. 

Однак сьогодні, незважаючи на певні зрушення в цій сфері, доводиться 

констатувати факт щонайменше неоднозначного сприйняття російського 

класика франкофонними реципієгтами. Якщо для слов’янської культури ім’я 

Пушкіна асоціюється з національною свідомістю, поетичним генієм свого 

народу, апогеєм його культури, виступає синонімом світла, гармонії, 

витонченості, глибини та ясності, то, як свідчать факти, його рецепція у Франції 

залишає сподіватися на краще. Значення Пушкіна визнається, однак воно 

засноване «на вірі в те, що проголошують росіяни, а не на глибокій 

переконаності» (Жак Mішо-Патерно). Для французького читача незрозумілі 

причини такого пієтету та глибокого шанування, об’єктом якого є Пушкін на 

своїй Батьківщині. Тільки неабияке естетичне задоволення від читання 

російського класика може переконати французів у його геніальності. А для 

цього потрібні високовартісні, насамперед конгеніальні переклади. 

Парадоксально, проте на відміну від О. Пушкіна, сьогодні М. Гоголь та 

Ф. Достоєвський добре відомі французьким читачам і вважаються ними 

«найбільш російськими». Їхня слава у Франції набагато вища за пушкінську, 

їхні «галюцинуючий реалізм» та «прірви нігілізму» перевищують його «радість 

крізь страждання». Пушкін виявляється дуже далеким від стереотипу, який 

існує у французькій свідомості щодо російських письменників, «таємничих і 
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просякнутих слов’янською душею». На потвердження наведемо думку 

французького письменника Анрі Труайя з його дослідження «Пушкін, Росія і її 

література»: «На перший погляд, нічого слов’янського у Пушкіна немає. Він не 

є ні містичним, ні пророцьким, ні революційним, ні туманним, ні глибоким. 

Його всесвіт раціональний. Його ліризм людяний. Його амбіції прості» [4]. Все 

вищезазначене, на думку дослідника, є розчаруванням для французів, які 

люблять місцевий колорит. І саме тому Пушкін для більшості з них є не таким 

репрезентативним письменником своєї країни, щоб поставити його в один ряд 

із Достоєвським та Гоголем. Тому, коли французькі читачі «хочуть пориву 

російського повітря, вони шукають його між рясних сторінкок письменників 

19-го століття, а не у прозорих віршах Пушкіна. Таким чином вони фабрикують 

свою Росію, повну притонів, в’язниць, халуп, населених п’яницями й 

епілептиками та засипаних споконвічними снігами. Самі ж росіяни як знавці 

насолоджуються всім справді російським у віршах Пушкіна, і що іноземці поки 

що не спромоглися побачити» [4]. 

Подібний стан речей констатують й інші французькі дослідники. Так, 

Гільберт Жуен абсолютно впевнено стверджує: «Якщо спитати у росіянина, хто 

є найбільшими національними письменниками, він відреагує на одному 

диханні: Пушкін і Гоголь» [5, с. 9]. Критик замислюється над проблемою: 

«Якщо французький читач зацікавиться перекладами Пушкіна і Гоголя, що він 

там віднайде? ». Його відповідь на це питання, може, й видасться цілком 

природньою французам, на відміну від росіян: «У першого – Байрона, Парні, 

Вольтера і Шекспіра. У другого – привабливі описи соціальних умов давньої 

Росії, патріотичні пасажі, які дозволять краще збагнути й зрозуміти пристрасть 

слов’янофілів, маломіцну та багатослівну містику» [5, с. 10]. Отже, геніальність 

поезії Пушкіна, її дивовижний симбіоз ритму, експресії та гармонії між словом 

та думкою й до сьогодні залишаються значною мірою невідомими 

французькому читачеві. Чому ж творчість Пушкіна у перекладі втрачає свій 

неповторний смак? Чи можна зруйнувати міф про неможливість перекладу 

Пушкіна французькою мовою? На нашу думку, труднощі перекладу пов’язані 

не тільки з особливостями ідіоматичних форм та «акробатикою» синтаксису. 

Перекладати Пушкіна – це перекладати не лише його тексти. Певна 

свавільність інтерпретацій його творів та помилки перекладачів іноді 

демонструють фундаментальні недоліки у взаєморозумінні між культурами, 

врешті-решт – між ментальностями. Адже чим зрозумілішим для 

інтерпретатора є духовне життя іншомовної спільноти, тим краще бачаться 

особливості притаманних їй рис, тим легше зробити їх помітними для 

сприйняття іншомовного читача. Треба завжди дбати про адекватну передачу 

слов’янського національного менталітету в іноземну мову, адже мовна 

особистість російського поета органічно пов’язана з національними 

універсаліями культури й містить компоненти, спільні для цього мовного 

співтовариства. Подібні недоліки негативно впливають на якість 

перекладацької роботи, а тому знижують очікуване читачем задоволення. 

Доводиться констатувати, що означене коло питань є досить віддаленим 

від сучасних лінгвістичних досліджень Західної Європи, проте плідно 
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розробляється в Росії та Україні. Подібний стан речей на Заході подекули 

пояснюється «страхом росіян перед глобалізацією» і «зовнішньою агресією» 

(Патрік Серіо, університет Лозанни). Нехтування ж проблемами національної 

ментальності означає відрив письменника від ґрунту, який живить його, 

зведення дослідження та інтерпретації його творчості до відвертого спрощення. 

Ж. Женетт з цього приводу відзначав, що у вивченні літератури «потрібно 

шукати за нею ментальні структури, які її перевершують і які гіпотетично її 

зумовлюють» [6, с. 16]. 

Пушкінська оповідь актуалізує не тільки зовнішні атрибути Росії 

(етнографічні, побутові) та етнопсихологічні характеристики народу, а далебі 

глибше проникає в його духовні домінанти, у спосіб мислення, розгортає 

індивідуально-своєрідні інтелектуальні стереотипи, відтворені в духовній 

культурі. Російський поет як митець був «колективною людиною» (К.-Г. Юнг), 

носієм підсвідомості своєї нації, а тому органічно відображав її «бачення 

світу», «спосіб думання», «склад мислення» (М. Блок). 

Питання, пов’язані з національною ментальністю, плідно розроблялись 

західними та вітчизняними вченими. Сьогодні це поняття трактується як 

«глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, усталена і 

водночас динамічна сукупність настанов особистості, демографічної групи у 

сприйманні залежно від етногенетичної пам’яті, культури тощо» [13, c. 451]. 

Вважають, що ментальність не обмежується сферою усвідомленого і сягає 

значною мірою несвідомого, будучи водночас своєрідним «зазором» між 

«колективним несвідомим», його «архетипами» (К.-Г. Юнг) і «формами 

суспільної свідомості» (марксизм); вона «формується залежно від традицій, 

культури, соціальних структур і всього середовища людського побутування, 

однак і сама, відповідно, їх формує, виступаючи як ініціативна свідомість, як 

важко з’ясовувані витоки культурно-історичної динаміки» [21, c. 176]. 

Ментальність, на відміну від різноманітних «рефлексивних» систем – 

ідеологічних, філософських, етичних, естетичних, науково-теоретичних та ін., 

«що утворюють лише наочно фіксовану частину «айсберга» духовного життя 

суспільства», формується, функціонує і змінюється значно повільніше і «без 

усвідомлення тих, хто є її носієм» [17, c. 311]. 

Нерідко в науковій літературі зустрічаються такі поняття, як «дух 

народу», «духовний склад нації», «національна логіка», «національний 

характер». Намагаючись «докопатись до національних логік» (інакше, 

менталітету), відомий дослідник означеної проблеми Г. Гачев відзначає: 

«Національний характер народу – дуже «хитра» й тяжко вловлювана «матерія». 

Відчуваєш, що він є, однак, як тільки намагаєшся його оприділити в слова, – він 

часто зникає». На думку вченог, «найменше піддається національна 

своєрідність лобовій атаці: коли намагаєшся підійти до неї з чіткими 

формулами й визначеннями. Бо суть і призначення формул, визначень і 

термінів – усезагальність, тобто застосування в усіх випадках. Значить, вони 

непридатні як знаряддя для виявлення національної своєрідності. Маргінальний 

шлях – шлях припущень, гіпотез, навіть фантазій – тут виявляється ближчим. І 

дослідникові при цьому потрібно розраховувати не тільки на розум, але й на 
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уяву читача» [9, с. 55]. 

Ідентичність певної спільності значною мірою збудована з ідентифікацій 

стосовно «цінностей, норм, ідеалів, моделей, героїв», у яких ця спільність «себе 

впізнає» (П. Рікер). В цьому сенсі пушкінські тексти є переконливими носіями 

домінантних кодів національної ідентичності росіян. Тож закономірно, що 

співвітчизники вважають поета одним із «найславніших дітей батьківщини». 

Цей культ із часом не нівелюється.  

Гегель в «Естетиці» підкреслював, що «у кожної нації є такі абсолютно 

перші Книги, де висловлено те, що складає початковий дух народу. В такому 

сенсі ці пам’ятки являють собою не що інше, як істинні основи свідомості 

народу, і було б цікавим видати зібрання таких епічних Біблій» [10, с. 447]. У 

росіян до такого роду «Книг» відносяться, поза сумнівом, художні твори 

О. Пушкіна. Вони спонукають до спільного переживання високих відчуттів, 

викликають почуття ідентифікації, якого завжди гостро потребує будь-яке по-

справжньому культурне суспільство.  

Усесвітню історію розглядають як «феномен множинності могутніх 

культур» (О. Шпенглер). І це справді так, адже «ніяке «ми» не може існувати, 

якщо відсутні «вони»» [13, c. 191]. З цього приводу можливість «зазирнути» в 

російський духовний світ, ознайомлення з духовною історією, ментальністю, 

цінностями та пріоритетами росіян як однієї з інтегральних частин 

усезагального культурного процесу є для французькомовного читача цікавою 

можливістю побачити себе крізь призму світового духовного поступу. 

Водночас ідеї Пушкіна істотні для розуміння проблем людини у 

планетарному масштабі. Адже митець був загальнолюдським у своїх поетичних 

ідеях, творчих інтенціях, хоча й російським за своєю метальністю. В цьому 

сенсі слушною видається впевненість Ю. Лотмана в тому, що літературний 

твір, поки він безпосередньо хвилює читача, живий, тобто мінливий: «Його 

динамічний розвиток не зупинився, і до кожного покоління читачів він 

обертається якоюсь новою гранню. З цього випливає, що кожне нове покоління 

звертається до твору з новими питаннями, відкриваючи загадки там, де раніше 

все здавалось зрозумілим». Учений стверджує, що нові покоління, збагачені 

історичним, деколи придбаним дорогою ціною досвідом, глибше розуміють 

звичні рядки, а тому живий витвір мистецтва неможливо прокоментувати «до 

кінця», як неможливо його «до кінця» пояснити в жодній літературознавчій 

праці [14, c. 33–34]. Таким чином, перекладаючи Пушкіна, треба перш за все 

зрозуміти, що його творчість щільно укорінена в національну специфіку, котра 

виявляється через складний комплекс психічних установок суспільної 

свідомості, яка формувалась під дією природного середовища існування 

російського народу, соціокультурних обставин цього існування та історико-

культурного досвіду. Твори російського генія переконливо засвідчують взірець 

безпосереднього контакту художнього тексту з «семіотичною пам’яттю 

культури» (Ю. Лотман). 

Результати сучасних транскультурних досліджень переконливо доводять 

наявність суттєвих відмінностей між різними національними культурами [9, 13, 

20, 21]. Відновлення й урахування французькими перекладачами усталених 
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понять, пов’язаних із національним менталітетом, зможе дати ключ до 

адекватного розуміння та інтерпретації творчості Пушкіна у Франції. Проблема 

ж художнього перекладу його творів вимагає ретельного та поглибленого 

вивчення з використанням досягнень новітньої герменевтики, рецептивної 

естетики, психології, лінгвістики, етнопсихології та інших дисциплін. 

Отже, ХХІ століття не залишило в минулому«епоху перекладів». 

Сьогодні залишається актуальною фундаментальна потреба вивчення тих 

особливостей, що в перекладі Пушкіна передані вдало, а також тих, що 

залишаються перекладеними неадекватно з погляду відображення 

національного менталітету, порівняння й аналіз радніших інтерпретацій. У 

нинішній ситуації саме такий підхід бачиться найбільш вдалим і 

результативним. 

На закінчення хотілося б навести думку з уже цитованої вище праці Анрі 

Труайя: «Пушкін був першим великим російським поетом, який опромінює та 

символізує свою країну. І тому необхідно докласти всіх зусиль, щоб зробити 

його доступним для громадськості за кордоном. Найбільші російські з 

російських письменників вже перетнули демаркаційну лінію і сяють у сусідніх 

країнах. Лише Пушкін залишається в’язнем своєї мови. Чи з’явиться 

французький поет, що буде здатний допомогти цьому російському поетові 

перетнути кордон? Чи з’явиться французький поет, що буде здатний 

подарувати Пушкіна Франції?» [3]. Бо ж художній текст, як слушно зауважує 

Г.-Г. Гадамер, «це діалог. Слово, яке не доходить до іншого, – мертве» [8, 

с. 149]. Тож хочеться сподіватись, що сучасні інтерпретатори дадуть позитивні 

відповіді на поставлені запитання й поява конгеніального перекладу 

О. Пушкіна французькою мовою належить найближчому майбутньому. 
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Р. М. Мельникова 

 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІМЕННИХ ЧАСТИН МОВИ  

(НА МАТЕРІАЛІ ПРИКМЕТНИКА У ШКОЛАХ  

З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ) 

 

Сучасний підхід до вивчення мови визначається як основною функцією 

самої мови – служити важливим засобом спілкування та пізнання, так і 

головним завданням школи – виховувати громадянина з особливими якостями, 

як-от: активність, самостійність, спостережливість, готовність до 

самовизначення і самореалізації, соціальна творчість. 

Цю проблему неможливо вирішити без виховання мовної культури учнів, 

розвитку їхнього мовлення. В Концепції вивчення української мови в 5–12 

класах загальноосвітньої школи з російською мовою навчання зазначається, що 

курс української мови в школах України необхідно будувати на синтезі кількох 

основних підходів – особистісного, діяльнісного, комунікативного, 

культурологічного, емоційно-смислового, які з різних позицій розв’язують 

складну і багатогранну проблему оволодіння мовою, принципах розвивального 

і виховуючого навчання [1, с. 44]. Саме це було і є на сучасному етапі одним із 

головних завдань мовної освіти, оскільки робота з розвитку мовлення є 

істотним внеском у формування загальної культури випускників, виховання 

мовної особистості, яка повинна володіти лінгвістичними знаннями, вміннями 

правильно розуміти чужі, а також створювати власні висловлювання різних 

стилів і жанрів мовлення, доцільно використовувати мовні засоби, що 

відповідали б завданням та умовам спілкування. 

Останнім часом змінилася мовна ситуація в Україні. У Державному 

стандарті базової і повної середньої освіти першою освітньою галуззю 

визначено українську мову як державну. Але в гуманітарній підготовці учнів 

важливе місце належить російській мові [2, с. 53]. Це передбачає пошук нових 

підходів до засвоєння, зокрема, російської мови, підвищення мовленнєвої 

культури учнів у школах України.  

Виявлення специфіки навчання російської мови має надзвичайно важливе 

значення. Проблема порівняльного вивчення близькоспоріднених (російської та 

української) мов і особливостей функціонування російської мови в Україні 
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розкриваються у роботах Н. А. Пашковської, Є. П. Голобородько, Н. Г. Озерової, 

Г. П. Циганенко та ін. 

Сучасні методи навчання мови та формування мовленнєвої культури 

створюються на ґрунті даних психології про природу мовленнєвої діяльності 

(Б. Ф. Баєв, М. І. Жинкін, О. М. Леонтьєв, М. Р. Львов, І. П. Павлов, І. О. Синиця 

та ін.). Вони дослідили й окремі аспекти дитячого мовлення. Автори відзначають 

недостатній рівень розвиненості усного й писемного мовлення школярів, що 

належать до різних вікових груп.  

Проблема розвитку мовлення школярів при вивченні морфології пов’язана з 

іменами Ф. І. Буслаєва, О. М. Гвоздєва, Т. О. Ладиженської, Г. К. Лідман-Орлової, 

О. В. Текучова, О. М. Пєшковського, І. І. Срезнєвського та ін. У своїх працях вони 

розглядають питання методики роботи з розвитку мовлення, визначають якості 

мовлення школярів (логічність, образність, емоційність), особливу увагу 

звертають на порушення норм літературної мови учнів у процесі вивчення 

морфології та намічають шляхи й засоби їх виправлення (І. В. Галлінгер, 

В. О. Добромислов, В. В. Львов, Л. О. Тростенцова). 

Ряд учених (Н. Н. Алгазіна, Т. І. Газєєва, О. В. Дудников, Н. О. Іпполітова, 

В. П. Озерська) надають великого значення вивченню морфології у взаємозв’язках 

з лексикою, орфографією, синтаксисом, стилістикою, розвитком мовлення, 

ефективні дидактичні матеріали пропонують М. Т. Баранов, Л. О. Виноградов, 

Л. Т. Григорян, Г. П. Соколова, Т. В. Слободянюк та ін. 

Аналіз науково-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що в теорії 

вивчення прикметника вирізняються семантичний і функціонально-

стилістичний підходи до вирішення проблеми розвитку мовлення школярів. 

Однак практика свідчить, що зазначені підходи не забезпечують належного 

рівня формування мовленнєвих умінь учнів. Тому проблема комплексного 

вивчення прикметника у взаємозв’язку з розвитком мовлення підлітків є 

актуальною і потребує подальшої розробки.  

Лінгводидактичні основи вивчення російської мови в школах України 

слугують теоретичними засадами, які повинні розкрити вихідні положення, 

дидактичні принципи, необхідні для обґрунтування змісту й структури 

навчання, шляхів презентації матеріалу, визначення співвідношення теорії і 

практики в курсі російської мови, побудови системи вправ, спрямованої на 

розвиток комунікативних умінь і навичок школярів.  

Лінгвістичне обґрунтування є невід’ємною частиною дослідження, 

складає одну з теоретичних основ. 

Кожен рівень мови має свої можливості мовленнєвого розвитку учнів. 

Особливе місце посідають морфологічні класи слів, зокрема прикметники. 

Результати дослідження переконують, що прикметник – це частина мови, 

вивчення якої дозволяє зробити мовлення школярів точнішим, виразнішим, 

багатшим, яскравішим. Ця частина мови має розвинену систему морфологічних 

ознак, синтаксичну конструктивність та стилістичну своєрідність, що свідчить 

про її багатство, з одного боку, і складність засвоєння, з іншого. Роль 

прикметника у мовленнєвій діяльності людини пояснює та обставина, що за 

частотністю вживання їм належить третє місце після дієслова та іменника. 
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Тому для більш повного та міцного їх засвоєння, на нашу думку, оптимальною 

буде реалізація комплексного підходу, що виявляється насамперед у 

взаємозв’язку з лексикою. 

Морфологічні засоби, за твердженням О. В. Дудникова, В. П. Озерської, 

входять у мовлення лише через синтаксичні одиниці – словосполучення і 

речення, тому основою мовленнєвого розвитку в процесі вивчення морфології є 

вивчення її на синтаксичній основі. Такий підхід, як показали результати 

дослідження, забезпечує активний розвиток мовлення учнів. 

Проблема розвитку мовлення школярів при вивченні морфології 

нерозривно пов’язана з питаннями функціональної стилістики, оскільки 

визначати норми мовлення можна лише шляхом усебічного пізнання законів 

функціонування одиниць мови в різноманітних її проявах (С. М. Іконников, 

Н. О. Іпполітова, В. І. Кононенко). 

Вільне володіння мовою передбачає високий рівень мовленнєвої 

культури, для досягнення якого необхідний значний за обсягом запас 

різноманітних мовних засобів, використовувати які слід відповідно до норм 

російської літературної мови. 

Важливим у процесі вдосконалення мовлення учнів є правильно 

побудована система вправ, що спирається на дидактичні та лінгводидактичні 

принципи, сприяє формуванню комунікативних умінь і навичок на основі 

вивчення прикметника. 

Аналіз психолого-педагогічних передумов розвитку зв’язного мовлення 

дозволив установити, що основоположним для його методики під час вивчення 

кожної частини мови (в тому числі й прикметника) існує органічний 

взаємозв’язок мови і мовлення, мови й мислення. Важливе методичне значення 

мають вказівки І. П. Павлова про те, що слово є результатом діяльності другої 

сигнальної системи лише тоді, коли воно зрозуміле в контексті. Тому 

актуальним на уроках мови є процес збагачення, уточнення й активізації 

словника учнів. 

Велике значення має теза про те, що мовлення – це мотивована 

діяльність. Усвідомлений мотив допомагає школярам активніше і швидше 

оволодівати знаннями, набувати мовленнєвих і комунікативних умінь та 

навичок.  

Ґрунтовне вивчення мови, розуміння її системи можливе лише на основі 

глибокого проникнення в семантику мовних одиниць і засвоєння особливостей 

функціонування їх у мовленні. Отже, доцільним є функціонально-стилістичний 

підхід до вивчення мови. 

Докладний аналіз програм, підручників, методичних посібників для шкіл 

України з російською мовою навчання дозволив визначити орієнтацію сучасної 

методики на стимулювання мовленнєвої діяльності учнів і розвиток їх 

мовленнєвої компетенції при використанні прикметників у власних 

висловлюваннях. Але анкетування вчителів, спостереження за навчальним 

процесом показали, що провідним є засвоєння суто морфологічних відомостей 

без урахування комунікативно осмисленого висловлювання. У практиці 

навчання не створюються умови для формування комунікативних умінь і 
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навичок свідомого використання частин мови у мовленні школярів. Щоб 

детальніше з’ясувати, як розвивається мовлення учнів 6-х класів, було 

проведено констатуючий зріз у школах міста Ізмаїл. Мета зрізових робіт – 

перевірка знань, необхідних для розвитку мовлення учнів, практичних умінь і 

навичок використання прикметників у власному мовленні з урахуванням 

мотивів мовленнєвої діяльності й умов комунікації.  

У результаті проведення констатуючого зрізу було виявлено, що після 

засвоєння прикметника мовлення школярів часто залишається на такому рівні, 

який був до його вивчення: учні не вміють доцільно використовувати слова цієї 

частини мови у власних висловлюваннях, рідко вживають їх у переносному 

значенні, в ролі синонімів, антонімів, у складі фразеологічних зворотів, слабо 

орієнтуються у стилістичних можливостях цього розряду слів. Частотними є 

порушення норм літературної мови; при цьому переважають середній і низький 

рівні засвоєння матеріалу, необхідного для розвитку мовлення та формування 

практичних умінь і навичок. 

Результати констатуючого зрізу підтвердили доцільність створення 

методики, спрямованої на розвиток мовленнєвої компетенції школярів у 

процесі навчання прикметника. Основу цієї методики складають положення 

О. М. Леонтьєва, за якими 

- вивчення мовних одиниць необхідно розглядати як мовленнєву 

діяльність; 

- для успішного її здійснення слід оволодіти комунікативними 

вміннями, що ґрунтуються на спеціальних знаннях; 

- навчальний матеріал треба подавати в системних відношеннях [6]. 

Посилення мовленнєвої спрямованості засвоєння прикметника орієнтує 

на конкретизацію цілей вивчення цієї частини мови, які зводяться до засвоєння 

учнями теоретичних відомостей про прикметник, необхідних для розвитку 

мовлення, і правил уживання в різних функціональних стилях; розвитку в 

школярів культури усного й писемного мовлення, уваги до доцільного 

використання мовних засобів у різноманітних ситуаціях спілкування. 

Виходячи із перелічених цілей навчання, було виділено основні завдання, 

які полягають у тому, щоб: 

- дати учням знання про семантичний потенціал, морфологічні 

ознаки, синтаксичні функції та стилістичні особливості 

прикметника, функціонування його в текстах різних стилів; 

- сформувати у школярів здатність «бачити» й оцінювати роль цієї 

морфологічної категорії у висловлюваннях; 

- збагатити словниковий запас і морфологічну будову мовлення учнів 

словами і словоформами цієї лексико-граматичної групи; 

- виробити у школярів комунікативні уміння та навички 

використання прикметників у власному мовленні; 

- поліпшувати орфоепічну, орфографічну і пунктуаційну грамотність 

учнів у процесі роботи з розвитку мовлення; 

- удосконалювати розумові й емоційні здібності школярів, їх 



 

150 

мовленнєву і творчу активність, уміння самостійно поповнювати 

свої знання, підвищувати культуру власного мовлення.  

Ефективність будь-якої діяльності залежить од міри її усвідомлення. 

Тому основним компонентом навчання є знання про прикметник і способи його 

вживання. 

У світлі теорії мовленнєвої діяльності вважаємо за необхідне набуття 

учнями знань про семантику, морфологічні ознаки, синтаксичні функції, 

стилістичні можливості прикметників; вимоги правильного, комунікативно 

доцільного мовлення у плані вживання цієї частини мови. 

У результаті вивчення прикметника учні повинні здобути, з одного боку, 

теоретичні знання про прикметник, а з іншого – вміння і навички, які складають 

мовну компетенцію школярів і забезпечують їх мовленнєвий розвиток. 

Критерієм усвідомлення є вироблені вміння, тому саме вони визначають 

наступний компонент змісту навчання. На нашу думку, учні повинні вміти: 

1) при сприйманні розпізнавати й виділяти прикметник у реченнях, 

зв’язному тексті; групувати, зіставляти, протиставляти, 

класифікувати прикметники, використовуючи прийоми логічного 

мислення; усвідомлювати комунікативно-стилістичні функції цих 

слів; 

2) при відтворенні усвідомлювати залежність уживання прикметників 

від позамовних чинників (мотивів мовленнєвої діяльності, умов 

комунікації); розрізняти відтінки значення та вибирати із 

стилістичних синонімів варіанти словоформ відповідно до цілей і 

завдань мовлення; 

3) при продукуванні, зберігаючи орфоепічні та граматичні норми, 

вживати прикметники в переносному значенні, синоніми, антоніми, 

слова у складі фразеологічних зворотів; будувати речення з 

однорідними відокремленими означеннями, вираженими групою 

прикметників, зв’язні тексти, використовуючи прикметник 

відповідно до мети й умов комунікації; удосконалювати написане 

(помічати й виправляти помилки в граматичному і мовленнєвому 

оформленні речень, зв’язних текстів, у яких вжито прикметники, 

поліпшувати виразність тексту за допомогою стилістичних 

прийомів). Під час систематичного вивчення цього класу слів 

реалізовано семантичний, функціонально-стилістичний, діяльнісно-

комунікативний підходи, що забезпечують і глибоке знання 

лінгвістичних характеристик прикметників, свідоме засвоєння їх 

стилістичних функцій, і формування комунікативних умінь і 

навичок. 

Усвідомлення мовленнєвої діяльності учнів досягається також за 

допомогою практичних видів робіт (вправ), система яких складає значний 

компонент нашої методики. Під системою вправ ми розуміємо такий порядок 

роботи, при якому здійснюється основний принцип дидактики – від простого до 

складного – у формі завдань, вправ аналітичного, конструктивного і творчого 

характеру, що забезпечують поетапне формування комунікативних умінь і 
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навичок сприймати, відтворювати й доцільно використовувати у власному 

мовленні прикметники. 

Створюючи практичні види робіт, ми враховували типові граматичні та 

мовленнєві недоліки учнів, виявлені у процесі констатуючого експерименту. 

Виходячи з конкретних умінь, для формування яких дібрані завдання, нами 

виділено три групи вправ, необхідних для: а) засвоєння теоретичних 

відомостей, необхідних для розвитку мовлення; б) вироблення умінь вживати 

прикметники в переносному значенні, синоніми, антоніми, у складі 

фразеологічних зворотів; в) формування навичок використовувати 

прикметники у власному мовленні. До них належать: 

1. Вправи, що передбачають збагачення словникового запасу та 

вдосконалення граматичної будови мовлення. 

2. Вправи, спрямовані на засвоєння школярами орфоепічних і 

граматичних норм російської літературної мови. 

3. Вправи, що сприяють виробленню навичок використання 

прикметників у власному мовленні. 

4. За змістом, характером завдань така система вправ спрямована на 

послідовну, поступово ускладнену діяльність учнів у процесі 

осмислення, засвоєння прикметників і збагачення ними мовлення 

школярів. 

Експериментальне дослідження довело, що робота над засвоєнням 

виражальних можливостей прикметників є продуктивною, якщо вона 

проводиться поетапно. Виділено три взаємозв’язаних етапи засвоєння 

прикметників – ознайомлення, усвідомлення і вживання, – які передбачають 

послідовне переведення знань (осмислення без уживання) в активні мовленнєві 

вміння й навички (розуміння та доцільне використання). На всіх етапах 

проводилася комплексна робота, спрямована на осмислення сутності 

прикметника, засвоєння комунікативних можливостей і ролі цієї частини мови 

у висловлюваннях. 

Експериментальна програма передбачала організацію роботи щодо 

збагачення словника, оволодіння нормами й формування навичок розвитку 

мовлення учнів. Її було ускладнено таким чином, щоб на кожному наступному 

етапі учні більше наближалися до самостійного комунікативно доцільного 

пошуку; від аналізу прикметників у текстах різних стилів до активного й 

доцільного використання зазначених мовних засобів. 

Основним напрямком у мовленнєвому розвитку школярів при вивченні 

прикметників є збагачення словникового запасу та граматичної будови їх 

мовлення. Цей аспект роботи проводився на кожному уроці. Значення її 

полягало в тому, щоб зробити мовлення учнів точнішим, виразнішим, виробити 

в дітей потребу вибирати найбільш доречні для кожного конкретного випадку 

мовні засоби. 

В основі роботи по збагаченню словникового запасу важлива роль 

відводилася тематичному групуванню слів. Ми активізували вживання 

дібраних слів через включення їх у словосполучення й речення, добір 

антонімів, синонімів, однорідних означень, доцільне вживання прикметників з 
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метою видозміни тексту певного стилю мовлення або власних висловлювань. 

Збагаченню та розвитку мовлення учнів сприяв також глибший аналіз 

граматичних явищ, ознайомлення з найважливішими значеннями граматичних 

форм, з особливостями й правилами їх уживання в мовленні для передачі 

певних змістових і стилістичних відтінків, аналіз варіантних, співвідносних 

форм і конструкцій. Одним із способів досягнення цієї мети була систематична, 

цілеспрямована робота з функціональної стилістики. 

Для успішного вивчення морфологічних явищ у стилістичному аспекті ми 

враховували насамперед, що при засвоєнні морфології важливо приділяти 

більше уваги семантичній роботі, вчити дітей аналізувати, зіставляти й 

оцінювати значення форм і конструкцій; необхідно прищеплювати учням 

навички користування співвідносними граматичними формами й 

конструкціями, що сприяє збагаченню та розвитку дитячого мовлення; 

навчаючи писати перекази і твори, слід звертати увагу на відбір граматичних 

засобів мови для передачі певного змісту й стилістичної диференціації 

мовлення. 

Ці положення стали вихідними у розробці та проведенні граматико-

стилістичних вправ, що допомагали учням оволодіти основними нормами 

граматично правильного й певним чином стилістично впорядкованого 

мовлення. 

Розробляючи різновиди цих вправ, ми керувалися такими критеріями: 

1. Вправи повинні сприяти розвиткові граматико-стилістичних 

навичок учнів, під якими розуміємо уміння та потребу вибрати з 

ряду співвідносних взаємозамінних форм і конструкцій ту, яка є 

найбільш доцільною і відповідає умовам мовленнєвого 

спілкування, виходячи з мети, змісту і спеціальних завдань 

висловлювання. 

2. Вправи повинні забезпечувати не лише рівень знань і навичок, але й 

мовний розвиток учнів, без якого неможливо ставити і вирішувати 

питання поліпшення їх мовленнєвої культури. 

3. Вправи граматико-стилістичного характеру сприяють здійсненню 

принципу вивчення морфології на синтаксичній основі, бо всі 

морфологічні категорії, реалізовуючись у певних синтаксичних 

конструкціях, мають не лише морфологічну, але й синтаксичну 

характеристику. 

У процесі роботи зі стилістики ми звернули увагу учнів на синонімічні 

прикметники, стилістичне використання ступенів порівняння й уживання 

якісних прикметників, оскільки ознайомлення з цим сприяло вихованню 

точності й виразності мовлення.  

Успіх у роботі над нормами літературної мови при вивченні 

прикметників було забезпечено шляхом включення в мовленнєву діяльність 

найширших його семантичних груп, у яких найчастіше трапляються 

акцентологічні помилки, творчих видів робіт, що передбачали вільне, 

осмислене, стилістично виправдане використання цього досить ефективного 

засобу розвитку мовлення школярів. Мовні засоби, засвоєні учнями, навички 
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дотримання норм російської літературної мови знаходять застосування в їх 

мовленні. 

Робота з розвитку зв’язного мовлення проводилася не лише на уроках 

підготовки до переказів, творів, але й на кожному уроці. Цьому спряли короткі 

усні повідомлення на лінгвістичну тему, що ілюструвалися прикладами; 

запам’ятовування формулювань граматичних правил; послідовна робота над 

зв’язними текстами тощо. 

Реалізацію мовленнєвої спрямованості забезпечили такі методи: 

імітаційний, комунікативний, метод конструювання текстів. Успішно 

застосовувалися на уроках схеми, алгоритми, групування, зіставлення, 

редагування та інші прийоми, що сприяли формуванню умінь правильно 

використовувати морфологічні категорії у власних висловлюваннях. 

Щоб виявити ефективність запропонованої методики, в кінці навчального 

експерименту проводився контрольний зріз, при цьому використовувався 

критеріально-орієнтований підхід, у центрі якого були уміння й навички, що 

формувалися. 

Критеріями контролю вважалися: 

1) знання теоретичного матеріалу, необхідного для розвитку 

мовлення, вміння застосовувати його на практиці; 

2) сформованість уміння вживати прикметники в правильному 

значенні, в переносному розумінні, у ролі синонімів, антонімів, у 

складі фразеологічних зворотів; 

3) уміння оцінювати стилістичні можливості зазначених мовних 

засобів; 

4) уміння творчо використовувати прикметники в різних стилях 

відповідно до вимог правильного і комунікативно доцільного 

мовлення. 

На основі цих критеріїв було встановлено 4 основні рівні сформованості 

знань, умінь і навичок учнів. 

Високий рівень. 

Діти засвоїли теоретичний матеріал, необхідний для розвитку їх 

мовлення, вміють творчо застосовувати його на практиці.  

Сформоване уміння вживати прикметники в переносному значенні, 

прикметники-синоніми, антоніми, у складі фразеологічних зворотів. 

Засвоєні стилістичні особливості досліджуваної частини мови, набуті 

вміння оцінювати роль прикметників у зв’язних текстах, доцільно 

використовувати їх у різних стилях мовлення. 

Достатній рівень включає знання учнів, які, засвоївши теоретичний 

матеріал, не завжди вільно вживають його на практиці. 

Не повністю сформоване вміння використовувати прикметники в 

переносному значенні, у складі фразеологічних зворотів, прикметники-

синоніми, антоніми. 

Засвоєно не всі стилістичні особливості цієї частини мови. 

До середнього рівня було віднесено знання й уміння школярів, які 

засвоївши основні положення теми, не вміють оперувати одержаними 
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знаннями. 

Частково сформоване уміння вживати прикметники в переносному 

значенні, в ролі синонімів, антонімів, у складі фразеологічних зворотів. 

Майже не засвоєно стилістичні можливості образного використання цієї 

частини мови в різних стилях відповідно до вимог правильного й 

комунікативно доцільного мовлення. 

До низького рівня ми віднесли знання школярів, які не засвоїли 

теоретичний матеріал, необхідний для розвитку мовлення учнів. Не сформовані 

уміння вживати прикметники в переносному значенні, в ролі синонімів, 

антонімів, у складі фразеологічних зворотів. Більшість дітей не володіють 

умінням використовувати досліджувану частину мови в різних стилях. 

На основі показників перевірених робіт констатуючого (до вивчення) та 

контрольного (після вивчення) зрізів було проаналізовано рівні засвоєння 

прикметника як засобу розвитку мовлення учнів експериментальних класів. Ці 

показники свідчать, що у процесі навчання в учнів експериментальних класів 

відбулися позитивні зміни у рівнях засвоєння прикметника як засобу розвитку 

мовлення. Так 23,3 % учнів цієї групи досягли високого рівня, що на 19,1 % 

вище від показника до експериментального навчання. У контрольних класах 

показники високого рівня майже не змінилися (на 3,6 %). 

До достатнього рівня оволодіння досліджуваною категорією було 

віднесено 37,7 % учнів експериментальної і 20,7 % контрольної груп класів (до 

навчання їх було відповідно 13,5 % і 14,8 %). 

Значно змінилися показники середнього рівня засвоєння прикметників. 

Якщо перед дослідним навчанням вони складали в експериментальних класах 

55,3 %, а в контрольних – 54,3 %, то після вивчення прикметників за 

пропонованою методикою кількість школярів експериментальних класів, що 

виявилися на цьому рівні, знизилася до 30,5 %, тоді як у контрольних – 

збільшилася до 55,6 %. Крім того, 18,2 % учнів експериментальних класів з 

низьким рівнем підготовки удосконалили свої вміння та навички вживання 

прикметників, що дозволило віднести їх до середнього рівня засвоєння цієї 

частини мови. В контрольних класах кількість дітей з низьким рівнем засвоєння 

прикметника знизилася на 10,7 %. 

Таким чином, на основі результатів дослідження було зроблено 

закономірні висновки. 

Вивчення лінгвістичної та лінгводидактичної літератури, масової 

педагогічної практики свідчать про те, що для повного й міцного засвоєння 

прикметників з метою мовленнєвого розвитку оптимальним засобом є 

реалізація комплексного підходу. 

У процесі вивчення психологічних передумов було встановлено, що 

основним для методики розвитку мови (в тому числі прикметника) є органічний 

взаємозв’язок мови і мислення, мови й мовлення, провідні функції мовленнєвої 

діяльності підлітків, їх інтерес до вербальних засобів спілкування. На цій 

підставі нами було визначено функціонально-стилістичне і діяльнісно-

комунікативне спрямування у навчанні однієї з лексико-граматичних категорій 

– прикметника 
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Аналіз програм, підручників, зокрема для 6-го класу шкіл України з 

російською мовою навчання, методичної літератури з проблеми дослідження 

доводить, що на сучасному етапі в методиці утверджується комунікативно-

діяльнісний підхід до вивчення мови. Однак у шкільній практиці, за нашими 

спостереженнями, перевага надається вивченню формальних ознак іменних 

частин мови. У підручниках не вистачає вправ, достатньої кількості зв’язних 

текстів, які сприяли б удосконаленню комунікативних умінь і навичок учнів. 

Результати констатуючого зрізу дозволили дійти висновку, що в учнів 

навіть після системного вивчення прикметника словниковий запас за рахунок 

такої частини мови не дуже змінився. Переважають слова-ознаки тих же 

лексико-семантичних груп, що засвоювалися в молодших класах (колір, розмір, 

смак), рідше вживаються прикметники, що характеризують предмети 

виробництва, мистецтва, суспільного життя, спорту тощо. Порушуються і 

норми вимови, словотвору, словозміни, правопису. Не завжди відзначається 

точністю, образністю зв’язне мовлення шестикласників. 

Виявлені у процесі дослідження теоретичні засади методики навчання 

морфології російської мови в сучасній школі зумовили вибір функціонально-

стилістичного та свідомого діяльнісно-комунікативного підходів, що лягли в 

основу розробленої методики. Впровадження зазначених підходів у практику 

шкіл викликало необхідність уточнити зміст навчання: відкорегувати вимоги до 

знань, умінь та навичок учнів; визначити при цьому ефективність методів і 

прийомів; створити систему вправ, яка відповідає теорії мовленнєвої 

діяльності; дібрати доцільний дидактичний матеріал, насамперед у вигляді 

зв’язних текстів різних стилів. 

Аналіз результатів експериментального навчання показав, що часткове 

введення додаткових відомостей про стилістичні можливості та 

функціонування прикметників у різних типах мовлення; система вправ, 

спрямованих на розширення словникового запасу учнів, міцного засвоєння 

лексичних, орфоепічних та граматичних норм у сфері прикметника; розкриття 

семантико-стилістичних особливостей цієї частини мови та вміле їх 

використання у власних висловлюваннях значно піднесли рівень мовленнєвої 

культури учнів. Крім того, такий підхід сприяв підвищенню інтересу школярів 

до уроків мови, до навчання взагалі та самостійної роботи над собою зосібна. 
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Н. Д. Іванова 

 

МОВНА НОРМА ТА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ  

У СФЕРІ ПРИКМЕТНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Однією з найскладніших лінгвістичних проблем, яку мовознавці почали 

розв’язувати ще у першій половині ХІХ ст. є поняття мовної норми. Це 

соціально та історично зумовлена категорія, закріплена у мовній практиці, 

відносно усталена, хоча й і зазнає в ході розвитку суспільства певних змін. 

Особливої уваги потребує дослідження мовної норми в умовах 

білінгвізму, зокрема у сфері прикметників, що зумовлює актуальність і мету 

нашої роботи. 

Мовна норма вивчалася лінгвістами на різних рівнях мовної системи, 

теоретичні аспекти нормування і культури мовлення розкриваються у працях 

Н. Д. Бабич [1], М. М. Іляша [2], А. П. Коваль [6], М. М. Пилинського[11], 

Т. А. Коць [7], а також у працях російських учених Б. М. Головіна [4], 

Л. І. Скворцова[12], крім того, явища мовної норми, білінгвізму й інтерференції 

досліджуються у роботах В. Д. Бондалєтова [2], Л. П. Крисіна [9, 10], 

Г. М. Яворської [13]. 

Мовна норма – це система обов’язкових реалізацій, прийнятих у 

мовленнєвій практиці конкретного суспільства на певному етапі його 

історичного (культурного) розвитку, або іншими словами, це сукупність 

найбільш стійких, традиційних реалізацій елементів мовної структури, 

відібраних і закріплених суспільною мовною практикою, це сукупність 

найбільш придатних для комунікативних цілей мовних засобів, що ним 

користується мовне суспільство. 

Ми дотримуємося думки М. П. Кочергана, що норма – це «сукупність 

найстійкіших, традиційних реалізацій елементів мовної структури, відібраних 

та закріплених мовною практикою» [8, с. 160], тобто «сукупність найбільш 

стійких, традиційних елементів системи мови, історично відібраних і 

закріплених суспільною мовною практикою; сукупність колективних реалізацій 

мовної системи, прийнятих суспільством на певному етапі його розвитку й 

усвідомлених ним як правильні, зразкові» [8, с. 74]. 

Оскільки лінгвальна діяльність виявляється у різних формах і на різних 

рівнях, то й мовні норми бувають різних видів і типів. По-перше, є норми 

місцевих (територіальних) та соціальних діалектів. Норми літературної мови, 

під якими розуміємо колективні реалізації мовної системи, прийняті 

суспільством на певному етапі його розвитку й усвідомлювані ним як зразкові. 

Літературні норми являють собою історично зумовлені, відносно стабільні 

реалізації мовної системи, закріплені в кращих зразках мовотворчості і яким 

віддає перевагу освічена частина суспільства; вони є ідеалізованим утіленням 

того загального, що вважається обов’язковим у незліченних конкретних актах 

мовленнєвої комунікації поміж окремими індивідуумами. Відмінність між 

нормами стандартної мови та інших різновидів мови етнічної полягає 

насамперед у тому, що стан літературної норми визначається напруженням між 
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«системою–нормою–стандартизацією–узусом», тоді як стан норми інших 

мовних різновидів – лише їхнім співвідношенням із системою та узусом [3]. 

По-друге, є норми різних рівнів мовної системи, тобто норми лексичні, 

фразеологічні, словотворчі, фонетичні (акцентологічні, орфоепічні) та 

граматичні. Вони являють собою історично зумовлені, відносно стабільні 

реалізації мовної системи, що закріплені мовленнєвою практикою в ієрархічних 

шарах певної мови. По-третє, є норми стильові, міжстильові та стилістичні.  

Поняття норми (не лише мовної) за своєю природою прагматичне і 

відносне, проте аж ніяк не довільне і не суб’єктивне. Норми створюються 

людьми, однак вони формуються на підставі реальних суспільних законів. 

Історична залежність норми була завжди врівноважена іншою її властивістю – 

відносною стабільністю, необхідною для нормального функціонування мови. У 

нормі відбувається відбір того, що вже або є в системі, або перебуває в ній у 

вигляді потенції. Вона вибирає те, що прямо чи опосередковано є в самій 

системі (тому, власне кажучи, поняття норми і системи не протиставляються).  

Природа норми складна і двоїста, бо вона, з одного боку, є категорією 

лінгвістичною, а з іншого – категорією соціально-історичною і потребує 

розрізнення понять норми й узусу. 

Досліджуючи це питання, необхідно розрізняти поняття норма мови і 

літературна норма, спільною рисою яких є відповідність системі мови. Норми 

літературної мови, вироблені всією суспільною мовною практикою народу, 

єдині й обов’язкові для всього мовного суспільства і створюють ті умови, в 

яких може нормально функціонувати літературна мова як засіб спілкування 

людей. 

На лексичному рівні інтерференційний вплив російської мови 

виявляється у вживанні білінгвами значної кількості русизмів (невмотивовано 

запозичених слів з російської мови). Це слова типу письмо (замість укр. 

лист), вещі (замість укр. речі), ковьор (замість килим), жизнь (замість укр. 

життя), об’явлєніє (замість оголошення), етаж (замість укр. поверх), воздух 

(замість укр. повітря), даже (замість укр. навіть). Слід зазначити, що 

невмотивовані запозичені російські слова в українському мовленні найчастіше 

оформлюються за фонетичними та морфологічними нормами української 

мови, в результаті чого виникають явища так званої подвійної інтерференції 

(поєднання різних видів інтерференції в одному слові). Наприклад, у висловах 

«вони так рісують» (пор. з рос. рисуют та з укр. малюють), «я так рішив» 

(пор. з рос. решил і укр. вирішив) спостерігаються явища лексико – 

морфологічної інтерференції (російські лексеми оформлено за морфологічними 

нормами української мови); вирази «ну не [о]біжайся на мене», «я, ходила в 

б[о]ль[н]и[ц']» містять факти лексико-фонетичної інтерференції (російські 

слова вимовляються за фонетичними нормами української мови). 

Виникненню явищ семантичної інтерференції у близькоспоріднених 

мовах сприяє міжмовна омонімія. Мовці часто несвідомо переносять 

значення слова однієї мови в іншу, ототожнюють зміст омонімічних лексем 

взаємодіючих мов. Так, в українському мовленні членів двомовних родин 

семантична інтерференція спостерігається під час використання слова неділя у 
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невластивому йому в українській мові значенні «тиждень», лексема мешкать 

– у значенні «баритися, гаяти», стирати – у значенні «прати». 

Щодо явищ граматичної інтерференції, то вони найчастіше фіксуються 

при формотворенні та словозміні. Серед формотворчих порушень можна 

назвати такі: 

 використання закінчень -ем, -ем, -им в дієсловах 1 особи множини 

теперішнього часу: пишем,  малюєм, ходим; 

 утворення жіночих імен та по батькові за допомогою суфікса -

овн-: Івановна, Олександровна, Павловна. 

Порушення літературних норм словозміни найчастіше спостерігаються 

при вживанні не властивих українській мові відмінкових закінчень 

іменників: 

 наявність закінчення -ой в іменниках І відміни в орудному відмінку 

однини: весной, головой, сиротой: 

 вживання флексій -ом в іменниках II відміни м’якої та мішаної 

груп в орудному відмінку однини: коньом, секретарьом, плечом; 

 використання закінчень -ам, -ям в іменниках І-ІІ відміни в 

місцевому відмінку множини: по хатам садам, полям. 

Частотною є інтерференція й у сфері прикметників, як-от: 
 

 

На лексичному рівні вплив російської мови виявляється у вживанні 

білінгвами значної кількості зросійщених прикметників. Росіянізми в 

українському мовленні найчастіше оформлюються за фонетичними та 

морфологічними нормами української мови, таким чином виникає явище 

«подвійної інтерференції», тобто поєднання різних видів інтерференції в 

одному слові, наприклад: 

Русизми Норма 

Безкольоровий 

Бісовий вовцюга 

Безкорисна любов 

Високоосвідчений 

Дальнійше формування 

Екстренне 

Дружне ставлення 

Безколірний 

Бісів вовцюга 

Безкорислива любов 

Високоосвічений 

Дальше формування 

Екстрене 

Дружнє  ставлення 

Русизми Норма 

Справа не варта виїденого 
яйця 
Направлений вУкраїну в 
якості посла 
Поштовий ящик 
Безналічний 
Ароматизовані есенції 
Відкрите вболівання 
Вірна смерть 

Справа не варта ламаного гроша 
 
Направлений вУкраїну як посол 
 
Поштова скринька 
Безготівковий 
Ароматичні есенції 
Щире вболівання 
Неминуча смерть 
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Порушуються доволі часто акцентологічні норми у сфері прикметників 

через генетичну близькість української та російської мов. Ця «провокаційна 

близькість» суттєво впливає на наголошення українських прикметників, 

наприклад:  тощо. 

Завдяки інтерференції у сфері прикметників посилюється таке мовне 

явище, як міжмовна омонімія: бранный – бранний (рос. ругательный, 

неприличный – укр. бойовий); поточный – поточний (рос. конвейерный – укр. 

повсякденний), рідкий – рідкий (рос. не часто встречающийся – укр. той, що 

перебуває у стані рідини). 

Явища граматичної інтерфереренції найчастіше фіксуємо у закінченнях 

прикметника чол. роду, наприклад: 

близькій – замість близкий; тривкій – замість тривкий; рідкій – 

замість рідкий; далекій – замість далекий. 

Також явища граматичної інтерфереренції спостерігаємо у формах 

ступенів порівняння: 

більш відвертий – відвертіший; більш економний – економніший; 

вища міра покарання – найвища кара; блаженніший – блаженійший 

або у відмінкових закінченнях прикметників: 

блідолиций – блідолицієго замість блідолицього; безкраїй – безкраієго 

замість безкрайого. 

Порушуються і синтаксичні зв’язки між словами (зокрема, норми 

керування й узгодження): розмовляє на англійській мові, замість розмовляє 

англійською мовою. Спостерігаються також окремі відмінності у правописі та 

утворенні складних прикметників: всесвітньо-відомий діяч – всесвітньо 

відомий діяч, Євро-азіатський – Євразійський, діаметрально-протилежні 

– діаметрально протилежні. 

Інтенсивність розвитку та вияву названих типів інтерференції залежить 

від багатьох лінгвістичних та позалінгвістичних факторів. 
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С. В. Глущук 

 

РОЛЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В условиях реализации в Украине новой парадигмы образования речевой 

подход к решению главных методических проблем находится в числе наиболее 

приоритетных. Новые ориентиры и задачи формирования личности, способной 

целесообразно употреблять языковые средства в соответствии с условиями 

общения, актуализируют проблему практической направленности обучения 

языкам, русскому в частности.  

Необходимость построения обучения на речевой основе нашла свое 

отражение в Национальной доктрине развития образования в XXI столетии, 

Концепции языкового образования 12-летней школы, Государственном 

стандарте базового и полного среднего образования, школьных программах для 

общеобразовательных учебных заведений и др. Так, согласно концептуальным 

положениям Национальной доктрины развития образования Украины в XXI 

столетии, первоочередной задачей образования является формирование высокой 

языковой культуры граждан, воспитание уважения и толерантности в отношении 

к носителям разных языков и культур, в том числе и русского [2, с. 2]. 

В Украине русский язык рассматривается как язык русского народа – 

одного из самых многочисленных народов Украины; как язык, на котором 

создается русскоязычная часть культуры Украины; как язык контакта с 

другими народами. Знание русского языка имеет социальную значимость, 

поскольку способствует реализации личностных, культурных, 

профессиональных и экономических связей [4, с. 2]. 

Среди важнейших задач учебного предмета «Русский язык» выдвигается 

формирование литературной речи школьников. Решение ее, по мнению и 

учителей-практиков, и ученых, в значительной мере зависит от того, будет ли 

школьник обучен сознательному анализу там, где он стихийно употреблял те 

или иные средства, то есть научится ли он осмысленно контролировать свою 

речь, в результате чего само употребление слова будет более тонким и точным 

[3]. Сознательное овладение литературным языком предполагает обязательное 
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овладение его нормами, поскольку нормативность – важнейший признак 

русского литературного языка. 

Особое место среди литературных норм занимают лексические, то есть 

правила употребления слов в точном соответствии с их лексическим значением. 

Именно в лексическом значении слова получают отражение понятия о 

различных предметах и явлениях действительности, кроме того, в лексическом 

значении слов, помимо понятийного содержания, могут закрепляться эмоции и 

оценки. Незнание значений слов и их компонентов ведет к двусмысленности 

высказываний и серьезным речевым ошибкам. 

Несмотря на то, что лексическим строем речи ребенок овладевает еще в 

раннем детстве, общаясь с родителями, близкими, воспитателями, 

неоспоримым остается тот факт, что в речи школьников все же встречается 

достаточно много речевых нарушений. Причем, как указывают ученые, 

занимающиеся исследованием детской речи (М. Р. Львов, М. С. Соловейчик, 

В. И. Капинос, С. Н. Цейтлин), речевые нарушения в высказываниях детей 

однотипны и повторяются из поколения в поколение. 

Диагностика уровня владения лексическими нормами учащимися 

общеобразовательных школ Украинского Придунавья (общеобразовательные 

школы с. Броска, с. Ларжанка, с. Матроска, с. Новая Некрасовка Измаильского 

района) показала, что многие ученики допускают в своей речи лексические 

ошибки, которые часто обусловлены бедностью словарного запаса учеников, 

низким уровнем сформированности их речевых умений и навыков, влиянием 

местного диалекта, жаргонов, просторечия, а также близкородственного 

украинского языка. В письменных работах учащихся были зафиксированы 

такие ошибки: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении: Я каждый раз 

радуюсь, когда мама скажет мне что-нибудь сделать (попросит); 

Все стали ложить цветы на парту (класть) и др.; 

2) лишние слова: Я играл в различные игры, бегал, играл; Они, 

наверно, были заблудились; Он взял, поставил эту банку возле себя 

и начал листать большой том; 

3) тавтология (наличие однокоренных слов), плеоназмы, например: 

Голые деревья мерзнут от мороза; Мы делаем поделки; В 

выходные дни летом мы ходим купаться и ловить рыбу, а зимой – 

кататься на каток; Я книги люблю читать потому, что я люблю 

включаться в какие-нибудь приключения; март месяц; моя 

автобиография, лично я и др.; 

4) дословный перевод украинских слов на русский язык 

(калькирование), украинизмы, например: Вода выпаровуется… 

(испаряется); Кущи покрыты снегом… (кусты); Наибольше мне 

нравится… (более всего); брать участие; 

5) лексические украинизмы: Солнце начало пекти; За спиной почулся 

крик; Я склала книги в портфель; Листья забарвлены в желтый 

цвет;  

6) неразличение оттенков значений синонимов: Мальчик, широко 
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расставив ноги, смотрит на поле, где бьются игроки (борются); 

7) школьные «неологизмы»: Утром кто-то шкарябался к нам в 

дверь; Деревья время от времени покалашиваются;  

8) неоправданное повторение одних и тех же слов: Я люблю читать. 

Читать я научилась в 5 лет. Сейчас я читаю книгу «В застенках 

Маутхаузена»; Папа очень хорошо рисует. Я стараюсь тоже 

побольше рисовать; Но я не только люблю наблюдать за рыбками, 

но и люблю наводить порядок в аквариуме; 

9)  нарушение лексико-семантической сочетаемости слов: Но вот ко 

двору подъехала машина и дала свой голос; Люди начинают сеять 

урожай; В субботнике взяли участие все ученики; страшно 

(ужасно) красивый, коричневые глаза; 

10) лексические диалектизмы (собственно лексические, лексико-

словообразовательные, лексико-фонетические): бечь (бежать), гуска 

(гусыня), вострый (острый), слухать (слушать), вышня (вишня), 

комарь (комар), запрёг (запряг), студёно (холодно), внаружу 

(наружу), серники (спички) и др. 

Поэтому перед учителями общеобразовательных школ, в частности 

Украинского Придунавья, остро стоит проблема овладения учащимися 

лексическими нормами русского языка, устранения и предупреждения речевых 

ошибок. 

Решение этих проблем осуществляется прежде всего на уроках изучения 

раздела «Лексикология». Его усвоение дает возможность рассматривать все 

разделы науки о языке на лексико-семантическом основе, раскрывая связи 

между звуковой, грамматической, лексической сторонами языка, а также между 

лексикой и стилистикой. Материал по лексике изучается в 5–9 классах (школы 

с русским языком обучения) и в 5–6 классах (школы с украинским языком 

обучения). 

В школах с русским языком обучения на усвоение лексикологии 

отводится в 5 классе – 8 часов, в 6 классе – 4 часа, в 7 классе – 5 часов, в 8 

классе – 3 часа, в 9 классе – 3 часа [5], а в школах с украинским языком 

преподавания – 8 (5 класс) и 9 часов (6 класс) [4]. 

Таким образом, учителя русского языка в школах с русским и с 

украинским языками обучения поставлены в разные условия, но все же задача у 

них одна – максимально способствовать развитию речи учащихся и овладению 

ими лексическими нормами русского языка. 

Как известно, усвоение лексических норм начинается с работы над 

лексическими понятиями, которая должна проходить в несколько этапов, при 

этом следует использовать различные приемы раскрытия этих понятий. 

Намечается такая последовательность в работе: 1) знакомство с 

термином, который обозначает понятие; 2) раскрытие главных признаков 

понятия; 3) ознакомление с употреблением слов данной категории в 

зависимости от речевой ситуации, то есть от стиля речи (например, украл – 

нейтральное, стащил – просторечное); 4) обобщение всех признаков, 

формулировка определения, правила. 
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Например, при изучении синонимов на первом этапе учитель должен 

разъяснить значение термина синоним, кратко рассказать о его этимологии 

(слово греческого происхождения, означающее одноименный), при этом 

показать, что общего у синонимов (они обозначают одно и то же явление), 

привести примеры типа: дорога, путь (полоса земли для передвижения), 

показать, чем они отличаются (оттенками значения). Учащиеся могут 

определить по толковому словарю значение слов пурга, метель, буран и 

выяснить, что они обозначают одно и то же понятие (имеют общее значение – 

ветер со снегом). Эти знания закрепляются посредством выполнения 

упражнений лексико-семантического характера, помогающих осознать 

значение слова, и учат школьников сознательно выбирать из своего 

лексического запаса соответствующие целям высказывания слова. В основном 

это упражнения с толковым словарем, но могут быть задания и на 

синонимическую замену. Целесообразны здесь упражнения с условием 

расположить слова по степени возрастания или убывания признака – идти, 

бежать, мчаться. 

Второй этап – выяснение специфических признаков синонимов: они 

пишутся и произносятся неодинаково (правда, истина); синонимами являются 

слова, относящиеся к одной части речи (порт, гавань; верный, правильный); 

имеют различную сочетаемость с другими словами (предлагается составить 

словосочетания со словом старый, в результате делается вывод, что оно 

сочетается с несколькими словами, а затем с его синонимом – старинный, 

вывод – ограниченная сочетаемость). Далее проводится работа по 

предупреждению речевой ошибки – нарушения лексической сочетаемости, для 

этого сопоставляются словосочетания: пожилой человек – пожилая лошадь; 

коричневое платье – коричневые глаза. Следует остановиться и на том, что 

каждое значение многозначного слова имеет свои ряды синонимов. 

На третьем этапе  (использование полученных знаний на практике) 

осуществляется употребление синонимов в речи учащихся в зависимости от 

стилей речи. На примере учитель показывает, что выбор синонима 

определяется двумя факторами: 1) стремлением точно выразить мысль; 

2) стилем речи. Здесь выполняются лексико-стилистические упражнения, 

требующие определить, в каком стиле речи употребляется то или иное слово, 

например, книга и книжка, занятия по зарубежной литературе и зарубежка 

(книжный и разговорный стили). Можно показать, для какого стиля характерны 

те или иные морфемы, например, суффикс -изм- (книжный), -оньк-, -еньк- 

(разговорный), -оват-, -еват- (разговорный). 

Четвертый этап – обобщение всего изученного. Для этого учащимся 

предлагаются вопросы: 1) почему синонимы составляют одну лексическую 

группу слов? 2) чем отличаются они друг от друга? 3) каковы основные 

признаки синонимов? 4) что нужно учитывать при употреблении синонимов в 

речи? Свои ответы ученики обязательно должны подтверждать примерами и их 

объяснением. 

Для закрепления изученного целесообразно выполнять разнообразные 

упражнения и очень важно, чтобы они проводились в системе. В связи с этим 
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работа по лексике обязательно должна соотноситься с орфографией, 

грамматикой, стилистикой (осуществляются внутрипредметные связи). 

Поэтому, помимо лексико-семантических и лексико-стилистических, 

следует применять упражнения лексико-грамматические и лексико-

орфографические, таким образом, к овладению школьниками лексическими 

нормами русского языка следует подходить комплексно. 

Лексико-грамматические упражнения рассчитаны на выполнение сначала 

грамматических заданий, а затем – лексических. Например, подобрать разные 

по значению однокоренные слова, принадлежащие к разным частям речи 

(старый, старик, стареть); подобрать однокоренные слова одной части речи 

(земля, землетрясение, земляника, землянка). 

Лексико-орфографические упражнения предполагают подбор слов на 

правило правописания. Например, к данным словам подобрать синонимы, в 

которых был бы разделительный твердый знак (машина приблизилась к берегу 

– подъехала). 

Используются также упражнения, предусматривающие определение 

понятий, что развивает логическое мышление учащихся. 

Большое значение имеет группировка слов в связи с какой-то темой, 

например, ученики готовятся к написанию сочинения о своей школе, при этом 

они пополняют свой лексический запас (вестибюль, директор, библиотека и 

др.). Идет работа над семантикой и правописанием слов, затем эти слова 

употребляются в речи (устной и письменной). 

Одним из эффективных приемов работы при изучении лексики является 

лексический разбор, который помогает организовать наблюдение над текстом. 

Учащиеся отмечают новые непонятные им слова, определяют их лексическое 

значение, выделяют разговорную и книжную лексику, находят слова в прямом 

и переносном значении, синонимы, объясняют целесообразность их 

использования. 

Организовать работу над другими лексическими понятиями можно 

подобным образом. 

Изучение лексики не следует ограничивать часами, отведенными в 5–9 

(5–6) классах, а необходимо продолжать при усвоении грамматики, например, 

учитель показывает связь грамматики с лексикой: слово поле в значении 

«земельный участок» имеет форму единственного и множественного числа, в 

значении «край шляпы» используется только во множественном числе. 

В работе учителей русского языка в школах с русским и украинским 

языками обучения нужно учитывать, что русский язык для украинцев – 

близкородственный, а это в определенной степени облегчает процесс овладения 

им. Однако указанная особенность обусловливает и специфические трудности в 

процессе его усвоения, возникающие в результате межъязыковой 

интерференции.  

В связи с этим при параллельном обучении русскому и украинскому 

языкам большое значение имеет их сопоставительная характеристика. 

Существенную роль играет и перенос знаний из одного языка в другой (из 

украинского в русский, например). Н. М. Шанский это явление назвал 
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транспозицией. При переносе знаний экономится время на уроке, что дает 

возможность больше внимания уделить формированию умений и навыков по 

русскому языку. Поэтому при овладении школьниками лексическими нормами 

русского языка необходимо использовать знания школьников, приобретенные 

на уроках близкородственного (украинского) языка. 

Так, при изучении раздела «Лексика» по русскому языку в 5 классе 

особое внимание должно уделяться усвоению учениками лексического и 

грамматического значений слов, поскольку именно данная тема способствует 

формированию у учащихся навыков монологической речи, однако развитие 

речи школьников, по нашему мнению, должно составлять неразрывное целое с 

совершенствованием орфографических навыков. 

Как известно, чтобы овладеть нормами того или иного языка, учащимся 

нужно добывать знания не только в процессе коллективной работы на уроке, 

когда ею руководит учитель, используя при этом различные методы и приемы, 

но и самостоятельно повышать свой уровень грамотности. Мы полагаем, что 

пятиклассники должны уметь самостоятельно определять лексическое и 

грамматическое значение слова, находить орфограмму, объяснять ее, приводить 

свои примеры, составлять устные и письменные высказывания на конкретную 

тему с введением в них слов с изучаемыми орфограммами и т.д. 

Особое внимание следует обращать на полное совпадение фактов в 

украинском и русском языках. Например, при определении лексического 

значения слов олимпиада, вершина, величина, велосипед, пенал, вокзал и др. 

учащиеся устанавливают их тождество, работая с толковыми словарями 

русского и украинского языков. Затем они объясняют правописание в этих 

словах проверяемых безударных гласных и запоминают в них непроверяемые 

написания, производя этимологический анализ. Сравнивая орфографию этих 

слов в русском и украинском языках, делают вывод о том, что, имея 

тождественное лексическое значение, они и пишутся одинаково. 

При частичном совпадении, когда значение слова в одном из 

близкородственных языков отличается некоторыми семами, школьники 

осознают особенности употребления слова с учетом этих различий. Подобную 

работу можно организовать при изучении межъязыковых омонимов. Так 

названы, по утверждению М. Кочергана, «полностью или в основной части 

совпадающие по форме, но различающиеся содержанием слова двух 

контактирующих языков» [1, с. 389]. Например, учащимся предлагалось 

перевести на русский язык следующие слова: голова, держава, полоса, 

толковый и др. С помощью толковых словарей они определяли значения этих 

слов, сравнивали их, устанавливали отличия, составляли предложения с учетом 

разных оттенков значения. Затем делали вывод о том, что подобные слова в 

русском и украинском языках, хотя и имеют различия в значениях, но на 

письме фиксируются одинаково. 

При анализе теоретического материала учебников русского и 

украинского языков по теме «Понятие о лексическом и грамматическом 

значении слова» было обнаружено, что в учебнике украинского языка 

отсутствует понятие о грамматическом значении слова. Поэтому при изучении 
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лексического значения слова следует полностью опираться на знания учащихся 

по украинскому языку, поскольку им уже известен термин «лексическое 

значение слова». Устанавливая грамматическое значение слов в украинском 

языке, нужно использовать знания школьников по русскому языку. Данное 

явление условно называем обратной транспозицией. 

Исходя из этого, мы разработали и предложили учащимся следующие 

виды упражнений по коллективной и самостоятельной работе. Отбирая 

языковой материал для подобных упражнений, мы преследовали цели развития 

речи школьников и повышения их орфографической грамотности. 

Упражнение 1. Сравните параграфы учебников русского и украинского 

языков, в которых излагаются понятия лексического и грамматического 

значений. Найдите в объяснении теоретического материала сходные и 

различные моменты. 

Упражнение 2. Расскажите, как вы определите грамматическое значение 

данных слов в русском и украинском языках, сравните их. Сделайте вывод о 

грамматическом значении слов в обоих языках. Подчеркните и объясните все 

орфограммы. Найдите слова, которые а) одинаково произносятся и пишутся в 

близкородственных языках; б) произносятся и пишутся по-разному. 

Крылатое выражение – крилатий вислів; горный хребет – гірський хребет; 

бурый медведь – бурий ведмідь; поздняя весна – пізня весна; богатый человек – 

багата людина; принимать участие – брати участь. 

Упражнение 3. Переведите указанные ниже слова на русский язык. 

Попытайтесь определить их лексическое значение. В случае затруднения 

обратитесь к толковому словарю или к учителю. Подчеркните и объясните 

известные вам орфограммы. Составьте с данными словами предложения. 

Укажите, какое грамматическое значение имеют приведенные слова в 

украинском и русском языках. В чем состоит основное отличие в лексическом и 

грамматическом значении данных слов? 

Ясний, небо, щебетання, птахи, пробудження, життя, голубий, пролісок, 

колір, земля, бруньки, весна, природа, гілля, переплетений, дзвінкий, голоси. 

Упражнение 4. Употребляя образованные вами словосочетания 

(упражнение 3), попытайтесь составить текст на тему «Весна в нашем крае». 

Найдите и объясните в нем орфограммы. 

При изучении многозначных и однозначных слов школьникам было 

предложено выполнить, например, такое упражнение: 

Переведите данные ниже слова на русский язык. Пользуясь словарями, 

определите, сколько значений они имеют в обоих языках. На каждый случай 

составьте предложения. Сделайте вывод о сходстве и различии многозначных и 

однозначных слов в русском и украинском языках. Найдите и объясните все 

известные вам орфограммы. 

Мова, зірка, корінь, календар, біографія, коса, клас, вітряний, веселощі. 

А, изучая синонимы русского языка, учащиеся выполняли задание 

подобрать к существительным левого столбика близкие по значению слова из 

правого, перевести их на русский язык и определить, есть ли разница в 

значении этих слов в украинском и русском языках. В конце работы ученики 
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объясняли правописание слов: 

           старанність Хоробрість 

           Мир Оберемок 

           Границя Доріжка 

           Страх Старання 

           в'язанка Межа 

           Стежка Спокій 

           Сміливість Боязнь 

На следующем уроке предлагалось установить смысловое различие 

существительных, стоящих под одним номером, сначала в украинском, затем в 

русском языках; сравнить и сделать вывод о различии в значении 

существительных украинского и русского языков, а затем списать, вставляя 

пропущенные буквы. 

I. 1) Дощ, хлющ, злива. 2) Рукавичка, рукавиця. 3) Частокіл, пліт, тин, 

ліса. 4) Друг, приятель. 5) Відкриття, знахідка. 

II. 1) Дождь, лив..нь. 2) П..рчатка, рук..вица. 3) Ч..стокол, пл..тень. 4) 

Друг, пр..ятель. 5) Открытие, нахо..ка. 

Итак, при изучении русского языка как близкородственного украинскому 

максимально полно должна учитываться прямая транспозиция, когда знания по 

украинскому языку служат базой для усвоения русского, и обратная связь, 

когда знания по украинскому языку пополняются за счет знаний по русскому. 

В результате выполнения подобного типа упражнений учащиеся стали 

более осознанно относиться к овладению лексическими нормами русского 

языка, у них появился интерес к нему, возросла самостоятельность, активность, 

что способствует повышению уровня языковой культуры школьников. 
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Т. А. Бєлоброва 

 

РЕЦЕПЦІЯ «СОНЕТНОЇ» ФОРМИ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

Необхідність дослідження української віршованої лірики з погляду 

розвитку в ній естетики опору несвободі, самоствердження людського за 

нелюдських умов не викликає жодного сумніву. Понад те, що саме найбільш 

знакові постаті в нашій літературі зазнавали переслідувань і були ув’язненими, 

можна говорити й про особливий психологічний стан написання таких творів, 

починаючи, напевне, від Данила Заточника, до Шевченкового казематного 

циклу та й пізніших віршів, – до І. Франка, Б. Кравцева, неокласиків, 

І. Світличного, В. Стуса, Т. Мельничука, С. Сапеляка та багатьох інших наших 

«улюбленців муз» з їх «камерною» лірикою.  

Об’єктом дослідження є сонет як жанр та його естетико-тематичні й 

теоретико-методологічні аспекти – на прикладі «тюремних сонетів» І. Франка 

та Б. Кравцева. Мета пропонованої роботи – здійснити термінологічну 

кореляцію, означити шляхи й динаміку рецепції жанру сонета, привернути 

увагу до тюремної лірики – «в’язничного сонета».  

У процесі еволюції сонет продемонстрував унікальну здатність до 

тематичної, композиційної та функціональної гнучкості, що сприяло тривалості 

його існування та поширення у світовій літературі. Зацікавленість сонетним 

жанром не оминула й українських поетів. Український сонет не залишився поза 

увагою літературознавців. Окремі його аспекти розглядаються у працях 

В. Брюховецького, А. Добрянського, Ю. Клим’юка, Н. Костенко, О. Мороза, 

Д. Павличка, Л. Таран.  

Найцікавіші приклади світового та українського сонетів зафіксовані в 

антологіях «Український сонет» (1976) та «Світовий сонет» (1983), розглянуті у 

науковій студії О. Мороза («Етюди про сонет», 1973), в кандидатській 

дисертації М. Сіробаби («Жанрово-строфічні модифікації українського сонета», 

2000), а сонетна творчість неокласиків – у дисертаційному дослідженні 

В. Чобанюк «Сонет у творчості українських поетів-неокласиків: літературна 

традиція і новаторство» (2000). Суттєво розширили джерельну базу нашого 

дослідження праці вчених із українського зарубіжжя, передусім 

І. Качуровського, М. Ласло-Куцюк, Л. Рудницького, В. Чапленка, В. Яніва. З 

їхніх історико-теоретичних нарисів ми почерпнули важливу інформацію про 

розвиток власне українського сонетярства. Принципові відмінності змістового 

наповнення українського сонета порівняно з класичним, що свідчить про 

оригінальне бачення та світовідчуття українських поетів, відзначали 

Т. Гундорова, Н. Калениченко, О. Камінчук. 

А. Ткаченко в підручнику «Мистецтво слова» (К., 2003) аналізує сонет як 

«канонізовану строфу, яка поєднує строфічні та жанрові ознаки» [3, с. 397]. В 

літературознавстві існують різні погляди на сонет. «В одних авторів, що 

розглядають сонет як жанр, поруч з елегіями та ідиліями, знаходимо лише 

строфічні ознаки сонета. В інших – навпаки, у відділі строфіки читаємо вимоги 
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до змісту сонета і його композиції, що дає право зараховувати сонет до 

літературних жанрів» [1, с. 161]. За час свого існування сонет у різні 

літературні епохи набирає найрізноманітніших форм; для одних сонет був 

жанром, для інших – чотирнадцятирядковою строфою певного розміру і з 

певним порядком рим. Сонет є строфою з чотирнадцяти пов’язаних римами 

довгих віршів; як правило, має чотири рими, але часом може мати дві, три і 

п’ять; другий катрен має обов’язково ті самі рими, що й перший, рими терцетів 

вільні й можуть повністю або частково повторювати рими катренів.  

Дехто з літературознавців вважає, що сонет є суворою, замкнутою 

системою. Користування однією формулою могло б утворити в поезії 

монотонність, але ж сонет існує у різноманітних формах. Є сонети, де катрени 

мають не охопні рими, а перехресні, або перший має охопні, другий же – 

перехресні й навпаки. Така сама свобода рим характерна й для терцетів. 

І. Качуровський вважав, що, «виходячи з фактичного стану речей, мусимо 

визнати, що сонет допускає практично необмежену кількість положень у 

розташуванні його рим (понад 1500); при бажанні, сонетист може все життя 

писати сонети ніколи не повторюючись» [1, с. 164]. Саме у «Строфіці» він 

розбиває сонети на три групи, «щоб привести всі існуючі сонети до одного 

знаменника, знайти спільні формальні ознаки для сонетів Ф. Петрарки, 

У. Шекспіра і, скажімо, нашого М. Зерова» [1, с. 160]. Англійський сонет від 

італійсько-французького відрізняється системою віршоскладання, від 

італійсько-французького та німецько-російського – формою строфи. Для 

англійського сонета зовсім не потрібно, щоб рими першого катрена 

повторювалися римами другого, терцети взагалі відсутні. Сонет складається з 

трьох катренів і одного двовірша (дистиха). В українській поезії під російсько-

німецьким впливом сонети пишуться здебільшого п’ятистоповим ямбом. З 

головних систем віршоскладання українська мова непридатна лише до 

квантитативної, тому сонети з розміром, що відповідав би не російсько-

німецькому, а французькому, італійському чи польському зразку, в нас цілком 

можливі, хоча й зустрічаються доволі рідко. 

Більшість теоретиків літератури не допускають повторення в сонеті слова 

два рази чи більше. Проте І. Качуровський твердить, що в сонеті, як у всякому 

іншому творі, автор може користуватися стилістичними фігурами повторів 

(анафора, епіфора, кільце, східці тощо), що аж ніяк не шкодить естетичному 

враженню. Сонет не допускає повторів так само, як і всякий короткий, 

формально досконалий твір. У класичному сонеті речення не могло переходити з 

катрена в катрен, а тим більше – з катрена в терцет. Модернізм ламає це правило. 

І. Качуровський зазначає, що в одній аргентинській «Теорії літератури» 

розглядається сонет двічі: в розділі строф і в розділі жанрів. М. Зеров у листі до 

В. Чапленка зауважує, що сонет є і строфою, й жанром, позбавлений жанрових 

ознак, є всього-на-всього чотирнадцятирядковою строфою. В. Кузьменко 

констатує, що основою кожного сонета є діалектичний розвиток його змісту. В 

сонеті італійського типу перша строфа стверджує певну думку, друга її 

заперечує, а терцети дають узагальнений висновок. В англійському сонеті 

основна тема твору розвивається впродовж трьох строф, а заключні два рядки 
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дають їй новий поворот. В останньому рядку (сонетному замку) формулюється 

висновок вірша. 

З’являється сонет, очевидно, на початку XIII століття в Італії, звідки 

проходить крізь усю подальшу європейську літературу. Сонет заполоняє 

романську, особливо італійську поезію, де свого часу він був явищем 

щоденного – вжитку «прокляттям та благословінням італійської поезії» [1, 

с. 168]. 

На порозі французького класицизму бачимо розквіт сонета у поетів 

«Плеяди» (П’єр Ронсар, Йоахім дю Белле). В епоху класицизму сонет був чи не 

єдиним із середньовічних літературних надбань, чиє право на існування 

стверджували теоретики літератури. 

У першій половині XVI століття в англійську літературу сонет уводять 

поети-петраркісти. Світ пізнає англійський сонет завдяки В. Шекспірові. 

«Англійський» («Шекспірів») сонет розбивається на три катрени з 

неоднаковими римами та заключний дистих: АВАВ СDCD EFEF GG. Загалом 

В. Шекспір написав понад сто п’ятдесят сонетів. До кінця XVI століття Англія 

мала кілька тисяч опублікованих сонетів.  

У першій половині XVII століття М. Опіц і Я. Флемінг уводять сонет у 

німецьку літературу; в XIX столітті сонет виходить поза межі Європи; він стає 

надбанням і американської поезії. 

У «Строфіці» І. Качуровського в історії «російського сонета» виділено 

кілька періодів. Російська література приймала, потім відштовхувала і знову 

приймала класичну форму сонета. У XVIII столітті вона починає опановувати 

сонет: першими російськими сонетистами можна вважати В. Тредьяковського, 

А. Сумарокова, А. Державіна. До сонета зверталися О. Пушкін, М. Лєрмонтов, 

Ф. Тютчев, В. Брюсов, І. Бунін, А. Ахматова. Радянська література практично не 

культивує сонета. Сонет виходить за межі Європи не лише на Заході, а й на 

Сході. Наприкінці XIX століття він з’являється в літературах Індії, Китаю, 

Вірменії. 

В українську літературу сонет приходить у 30-х роках XIX століття 

(переробка вірша Сапфо, здійснена О. Шпигоцьким). Його освоювали 

А. Метлинський, М. Шашкевич, Ю. Федькович, досить відомі українські сонети 

належать перу Лесі Українки (хоч сувора сонетна форма у неї не завжди 

витримана). В українській літературі побутує сонет таких характеристик: 

чотирнадцятирядкова строфа; п’ятистоповий ямб, дозволяється шести-; 

традиційна форма – два катрени, два терцети, хоча можливий шекспірівський 

сонет; катрен повторює рими катрена, рими терцетів вільні; дозволяється і 

односкладова, й двоскладова клаузула, хоча частіше зустрічається явище 

альтернансу. Щодо жанрових ознак, то сонету притаманний діалектичний 

розвиток змісту. 

Повніше сонет розвиває свої внутрішні можливості у творчості І. Франка 

(«Тюремні сонети», «Вольні сонети»). Сонетну традицію продовжують 

неокласики – М. Рильський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара (їх сонети 

написані переважно шестистопним ямбом, іноді хореєм); пізніше – М. Бажан, 

М. Терещенко, М. Москаленко, М. Вінграновський, Д. Павличко. З’являються 



 

171 

переклади сонетів зарубіжної літератури таких видатних майстрів, як М. Орест 

і Б. Тен. 

Відомо, що значний внесок в осмислення теорії сонета зробив Й.-Р. Бехер 

(«Філософія сонета, або Мала настанова з сонета»), вважаючи його 

«найдіалектичнішим художнім різновидом». Він, зокрема, наголошував на його 

драматургійності, адже перший вірш містить тезу, другий – антитезу, а 

траверси – синтез, так званий «сонетний замок», що завершується переважно 

чотирнадцятим рядком, оперує більшими блоками – октава і секстет. 

Крім видозмін класичного сонета, існують також неканонічні форми, або 

вільні, які відрізняються від канонічних своєрідними ритміко-інтонаційними 

елементами, зміною типу рим, кількості стоп, версів, тому називаються 

сонетоїдами. Виокремлюють хвостаті сонети: два катрени і три терцети 

(«Іванові Котляревському на двохсотліття» С. Крижанівського); сонети із 

кодою (з додатковим рядком); перевернуті, які починаються двома траверсами 

(вірші Ш. Бодлера); суцільні, побудовані на двох римах; безголові, що мають 

один чотириверс і два траверси; подвійні, рамкові, кострубаті, кульгаві, в яких 

останні рядки чотириверсів усічені, комбіновані; напівсонети тощо. Складною 

формою вважається вінок сонетів, так звані «корони», яку ухвалила академія 

«Аркадія» (XV–XVI ст.). Згодом певні ознаки вінків сонетів набули 

канонічності, і цей жанровий різновид теж став ціннісною формою у більшості 

літератур світу. «Вінок сонетів складається з п’ятнадцяти сонетів, останній 

(магістрал) побудований з перших рядків попередніх чотирнадцяти сонетів» [4, 

с. 133]. Вони представлені у доробку В. Бобинського, А. Казки, М. Терещенка, 

М. Вінграновського, І. Калинця та ін. Сучасні поети намагаються розширити 

можливості сонета, тому застосовують білий вірш: 

Старенька рима у паркані вірша 

Прибита, мов штахетина гнила, 

Займає місце. Як байдужим оком 

Сковзнеш по ній, то скажеш: «Все гаразд!» 
 

Та тільки потривож її рукою,  

Переконатися попробуй сам, 

Чи міцно думки цвях сидить у слові – 

І вже гуде в поезії діра! 
 

Але ще гірше, як іржаву мисль 

Вганяють молотком у дошку рими, 

Що зм’якла від гниття й приймає ржу! 
 

Навіщо майструвати загорожі, 

Коли вони дірками верещать,  

Під’юджують невинних до злодійства? [3, с. 59]. 

Як зазначає А. Ткаченко, «Д. Павличко у «білому» (неримованому) сонеті 

«Дерева» (1967) різко зіштовхує тезу про покірність дерев з антитезою про 

їхню ж гордість» [5, с. 193]. Раніше таку форму вжив І. Франко, перекладаючи 

поезію Ч. Анжольєрі.  
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Сонети поширені в медитативній ліриці, наявні в пейзажній ліриці та в 

інших жанрових формах (цикли «Крим» та «Київ» М. Зерова). Трапляються 

сонети з ускладненою формою у вигляді акровіршів (А. Мойсієнко), буриме, 

навіть візуальної поезії, зразком може слугувати «Порожній сонет», написаний 

російським поетом Л. Аронзоном, неканонічні сонети в антології «Книга 1001 

сонета», в якій зафіксовано різні випадки вживання цієї строфічної форми. 

Встановлена близькість сонета до жанру фуги, де розвивається музикальний 

зміст; це дозволяє досягнути високого ступеня концентрації художнього 

матеріалу. Розвиток сонета за філософською тріадою – «теза-антитеза-синтез» 

піднімає будь-яку тему, навіть особисту, на високий рівень філософського 

узагальнення, а через особисте передає художню картину світу. 

Українська література робить свій внесок в історію сонета. 

Започаткований І. Франком «тюремний сонет» стає одним із тематичних 

різновидів сонета. В інших літературах могли бути свої творці такого сонета, 

але українська поезія закріпила за собою певну спадковість «тюремного 

сонета» (на жаль, наша історія складалася так, що для «тюремних сонетів» 

завжди були умови): І. Франко, Б. Кравців, М. Орест, М. Драй-Хмара, В. Янів, 

І. Світличний, І. Гнатюк, З. Красівський та ін. 

Перебуваючи в тій самій в’язниці, де свого часу І. Франко писав свої 

«Тюремні сонети», Б. Кравців пише «сонети і строфи», які хоч і не внесли 

чогось особливого в розвиток цього нового різновиду сонета, але були 

важливою ланкою в розвитку нашого сонетярства. Збірка «Тремні сонети» 

складається з 46 поезій. З упорядкованою послідовністю тема наступного 

сонета може витікати з попереднього, бути його логічним продовженням. Деякі 

групи сонетів поєднуються в одну поезію і виступають як один цілісний твір 

(наприклад, «Легенда про Пілата»). 

Відкриває збірку сонет «Се дім плачу, і смутку, і зітхання...». В’язниця – 

місце, що має слугувати як покарання для злочинців, стає місцем придушення 

волі та думки: 

Тут стережуть основ, але основу 

Усіх основ – людського серця мову, 

І волю, й мисль зневажують, як дрантя [6, с. 46]. 

Вона не виконує свого призначення: «Кукіль тут полють з жита 

видається, / Та рівночасно свіжий засівають; / По параграфах правду 

виміряють, / Але неправда і без міри ллється». Наступний сонет «Вузька, важка 

до добра дорога» розвиває цю тему ролі та доцільності такої в’язниці. Чи 

прийде людина, пройшовши «тяжку дорогу» в’язниці, до добра? «...Спитайте 

тих, що мучаться в тім мурі» [6, с. 47].  

«Сиджу в тюрмі, мов в засідці стрілець...» – IV сонет. У в’язниці кожного 

видно наскрізь: «Усякий звір... / Не криється від мене...»; одразу видно 

справжнє обличчя «особи»; інколи вона втрачає подобу людини. В поета, як у 

мисливця, завдання вполювати, його стріли – слово.  

У сонетах V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ та ХІ вимальовується така собі розповідь 

тюремного існування. Фактично кожний наступний сонет продовжує 

попередній. Сонети розповідають про в’язня, в’язницю в певний час доби, 
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починаючи з вечора («Вам хочеться знати, як нам в тім казематі» – сонет V). 

Здавалося б, повне фізичне та моральне ув’язнення (розпорядок сну, заборона 

спілкування), проте в’язниця має своє життя, яке, хоч і обмежене чотирма 

стінами та пригнічене сторожею, на якусь мить вивільняється з тюремних 

буднів. Це мить «вечірніх концертів», безсилості сторожі, відчуття волі. 

У VI сонеті «Вже ніч. Поснули в казні всі...» в час повного затишшя 

думка зосереджується на кожному звуці, на кожному промінчику світла. 

Відчуття чатування вартою, неможливості вирватися з пут – в ці хвилини 

розпуки ув’язнений, як ніколи, відчуває себе безсилим. Думка про волю й те 

«не вирвешся» тиснуть, «в тяжкім знесиллі опадають руки», єдиний порятунок 

– сон: «Заснуть, заснуть, хоч би мертвецьким сном!». Уночі лиш сон здолає 

порожнечу (VІІІ сонет). 

XXIII сонет – «Тюремна культура». В’язниця хоча й ізольована, все ж має 

своє внутрішнє життя, свою «культуру»; тут «своя «нічна пошта», свій 

«телеграф» своєрідне відокремлене суспільство. У в’язниці побутує свій 

фольклор (сонети XXIV, XXV). В цьому випадку – «Пісня арештанська» та 

легенди (XXVI сонет) «Хто її зложив»  

У збірці досить чітко вимальовується образ в’язниці, образи сторожі та 

в’язня. Реалістично вибудувані в сонетах тюремне життя, побут, закони, що там 

діють. В’язниця, яка мала б слугувати справедливості, є виконавцем репресій. 

Виконавці цієї машини – «ключники і дозорці» – змальовуються як повноцінні 

господарі в’язниці. В І. Франка ми можемо побачити два типи в’язнів: в’язень, 

який засуджений «панським судом», та в’язень – власне злочинець (він 

згадується для того, щоб не склалося враження несправедливості ув’язнення 

кожного з там присутніх; цей образ уводиться всього раз чи два). 

Австрійська імперія постає в сонетах І. Франка як велетенська в’язниця 

народів у центрі Європи («Розсадниця недоумства і застою...») й частиною цієї 

системи є в’язниця. При всій своїй суворості та зверхності, вона не в змозі 

повністю контролювати дії та життя в’язнів. 

Досить часто у збірці зустрічається мотив сну. Саме у сні в’язень може 

абстрагуватися від тюремних реалій; під час сну в’язниця не в змозі тиснути. 

В’язень стає вільним, більш самостійним; він звільняється від законів 

тюремного життя.  

Тематика «Тюремних сонетів» торкається і проблеми любові та 

ненависті. Несподіваним є поєднанням протилежних у своїй основі любові 

(категорія добра) та ненависті (категорія зла ), хоча автор звертається й до 

«кривди, неправоти, підлості, брехні, зависті».  

Думки про волю не полишають ліричного героя, але він не абстрагується 

від в’язничних реалій; він живе цим життям (не обов’язково, все приймаючи). 

Головне завдання, яке він ставить перед собою, – зберегти «вольний дух», 

пережити дні ув’язнення, не скорившись. 

Тюремний сонет у творчості Б. Кравцева представлений циклом сонетів (з 

14 творів) у збірці «Сонети й строфи». Збірка стала переломною у його 

творчості. Центральною темою збірки є в’язничні будні, а також кохання й туга 

за рідною домівкою. Важливою темою сонетів збірки є прагнення чину, 
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діяльнісного життя, участі у боротьбі. Незважаючи на відмінність переживання 

та ставлення до «тюремних буднів», обидві збірки пронизані сумом за волею, 

прагненням змін та нескореністю. І. Франко та Б. Кравців практично повністю 

дотримуються канонізованої форми сонета з певним відхиленням від 

узвичаєного ритму.  

З часів середньовіччя багато розмірів, строф та жанрів з’явилося, 

розквітло й зникло. Еволюція віршування відбиває історичний розвиток 

національної поетичної творчості: від фольклору до її писемних початків у 

«Слові о полку Ігоревім». Сонет пройшов від середньовіччя, крізь Ренесанс, до 

сучасності, безперечно, трохи змінившись. Але зміни незначні, якщо порівняти 

зміни в державному, релігійному чи культурному житті людини. З огляду на це, 

робимо висновок, що сонет є естетичною вартістю, не залежною від часу й 

простору, а якщо вже йому й належиться бути відбитком, то він є відбитком 

якоїсь потаємної суті людини, що впродовж століть залишається незмінною. 

Сонет є відображенням туги людини за досконалістю, тією межею, де людині 

пощастило впритул підійти до Абсолюту. 
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О. А. Чепелик 

 

ВІЗІЙНИЙ ДИСКУРС ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО В ДРАМАТИЧНИХ 

ТВОРАХ О. ОЛЕСЯ, Г. ГАУПТМАНА ТА М. МЕТЕРЛІНКА 

 

На зламі минулих століть в українській літературі та мистецтві 

спостерігався відхід від тенденційності, застарілих форм відображення 

художньої дійсності та «набридливих штампів». Переоцінка цінностей, що 

відбулася в театральній культурі сприяла поступовому входженню пересічного 

глядача в символічний театр «глибокої інтуїції», «складних душевних колізій» 

та «незвичайної мислі».  

Досягненням західноєвропейського театру, біля витоків якого стояли 

Г. Ібсен, Г. Гауптман, М. Метерлінк, виявилося звернення до міфопоетичного 

відтворення світу в людській свідомості, розкриття емоційно-психологічного 

стану людини у внутрішньому конфлікті із собою, екзистенційне розуміння 

сутності її буття, зображення подій, фактів чи явищ крізь призму 
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символістської ідейно-естетичної свідомості, відбиття дуалістичного принципу 

світобудови у двох вимірах (іманентному й трансцендентному), а також 

використання метерлінківської концепції «активного мовчання», що сприяла 

заглибленню в досі не знані грані душі й духовного світу героїв того чи того 

художнього твору. 

Поширенню модерністських ідей в українській літературі сприяла поява 

часописів («Літературно-науковий вісник», «Українська хата»), метою яких 

було найповніше висвітлення історико-культурних процесів у Європі. На їхніх 

сторінках друкувалися тексти адептів новаторської системи художнього 

мислення і драматургійної поетики, творче надбання яких постало своєрідною 

реакцією на застарілі панівні канони в тодішньому театрі. 

Драматургійна спадщина О. Олеся стала яскравим прикладом втілення 

ідей європейського культурного розвитку в лоно національного мистецтва, що 

«не прислонює душевний світ героя», його «осібність […] внутрішнє «я» [13, 

с. 29]. У листі до дружини він писав, що «приступив би до драми, взяв би наші 

взаємовідношення, вони такі складні й оригінальні, що в них сам Ібсен поламав 

би зуби» [9, с. 38]. Його мистецький інтерес до драматургійно-сценічної моделі 

був заснований на найтоншій передачі людських думок і почуттів при 

відтворенні внутрішнього ритму психологічного стану та майстерній грі 

акторів за допомогою врівноваженої «музичної співзвучності жестів і рухів».  

У праці «ПроЯвлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. 

Постмодерна інтерпретація» (1997) Т. Гундорова підкреслює, що «символізм 

служив способом трансцендування існуючого поза його реальні межі, тобто був 

феноменологічним «зняттям» і зануренням у несвідоме» [4, с. 85]. У зв’язку з 

цим заслуговує на увагу осмислення відповідної сфери уяви суб’єкта в 

драматичних творах, що намагається абстрагуватися від реальної дійсності, 

викликаючи в людській нервовій системі сонні візії та галюцинації, які стають 

провідниками до нової ірреальної субстанції. В такому випадку мова йде про 

окреслення специфіки застосування візій, що створюють особливий тип 

психологізму, в основі якого – відчуження певної іпостасі свідомості суб’єкта 

вислову, уявлюваний діалог між ними, вербальне нагнітання ілюзорного 

дійства [5, с. 269].  

Функціонування поняття візій у драматичному тексті висвітлено 

Н. Малютіною у монографії «Українська драматургія кінця XIX – початку XX 

століття: аспекти родо-жанрової динаміки» (2006). Оскільки драма передбачає 

сценічне втілення, то візійність, на її думку, сприймається як специфічний 

дискурс уявлюваного поза тим, що реально відбувається на сцені або 

відтворюється сценічними засобами, переважно, позавербальними [5, с. 270]. 

Для визначення чіткої структурованості візій пріоритет надається грі як 

невід’ємному чинникові формування візуального магічного дійства в уяві 

суб’єкта посередництвом низки символічних образів.  

Французький словник «Le petit Larousse» за редакцією Поля Мобурже 

подає принаймні три значення терміна «la vision»: «візія» (лат. – visio-візія) – 1) 

Спосіб бачити, осягнути, розуміти; 2) Уявлюване бачення ірреальних об’єктів; 

галюцинація; 3) Надприродне видіння [16, с. 1070]. Тотожність у визначенні 



 

176 

поняття «візія» спостерігається і в англійській мові. Так, англомовний словник 

«The advanced learner’s dictionary of current English» за загальною редакцією 

Артура Хорнбі ілюструє таке визначення поняття «vision»: «візія» – 1) 

Схильність до уявлення; 2) Це те, що представлено уявою; 3) Це те, що 

представлено уві сні чи в стані, подібному екстазу; 4) фантом, видіння [11, 

с. 1465–1466]. 

Метою статті є визначення функціонування поняття візії та розкриття 

засобів його вираження. Компаративний аналіз драматичної поеми «Над 

Дніпром» О. Олеся і творів «Принцеса Мален» М. Метерлінка та «Затоплений 

дзвін» Г. Гауптмана зумовлений виокремленням трьох типів візій (сну, 

марення, забуття), спродукованих у «нижній свідомості» уявлюваними 

фантомами-об’єктами на рівні візуальної образності суб’єктів, що сприяли 

конструюванню ієрархічної моделі так званого ірраціонального простору та 

виявленню глибинних психоемоційних процесів у людській підсвідомості на 

основі гри уяви, що існує у двох просторово-часових вимірах: реальному й 

духовному.  

Методологічною основою для встановлення типології візійних форм у 

творах українського та західноєвропейських драматургів слугували такі 

джерела: теорія «верхньої та нижньої свідомості» І. Франка («Із секретів 

поетичної творчості»), модерністичні концепції французького філософа Ж.-

П. Сартра («Уява. Феноменологічна психологія сприйняття», 1940), філософа-

культуролога Г. Башляра («Вода та мрії. Досвід про уявлення матерії, 1998; 

«Мрії про повітря. Досвід про уявлення руху, 1999) та праць Й. Гейзінги 

(«Homo ludens», 1994) і К.-Г. Юнга («Душа та міф: шість архетипів», 1996).  

Для окреслення жанрової особливості твору «Над Дніпром» О. Олеся слід 

нагадати, що це драматична поема, яка, за визначенням Р. Пархомика, 

репрезентує «зразок мішаної форми, де синтезуються ознаки драми і ліро-

епічної поеми» [8, с. 11]. Порівняно з поемою українського автора, твори 

західноєвропейських митців «Принцеса Мален» М. Метерлінка та «Затоплений 

дзвін» Г. Гауптмана своїми жанровими ознаками тяжіють до драми-казки. 

Варто зазначити, що і бельгійський, і німецький драматурги зуміли втілити у 

своїх творах не тільки «риси літературної казки», але й звернутися до її образів, 

перетворюючи їх «в темні, туманні символи».  

У порівняльно-типологічному аналізі «Над Дніпром» О. Олеся, 

«Затоплений дзвін» Г. Гауптмана та «Принцеса Мален» М. Метерлінка 

відправною точкою став символічний характер мовлення уявлюваних 

персонажів і міфологічних істот у створеному митцями ірреальному світі як 

космічному вимірі, пов’язаному з визначеними архетипними схемами (земля, 

вода, повітря і вогонь), які випливають із глибин підсвідомого. Висловлювання 

героїв, що трансформуються в діалоги, створюють атмосферу недомовленості й 

таємничості. Підтвердженням цього факту є наявність у творах трьох крапок та 

акцентованих автором пауз. Структуротвірним засобом драматичних дій, що 

відображає емоційну сферу душевного стану персонажів і формує ефект 

здогадування, є мовчання. 

Драматична поема «Над Дніпром» розпочинається зі своєрідного 
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представлення ландшафту («Берег Дніпра. Ніч. Темно»), що сприяє за законами 

поетичної уяви входженню героя у вимір метафізичної дійсності, створеного 

ним віртуального світу. Цей факт зумовлює наявність концепту «ночі», що 

символізує сферу потойбіччя, яке поглинає підсвідомість Андрія у вирій 

ілюзорного дійства та зумовлює його відсторонення від реальності. В цьому 

випадку берег Дніпра ототожнюється зі спокоєм і тишею, що підтверджується 

авторською ремаркою («Тихо»). За висловом Г. Башляра, вода представляє 

собою «матеріалізоване мовчання». Можна передбачати, що, коли Андрій 

опиняється зі своєю дружиною на березі Дніпра, це вже сприяє народженню 

візій саме біля його «чистих вод». Визначальним постає той факт, що гру уяви 

головного героя в сновидійному стані зумовлює саме її спорідненість із 

першоелементом буття – водою, яка символізує повернення до 

«преформального» стану-смерті. Це фактично означає, що під час сну людина 

залишається абсолютно бездіяльною, оскільки відбувається «послаблення 

свідомості та її стриманого ефекту, що обмежує чи гнітить підсвідоме» [1, 

с. 187]. У зв’язку з цим фантазія Андрія, яка з «еруптивною» силою породжує в 

ірреальному вимірі дійсності скомбіновані образи та події, сприяє його 

зануренню в простір «нижньої свідомості», де відбувається його психологічна 

роздвоєність зі світом реальності. В цьому випадку слід навести міркування 

І. Франка щодо духовного життя людини на межі двох свідомостей: «верхньої» 

та «нижньої», яке складається з двох категорій явищ: 1) «враження – образи і їх 

комбінації-думання» та 2) «афекти – чуття – пристрасті» [12, с. 75]. Саме такий 

розподіл і призвів до виокремлення ним двох типів снів: аналітичних та 

символічних. Згідно з концепцією І. Франка, візія-сон героя Олесевої драми має 

символічний характер, що допомагає виявити його потаємний естетично-

психологічний світ протягом перебування в аполітичному стані.  

Власне фон, на тлі якого розгортаються події в «Принцесі Мален» 

М. Метерлінка, відзначається деякими подібними рисами з драматичною 

поемою «Над Дніпром» О. Олеся. Символістський концепт «ночі» в обох 

драмах означає проникнення у сферу недомовленостей та загадковостей для 

розкриття таємниць буття. Але різниця постає в тому, що безпосередньо вже 

наявний стан природних явищ у першій дії «Принцеси Мален» заздалегідь 

символізує невідворотні події, які мають раптово статися, при цьому 

відтворюючи на максимальному ступені уявлення пересічних мешканців 

картину, розташовану на перетині різних планів відтворюваної дійсності. Так, 

образ-символ «падаюча зірка», що становить астральну сферу космічного 

простору, означає смерть головної героїні, але при цьому вона не є ірреальною, 

як у свідомості Андрія з драматичної поеми «Над Дніпром». У цьому випадку 

першоелемент буття-небо виступило психологічним асоціативом впливу на 

сферу підсвідомого принцеси Мален та її нареченого Ялмара. Створені 

ілюзорно у сфері «нижньої підсвідомості» примари віддзеркалюють стан 

світовідчуття власного універсуму головними героями та виконують функцію 

медіаторів між світами: реального й уявлюваного, що визначило їх емоційні 

переживання, одночасно трансформованих у візії-маренні.  

Перетворювана реальність у свідомості Генріха – головного героя драми-
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казки «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана, подібно, як у свідомості персонажів 

драм О. Олеся та М. Метерлінка, провокує народження візії-забуття, що 

виявляється придатним для створення медіативного простору підґрунтям, за 

допомогою якого відкриваються межі «нижньої свідомості». Очевидною є у 

кожному із творів роль психологічного асоціативу – колодязя, що здійснює 

невідворотний зв’язок з потойбічним світом, дає можливість простежити вплив 

«гіпнагогічних образів» у створеному грою уяви світі.  

Головні герої у драмах усіх трьох авторів проникають у світ сновидінь, 

марень і забуття, їхня ж свідомість втрачає здатність адекватно сприймати 

довкілля. Отже, можна вести мову про те, що стимулює Андрія, принцесу 

Мален і Генріха відсторонитися на мить від замкнутої сфери реальності та 

потрапити в символічно ірреальний світ. Безумовно, перед тим, як увійти в 

одну із стадіальних меж візій, герої опиняються в оточенні фантомних об’єктів, 

що виступають трансляторами несвідомого переходу зі світу реальної дійсності 

в ірреальний вимір буття. В кожному випадку це викликано й умотивовано 

їхніми індивідуальними діями.  

Русалка Оксана у драматичній поемі «Над Дніпром» стає 

віддзеркаленням уявного світу, який постає у свідомості Андрія саме з моменту 

засинання на березі Дніпра. Водяна істота завдяки своїм властивостям втілює 

ідею інтуїтивного занурення в таємниці людської психіки. Вона є наслідком 

«гіпнагогічного видіння», яким охоплений головний герой. Так, Ж.-П. Сартр з 

цього приводу зауважує, що «гіпнагогічні образи супроводжуються деяким 

нервовим збудженням, вони немов опираються зануренню в сон та становлять 

собою ніби багаторазове «зісковзування», що переходить у стадію сну» [10, 

с. 112]. Свідченням цього є діалог між Андрієм та його дружиною Мариною на 

березі Дніпра. Головний герой відчуває хвилювання, яке провокується 

безпосередньо червоно-жовтим відблиском пожежі, що є знаком стихійного 

лиха. У зв’язку з цим спомин його дружини про русалок, яких виганяють із сіл 

огнем, і є імпульсом до проникнення із повсякденного в ілюзорний світ. 

Нервова поведінка Андрія, що характеризується «падінням уваги», 

спровокована запитаннями дружини, пов’язаними з його минулим коханням. 

Знакове утворення «Тиша» в діалозі між персонажами О. Олеся та 

песимістичний душевний настрій стають підґрунтям для створення 

«гіпнагогічних образів» і входження в сновидійний стан. Перебуваючи вже на 

його першій стадії, відбуваються значні зміни у свідомості, яка становить 

собою «модифіковану силу, що володіє визначеною дієвістю, що стоїть поза 

грою та дозволяє явищам розгортатися, зчіплюючись один з одним наосліп» 

[10, с. 110]. Цей стан головного героя спровокований та спричинений відчуттям 

провини за зраду дівчини Оксани, яка не витримала психологічного тиску з 

його боку й у відчаї втопилася у хвилях Дніпра. Ця водяна істота – русалка, 

набуваючи людських рис, стає «фантомним об’єктом», не тотожним об’єктам 

сприйняття.  

Дійсність у свідомості головного героя О. Олеся існує як магічний світ. 

Реальні події, пов’язані з першим коханням Андрія, з Оксаною, є історією 

визначеного життєвого шляху героя твору. Такий поворот сюжету потверджує 
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думку Ж.-П. Сартра про те, що «свідомість, яка бачить сон, завжди є не-

тетичною свідомістю самого себе, оскільки вона зачарована сновидінням, але 

втратила своє буття в світі й поверне його собі лише при пробудженні» [10, 

с. 287]. Ланцюжок драматичних подій, що відбулися у свідомості Андрія та 

досягли межі уявного, раптово зникає. Це передовсім пов’язане з моментом 

його виходу зі сну, причиною якого стала неможливість уявити свою майбутню 

долю. 

Поступове входження в «гіпнагогічний стан» є результатом 

функціонування продуктивної уяви, якій притаманна «можливість придумати 

щось, ніколи не існуюче» [10, с. 29]. В підсвідомості головних героїв 

«Принцеси Мален» М. Метерлінка, як і О. Олеся, ірреальний вимір буття 

виникає під впливом фантомних об’єктів, здатних перевтілюватися в 

метафоричні іпостасі. В бельгійського драматурга це простежується з першої 

зустрічі принцеси Мален та принца Ялмара. В стані очікування у свідомості 

героя віддзеркалюються метаморфозні явища, внаслідок яких спостерігається 

схильність до входження в «гіпнагогічний стан». Випадкове перебування 

головного героя у гаю, розташованому поблизу фонтану вночі, стає поштовхом 

для виникнення уявної гри свідомості, викликаної «страшною темрявою», крізь 

яку неможливо побачити одне одного. Символістський концепт «ночі» створює 

візію-марення, завдяки якій віддзеркалюється в місячному світлі блиск зірок, 

сов, які злетілись зі всього парку, навкруги якого немає нічого, крім стін і ровів. 

Хвилини очікування виявляють ознаки агресії у Ялмара, що супроводжується 

активним бажанням позбутися настирливих повітряних істот. Після цього уява 

принца миттєво відображає ірреальну трансформацію його рук, що стали схожі 

на руки могильника, на які безперервно падає листя з плакучої верби. У зв’язку 

з цим несвідомий процес діяльності мозку в Ялмара провокує його нервову 

поведінку.  

Поява фантомних об’єктів у свідомості головної героїні Моріса 

Метерлінка принцеси Мален сприяє виникненню подібних візій-марень, як і у 

принца Ялмара, що виконують функцію сюжетного епізоду, впливаючи на хід 

подальших подій у драмі. Схвильований психологічний стан героїв сприяє їх 

якнайшвидшому входженню в ірреальну площину, чим і зумовлюється той 

факт, що на деякий час свідомість замикається для відтворення страхітливих 

візій. 

За допомогою внутрішнього монологу, представленого у формі оповіді 

від першої особи, бельгійський драматург змалював образ Мален як чуттєвої 

натури. В замкненій чорній кімнаті їй ввижаються на шпалерах у повній тиші 

тіні від кипариса, рух розп’яття на стіні, примари – образи покійників на 

кладовищах. Внаслідок спровокованих уявою гіпнагогічних видінь місячне 

сіяння, грім і блискавка постають символами, що з вибуховою «еруптивною» 

силою передають той загальний неспокій, яким внутрішньо охоплена принцеса 

Мален. Це за повними ознаками схоже на кошмар – марення, що постає як 

вираження фіктивно існуючого ілюзорного світу.  

Раптовість виведення із реальних часово-просторових вимірів буття 

людини призводить до досягнення нею в нижній свідомості межі візіонерського 
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страху. Цей стан поступово переростає в жах, який посилюється настільки, що 

спричиняє «руйнування зачарованості свідомості та мотивує рефлексію» [10, 

с. 293]. Це зумовлює переривання візійних марень та вихід зі світу ірреальності. 

Так, пересічні мешканці в драмі-казці М. Метерлінка після смерті принцеси 

Мален та короля Ялмара перебувають у стані страху, починають марити, 

споглядаючи раптово перед собою рухливі видимі речі матеріального світу з 

визначеною символікою, як-то «чорний військовий корабель», що є ознакою 

наближення Страшного божого суду за гріхи, падіння великого Хреста як 

символу небесної кари на порозі Пекла, стук у вікна, спричинений природним 

явищем – градом, ототожненим зі страшними душевними муками, та розкрите 

вікно – символ шляху принцеси Мален у потойбічний світ спокою та краси. 

Як уже згадувалося вище, в драмі-казці Г. Гауптмана «Затоплений дзвін», 

на відміну від творів О. Олеся та М. Метерлінка, спостерігається такий тип 

візійних форм, як візія-забуття. Головний герой драматичної казки – ливарник 

церковних дзвонів Генріх. Намагаючись втримати свій витвір, він падає з 

гірського виступу з вини лісовика – представника язичницької демонології, 

подібного «до рогатого лісного духу з козячими ногами та борідкою». Герой 

потрапляє одночасно в ситуацію антифактивності, що зумовлює його 

перебування в стані-між-світами. Падіння Генріха спровокувало безпосередньо 

стан забуття. Магічне коло, створене «фантомним об’єктом» – феєю 

Раутенделейн, символізує замкнутий простір, який вона малює навколо героя, 

тим самим підкоряючи його та викликаючи в нього афективні враження, 

спровоковані ілюзорними почуттями Генріха до зачарованої істоти, схожої на 

«любе видіння». Його уявлюване «Я» в «межах нижньої свідомості» в хвилини 

забуття відсторонене від реального, що свідчить про створення ним візійного 

універсуму – гірської галявини. Головний герой драми фактично не сприймає 

реального світу, бо існує в замкнутому фатальному просторі, відмежованому 

від дійсності. Йому не вдалось створити удосконалений дзвін могутнього 

звучання. Саме цей фактор і спричиняє його вихід зі стану забуття, 

спровокований передусім почуттям страху, зумовленого втратою того 

прекрасного образу (фея Раутенделейн), від якого випромінює світло й надія на 

пробудження духовної сили для створення в новому гірському храмі гри 

дзвонів. 

Отже, об’єднувальною ланкою у творах українського митця та 

західноєвропейських драматургів постає спільний емоційно-експресивний стан, 

що виступає регулятором інтенсивних асоціативних процесів у межах «нижньої 

підсвідомості». Розгортанню вивільненої гри уяви в ірраціональному вимірі 

буття сприяють «гіпнагогічні образи» – «фантомні об’єкти», що 

уможливлюють входження головних героїв у метафізичну дійсність, 

виступаючи трансляторами до відкриття паралельної площини сакрального 

світу. Фантомні об’єкти є самовиявленням тих процесів, які відбуваються в 

позасвідомому через «понижену активність свідомості та відсутність 

концентрації уваги» [15, с. 91].  

На цьому етапі стало можливим означити у творах усіх трьох митців 

функціонування не-тетичної (уявлюваної) свідомості, що зумовило 
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виокремлення на межі медіативного простору таких візійних форм: візія-сон, 

візія-марення, візія-забуття.  

Візія-сон, репрезентована у драматичній поемі «Над Дніпром» О. Олеся, 

під час якої ірреальний світ замикається у свідомості героя, постає «не-

тетичною» протягом усього сновидіння. Ця візуальна площина з’являється 

перед створеною уявою «гіпнагогічним образом» – «фантомним об’єктом», що 

несе в собі елемент фатальності та визначає подальше ірреальне життя, 

обмежене ілюзорною свободою людини.  

Візія-марення в драмі-казці «Принцеса Мален» М. Метерлінка, що 

виникає із відчуття страху, є наслідком функціонування продуктивної уяви, яка 

зумовлює створення фантастичного світу в містично-ірраціональному вимірі, 

здатного трансформуватися в метафоричні іпостасі.  

Візія-забуття, присутня у «Затопленому дзвоні» Г. Гауптмана, 

відзначається певним ступенем зачарованості свідомості головного героя, що 

призводить до часткової втрати ним світу реального «Я» та створення візійного 

універсуму для реалізації уявного «Я».  

Найсильнішим чинником породження візій постає відкритий простір в 

О. Олеся та замкнутий – у М. Метерлінка і Г. Гауптмана, що зумовив часткову 

втечу героїв у містично-ірраціональний вимір буття. У зв’язку з цим не 

залишається поза увагою і домінуючий чинник виведення свідомості в реальну 

дійсність. У драматичній поемі «Над Дніпром» О. Олеся – це неспроможність 

головного героя спрогнозувати та передбачати подальший хід розгорнутих 

подій в ірреальній площині свого перебування. В західноєвропейських 

драматургів М. Метерлінка та Г. Гауптмана такою силою стає відчуття страху, 

що поступово переростає в жах, уособлюючи руйнівну силу та мотивуючи 

рефлексію героїв.  
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А. Д. Шишкова 

 

МЕТАФІЗИЧНІ ДОМІНАНТИ В ПОЕЗІЇ Ю. ЛИПИ 

 

Останніми роками в українському літературно-теоретичному дискурсі 

пожвавився інтерес науковців до метафізичної проблематики. Апелюючи до 

джерел національної та світової філософської думки, можна стверджувати, що 

«творчі пошуки Г. Сковороди, Т. Прокоповича, Л. Барановича, П. Юркевича та 

ін., І. Ільїна, Л. Карсавіна, М. Лосського, О. Лосєва, А. Маковельського, 

В. Несмелова, Ю. Самаріна, В. Соловйова, П. Флоренського, В. Розанова, 

В. Ерна, А. Хомякова, М. Федорова, Л. Шестова та ін. є зразком метафізичних 

інтенцій не тільки української та російської, але й світової філософії» [8, с. 10]. 

Національна художньо-філософська думка завжди тяжіла до метафізики. 

Метафізична проблематика превалює як сфера художніх осяянь у творчості 

багатьох письменників, функціонує як смисловий центр їхніх текстів. 

Література та філософія у своїй трансформації метафізичних реалій, 

занурюючись у європейське середовище, на кожному етапі свого розвитку 

розкривала себе як саморефлексія, викликана індивідуальними зусиллями 

багатьох українських митців – від Д. Туптала й Л. Барановича до 

О. Стефановича, Н. Лівицької-Холодної, В. Стуса та ін. 

Доволі помітне місце в пантеоні поетів-метафізиків належить Ю. Липі. За 

останні десятиріччя він здобувся на ґрунтовні наукові студії, в яких порушено 

широкий спектр проблем його творчості (художньої, науково-публіцистичної), 

адекватно оцінено роль в історії української філософської та естетичної думки XX 

століття. Як справедливо зауважував Є. Прісовський, «таке високе, гідне місце в 

нашій літературі забезпечено Липі саме тому, що він органічно поєднав 

національне начало й інтерес до загальнолюдських проблем, витворив таку 

образну систему, котра ріднила його поезію з Біблією та з кращими досягненнями 

й української, й західноєвропейської поетичної культури» [11, с. 33]. 

У поезії Ю. Липи метафізичне поле формують тематичні домінанти, що 

корелюють із такими універсаліями, як Бог, Час, Смерть, Любов. 

Трансцендентна ідея теоцентричності світу як цілісного організму інспірує 
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тему Бога. Поет утверджує ідею впорядкованості універсуму, вершиною якого 

однозначно визнається Творець. Буттєві катаклізми пояснюються ним як 

порушення містичного зв’язку між Богом і Землею (верхом і низом). У дусі 

традицій метафізичної лірики він пов’язує містичну злитість людини й Бога з 

усвідомленням єдності в ній конкретного (плотського) та абстрактного 

(духовного) начал. Метафізична тема стосунків земної людини й Усевишнього 

транслюється ним у плані руйнування традиційної для бароко вертикалі: Бог / 

людина (земля / небо). При цьому за Творцем однозначно визнається 

пріоритетність у світовій ієрархії. Індивідуальною рисою гносеологічної 

концепції митця є включення в її параметри осмислення та інтерпретацію 

чуттєвого світу при домінуванні світу духовного. Ідея богоданості та 

боговизначеності всього сущого формально фіксується частотним вживання 

лексеми Бог та її інваріантів: 

Нехай Тобі пребудуть милі 

Діла, що дух наш сотворив, – 

Поля, простори, гори й хвилі 

Наповни міццю славних днів. 

Тобі в серцях вівтар ми ставим, – 

Твій владний знак до слави славим [6, с. 205]. 

Як зауважує О. Баган, «надзвичайно чиста, зречена натура поета знайшла 

в цій релігійній ліриці своє повне завершення» [1, с. 228]. Релігійна свідомість, 

поза сумнівом, відгукнулась у творчості Ю. Липи, зумовивши осягнення 

дійсності крізь призму християнських істин та відображення об’єктивних 

реалій у метафізичному ракурсі. Закономірно, що семантичну основу його 

творів визначають сенсоутворюючі світоглядні категорії гуманізму. 

Філософське осмислення гуманістичних ідей подається ним у праці 

«Чорноморська доктрина», її ж образне узагальнення маємо у вірші «Народи»: 

Все це, – промовила Мудрість, – є важне, та мало, 

Все, що – напружене й скромне, все – в ласці у Бога, 

Але найбільше добро, це – зростання Людини, 

В вашім народі зростання Людини зусиллям людей [6, с. 210]. 

Поезія Ю. Липи ілюструє найближчу його світоглядові біблійну заповідь 

про християнство як велику науку любові: «Люби Господа, Бога твого, всім 

твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю: це найбільша і 

найперша заповідь. А друга подібна до неї: Люби свого ближнього, як самого 

себе» [4, с. 1128]. На ці дві заповіді поет опирається у своїх художніх осяяннях 

людини та світу, утверджуючи ідею любові й правди як першооснов людського 

буття, як найважливішого закону існування гармонійного світу, що 

пов’язується в єдину сув’язь волею Бога: «Люблю я всіх людей, – крізь них не 

раз Господь / показує свою найвищу ласку…» [6, с. 172]. Ліричний герой його 

віршів постає «глибоко віруючою, просякнутою невпинним стремлінням до 

вищого людиною» [2, с. 7]. Слово Ю. Липи уводить читача в духовну 

атмосферу християнської етики, де її фундаментальні ідеї вживаються на 

означення самої сутності Всевишнього. ВІн відкрито маніфестує глибинний 

гуманістичний сенс Божих заповідей та його основних моральних заповітів: 
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Проходить Правда, гість у левій шкірі, 

І Вірність тиха йде і з нею розмовляє, 

І Непідкупність з золотим ключем, 

Ось і Братерськість в шоломі з орлом 

Їх обіймає любо [6, с. 113]. 

В умовах нищення християнської моралі поет мордується безліччю 

питань, розуміючи, що не може обійтися без підтримки Всевишнього. Він 

звертається до Бога як до єдиного духовного опертя, прохаючи допомогти при 

виборі життєвих орієнтирів. Зазначимо, що подекуди його звернення звучать 

досить-таки декларативно: 

О, Боже, світлом Ти – у всьому, 

І Твій закон –у кожнім дні, –  

Прислухайсь голосу мойому, 

І в болю поможи мені [6, с. 183]. 

У цих і подібних рядках відстежуємо властивий багатьом бароковим 

авторам містичний фаталізм, екзистенційну закинутість у світ і повну 

розгубленість у ньому. (Безперечно, тут далися взнаки й суспільно-політичні та 

особисті драматичні колізії). 

Поезія Ю. Липи, безвідносно до жанрово-тематичної ідентифікації, 

функціонує в пафосному полі абстрактно-християнських тональностей, що є 

маркерами метафізичного дискурсу барокової традиції. Він прочитується в 

інтерпретації митцем вічних проблем буття в трансцендентному плані. Значний 

пласт його лірики репрезентує взірець типово метафізичних текстів з 

характерною для них тематикою та стилістикою. Їм властивий високий рівень 

духовно-емоційної напруги та структурованість за релігійною парадигмою. 

Емоційно-настроєва палітра багатьох текстів нагадує собою пафосні домінанти 

релігійних гімнів: 

Як сонце в променях, що палить і тремтить, 

Як сонце в променях, іскристостях і громах, 

Благословен, що рвеш в надлюдську шир і помах, 

Благословен єси за кожен день і мить [6, с. 161]. 

Отже, художня творчість Ю. Липи «дає всі підстави розглядати його 

спадщину як спадщину людини, що здобула певний містичний досвід єднання з 

Богом, а його художню практику можна розглядати як результат духовного 

чину посвяченої у потаємне людини» [7, с. 99]. Релігієсофські аспекти лірики 

поета оприсутнюють атрибутивні ознаки його філософсько-естетичної 

концепції людини і світу. Він постулює взірець причетності особистісного та 

національного екзистенційного буття ліричного героя до неземного 

(божественного) виміру. В його метафізичних текстах відчитується народження 

«нової реальності», що «примножує цілком оригінальне для української 

літератури трактування теми богонатхненності художнього слова, відточеного 

до афористичності богозвертання» [7, с. 107]. 

Ю. Липа виразно демонструє очевидну спорідненість із метафізичною 

лірикою та способом трактування проблеми темпоральності. Вірші відповідної 

мотивної структури становлять доволі потужний пласт його доробку і є 
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органічними для світової метафізичної поезії. Відомо, що художнє вирішення 

проблеми часу в європейській літературі ХХ століття має свою специфіку. 

Т. Рязанцева пояснює її в такий спосіб: «Швидкоплинність часу не здатна нині 

вжахнути людину, яка живе в дусі; поет ігнорує плин часу, який позначається 

матеріальним розпадом; митця матеріальне не обходить; єдині варті уваги 

цінності – духовні» [13, с. 122]. Сакральні моделі часових візій, присутні в 

ліричному сюжеті художніх творів Ю. Липи, демонструють їх приналежність 

до метафізичних реалій. Написане поетом можна розглядати в ракурсі 

конкретного часу й водночас – у фокусі Вічності, так само, як художній простір 

у його ліричних сюжетах може бути географічно локалізованим, з одного боку, 

а з іншого – поширеним у просторових символах («Ото життя твоє: / Як моря 

даль, – розгорненая праця / І – Божий зір над тим»). Його притягує проблема 

влиття часу індивідуума в час історичний, котрий інтерпретується переважно в 

метафізичному ключі. 

Тема часу пов’язується Ю. Липою з багатьма екзистенційно-

антропологічними проблемами, серед яких на особливий статус претендує 

феномен смерті. В його художньо-філософській концепції смерть 

відокремлюється від часу, розчиняється в матерії; дихотомія душі й тіла 

проявляється в смертності останнього та безсмерті першого. Універсалія смерті 

структурується переважно на основі бінарних опозицій тілесне / духовне й 

тимчасове / вічне. Б. Рубчак вважає концепт смерті істотним стильовим 

маркером поетики митця, поруч із «уособленням таких абстрактів, як любов, 

гарні і погані вчинки» [5, с. 93]. А. Стебельська зауважує, що Ю. Липа 

належить до людей, для яких характерне «шляхетне відношення до всього 

живого на землі, адорація всього одуховленого призвела до того, чого прагне 

кожна людина: почуття спокою в душі, почуття виконаного обов’язку. І такі 

люди щасливі. Смерть для них – не ворог. Бо зміст їх життя – сильніший від 

смерті» [14, с. 214]. Художньою ілюстрацією сказаного є вірш «Епітафія»: 

Хоч я умер, беззвучні сі рядки. 

Хай сповнять зміст могутній, многоцвітний, 

Що з ним життя моє вливається в твоє… [6, с. 207]. 

Ю. Липа неодноразово акцентує на конечності земного життя людини. 

Його ліричний герой свідомий того, що «наш день малий, він швидко 

проплива». Саме розуміння та прийняття тимчасового характеру буття 

допомагають йому наповнити його істинним смислом, насамперед – 

доброчинністю, оминути земні марноти («Нехай же змінні загасають дні»). 

Усвідомлюючи конечність людського життя (безвідносно до обставин смерті), 

поет жодною мірою не трагізує його, радше навпаки – переводить цю межу в 

простір Вічності. В руслі метафізичного мислення він узалежнює простування 

людини до вищого світу від Господньої волі, ототожнює смерть із головним 

висновком земного буття. Йдеться, отже, про трансцендентність як основу його 

образотворення. Подекуди ця ознака видається декларативною, поетична ідея 

реалізується в дидактично-моралістичному тоні: 

Щоб ніколи засліплені рабським бажанням прикрас 

Кармазином наказів Твоїх не закрили, 
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Кожен знак Твій пізнали; а прийдеш востаннє до нас, 

Так, як день зустрічає свій захід, – 

Загин свій зустріли! [6, с. 171]. 

Для Ю. Липи смерть – це миттєвість, що передує вічності, вища ціль, до 

якої наближається людина, долаючи земний хаос. Останній акорд життя, за 

його переконанням, «має бути гідним вічності» (Є. Іщенко). У зв’язку з цим у 

його віршах лише в окремих випадках подибуємо рефлективно-відчуттєве 

втілення смерті, її персоніфікацію («І то не важно, що я згнию, / Що люди 

затопчуть плоть мою…»). Твори такого смислового плану асоціюються з 

давньоукраїнськими міраклічними гімнами, в яких розгортаються макабричні 

сюжети та реалізуються есхатологічні візії. Нерідко вони проектуються на 

ідейно-тематичний спектр соціально-політичного плану. Подібну тенденцію 

спостерігаємо в барокових творах. Д. Чижевський з цього приводу зазначав, що 

«зовсім далеко від будь-якої краси заводить нас закохання бароко в зображення 

страхіть, жорстокості, трупів, смерті тощо. Сам час сприяв цьому напрямку 

виходу поза межі краси в мистецтві» [16, с. 379]. Ю. Липа, живучи в умовах 

драматичної дійсності, співвідносить містичну атмосферу буттєвого хаосу з 

дисгармонійним світом, що нерідко проектується на текст: 

Порохом Україна взялася, 

Чорна коло гармати стоїть 

(Не говоріте теорій, бо теорія продалася. 

Не говоріте нічого: слова – то вороги!), 

І коло Неї – босі полки, 

Що боронять останні межі, 

Що моляться тільки Їй! [6, с. 134]. 

З метою увиразнення ідеї вічності духовного буття, відмінного від 

непевного й тлінного, Ю. Липа використовує характерні для барокової 

літератури макабричні сюжети, елементи натуралістичного письма. За 

спостереженнями Д. Чижевського, всюди, куди «зайшли хвилі культури 

бароко», зустрічаємо зображення смерті – «трупів, скелетів, гниючих чи 

напівзнищених тіл» [16, с. 339]. Антитетичними до цих картин виступають 

духовні інтенції ліричного героя. У віршах такого тематичного плану поет 

обирає Бога своїм «співрозмовником». Він зредуковує важливі елементи 

молитовного жанру (смислові рефрени в кожній строфі, що є зверненнями до 

Всевишнього): 

Тоді, коли моїми кістками 

будуть збивати милі діти 

грушки з дерева, 

а в черепі моїм десь у кущах терну 

будуть ховатися веселі їжачки, – 

не забудь про мене, Боже… [6, с. 137]. 

Отже, Ю. Липа, як і належить поетові-метафізикові, не мислить свого 

життя без «господньої длані» («Сам Бог так хоче!»). Тому закономірним 

видається зображення ним простування людини до свого фізичного кінця та 

переходу в іншу (вищу) реальність («де рай цвіте, а не чуття земні»). Він 



 

187 

художньо реалізує християнську філософію смерті, втілену у відомій формулі: 

«Все життя залежить від того, смертна чи безсмертна душа» [9, с. 126]. Не 

відкидаючи земного досвіду (в його творах деталі реального буття нерідко 

впізнаванні), поет трактує універсалію смерті переважно в метафізичному плані 

– як шлях до вищої сутності, тобто до Бога.  

У поезії Ю. Липи виразно метафізичними ознаками наділена ще одна 

універсалія. Маємо на увазі любов. У її творчій репрезентації він продовжив 

барокові традиції, утверджуючи ідею вічності й безсмертя любові, естетизуючи 

інтимні почуття й емоції в трансцендентній смислоємності. Тема любові 

розглядається ним в поліасоціативному ракурсі: відтворення власне інтимного, 

роздуми про моральні виміри любові, осмислення любові як універсальної 

категорії, що піднімається до рівня філософської абстракції. У своїх підходах 

до розуміння й потрактування любові поет спирається на християнські засади 

про любов як добре начало. Філософсько-етичні й естетичні координати 

зображення почуттєвого спектру любові в Ю. Липи можна означити як любов 

до ближнього, любов до Бога, до Вітчизни, любов як подолання смерті тощо. 

Поет стверджує, що з «любові ж дуже рідко найчистіша Пристрасть», і тільки 

та любов справжня, що «безсмертна, безконечна» [6, с.184]. Отже, він пов’язує 

почуття любові із духовними істинами, прилучає її до «чогось позамежного» 

(Х. Ортега-і-Гассет), утверджуючи в такий спосіб метафізичну ідею 

всеприсутностості любові (як, власне, й самого Бога): 

Я – так, як вітер свіжий, що довкола тебе, 

Як та земля, що ходиш, і вода, що п’єш, 

Як зорі, що, ти віриш тайно, є незрушні…[6, с. 185]. 

Ю. Липа належить до митців того плану, котрих у сприйнятті любові 

«вабила передовсім загадковість, метафізичність любові, її спонтанний, 

непередбачуваний, завжди неповторно-індивідуальний характер, фокальна 

внутрішня природа, в якій перетинаються, а то й дивовижно поєднуються 

різнорівневі, різновекторні, незрідка супротиставні начала й чинники, елементи 

й відтинки – людське й Боже, фізіологічне, плотське й духовне, інтимне та 

соціальне, універсальне й національне, приземлене та небесне, егоїзм і 

саможертовність, мораль і цинізм, цнотливий ерос, статевий потяг, брутальна 

хіть…» [3, с. 3]. За всієї багатовимірності почуттєвого спектру, 

репрезентованого в його любовних віршах, впадає у вічі переведення 

онтологічного сенсу любові у сферу морально-етичних категорій. Як почуття 

надземне, вона переважно гармонізує буття. Ліричний герой віршів митця 

завдяки любові «пізнав закони чарівні, / Що ти є скрізь, що дише злотом / Твого 

імення вся земля» [6, с. 78]. 

Якщо універсалізувати тему любові у поезії Ю. Липи, то впадає у вічі 

найперше містичне прагнення його ліричного героя жити в злагоді з Богом. У 

зв’язку з питанням про містичні переживання самого поета важливим бачиться 

той факт, що в нього повсюдним мотивом виступає найперше любов до 

Всевишнього, безвідносно до жанрових чи образних модифікацій або ж 

інтонаційних контекстів. Любов і Бог тут не просто толеруються, а становлять 

яскравий приклад художнього синтезу («…злинь, щоб говорить. / Як лагода, як 
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визвіл заясній, / Не проминай»). Розумінням любові як сутності Бога зумовлені 

й жанрово-стилістичні ознаки інтимних одкровень, адресованих Богові. 

Ю. Липа в багатьох віршах розгортає мотив любові до жінки. Перша 

збірка «Світлість», а також «Додаток» до неї репрезентують романтичні поезії, 

в яких любов подається прекрасною недосяжною мрією («Твій голос, наче 

голос пісні», «Чи ти так само чуєш солов’їв», «Ти, серце, змучене коханням і 

журбою», «Ти у владичній високості», «Моїй вибранниці», «І знов пахучість 

теплих кіс»). У цих поезіях «кохання трактується як ідеальне почуття, що 

вивищує дух, але не заперечує (чи принаймні ставить під сумнів) тіло, плотську 

насолоду. Однак усюди в його творах «земна любов поступається любові 

неземній, жертовно-аскетичній, відступає тінь і дискримінується, натомість 

підноситься amore sacra – плід ідеальних почуттів та устремлінь людини. В 

сакральному коханні втілюється ідеал Абсолюту» [10, с. 18]. Апологетизоване 

поетом почуття («безсмертна» любов) сягає в позачасову площину, 

ототожнюючись із світовою гармонією. Любовні мотиви в його ліриці 

універсалізуються до важливих абстрактних істин, нашаровуються на 

філософське начало, що засадничо структурується домінантною ідеєю гармонії 

людини та Всесвіту (Бога). 

Отже, художня творчість Ю. Липи явила своєрідну авторську модель 

метафізичної поезії. Їй властиві філософсько-естетичний та морально-етичний 

виміри тексту, які кореспондуються із релігійними істинами та суспільно-

політичними питаннями доби. Лірика митця репрезентує зв’язок між 

національним суб’єктом та Абсолютом. Сутнісним маркером його поетики є 

метафізичний код тексту, структурований синтезом земного (профанного) та 

духовного (сакрального) досвіду людини (нації). 
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М. С. Делюсто 

 

ЧАСТКА У ГРАМАТИЧНІЙ СТРУКТУРІ  

УКРАЇНСЬКОЇ НОВОЖИТНЬОЇ ГОВІРКИ 

 

Дослідження службових слів становить окрему проблему в  українській 

діалектології. Функціонування їх у одиницях діалектного членування 

української мови описано недостатньо, оскільки повний перелік функцій 

граматичних одиниць, які можуть бути притаманні говіркам, передбачити 

неможливо, а отже, не можна сповна спрогнозувати під час укладання 

питальника [6]. До того ж службові частини мови та вигуки в українських 

діалектах зрідка розглядають як спеціальний об’єкт дослідження. Насамперед 

їх вивчають у складі синтаксичних конструкцій. Так, дослідженням вигуків 

українських говірок займалася Н.П. Прилипко. Метою лінгвіста було подати 

ареальну характеристику та ґенезу вигуків за матеріалами «Атласу української 

мови»  (АУМ) та «Загальнослов’янського лінгвістичного атласу» (ЗЛА), 

причому переважно тих, якими кличуть та відганяють свійських тварин та 

птахів [16, 17]. Прийменники у закарпатських говірках як об’єкт деривації 

описав В. В. Німчук [13], а як об’єкт синтаксису – В.І. Добош [7]; 

прийменникові конструкції у східнополіському діалекті дослідив 

М.Г. Железняк [9], а в східнослобожанських говірках – Т. І. Сердюкова [19, 20]. 

Сполучники діалектної мови також ще не здобули ґрунтовного висвітлення. 

Ареалогію сполучника що за матеріалами АУМ та ЗЛА вивчала 

Л. М. Григорчук [5], особливості кон’юнктивів у бойківських та 

наддністрянських говірках – Я. О. Пура [18], у середньополіській говірці – 

Ю.І. Бідношия [3]. Серед службових частин мови частки висвітлені найменше: 

лише частку ся у зв’язку з її позицією стосовно дієслова описав 

А. М. Залеський [10]. Отже, опис функціонування часток у діалектній мові є 

доцільним і актуальним на сьогодні. 

Мета статті полягає у тому, щоб схарактеризувати частку як елемент 

граматичної системи української новожитньої говірки с. Шевченкове 
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Кілійського р-ну Одеської обл. Опис новожитніх говірок, у яких діалектотворчі 

процеси активніші порівняно з матірними говірками, є важливим завданням 

українських діалектологів. Значну роль у розвитку і формуванні діалектної 

мови на досліджуваній території межиріччя Дністра і Дунаю відіграє й 

інтерференція – взаємодія близькоспоріднених слов’янських (української, 

російської), споріднених слов’янських (української, російської, болгарської) та 

більш далеких ступенів спорідненості між собою мов (української і румунської, 

української і гагаузької тощо). 

Джерелом для дослідження послужили діалектні тексти – монологічні 

оповіді діалектоносіїв говірки – що дають можливість системно і послідовно 

описати її граматичну будову, адже «лише текст як фотографія дозволяє 

виявити й спостерегти реальну сполучуваність слів, через яку можливе 

пізнання формальних і семантичних зв’язків, а відтак – функцій граматичних 

одиниць» [6, с. 13].  

Зазначимо, що у мовознавстві зі словом частка пов’язують «чотири 

смислові комплекси»: частка – це службове слово; незмінний компонент, не-

слово; «коннектор»; мовна одиниця, що передає різні комунікативні 

характеристики повідомлюваного [14, с. 3].  

За походженням у граматичній системі аналізованої говірки частки 

безпосередньо пов’язані з іншими частинами мови – сполучниками а, і, та; 

прислівниками |т’іл’ки, п|росто, |чисто, і|ше; займенниками то, це, той (ну 

бу|ло / пом|ре |бат’ко чи اмати чи хاто |тамеичко); дієсловами бач, ди|ви, а|ди 
|бачте (а ти ди|вис’а / йа|ких |т’іко бо|л’езн’іў неи|майе; а теи|пер ди|ви / хто 

з|найе о|це |моду пус|кат’ ночу|ват’; бач / |нада шоб ти меи|н’і воп|роси 

зада|вала; а теи|переички // |бачте / вс|тали / б˙і|гом на ро|боту). Зазначимо, що 

здатність до партикуляції у говірці властива ширшому колу слів порівняно з 

літературною мовою. Специфічною є широко вживана носіями говірки частка-

вигук а|ди, що утворилася, ймовірно, за рахунок скорочення виразу а ти дивись 

(а|ди комаш|ки / ше |буде |видно дошч’; а|ди соу|б˙і! д|вац’·ат’ пйат’ год |коло 

сви|ней |була!). Ця частка, за спостереженнями В. П. Дроздовського, відома й 

іншим південнобессарабським говіркам [8]. 

За структурними особливостями серед часток виділяються прості: же 

(ж), би (б), ба, не (н’е), н’і тощо та складені |хот’а би, хай би тощо. 

Ф. Т. Жилко відзначив: «У структурі діалектних речень є багато різних 

вставних слів і часток» [10, с. 111]. У текстах говірки з погляду уживання 

частки серед усіх інших службових частин мови посідають центральне 

місце (14%). Показовим у цьому плані є речення неи |було ж н’і|чого / |т’іки 

о|це |кон’і, що складається з 7 слів, 4 з яких – частки. 

Частки можуть виступати заповнювачами пауз, у той момент, коли 

респондент добирає потрібні слова (неи п˙ід|вела йо|го п˙іт / у той / п˙іт 

ко|лонку; а по|том йа вже |посл’і |ц’ого п˙іш|ла у кол|хоз у те / св’іно|ф’ерму 

ва|рит’; во|ни‿ ж у |мене три т’і / три |годи ше |посл’і Йі|вана про|жили). Вони 

можуть мати функцію показників меж тексту, починаючи (а вже оце |йа‿ ж 
|кажу при Б|режн’еив’і ми про|жили та неиба|гато) і закінчуючи думку (о|це 
|дочка йа тоу|б’і роска|зала / н’іх|то тоу|б’і та|кого неи рос|каже йак йа / 
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о|це‿ та|ко). Крім того, вони допомагають передати різні смислові відтінки 

(|ран’че‿ ж |було так).   

Ті самі частки можуть повторюватися у межах одного речення, що є 

особливістю діалектного мовлення (йа спеи|чу та хот’ приенеи|сем та |разнойі 
|паски; вже два |годи |йа‿ вже не пе|чу; п|равда / шо‿ б у|же‿ б меи|не не |було). 

Тексти характеризуються численними випадками надмірного порівняно з 

літературним стандартом вживання часток (а це‿ ос‿ |тоже |перва йде у 
|Мирному; ну‿ о|це‿ ж бур’а|ки; о|це‿ ж‿ аж у Д’і|сантне; в нас це‿ от‿ вже 
|були х|лопц’і із зв’еиз|дойу; бо |т’іки ше не потан˙|ц’уйеиш та‿ й |танеиц’ / |мама 

йак гук|не та поу|б˙іг до|дому). 

У діалектних текстах подібно до літературного стандарту партикули 

виконують різноманітні функції (формотвірну, заперечну, стверджувальну, 

видільну, вказівну, спонукальну тощо), причому одні й ті ж частки можуть 

поєднувати кілька з них. 

Як свідчить вибірка, у мовленні діалектоносіїв функціонують насамперед 

вказівні частки ос’, он, о, от, он‿ но, ото та ін. (а неи |чуствуйут’ шо / шо 
|д’іти ос’ |будут’ голо|дат’; бач о|н·о на | еркал’і; ос’‿ |о у т|рет’ому к|лас’і; 

ка|жу от‿ от от‿ от у|же |наша |очеиред’) у функції яких виступають і 

партикульовані вказівні займенники це (се, оце), той, о|той, |тамеички тощо (се 

во|на при|йіхала до |мене в‿ в˙іў|торок у |вечеир’і; ми то|д’і о|то по сеи|лу хо|дили; 

о|це пон’і|майіш / шиш|ки / матеир|йали). 

Серед підсилювальних часток реалізуються спільні з літературною 

мовою та іншими говірками ж, аж, ну, та, та‿ й, йак, та|ки, |нав’іт’, то (а це 

вже дру|г˙і бу|ли свад’|би; ну кра|с’іво граў; а на |Паску ку|пили аж на‿ т|ройе; 

та |нав’іт’ при со|в’етах; в˙ін‿ то |бачит’) та особливі |даже, май, ба, мей, бре 

(|даже бу|ло в|ремйа / шо неи |було |коней; май поу|йіхали неи з|найу / |Вал’а з 
|д’іт’ми; цей по|мошником буў зам˙ес|т’іт’ел’а / ба той / е / Скороб|реха). Якщо 

частку |даже (> да + же) можна кваліфікувати як таку, що запозичена з 

російської мови, то частка май – ймовірно,  румунського походження – відома у 

говорах південно-західного наріччя, зокрема у буковинських та закарпатських 

[4, к. 165]; вона широко представлена в українських говорах Румунії [15]. 

Сполучення дієслів та іменників з часткою май М. Павлюк та І. Робчук 

називають «своєрідним вищим ступенем порівняння дієслів та іменників» [15, 

с. 64], оскільки «при дієслові частка май вказує на вищий кількісний вияв дії, а 

при іменнику – на кількісно вищий вияв ознаки даного іменника в порівнянні з 

іншим іменником тієї самої категорії» [15, с. 65]. Щодо частки ба, то 

С.П. Бевзенко відзначав її архаїчний характер: «пор. лит. ba, санскр. ba» [2, 

с. 394], від якої виник сучасний сполучник бо. Слово ба як окремий сурядний 

сполучник та як частину складеного градаційного сполучника спостережено у 

буковинських говірках [4, к. 169–171]. 

Як і багатьом іншим наддунайським говіркам [8, с. 12], говірці 

с. Шевченкове властиві запозичені з румунської мови частки-вигуки бре (бр’е), 

мей (та‿ й бре / о|це та|ка просто|та; йа не‿ |помн’у / н’е бр’е //; бу|ло |кажут’ 

меи|н’і // мей / На|деждо!; та мей / шо ба|лакат’). Однак, якщо у румунській 

мові вживання таких часток-вигуків диференційоване: бре (бр’е) функціонує зі 
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значенням зневаги і може вживатися по відношенню до літніх людей, а мей 

передає панібратське ставлення, – то у говірці різниця у вживанні між ними не 

простежується. 

Питальні частки представлено насамперед словами х˙і|ба, чи, що 

вживаються на початку питальної конструкції (х˙і|ба йак теи|пер о|це 

го|товл’ат’?!; х˙і|ба це |можна теи|перички |бачте |пити?) та часткою га, яка 

займає кінцеву позицію (шо ти |думайіш га?; та це‿ |ти‿ б / ти схоу|т’іла га?).  

Серед стверджувальних партикул представлені так, ага, ав|жеж (ну шо 

/ ага / і|ше поў|чила, і: ав|жеж на оاс’о / йак шчеид|р’іўка), властиві більшості 

українських говорів і літературній мові, а також частка да (да / і|демо у 
|Добрудж; і да / т|рохи ми про|жили), притаманна, зокрема, й іншим говіркам 

межиріччя Дністра і Дунаю [8, с. 12]. Зауважимо, що партикула да, ймовірно, 

виникла внаслідок омонімії з єднальним спільнослов’янським сполучником да, 

що на українському ґрунті витіснився сполучником та [2]. 

Заперечні частки, подібно до всіх українських говірок, представляють 

слова н’і, неи (н’е), ни. Частка неи виступає у значенні першого заперечення, ни 

– другого, партикули н’і та н’е функціонують у заперечних займенниках, 

прислівниках, а також при прикметниках. Звичайно заперечні частки 

фонетично зливаються зі словом, лексичне значення якого заперечують, а 

також повторюються у структурі одного й того ж речення (то|д’і неи |було ни 
|газу / н’і|чого; неи |було ж ни кол|хоз’іў / н’і|чого; во|на ма|нен’ка оста|лас’а / 

неи |тата ни |мами).   

З видільних часток діалектоносіями вживається |т’іл’ки з варіантами 

(|т’іки, |т’іко), відомими, зокрема, у буковинських говірках [4, к. 166], а також 

хоч (хот’, хоاт’а‿ би), та: йа|ких ти |т’іки неи |хочеиш; хоч беи|ри та шо хоч; 

хот’ приенеи|сем та |разнойі |паски; та‿ й хо|т’а‿ би ми в|з’али ц’і г|рош’і / 

та‿ й про|пили йіх. АУМ свідчить, що варіант хот’ виступає у більшості 

українських говірок, натомість хо|т’а зафіксовано у одній південно-західній 

говірці [1, т.3, ч.4, с. 187]. У текстах не реалізована лексема лише, поширена у 

південно-західних говорах. А. М. Мукан відзначала спорадичність цієї 

партикули у говірках межиріччя Дністра і Дунаю [12]. 

До спонукальних належать спільні з іншими степовими говорами ну, 

а|ну, а|ну‿ ка, да|вай (ну ви‿ ж пой|м’іт’; а|ну ше шо ска|жи; а|ну‿ ка да|вай 

с’уاда) та гай, |гайда (при|несли |йісти і |гайда хо|дилис’а; |виб˙ігли б˙і|гом гай 

потан˙ц’у|ват’). 

Формотворчі частки хай, неи|хай, утворені «від втраченого вже дієслова 

хати, хаяти» та би, б, похідні «від форми 2-ої чи 3-ої особи однини аориста 

дієслова быти (бы > би, б)» [2, с. 399], беруть участь у творенні аналітичних 

форм наказового та умовного способу. Хоча А. М. Мукан зазначала, що частка 

хай наддунайським говіркам не властива [12, с. 196], у текстах вона зафіксована 

(|хай‿ би |дос’і си|д’іла |каже в по|ловнику; хай во|ни соу|б˙і йдут’ своу|йім 

пу|т’ом).  

Серед означальних часток для системи говірки найбільше притаманні 
|саме (|самий), йак|раз, гет’ (|бат’ушка наш за|читуваў гет’ у|с’іх хаз’ай|н’іў / 
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шо |церкву ст|роіли; |радуйус’ шо |л’уди до |мене |ради / призна|йуц’·а і 

ба|лакайут’ і // гет’ |добр’і). 

Частка чут’, що функціонує як видільно-означальний компонент разом з 

часткою не, служить для вказівки на часткову невідповідність між значенням 

слова і означуваним поняттям (чут’ п|лат’·а не згоу|р’іло; чут’ неи по|билис’; 

чут’ неи‿ |хуже ше с|тало йак |було). Ця партикула у наддунайських говірках 

досі не відзначалась, проте вона відома у буковинських говірках [4, к. 160]. 

Таким чином, у структурі української новожитньої говірки часткам 

притаманне:  1) центральна позиція з погляду уживання серед інших службових 

частин мови; 2) окрім функцій підсилювально-видільної, слово- та 

формотворчої, емоційно-експресивної, модальної, їм властива функція 

заповнення пауз; 3) надмірне та семантично невиправдане з погляду 

літературного стандарту вживання часток, плеонастичність; 4) поширеність у 

мовленні діалектоносіїв займенникових вказівних часток це (о|це), о, от; 

5) наявність спонукальних часток ну, а|ну, а|ну‿ ка, да|вай; 6) функціонування 

специфічних партикул |даже, да, хо|т’а‿ би, чут’, ба, май, мей, бре, що постали 

внаслідок міждіалектної взаємодії; 7) наявність архаїчних елементів – да, ба. 

Дослідження граматики в опорі на діалектні тексти у системі говірок межиріччя 

Дністра і Дунаю виявило частки май, чут’ та спростувало тезу про відсутність 

частки хай. 
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Л. Г. Фоміна 

 

СУБ’ЄКТНА СФЕРА ЛІРИЧНОГО ТЕКСТУ  

В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

Нинішня філологічна свідомість вочевидь спонукає до істинної потреби 

перегляду літературознавчих канонів. Тут важливо, думаємо, не піддатися 

спокусі феномену «моди» на осучаснені теми чи методології, а працювати над 

фундаментальними, справді значущими теоретико-літературними проблемами. 

В умовах посттоталітарного суспільного простору у зв’язку з тенденціями 

філософської та соціокультурної реабілітації людини постає потреба 

актуалізації особистісного начала при вивченні структурно-функціональних 

рівнів художнього твору. Відтак виникає необхідність докорінного перегляду 

та переосмислення одного з базових понять літературознавства – категорії 

автора, його присутності / відсутності в тексті. Сьогодні існують різноманітні 

погляди (нерідко – полярні) на авторську свідомість і присутність авторського 

«Я» в ліричному наративі тексту того чи того поета. Багатозначним є сам 

термін «автор». Проникнення в українську філологічну науку європейських 

концепцій на позначення відповідних понять, пов’язаних із категорією автора 

та авторського «Я», зумовило вживання дефініції різних типів наратора. З 

огляду на полісемантичний характер цієї категорії «помітно зростає вага 
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досліджень, спрямованих на вивчення суб’єктних форм ліричного вираження 

авторського «Я» та їх взаємодії в межах певної поетичної системи, які в 

сучасному літературознавстві виростають в один із найбільш продуктивних 

шляхів аналізу лірики» [7, с. 237]. В науковому дискурсі окреслюється нова 

стратегія у трактуванні автора як «носія мислення», ліричного суб’єкта, що 

інтегрує стильову цілісність художнього твору. Дедалі частіше з’являються 

праці, в яких теорія автора досліджується в безпосередньому зв’язку із 

структурно-суб’єктним аналізом тексту, формується новий зміст поняття 

авторської свідомості, вивчається категорія автора в контексті системного 

розумінням твору, досліджується художній текст як модус експлікації 

авторського «Я» на основі здобутків світового (Р. Барт, М. Бахтін, 

В. Виноградов, Р. Інгарден, Б. Корман, В. Прозоров, М. Фуко) та українського 

(Л. Голомб, Г. Клочек, М. Кодак, В. Смілянська, М. Ткачук, І. Франко) 

літературознавства. 

Означені тенденції літературознавства особливо відчутні в інтерпретації 

текстів тих митців, котрі активно постулюють у своєму ліричному наративі 

авторське «Я». З метою увиразнення цих тенденцій обираємо за об’єкт 

дослідження поезію М. Вінграновського, в якій спостерігаємо посилення 

суб’єктивного начала, що зумовлює чітко виражену позицію автора. 

Культивоване поетом авторське «Я» інтегрує біографічного та 

феноменологічного автора, засвідчує функціональну роль митця у виникненні 

естетичної реальності як суб’єктивно трансформованої дійсності, абсолютизує 

його світоглядну позицію у творі, актуалізує особливості діалогу з 

реципієнтом. Специфіка «слідів» автора, його присутності в ліричному 

наративі поета корелює з проблемами творчої індивідуальності, своєрідності 

художнього мислення, стилю. Образність митця пов’язана з фольклорними 

джерелами та міфопоетичним змістом. Їх перехід в естетичний простір тексту 

переважно координується автором. Чітко окреслена персона в художньому 

просторі лірики М. Вінграновського потверджує думку Аристотеля про те, що 

в ліриці «виклад здійснюється від «Я» [1, с. 41]. Тут «за асоціативними 

законами якогось незбагненного кінематографічного монтажу вражень / 

почувань створюється розлога лірико-філософська ситуація з багатьма 

сюжетними лініями, сфокусованими в одному авторському «Я» [18, с. 312]. 

Зацікавлення з боку літературознавців постаттю М. Вінграновського 

останніми роками особливо пожвавилось, а відтак розширився діапазон 

рецепції та оцінок його поезії. Різні напрямки дослідження творчості митця 

репрезентовано в критичних працях Т. Бахтіарової, С. Богдан, О. Гальчук, 

І. Дзюби, Ю. Коваліва, В. Моренця, В. Слапчука, Л. Талалая, Л. Тарнашинської, 

котрі обсервують образні концепти в його семіосфері та актуалізацію ним 

культурних контекстів, з’ясовують проблеми просторової організації лірики, 

фольклорності митця, специфіки його мовотворчості тощо. Аспекти художньої 

парадигми поета осмислено в давнішому літературно-критичному нарисі 

«Микола Вінграновський» (К., 1989) та багатьох сучасних публікаціях 

Т. Салиги. В цілому ж багатоаспектна проблема авторського «Я» в ліриці 

М. Вінграновського поки ще не стала вихідною точкою літературно-критичної 
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рецепції його спадщини, а відтак об’єктом спеціального наукового вивчення, 

незважаючи на те, що його художня творчість явила «органічну єдність із ним 

самим як особистістю. Це той рідкісний випадок, коли ним нечасто природа 

обдаровує мистецьке середовище, коли внутрішня сутність поета – його 

художня свідомість – була максимально адекватною його зовнішньому 

образові» [18, с. 283]. Окремі аспекти порушеної наукової проблеми окреслені в 

локальних публікаціях Л. Копєйцевої, Л. Кужільної, В. Слапчука. Детальніше їх 

розглядає в багатьох статтях Л. Тарнашинська. Названі й деякі інші праці все ж 

не формують цілісного уявлення про функціональну роль автора й не 

створюють повного враження щодо виявлення авторського «Я» на різних 

структурних рівнях тексту, а відтак і специфіки суб’єктної сфери його лірики. В 

сьогоднішньому літературознавстві рефлексія з цього приводу перебуває поки 

що на стадії становлення. Актуальність порушеної у статті теми підсилюється й 

дискусійністю проблеми автора й авторської свідомості в сучасному 

літературно-теоретичному дискурсі. 

М. Вінграновський помітно вирізнявся в контексті творчості свого 

літературного покоління націленістю на психологізм ліричної автоінтерпретації 

значимих спонтанних проявів глибини душі ліричного героя. Його авторське 

«Я» тотожне з Я-центричністю та україноцентричністю. Художній світ поета 

структурований переважно детермінантами суб’єктної структури 

(психологічне, соціальне, національно-екзистенційне, мовне тощо). Одним із 

посутніх модусів репрезентації ліричного суб’єкта в авторському тексті є його 

гранична національна визначеність, що виявилась у «злитості» колективного та 

індивідуально-авторського «Я». Автопсихологічний суб’єкт його лірики 

включений у буття нації, до певної міри асимілюється з нею («Бо хочу я, щоб 

на чолі мого народу / Світився знак і від мого життя …»). Суб’єктними 

конфігурантами ліричного наративу поета виступають синхронно 

функціональні особистісне «Я» та колективне «Ми» як невіддільні духовні 

субстанції. Крізь ліричного суб’єкта проглядає людина, яка відкриває читачеві 

присутність власного «Я-буття» українця й водночас колективного «Ми-буття» 

народу. Обидві конфігурації є моносуб’єктними, створеними за принципами 

гомогенізуючої парадигми. У віршах означеного тематичного поля вони 

відчутно міметичні. Ліричному суб’єктові (індивідуальному й колективному) 

властива іманентна громадянськість («Я – гнівний меч його, що від Дніпра до 

звізд!»; «Бо ми – народ / І води наші – крик з любов’ю…»). Джерелом інтенції 

тут, безумовно, виступає національно свідомий автор. 

Виразно акцентовану національну визначеність ліричного суб’єкта поезії 

М. Вінграновського слід розглядати, як, власне, й питання національного в 

художньому творі загалом, у «широкому неполітизованому сенсі – як 

світоглядно-ідеологічну матрицю», що лежить в основі формування тексту. 

Національну ж ідентичність того чи того автора, за переконанням Д. Наливайка 

(в нашому випадку він говорить про Т. Шевченка), засадничо визначає 

категорія «етнонаціонального й народного» [12]. Н. Шумило веде мову про такі 

риси національної своєрідності літератури, як зв’язок з «національним 

психологічним ґрунтом», «сповідування ідеї іманентного менталітетові 
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національного розвитку» [20, с. 38]. М. Вінграновський якраз належить до 

письменників, іманентних українській ментальності. Національна тема в її 

широкому тематичному спектрі становить емотивно-ментальну основу його 

творчості, визначає семантику й тональність віршів, формує значущі 

структурно-функціональні рівні художнього тексту, його індивідуальні коди. В 

цьому переконує всепроникність національного духу в ліриці митця, її висока 

патріотична напруга, «артистична» (Д. Наливайко) трансформація 

народнопоетичного генетичного коду. Патріотичний пафос лірики 

М. Вінграновського є, з одного боку, проявом екзистенційної сутності 

особистості автора, а з іншого – його соціальної, громадянської визначеності. 

«Мотиви інтимного й громадянського у нього – чи не єдиного в сучасній 

українській поезії – не існують окремішньо, навіть не перебувають у щасливій 

гармонії, а, взаємопроникаючи, творять своєрідний сплав високої ліричної 

температури» [2, с. 143]. Відповідно в його авторській моделі світу вчуваються 

кілька голосів наратора, що передаються двома мовами: екзистенційною мовою 

автора (аналог його особистої, егоцентричної) та мовою універсальною 

(вербалізація архетипів, що усвідомлюються як щось інтуїтивне). 

Екзистенційна мова поета містить досить виразне «Я» [11, с. 196]. 

Іманентною рисою національної визначеності ліричного суб’єкта 

творчості М. Вінграновського є його здатність органічно зливатися з буттям 

народу, мислити народними категоріями (морально-етичними, естетичними, 

соціальними), а не просто орнаментувати свої тексти «під народ». Поет убачає 

доцільність кожного художнього образу тільки «у відповідності народній 

психології, моралі» [14]. В його віршах, безвідносно до часу написання, 

ліричний суб’єкт репрезентує начало народної самості як ідентичності («…Бо 

він один крізь весни і крізь зими / Веде свій слід з не бути у буття»). 

Кровна спільність із народом, його традиціями, багатою духовною 

культурою, історією стає об’єктом художнього осяяння численних віршів поета 

і особливо ясно прочитується в багатому синонімічному ряді епітетів, що 

несуть у собі надзвичайно розмаїті виражальні нюанси. Лексема «народ» 

(земля, Вітчизна, Україна) в його ліриці поєднується з такими частотними 

епітетами («безсмертний», «гордий», «чесний», «славний», «добрий» і под.), які 

потверджують нерозривний зв’язок автора з життям народу, формують ідейний 

пафос багатьох його віршів («Народе мій! Поки ще небо…», «Величальна 

народові», «І є народ…»). Національна визначеність ліричного суб’єкта 

увиразнюється з допомогою широкого інтертекстуального поля авторського 

тексту. Так, використовуючи шевченківські ремінісценції й водночас вводячи у 

власний текст новітню образність, нову лексику й понятійну атрибутику, поет 

заявляє про чуття спільності з народом: «Я на сторожі коло тебе / Поставлю 

атом і добро» [3, с. 24]. Його лірика, за словами Л. Тарнашинської, «аж стогне 

народним стражданням і болем, всотаним плоттю мільйонів людей, його 

рідним «кукурудзяним народом» […] упродовж багатьох поколінь, приречених 

на складний історичний шлях, на довгі пошуки своєї національної 

ідентичності» [18, с. 308]: 

В суцільних ворогах пройшли роки-рої, 
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Руїна захлинається руїною. 

Ми на Вкраїні хворі Україною, 

На Україні в пошуках її… [4, с. 229]. 

Авторське «Я» рухається у бік множинної («іншої») свідомості 

відповідно до концепції створюваної поетом художньої реальності, співмірної з 

національною картиною світу. Це надає йому ознак певної дискретності, а 

суб’єктну сферу його тексту робить поліфігурною завдяки інтертекстуальному 

потенціалу. Делегуючи свої національно детерміновані інтенції дешифраторові 

смислового коду громадянського тексту (реципієнтові), М. Вінграновський з 

метою увиразнення авторської позиції (ідеї) апелює до суб’єктів національного 

голосу інших, добре впізнаваних читачем текстів (у нашому випадку – 

Т. Шевченка), свідомо розраховуючи на кінцеву інстанцію у формі 

колективного реципієнта. Від цього його ліричний наратив подекуди набуває 

дидактичного характеру. 

У багатьох віршах М. Вінграновського («Плач Ярославни», «Моя 

молитва», «Мерані», «Присвячую Ніколозу Бараташвілі», «Гайявата», 

«Повернення Хікмета» та ін.) суб’єктна сфера будується на «взаємодії 

рівноправних суб’єктних форм в одному і тому творі» [15, с. 103], формуючи 

ефект «поетичного багатоголосся» (Б. Корман). Тут кожен із ліричних суб’єктів 

«говорить» «від себе» і бачить свій світ, а автор поміщає в свою свідомість і 

світ цих героїв» [10, с. 302]. Внаслідок такої естетичної стратегії суб’єкт 

ліричного висловлювання дістає можливість увиразнювати особисті рефлексії 

над питаннями національної проблематики. Біографічний автор тут 

прочитується доволі прозоро. Авторське «Я» поета пристрасне й патетичне, без 

«театралізації» та ліричного «маскування». Його національно ангажовані вірші 

надзвичайно щирі. Вони написані, «за висловом Блока, як перед Богом, без 

оглядання на будь-які ідеологічні доктрини чи запити часу» [17, с. 126]. У 

громадянській ліриці М. Вінграновського порушено найголовнішу проблему 

його творчості – «проблему серця і чола народу». В інтерв’ю газеті 

«Літературна Україна» він говорив про те, що «народ – не полігон, і політичні 

експерименти над ним мусять закінчитися» […] «суверенність кирзових чобіт, 

ватяних куфайок, знекровлених рік і земель, отруєного повітря, суверенність 

капітальних черг і суверенність Чорнобиля» боліли йому не напоказ – по-

справжньому» [18, с. 296]. Звідси – глибина почуттів і активність його 

ліричного героя щодо вирішення національних проблем. Про свій дієвий 

патріотизм поет заявив ще в ранньому вірші «Вінок на березі юності» (1957 р.) 

й не зраджував цьому чуттю до останніх днів життя: 

… Бо хочу я, щоб на чолі народу 

Світився знак і від мого життя [4, с. 85]. 

У цьому вірші, як, власне, й у багатьох інших творах відповідного 

тематичного поля, крізь ліричного суб’єкта проглядається людина, яка 

«привідкриває не лише індивідуальну національну присутність, власне чи чуже 

Я-буття українця, а й колективне Ми-буття народу» [9, с. 238]. Лірика поета 

яскраво ілюструє співвіднесеність із засадами національної ідентичності, що 

«становить головну форму колективної ідентичності» [16, с. 176]. Свого часу 
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М. Рильський у статті «Батьки і діти», аналізуючи творчість шістдесятників, 

говорив, що із привітних ним поетів М. Вінграновський «найбільш 

національний» [13, с. 563]. В одному з інтерв’ю поет щиро зізнавався у своїх 

національних переконаннях, що свідчать про їх іманентність авторському 

світовідчуттю: «Національна гідність кожного народу вирішувала і вирішує 

все. Без національної гідності, без національної свідомості, без відчуття 

особистого Я, кожен народ, хоч би яким великим чи малим він був, стає 

похмурою, роздратованою масою ходячих людей […] Такий народ зневажають 

усі, і, в першу чергу, в душі він зневажає себе сам» [5]. Численні автокоментарі 

свідчать про виразну ідейну окресленість суб’єкта ліричного наративу поета, 

що корелює з його авторським «Я». Національно детермінований ліричний 

суб’єкт тут можна охарактеризувати як «мій образ мене самого» (М. Бахтін). 

Ліричні рефлексії митця виявнюють різноманітні синонімічні й метафоричні 

конотації концепту Україна, його поліструктурний і полісемантичний художній 

простір. Поет свідомо інтенціює свої твори на проблеми націєтворчого 

характеру («Остання сповідь Северина Наливайка», «Ніч Івана Богуна»), 

відверто декларуючи з допомогою закличних інтонацій та багатократних 

повторів ідею нездоланності народу: 

Ми тут. Ми є. Ми – всі. Ми – гурт. 

Єднаймося! Ми той є ґрунт 

Подій майбутніх, вирішальних [4, с. 219]. 

Для М. Вінграновського характерний дієвий патріотизм. Його віра в 

щасливу долю України стає тим емоційним «нервом» лірики, що надає їй 

особливої динамічності та імпульсивності звучання. Єдність зі своїм народом, 

здатність до самопожертві заради нього передається через контрасти й 

порівняння («Та як небо в нашому Дніпрі, / Так в тобі не спить хай Україна»). 

Високий рівень почуттєвої експресії та ліризму засвідчують різноманітні 

фігури поетичного синтаксису й гіперболізація зображуваного («Хай вона не 

спить в тобі повік, / Бо вона – для тебе і для світу»). І це не патетика, а художня 

правда, що співвіднроситься з життєвою правдою самого поета.  

Тема України локалізується в художньому просторі авторського тексту 

М. Вінграновського і в такий базовий метафізичний тематичний «вузол», як 

«Україна-Бог» («Я вірю в Бога – в Україну. / Вона мій Бог і поводир…»). 

Могутня містерія єднання нації з Богом, виведення їх на одну площину етики та 

естетики становить потужне генеративне начало індивідуального стилю митця, 

сутнісне ядро коду його художніх текстів, а відтак і ймовірний варіант їх 

дешифрування. Цей парадигмальний для творчості поета концепт легко 

відчитується і в імпліцитній сфері тексту, нерідко оприсутнюючись латентно, 

функціонуючи і в його інваріантах, котрі корелюють із національним 

дискурсом. У цьому зв’язку звертаємо увагу на образний концепт степу, що в 

творчості М. Вінграновського існує на різних рівнях – окремого мотиву, 

мікросюжету, художнього прийому тощо. Однак об’єднуючою їх ланкою в 

кожному випадку виступає національна семантика, нерідко – фольклорна 

персоніфікація чи історіософська алюзія: 

…В мені ти зачата Дніпром і степами, 
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Задумою скіфа зігріта у темені, 

У житі обкошена тихо серпами… [4, с. 97]. 

«Всеприсутність образу України, всепоглинальність любові до неї» 

(І. Дзюба) поліфонічно варіюється в усій творчості М. Вінграновського, 

безвідносно до ідейно-тематичного комплексу, жанрової природи чи 

архітектонічної партитури тексту. Так, в інтимній ліриці характерний для поета 

універсальний образ жінки зазвичай становить собою модифікацію образу 

жінки-Вітчизни («Вона – самозбереження народу. / І мову, кров його і вроду / 

Їй доля зберегти дана»). Ці смисли набувають виняткової національної 

виразності й у відверто інтимних рефлексіях поета своєю свідомою настановою 

на фольклорну стилістику та національну образність. Подібно до О. Блока, поет 

порівнює рідну землю з дружиною («Дружиною приснились ви мені…»). 

Врешті-решт Україна в ліричному наративі митця «перетворюється на 

суб’єктивну даність» [11, с. 198]. 

У творчості М. Вінграновського національна визначеність ліричного 

суб’єкта кодується біномом батьківщина / мова, потрактованим Г.-

Г. Гадамером у такий спосіб: «В реальному вимірі батьківщина – це передусім 

мовна батьківщина, бо саме в рідній мові струменить уся близькість до свого, у 

ній – звичаї, традиції й знайомий світ» [6, с. 188]. Мовностилістичний 

потенціал великою мірою маркує національну специфіку поетичних текстів 

М. Вінграновського. Дослідники його творчості в один голос відзначають, що 

«українське слово постає в ньому шляхетним і вишуканим», а «лексичні, 

морфологічні, синтаксичні дива української мови» називають просто 

«вражаючими» [8, с. 18]. В декодуванні його текстів легко відстежити 

домінування ментально маркованих лексем, котрі концентрують змістове ядро 

й емоційне навантаження всієї лірики, виступаючи ключовими словами-

образами. Поет вельми часто послуговується топоніми та їх різновидами на 

означення локусу української землі: «Мій Києве…», «Поїду з Києва…», 

«Український прелюд», «Скажи мені, Дніпре…», «Повернення до Львова», 

«Поїхали на Сквиру» та ін. Топоніми й лексичні символи Батьківщини в його 

ліриці характеризуються варіативністю номінацій, яким відповідають 

індивідуальні, своєрідні комплекси чуттєвих образів та асоціацій.  

Отже, національна визначеність ліричного суб’єкта із суб’єктом 

колективним, що визначає «змістово-суб’єктну сферу» (Б. Корман) лірики 

М. Вінграновського, потверджує засадничі тези німецького філософа 

М. Гайдеггера про основоположність елементів національного буття для 

мистецтва, що є, за його переконанням, «джерелом творців і джерелом 

охоронців, а значить джерелом завершено історичного тут-буття народу» [19, 

с. 302]. Творчість М. Вінграновського явила яскравий взірець діалектичної 

єдності національного та загальнолюдського начал. Ліричний герой його поезії 

як носій авторської свідомості й водночас як предмет зображення («суб’єкт-в-

собі» і «суб’єкт-для-себе»), маючи виразну національну визначеність, є 

водночас універсальним. Вивчення природи такого вочевидь унікального 

синтезу у творчій практиці поета вибудовує нові стратегії інтерпретації його 

художньої спадщини, формуючи водночас і відповідні тенденції в 
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літературознавстві загалом. 
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О. А. Дакі 

 

ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

УКРАЇНСЬКИХ ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРОК 

 

Найточнішою формою експлікації діалектного матеріалу простеження 

динаміки мовних елементів у просторі залишається лінгвістична карта. 

Враховуючи те, що одним із завдань вивчення ареалу межиріччя Дністра та 

Дунаю є взаємодія діалектних мов, актуальною постала потреба у створенні 

полімовного лінгвістичного атласу.  

Перспективи реалізації цієї ідеї полягають у просторовій співвідносності 
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одиниць різних діалектних мов та у встановленні векторів міждіалектних 

впливів. Досі картографічно були відтворені українські [1], болгарські [2–3], 

східнороманські говірки [4–9] цього ареалу, проте матеріал для різних аатласів 

був зібраний за незіставними програмами без належної уваги до окремих 

тематичних груп лексики. П. Ю. Гриценко наголошує на важливості 

скоординованого, «на підставі єдиної програми і теоретичних засад обстеження 

говірок усіх мов, які функціонують у цьому ареалі» [10, с. 11]. У межах цієї 

програми здійснено картографування українських південнобессарабських 

говірок, зокрема фітономінації – «Атлас ботанічної лексики українських 

південнобессарабських говірок» (76 лексичних карт). На підставі обстеження 

60 українських говірок, а також для зіставлення 2 російських, 2 болгарських, 2 

румунських говірок, зібрано матеріал про номінацію фітооб’єктів у говірках 

межиріччя Дністра та Дунаю.  

Укладені карти «Атласу ботанічної лексики українських 

південнобессарабських говірок» (76 карт) засвідчили, що просторова поведінка 

є різнотипною. За характером просторової поведінки виділяються кілька груп 

назв: назви, які поширені у всіх говірках, не варіюються на лексичному рівні 

(можуть мати фонетичні варіанти); назви, які мінімально здиференційовані; 

назви, які мають значну кількість міжговіркових відповідників. 

До групи назв, які наявні в усіх говірках, і які не варіюються на рівні 

лексичному (можуть мати фонетичні варіанти), в основному, належать назви 

загальновідомих культивованих рослин (зернових, технічних, бобових культур, 

овочів, плодових дерев, ягід): пшеиاниц’а ‘пшениця звичайна’, йачاм’ін’ 

‘ячмінь’, оاвес ‘овес’, гاречка ‘гречка’, اв’іка ‘вика’, мак ‘мак’, коاнопл’а 

‘коноплі’, гоاрох ‘горох’, кормоاвий буاр’ак ‘кормовий буряк’, اчорна اред’ка 

‘редька’, р’еاд’іска ‘редиска’, каاпуста ‘капуста’, часاник ‘часник’, хр’ін ‘хрін’, 

таاбак ‘тютюн’, саاлат ‘салат’, пеитاрушка ‘петрушка’, اдин’а ‘диня звичайна’ 

кабачاки ‘кабачки’, гاруша ‘груша’, اвишн’а ‘вишня’, اперсик ‘персик’, виіногاрад 

‘виноград’, маاлина ‘малина’, йежеاв’іка ‘ожина’, клубاн’іка ‘полуниця’, 

ч’ерاн’іка ‘чорниці’; деякі загальні ботанічні назви, назви частин рослин, назви 

декоративних рослин: зеирاно ‘обмолочені злакові культури’, сорт ‘сорт 

культури’, роاсада ‘розсада’, соаاлома ‘сухе стебло злакових рослин без 

плодоносної частини’, стеирاн’а ‘залишки скошених стебел злакових, що 

лишаються на полі’, гоªاлоўка часниاку ‘головка часнику’, йачاм’ін’ ‘зерно 

ячменю’, оаاвес ‘зерно вівса’, гاречка ‘зерно гречки’, اвусики ‘маленькі вусики 

огірків’, اйаблуко ‘плід яблуні’, اп’ізн’а карاтошка ‘пізня картопля’, اран’а 

сاлива ‘рання слива’, اп’ізн’а сاлива ‘пізня слива’, اран’а абриاкоса ‘рання 

абрикоса’, اп’ізн’а абриاкоса ‘пізня абрикоса’, اл’ід’ійа ‘сорт винограду Лідія’, 

 .’роза ‘троянда’, ф’ікус ‘фікусا

До цієї ж групи належать флорономени некультивованих рослин (частіше 

назви дикорослих трав, дикорослих дерев та їх частин, мікономени, рідше 

загальні ботанічні назви та номени на позначення періодів росту рослин): 

чистоاт’іл ‘чистотіл’, اв’ін’ача ‘нехворощ’, اландиш ‘конвалія’ (اландиши), 

барاв’інок ‘барвінок малий’, лоªбоاда ‘лобода’, сосاна ‘сосна’, дуб ‘дуб’, اйасен 

‘ясен’, клен ‘клен’, اлипа ‘липа’, беاреза ‘береза’, аاкац’ійа ‘акація’, каاлина 
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‘калина’, обл’іاпиха ‘обліпиха’, кашاтан ‘каштан’, хاм’іл’ ‘хміль звичайний’, 

 ,’сички ‘лисичка справжняاриб ‘білий гриб’, лиاб’ілий гا ,’терен ‘теренا

сироاйіжки ‘сироїжки’, гاрузд’і ‘груздь’, мухоاмор ‘мухомор червоний’, اг’ілка 

‘гілка листяного та хвойного дерев’, اголки (іاголки) ‘шпильки хвойного дерева’, 

 с’іно ‘скошена іا ,’жолуд’ ‘плід дубаا ,’ло ‘дуплоاшишка ‘плід хвойних’, дупا

висушена трава, яка йде на корм худобі’, اдерево ‘дерево (загальна назва)’, 

гриاби ‘загальна назва грибів’, грибاниц’а ‘сітка коренів’, цв’іاте’ ‘стан цвітіння 

квітів і дерев.’  

Існує група флорономенів, що мають незначну кількість дублетів та 

високу функціональну активність (тобто поширені майже на всій території). 

Мінімальна диференціація зумовлена наявністю 2–3 міждіалектних 

відповідників як маніфестантів певної семеми у межах дослідженого ареалу.  

Так, по два репрезентанти мають семеми із лексико-семантичної групи 

(далі ЛСГ) «Культивовані рослини»: ‘стебло (загальна назва)’, ‘дрібне бадилля 

злакових’, ‘колосок жита, пшениці, ячменю’, ‘загальна назва однієї зернини’, 

‘остюк, довгий щетинистий вусик на колосковій лусці пшениці, жита, ячменю’, 

‘жито’, ‘зерно жита’, ‘пшениця, яка сіється і весною, і восени’, ‘твердий вид 

пшениці’, ‘зерно пшениці’, ‘просо’, ‘зерно проса’, ‘соняшникове насіння’, 

‘зерно маку’, ‘стебло маку’, ‘зерно гороху’, ‘стиглий стручок гороху, квасолі, 

бобу’, ‘поле, з якого зібрано горох’, ‘квасоля’, ‘сахарна квасоля’, ‘морква’, 

‘поле, з якого зібрано картоплю’, ‘помідори червоного кольору’, ‘рожеві 

помідори’, ‘пізні помідори’, ‘перець’, ‘червоний перець’, ‘стебло щавлю без 

листя’, ‘селера’, ‘баштан, поле на якому ростуть кавуни, дині, гарбузи’, ‘кавун’, 

‘скибка кавуна’, ‘диня круглої форми’, ‘патісони’, ‘загальна назва фруктів’, 

‘яблуня’, ‘сорт яблук Семеренко’, ‘плід вишні’, ‘шпанка’, ‘черешня’, ‘рання 

черешня’, ‘слива’, ‘аґрус’, ‘смородина’, ‘сорт винограду Молдова’, ‘виноградна 

лоза’, ‘ягода’, ‘любисток лікарський’, ‘нарцис’, ‘петунія’, ‘великі хризантеми’, 

‘герань’ (к. Герань), ‘китайська роза’, ‘стан зернових ‘викидає цвіт’’. 

Із ЛСГ «Некультивовані рослини» по два маніфестанти представляють 

семеми: ‘частина дерева, яка знаходиться в землі’, ‘частина дерева від землі до 

крони’, ‘дрібні сухі гілки (що лежать долі або зібрані для вогнища)’, ‘брунька 

на дереві’, ‘пень’, ‘сосновий ліс’, ‘загальна назва кори’, ‘велика і товста гілка’, 

‘листя, що росте на гілках дерев’, ‘ялина’, ‘березовий ліс’, ‘осика’, ‘тополя’, 

‘цвіт тополі’, ‘верба’, ‘глід’, ‘шапка гриба’, ‘ніжка гриба’, ‘корінь гриба’, 

‘повитиця польова’, ‘жовтий осот польовий’, ‘буркун’, ‘лопух’, ‘неродюча 

шовковиця’, ‘плід каштана’, ‘вішанки’, ‘маслята’.  

Семеми ЛСГ «Культивовані рослини», що мають по три репрезентанти: 

‘всі нескошені злакові культури’, ‘осінні посіви зернових культур’, ‘підсів 

озимих весною, коли ті рідко зійдуть’, ‘кукурудзяний початок із зерном’, 

‘процес ‘їсти насіння соняшника’, ‘поле, з якого зібрано соняшники’, ‘насіння 

конопель’, ‘сухе бадилля гороху’, ‘нут’, ‘буряк’, ‘маленькі ‘очки’ на моркві’, 

‘картопля’, ‘цибуля’, ‘цибуля, яку садять цибулинками’, ‘корч цибулі’, ‘качан 

капусти’, ‘огірок’, ‘плід помідорів’, ‘молдавський перець’, ‘кріп’, ‘гарбуз’, 

‘кавун з зеленою шкіркою’, ‘диня з порепаною шкіркою’, ‘насіння фруктових 

дерев, ягідних культур’, ‘щеплене дерево’, ‘дикоросла груша’, ‘дика вишня’, 
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‘жовта черешня’, ‘червона черешня’, ‘дрібна слива’, ‘дика абрикоса’, ‘сорт  

винограду Зайбер’, ‘сорт винограду Баку’, ‘виноградне супліддя’, ‘нагідки’, 

‘тюльпан’, ‘каланхое’, ‘олеандр’. 

По три маніфестанти мають семеми ЛСГ «Некультивовані рослини»: ‘усі 

гілки дерева разом’, ‘молоде посаджене дерево’, ‘засохле стояче дерево’, 

‘маточкові сережки верби’, ‘біла акація’, ‘горіх грецький’, ‘череда’, ‘калачики 

непомітні’, ‘березка польова’, ‘кульбаба лікарська’, ‘зірочник середній’, 

‘цикорій дикий’, ‘стебло квітки, трави’, ‘безсмертники однорічні’, ‘васильки 

справжні’, ‘очерет звичайний’, ‘молочай’, ‘софора’, ‘бліда поганка’. 

Наявні флорономени із значною кількістю ареальних опозитів на 

позначення однієї семеми та великою кількістю дублетів у межах говірки. 

Функціонування розгалужених синонімічних рядів флороназв у межах говірки 

демонструють карти: «Стебло, з якого знято урожай, сухе бадилля соняшника», 

«Зрізане листя буряків», «Зрізане листя моркви», «Сухе бадилля картоплі», 

«Сухе бадилля баштанних культур», «Кукурудза», «Рильця – волосяний покрив 

качана кукурудзи», «Алое деревовидне», «Алое», «Якірці сланкі», «Листя 

молодої цибулі, часнику», «Листя буряків, що росте», «Баклажан». 

Диференціація флорономенів визначається кількістю маніфестантів 

певної семеми. Так, незначна диференціація констатована в тих випадках, коли 

семема репрезентована 5–6 номінативними одиницями, до таких належать 

семеми ЛСГ «Культивовані рослини»: ‘зерно на корм худобі’ має 5 

маніфестантів, ‘змішаний посів пшениці з ячменем’, ‘колосок вівса’, ‘стебло, 

що росте (на корені), злакових рослин’, ‘процес проростання в землі 

колоскових’, ‘поява сходів, перші ростки колоскових, що з’явилися над 

землею’, ‘період цвітіння колоскових’, ‘проростання зерна кукурудзи в землі’, 

‘мак, який сам насівається’, ‘сухе бадилля маку’, ‘люцерна’, ‘недозріла 

кукурудза’, ‘стебло квасолі’, ‘сухе бадилля квасолі’, ‘ряба квасоля’, ‘сукупність 

всіх городніх культур’, ‘листя капусти, буряків, що залишаються на ділянці 

після збирання врожаю’, ‘картопля, спеціально відібрана для садіння’, 

‘картопля, період дозрівання якої становить сорок днів’, ‘рання картопля’, 

‘болгарський перець’, ‘серцевина качана’, ‘коріння з листям, що залишається на 

грядці, коли зберуть капусту’, ‘насіння гарбузів’, ‘середина розрізаного кавуна’, 

‘насіння кавуна’, ‘насіння кабачків’, ‘сорт дині Колгоспниця’, ‘насіння дині’, 

‘столові кабачки’, ‘плоди, які самі обпадають з дерева’, ‘царська корона’, 

‘чорнобривці’, ‘жовті набиті чорнобривці’, ‘сорт винограду Гібрид 1001’, 

‘весняні посіви зернових культур’, ‘сходи озимих культур’, ‘сходи ярових 

культур’, ‘стан хліба ‘викидає цвіт’, ‘легке, неповне зерно’, ‘змішаний посів 

жита з ячменем’, ‘поле, з якого зібрано урожай жита’, ‘поле, з якого зібрано 

гречку’, ‘поле, з якого зібрано просо’, ‘поле, з якого зібрано буряки’, ‘частина 

городу, де ростуть овочі’, ‘місце, де ростуть огірки’, ‘кукурудза’, ‘соняшник’, 

‘головка соняшника’, ‘стебло соняшника’, ‘цукровий буряк’, ‘серцевина 

моркви’, ‘стебло моркви з квітками’, ‘листя моркви’, ‘зрізане листя моркви’, 

‘лушпиння картоплі’, ‘зубки часнику’, ‘два огірки, що зрослися разом’, 

‘довгаста диня’, ‘крупна слива’, ‘зів лева’, ‘іпомея’, ‘півники’, ‘зігокактус 

усічений’; незначна кількість сем ЛСГ «Некультивовані рослини»: ‘суріпиця 
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звичайна’, ‘подорожник’, ‘чебрець звичайний’, ‘пасльон чорний’. 

Помірна диференціація характерна для семем, які репрезентовані 7–10 

маніфестантами, це семеми ЛСГ «Культивовані рослини»: ‘квашені овочі’, 

‘поява сходів’, ‘недозрілий хліб (жита, пшениці, вівса)’, ‘особливий посів жита 

з пшеницею’, ‘поле, з якого зібрано ячмінь’, ‘поле, з якого зібрано урожай 

вівса’, ‘колосок гречки’, ‘пшениця безоста’, ‘стебло гороху’, ‘сухі порожні 

стручки бобових культур’, ‘кукурудзяний початок без зерна (обтереблений 

качан)’, ‘сухе бадилля соняшника’, ‘листя буряка’, ‘зрізане листя буряків’, 

‘насінний пагін цибулі’, ‘квіточка без зав’язі’, ‘сорт помідор Волове око 

(серце)’, ‘довгий перець із зовнішнім зігнутим кінцем’, ‘проста дрібна вишня’, 

‘алое’, ‘дикий виноград’, ‘бруньки на виноградній лозі’, ‘місце біля хати, де 

садять квіти’, ‘кавун з білою шкіркою’, ‘бокова тоненька ниточка на моркві’, 

‘стебло та листя картоплі’, ‘сухе бадилля картоплі’, ‘відростки картоплі’, 

‘процес виникнення відростків на картоплі’, ‘цибуля, яку сіють насінням’, 

‘зерно найвищої якості, дорідне, хорошого обмолоту’, ‘дрібне зерно’, ‘змішане 

з половою, не провіяне зерно’, ‘біла квасоля’, ‘лушпиння цибулі’, ‘бадилля 

огірка’, ‘баклажан’, ‘хвостик кавуна’, ‘жоржина’, ‘майоран’, ‘сухе стебло 

кукурудзи, яке залишається після того, як його згодували тваринам’, ‘остиста 

пшениця’, ‘поява колосків’, ‘поява зерна’, ‘осередок в кісточці абрикоси’, 

‘кавун з рябою шкіркою’, ‘етап дозрівання колоскових’, ‘запалене сонцем 

зерно’, ‘озима форма пшениці’, ‘залишки зжатих стебел соняшника’, ‘озимий 

часник’, ‘квасоля, яка в’ється’, ‘кавун з темною шкіркою’, ‘сухе бадилля 

огірків’, ‘стебло баштанних культур’, ‘чубук’; ряд сем ЛСГ «Некультивовані 

рослини»: ‘мишій’, ‘спориш’, ‘полин гіркий’, ‘кістка горіха’, ‘щавель кінський’, 

‘пирій повзучий’, ‘ромашка непахуча’, ‘верхня, м’яка шкаралупа волоських 

горіхів’. 

Досить виразна диференціація спостерігається, коли семема представлена 

11–27 назвами, це, зокрема, семеми ЛСГ «Культивовані рослини»: ‘поле, з 

якого зібрано урожай пшениці’, ‘формування качана’, ‘бадилля кукурудзи’, 

‘осередок в насінні соняшника’, ‘сухе бадилля баштанних культур’, ‘щавель 

кінський’, ‘лушпиння з насіння соняшника’, ‘колосок проса репрезентують’, 

‘суцвіття кукурудзи у вигляді мітелочки з пилком на вершині стебла’, ‘залишки 

зжатих стебел кукурудзи, що залишаються на полі’, ‘овоч, спеціально 

посаджений для одержання насіння’, ‘листя молодої цибулі, часнику’, ‘огірок, 

залишений на насіння’, ‘чорна головка стрілки цибулі’, ‘яровий часник’, ‘дрібні 

помідори’, ‘соусний кабак’, ‘поява стебла колоскових’, ‘волосяний покрив 

качана кукурудзи’, ‘стебло кукурудзи’, ‘слива продовгуватої форми синього 

кольору’, ‘період випускання приймочок’, ‘зерно кукурудзи’, ‘квасоля, що не 

в’ється’, ‘сухе листя кукурудзи, яке знімають з качанів’, ‘зелене листя на 

качанах з кукурудзи’, ‘левкой’, ‘сорго розлоге’, ‘стан кукурудзи ‘викидає цвіт’; 

семи ЛСГ «Некультивовані рослини»: ‘м’ята перцева’, ‘кучерява м’ята’, 

‘ромашка лікарська’, ‘зерно з горіха’, ‘болиголов плямистий’, ‘плід акації’, 

‘грицики звичайні’, ‘деревій звичайний’, ‘нетреба звичайна’, ‘якiрцi сланкі’, 

‘портулак городній’, ‘чина бульбиста’, ‘кропива жалка’.  

Зауважимо, що в Атласі української мови (1) семема ‘кропива (Urtica L.)’ 
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представлена у дослідженому ареалі 2 лексемами: кропиاва, жалоاва та 

фонетичними, акцентними варіантами: крапиاва, кроاпива, краاпива, краاп’іва, 

жаاлива; семема ‘гичка (буряків)’ – 3 лексемами: اгичка, бур’аاчин: а (бураاчин: 

а), сاвекла, семема ‘картоплиння’ – 4 лексемами: картопاлин’:а, اгичка, ботاва, 

бадил’:а, семема ‘сочевиця (Lens Adans)’ – лексемою сочеиاвиц’а (шочеиاвиц’а, 

чеичеиاвиц’а), семема ‘житнище (поле з-під жита)’ – 4 лексемами: اжитнишче, 

 – ’зимишче, семема ‘наливається (про колосся)اн’а, оاжитнис’ко, стеирا

лексемами: налиاвайіц’: а, налиاвайе, набиاрайіц’:а, набиاрайе, семема 

‘красується (про жито)’ – 3 лексемами: краاсуйіц’:а, кв’іاтуйе, цв’іاте, семема 

‘руна (озимі сходи) ’ – лексемами: скараاда, оاзимина (озимиاна), оاзимка, 

оاзима, сاходи. Розбіжність у кількості маніфестантів цих семем в Атласі 

української мови (АУМ) та в Атласі ботанічної лексики українських 

південнобессарабських говірок (АБЛУПГ) зумовлена ширшою мережею 

обстежених населених пунктів в АБЛУПГ та докладнішим питальником, 

наприклад: в АУМ картографовано семему ‘гичка (буряків)’, а в АБЛУПГ 

представлено карти ‘листя буряків, що росте’, ‘зрізане листя буряків’. 

У досліджених говірках також фігурують полісемантичні флорономени, 

як-от: хл’іб ‘загальна назва всіх нескошених злакових культур’, ‘харчовий 

продукт, випечений з борошна’,‘загальна назва скошених і необмолочених 

злакових культур’, اйагода ‘ягода’, ‘плід вишні’, сорт ‘сорт злакових культур’, 

‘сорт городніх культур’, ‘сорт винограду’, ‘сорт городніх культур’, ‘сорт 

баштанних культур’, ‘сорт фруктових дерев’, стебاло ‘стебло (загальна назва)’, 

‘стебло, що росте (на корені), злакових рослин’, ‘стебло щавлю без листя’, 

оاзимина ‘осінні посіви зернових культур’, ‘сходи озимих культур’, жاн’ів’е 

‘поле, з якого зібрано урожай пшениці’, ‘поле, з якого зібрано ячмінь’, ‘поле, з 

якого зібрано урожай вівса’, ‘поле, з якого зібрано просо’, اйаблуко ‘яблуня’, 

‘плід яблуні’, виногاрад ‘виноград’, ‘виноградник’, каاчан ‘кукурудзяний 

початок із зерном’, ‘качан капусти’, ‘серцевина качана’, ‘кукурудзяний початок 

без зерна’, коач’еاришка ‘кукурудзяний початок без зерна’, ‘коріння кукурудзи’, 

‘багато обтереблених качанів’, ‘нижня частина стебла капусти з коренем’, 

‘залишки зжатих стебел кукурудзи, що залишаються на полі’, ‘серцевина 

качана капусти’, اкашка ‘суцвіття кукурудзи у вигляді мітелочки з пилком на 

вершині стебла’, ‘волосяний покрив качана кукурудзи’, ‘осередок в насінні 

соняшника’, ‘осередок в кісточці абрикоси’, ‘плід акації’, ‘зерно з горіха’, 

 бупка ‘осередок в насінні соняшника’, ‘осередок в кісточці абрикоси’, ‘брунькиا

на виноградній лозі’, ‘зерно з горіха’, اбубочка ‘осередок в насінні соняшника’, 

‘одна виноградина’, اґоґа ‘осередок в насінні соняшника’, ‘осередок в кісточці 

абрикоси’, зерاно ‘обмолочені злакові культури’, ‘загальна назва скошених і 

необмолочених злакових культур’, ‘осередок в насінні соняшника’, اпапка 

‘осередок в насінні соняшника’, ‘осередок в кісточці абрикоси’, اвусик ‘остюк, 

довгий щетинистий вусик на колосковій лусці пшениці, жита, ячменю’, 

‘маленькі вусики огірків’, ‘вусик на стеблі кавуна’, гоалоавاн’а ‘головня 

колоскових’, ‘головня кукурудзи’, зоاна ‘головня колоскових’, ‘головня 

кукурудзи’, اсажа ‘головня колоскових’, ‘головня кукурудзи’, اсажка ‘головня 

колоскових’, ‘головня кукурудзи’, циاбул’а ‘цибуля’, ‘клівія’, лушاпайки ‘зелене 
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листя на качанах з кукурудзи’, ‘сухе листя кукурудзи, яке знімають з качанів’, 

м’іاтелка ‘суцвіття кукурудзи у вигляді мітелочки з пилком на вершині стебла’, 

‘колосок проса’, волоاток ‘колосок проса’, ‘суцвіття кукурудзи у вигляді 

мітелочки з пилком на вершині стебла’, اжито ‘жито’, ‘зерно жита’, пшеиاниц’а 

‘пшениця’, ‘зерно пшениці’, йачاм’ін’ ‘ячмінь’, ‘зерно ячменю’, оаاвес ‘овес’, 

‘зерно вівса’, гاречка ‘гречка’, ‘зерно гречки’, ч’ікاл’ежи ‘стебло кукурудзи’, 

‘бадилля кукурудзи’, баاдил’а ‘бадилля кукурудзи’, ‘листя буряка’, ‘листя 

моркви’, ‘стебло та листя картоплі’, ‘бадилля огірка’, ‘стебло баштанних 

культур’, батاва ‘листя буряка’, ‘листя капусти, буряків, що залишаються на 

ділянці після збирання врожаю’, ‘листя моркви’, ‘стебло та листя картоплі’, 

‘бадилля огірка’, اгичка ‘листя буряка’, ‘листя моркви’, ‘стебло та листя 

картоплі’, ‘вусик на стеблі кавуна’, ‘хвостик кавуна’, اвудина ‘бадилля огірка’, 

‘стебло баштанних культур’, اгудин’а ‘листя буряка’, ‘стебло та листя картоплі’, 

‘бадилля огірка’, ‘стебло баштанних культур’, اудина ‘бадилля огірка’, ‘стебло 

та листя картоплі’, ‘стебло баштанних культур’, раاн’ушка ‘рання картопля’, 

‘рання капуста’, ‘ранні помідори’, ‘рання вишня’, اрепанка ‘сорт картоплі з 

потрісканою шкіркою’, ‘диня з порепаною шкіркою’, стеибاло ‘стебло 

кукурудзи’, ‘стебло зернових’, ‘стебло маку’, наاс’ін’а ‘соняшник’, 

‘соняшникове насіння’, ‘осередок в насінні соняшника’, ‘насіння конопель’, 

‘овоч, спеціально посаджений для одержання насіння’, ‘стебло моркви з 

квітками’, ‘насіння цибулі’, اтешч’ін йаاзик ‘геліоцерус прекрасний’, ‘гемантус 

білоквітковий’, ‘сансевіерія’, стоاл’етн’ік ‘алое’, ‘алое деревовидне’, 

‘каланхое’, اс’емочкиі ‘соняшник’, ‘соняшникове насіння’, ‘цибуля, яку сіють 

насінням’, семеاна ‘зерно, залишене на насіння’, ‘насіння конопель’, ‘овоч, 

спеціально посаджений для одержання насіння’, ‘стебло моркви з квітками’, 

‘насіння цибулі’, семеاник ‘стебло моркви з квітками’, ‘огірок, залишений на 

насіння’, шاл’апка ‘головка соняшника’, ‘шапка гриба’, гоاлоўка ‘головка 

соняшника’, ‘чорна головка стрілки цибулі, в якій міститься насіння’, ‘качан 

капусти’, шкараاлупа ‘лушпиння з насіння соняшника’, ‘лушпиння картоплі’, 

‘лушпиння цибулі’, ‘кістка горіха’, ‘верхня, м’яка шкаралупа волоських 

горіхів’, шелуاха ‘лушпиння з насіння соняшника’, ‘сухе листя кукурудзи, яке 

знімають з качанів’, ‘лушпиння цибулі’, лушاпайки ‘лушпиння з насіння 

соняшника’, ‘сухе листя кукурудзи, яке знімають з качанів’, ‘зелене листя на 

качанах з кукурудзи’, ‘лушпиння картоплі’, ‘лушпиння цибулі’, лушاпина 

‘лушпиння з насіння соняшника’, ‘лушпиння картоплі’, лушاпин’а ‘лушпиння з 

насіння соняшника’, ‘лушпиння цибулі’, ‘лушпиння картоплі’, ‘лушпиння 

цибулі’, гاрона ‘виноградне супліддя’, ‘плід калини’, ‘плід акації’, мак ‘мак’, 

‘дикий мак’ ‘зерно маку’, диاкун ‘дикий мак’, ‘дикий виноград’, اдичка ‘дика 

морква’, ‘дикоросла яблуня’, ‘дикоросла груша’, ‘проста дрібна вишня’, ‘дика 

вишня’, ‘дикий виноград’, диاкар ‘дикоросла яблуня’, ‘дикоросла груша’, 

‘дикий виноград’, اвишн’а ‘вишня’, ‘плід вишні’, соاлома ‘сухе стебло злакових 

рослин без плодоносної частини’, ‘сухе бадилля маку’, гоªاрох ‘горох’, ‘зерно 

гороху’, фаاсол’а ‘квасоля’, ‘зерно квасолі’, волокاно ‘волосяний покрив качана 

кукурудзи’, ‘бокова тоненька ниточка на моркві’, اморква ‘серцевина моркви’, 

‘морква’, гласاки ‘маленькі ‘очки’ на моркві’, ‘бруньки на виноградній лозі’, 
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 в’ічкаا ,’очки ‘маленькі ‘очки’ на моркві’, ‘бруньки на виноградній лозіا

‘відростки картоплі’, ‘маленькі ‘очки’ на моркві’, ‘бруньки на виноградній 

лозі’, карاтошка ‘картопля’, ‘одна картоплина’, циاбул’а ‘цибуля’, ‘одна 

цибулина’, поªм’іاдор ‘помідор’, ‘плід помідорів’, корч ‘одне гніздо картоплі’, 

‘корч цибулі’, ‘кущ помідорів’, кушч ‘одне гніздо картоплі’, ‘корч цибулі’, ‘кущ 

помідорів’, куст ‘одне гніздо картоплі’, ‘кущ помідорів’, اмайка ‘сорт капусти’, 

‘сорт картоплі’, баклаاжани ‘баклажан’, ‘дрібні помідори’, куркуاдуши ‘дрібні 

помідори’, ‘плід аличі’, циاбух ‘чорна головка стрілки цибулі, в якій міститься 

насіння’, ‘виноградний хмиз’, ‘суха лоза з якої плели кошики’, ‘чубук’, траاва, 

тاравка, траاвичка ‘рослина з м’якими  пагінцями, які не дерев’яніють’, 

‘трав’яниста рослина, назва якої невідома респондентам’, ‘різноманітні 

рослини’, ‘зелений покрив землі з різноманітних рослин’, ‘трав’яниста рослина, 

що не культивується людиною, але росте в посівах культурних рослин, на 

необроблюваних землях’, ‘лікарські рослини’, ‘настій, відвар з лікарських 

рослин’, бурاйан, сорاн’ак ‘трав’яниста рослина, що не культивується людиною, 

але росте в посівах культурних рослин, на необроблюваних землях’, 

‘трав’яниста рослина, назва якої невідома респондентам’, кاв’ітка, цв’іاток, 

кاв’іточка, цв’іاточ’ек ‘трав’яниста рослина, що має на кінці стебла утворення, 

яке складається із серцевини і пелюсток навколо неї’, ‘городня квітка’, ‘частина 

рослини, що виростає на кінці стебла або гілки’, мох ‘зозулин льон звичайний’ 

та ‘сфагнум дібровний’.  

Функціонують семеми, які мають репрезентанти не в усіх говірках, що, 

очевидно, пов’язано з відсутністю реалій або з їх незнанням респондентами. 

Так, семема ‘свинорий пальчатий’ маніфестована у 27 гов., ‘барвінок малий’ у 

52 гов., ‘меліса’ у 48 гов., ‘латаття біле’ у 19 гов., ‘рогіз широколистий’ у 58 

гов., ‘розхiдник звичайний, будра плющовидна’ у 30 гов., ‘гірчак зміїний’ у 23 

гов., ‘хвощ польовий’ у 40 гов., ‘блекота чорна’ у 37 гов., ‘кропива глуха біла’ у 

11 гов., ‘кропива дводомна’ у 51 гов., ‘собача кропива звичайна’ у 47 гов., 

‘полин звичайний, чорнобиль’ у 45 гов., ‘пижмо звичайне’ у 31 гов., ‘боже 

дерево’ у 44 гов., ‘підбіл звичайний’ у 44 гов., ‘коров’як, ведмеже вухо’ у 35 

гов., ‘котяча м’ята справжня (котовник, лимонна м’ята)’ у 42 гов., ‘ясен’ у 45 

гов., ‘берест’ у 38 гов., ‘жовта акація’ у 48 гов., ‘рожева акація’ у 7 гов., 

‘гледичія колюча’ у 54 гов., ‘маслинка’ у 54 гов., ‘опеньки’ у 42 гов., ‘головня 

колоскових’ у 51 гов., ‘дикий овес’ у 35 гов., ‘головня кукурудзи’ у 58 гов., 

‘конюшина’ у 42 гов., ‘рапс’ у 59 гов., ‘чорна квасоля’ у 21 гов., ‘коричнева 

квасоля’ у 26 гов., ‘сочевиця’ у 37 гов., ‘дика морква’ у 23 гов., колосок гречки 

у 22 гов., ‘назва картоплі, вегетативний період якої припадає на травень’ у 49 

гов., ‘біла картопля’ у 55 гов., ‘жовта картопля’ у 50 гов., ‘синя картопля’ у 17 

гов., ‘сорт картоплі синьоглазка’ у 53 гов., ‘картопля з шкіркою темно-синього 

кольору’ у 34 гов., ‘картопля, шкірка якої світлого кольору з рожевими 

плямами’ у 8 гов., ‘картопля з потрісканою шкуринкою’ у 52 гов., ‘рання 

капуста’ у 56 гов., ‘пізня капуста’ у 57 гов., ‘середня капуста’ у 46 гов., ‘цвітна 

капуста’ у 32 гов., ‘червонокачанна капуста’ у 33 гов., ‘маленький огірочок з 

квіточкою’ у 57 гов., ‘жовті помідори’ у 51 гов., ‘ранні помідори’ у 55 гов., 

‘сорт помідорів Мікадо’ у 44 гов., ‘солодкий перець’ у 59 дослідж. гов., ‘гіркий 
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перець’ у 59 гов., ‘круглий перець’ у 55 гов., ‘білий (жовтий) перець’ у 59 гов., 

‘зелений перець’ у 59 гов., ‘білий гарбуз’ у 59 гов., ‘гарбуз з жовтою шкіркою’ 

у 49 гов., ‘гарбуз з червоною шкіркою’ у 50 гов., ‘середній кавун’ у 42 гов., 

‘пізній кавун’ у 58 говірках, ‘вусик на стеблі кавуна’ у 59 гов., ‘кормові 

кабачки’ у 54 гов., ‘рання вишня’ у 56 гов., ‘розова черешня’ у 44 гов., ‘плід 

черешні темного кольору’ у 51 гов., ‘пізня черешня’ у 59 гов., ‘синя слива’ у 57 

гов., ‘жовта слива’ у 43 гов., ‘червона слива’ у 44 гов., ‘мірабеля’ у 58 гов., 

‘алича’ у 58 гов, ‘мальва’ у 54 гов., ‘настурція лікарська’ у 48 гов., ‘нічна 

красуня’ у 54 гов., ‘дрібні хризантеми, які цвітуть до морозів’ у 48 гов., ‘алое 

деревовидне’ у 55 гов., ‘бальзамін’ у 39 гов., ‘геліоцерус прекрасний’ у 12 гов., 

‘гемантус білоквітковий’ у 46 гов., ‘клівія’ у 53 гов., ‘сансевіерія’ у 38 гов., 

‘сорт винограду Каберне’ у 53 гов., ‘сорт винограду Кудрік’ у 56 гов., ‘сорт 

винограду Аліготе’ у 51 гов., ‘cорт винограду Дамські пальчики’ у 53 гов., ‘сорт 

винограду Дністровський’ у 58 гов., ‘сорт винограду Ізабелла’ у 59 гов., ‘сорт 

винограду Кутузовський’ у 5 гов., ‘сорт винограду Магарач’ у 50 гов., ‘сорт 

винограду Мускат’ у 42 гов., ‘сорт винограду Новак’ у 19 гов., ‘сорт винограду 

Одеський’ у 39 гов., ‘сорт винограду Ркацителі’ у 45 гов., ‘сорт винограду 

Совіньйон’ у 40 гов., ‘сорт винограду Тарас’ у 38 гов., ‘сорт винограду Тірас’ у 

4 гов., ‘сорт винограду Шасла’ у 55 гов., ‘сорт яблук Білий налив’ у 58 гов., 

‘сорт яблук Ріхард’ у 29 гов., також ін. сорти та види культивованих рослин. 

Існують лексичні вкраплення у кількох чи в одній говірці на тлі 

поширення інших лексем. Наприклад, на фоні основних репрезентантів семи 

‘звіробій’ виділяються локативи свир’іاбой, поاжарн’іца, для семи ‘буркун’ – 

 ,пиваاана, для ‘собача кропива’ – кроاдон’ік, для ‘повитиця польова’ – л’іا

соاбача м’ата, для ‘череда’ – اд’ецка траاва, соاбачки, для ‘цикорій дикий’ – 

циاкорій, петاровий баاт’іг, миاкит’ів баاт’іх, для ‘подорожник’ – бол’اшой 

подоاрожн’ік, اжил’ник, اжилава اбабка, для ‘калачики непомітні’ – اбапка, для 

‘плющ’ – اдикий виноاград, пاл’ушч’ік, вйун, для ‘розхiдник звичайний’ – 

 ,с’ійкаاве’т, ганаاм’ата, для ‘безсмертники однорічні’ – сухоцا дикаا ,м’аткаا

для ‘очерет звичайний’ – очеاрет, стух, для ‘пирій повзучий’ – اчортова 

траاва, اйарба дاракулуй, اтирса, переاл’іг, паاражина, кاрепка траاва, к’іاреу, 

для ‘мишій’ – м’іاш’ійа, лиاпучка, اлипка, ч’іпاл’ашка, овеاсике, اкур’аче пاросо, 

для ‘будяк акантовидний’ – ростоاропша, чортопоاлох, веاлика коاл’учка, для 

‘жовтий осот польовий’ – суاсай, для ‘молочай’ – каاк’іш, лапاт’уга, для 

‘перекотиполе’ – чурاлан, для ‘щавель’ – боршчоاвий шчаاвел’, шчаاвел’ 

обикноاв’ен:ий, кисاлиц’а, для ‘маточкові сережки верби’ – اмицки, для ‘загальна 

назва всіх нескошених злакових культур’ – хл’іاба, اнива, для ‘остюк, довгий 

щетинистий вусик на колосковій лусці пшениці, жита, ячменю’ – اвусик, для 

‘серцевина качана’ – каاчанчик, коч’еاришка, хاр’апа, хр’ашч, для ‘плід вишні’ – 

 фонч’іки, дляاр’ічка, для ‘петунія’ – грамоاйагода, для ‘смородина’ – поا

‘тюльпан’ – циاбул’ка, для ‘чорнобривці’ – цигенاкуце, циاганочк’і, для ‘герань’ 

 лай, дляاл’ава, для ‘просо’ – маاлипка, для ‘дрібне бадилля злакових’ – пا –

‘зерно проса’ – маاлай, для ‘буряк’ – свекاла, для ‘цибуля’ – лук, для ‘любисток 

лікарський’ – л’еушاт’ан, для ‘помідор’ – тоاмат, поªм’іاдора, петлеاж’іке, для 

‘кріп’ – маاрар, для ‘баштан’ – бахاча, для ‘гарбуз’ – اтиква, башاтан, для ‘дика 
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абрикоса’ – اдзардзар’і, муاрел’і, для ‘аґрус’ – криاжовник, для ‘одна 

виноградина’ – اзерно, اбобочка, боاб’іце. 

Під час аналізу просторової поведінки ботанічної лексики 

південнобессарабських говірок виявлено наявність: флорономенів, які 

просторово не диференційовані, номінативних одиниць, які мінімально 

здиференційовані (2–3 дублети), назв флорооб’єктів, що максимально 

здиференційовані (з різним ступенем градації: незначна диференціація 

флорономенів характерна для семем, що репрезентовані 5–6 номенами, помірна 

диференціація – для семем із 7–10 маніфестантами, досить виразна 

диференціація – для семем із 11–27 репрезентантами). Існування просторово не 

диференційованих флорономенів зумовлене тим, що це давня загальновідома 

лексика, її функціонування підтримано літературним стандартом. Наявність 

флорономенів із значною кількістю ареальних опозитів пояснюється 

гетерогенністю говірок, які сягають різних наріч. Також відзначено 

полісемантичні флорономени, семеми, яким в окремих говірках притаманна 

нульова реалізація, лексичні вкраплення. Картографований матеріал 

демонструє, що на дослідженій території на основі інтеграційних (об’єднання 

ядер досліджуваних ареалів у суцільний ареал) та диференційних ознак 

(лексичні, словотвірні, граматичні, на певних картах фонетичні опозити) можна 

виділити мікрозони. На цьому сфокусуємо увагу в наших подальших студіях. 
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Ю. П. Зінов’єва 

 

ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

І ТЕМАТИКА ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  

У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 

На сьогоднішній день все помітніше зростає роль вільного володіння 

іноземною мовою (ІМ) у зв’язку з тим, що наше суспільство стає більш 

відкритим у багатьох сферах, включаючи й освітню. До майбутніх психологів 

ставляться достатньо високі вимоги щодо рівня володіння ІМ. Відповідно до 

Програми з англійської мови для професійного спілкування (АМПС) майбутні 

психологи повинні вміти підтримувати бесіду або дискусію, запитувати про 

детальну інформацію, підсумовувати почуту інформацію та коментувати її, 

аргументувати свою позицію тощо. 

Отже, для успішного формування у майбутніх психологів англомовної 

професiйно орієнтованої компетенції у дiалогiчному мовленнi (ПОК у ДМ) 

важливим є вирішення питання відбору навчального матеріалу, його обробки та 

організації в систему, що відображається у меті нашої статті. 

За словником методичних термінів навчальний матеріал – це спеціально 

відібраний і методично організований матеріал, що підлягає презентації та 

засвоєнню в процесі навчання [1, с. 385]. У межах пропонованої статті поняття 

«навчальний матеріал» включає всі матеріали, які будуть використовуватися в 

процесі формування у майбутніх психологів англомовної ПОК у ДМ. 

Проаналізувавши наявні сьогодні принципи та вимоги до відбору 

навчального матеріалу, ми вважаємо за необхідне виділити ті, що є найбільш 

актуальними та доцільними для нашого дослідження: 

- принцип автентичності матеріалу (за І. О. Сімковою) [9, с. 65]; 

- принцип професійної спрямованості (за С. Е. Кіржнер) [4, с. 65]; 

- принцип відповідності інформації пізнавальним потребам і 

професійним інтересам майбутніх психологів (за Д. В. Бубновою) 

[2, с. 63]; 

- принцип наявності актуальної і сучасної інформації (за 

І. О. Сімковою) [9,с. 66]; 

- принцип наявності проблемних ситуацій у дискусіях, спрямованих 

на вирішення певних розумових і професійних завдань (за 
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І. В. Коломієць) [6, с. 101]. 

Детально опишемо кожен із цих принципів, згідно з якими здійснювався 

відбір навчального матеріалу з метою навчання майбутніх психологів 

вираження своїх думок у ході англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення. 

Особливо важливим у межах нашої статті є принцип автентичності. 

Поняття «автентичність» використовується не лише щодо навчального 

матеріалу. Виділяють чотири типи автентичності, що є взаємозалежними в 

процесі навчання іноземної мови: 1) автентичність текстів (автентичність 

змісту, мовного й мовленнєвого матеріалу); 2) автентичність інтерпретації 

студентами таких текстів; 3) автентичність завдань; 4) автентичність 

професійно орієнтованої ситуації [9, с. 71]. Релевантними проблемі нашого 

дослідження є автентичність текстів і навчальної ситуації, тому, що саме 

автентичні ситуації створюють певні пізнавальні труднощі, надають 

можливість для активного використання вже наявних у студентів-психологів 

знань і є імпульсом для творчого мислення, для набуття нових знань і пошуку 

нових способів діяльності [9, с. 72]. 

З огляду на мету навчання ІМ у немовних ВНЗ, слід звернути увагу на 

принцип професійної спрямованості. Виокремлюючи цей принцип, ми 

спиралися на принцип професійної адекватності, за яким С. Е. Кіржнер [4, с. 66] 

вказує на важливість професійної цінності й інформативності, а також 

професійної проблемності навчального матеріалу. Відповідно той навчальний 

матеріал, що відбирається для навчання майбутніх психологів, повинен містити 

інформацію про вирішення психологічних проблем. На нашу думку, 

професійна спрямованість навчального матеріалу полягає також у достатньому 

представленні в ньому термінологічного аппарату психологічного профілю, що 

забезпечить понятійну та концептуальну готовність студентів до майбутньої 

професійної діяльності. 

Наступним принципом є принцип відповідності інформації пізнавальним 

потребам і професійним інтересам майбутніх психологів. Цей принцип 

реалізується завдяки урахуванню потреб та інтересів студентів-психологів, які 

виражаються передусім у відборі кола типових комунікативних ситуацій для 

навчання спілкування, їхнім віковим і психологічним особливостям. 

Принцип наявності актуальної та сучасної інформації, що полягає в 

отриманні студентами нових знань, і представляє собою стимул для здійснення 

усного професійно орієнтованого спілкування. 

Останнім принципом є принцип наявності проблемних ситуацій у 

дискусіях. Для реалізації цього принципу підбирається навчальний матеріал, 

спрямований на вирішення певних розумових і професійних завдань. 

Усі вищезазначені принципи відбору навчального матеріалу 

реалізовуються нами при створенні методичної типології проблемних ситуацій 

або атласу проблемних ситуацій. При цьому ми, вслід за І. О. Сімковою, 

враховували такі критерії класифікації проблемних ситуацій: різновид ситуацій 

за сферами спілкування, відповідність ситуації реальному життю, відповідність 

соціальному часу, типи діалогів, гострота проблеми, що обговорюється. 
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Наведемо виділені критерії та відповідні типи проблемних ситуацій у таблиці 1. 

Табл. 1 

Критерії і типи проблемних ситуацій 

Критерії класифікації проблемних 

ситуацій 

Типи проблемних ситуацій 

Різновид ситуацій за сферами 

спілкування 

Професійні, особистісні 

Відповідність ситуації реальному життю Реальні 

Відповідність сучасному часу Актуальні, майбутні  

Типи діалогів Діалог-розпитування, діалог-

дискусія 

Гострота проблеми Актуальні, загострені 

Наступне важливе завдання, яке ми поставили щодо проблеми відбору 

проблемних ситуацій, – це сфери й тематика проблемних ситуацій. Для того, 

щоб визначити, які сфери спілкування є цікавими й актуальними для майбутніх 

психологів і мають проблемний характер, ми провели анкетування для 

студентів (уривок анкети наведений нижче у таблиці 2). Сфери спілкування ми 

розділили на 2 типи: 

1. теми, що є цікавими для обговорення професійних проблем; 

2. теми, що є цікавими для обговорення особистісних проблем. 

Студенти мали обрати ті сфери спілкування, які є цікавими та 

актуальними для обговорення вищезазначених проблем. 

Табл. 2 

Уривок анкети 
1. Які сфери спілкування для Вас 
найбільш прийнятні для 
обговорення 

а) Професійні 
б) Особистісні 

2. Які сфери спілкування є цікавими 
для обговорення професійних 
проблем? Пронумеруйте теми за 
ступенем значущості для Вас 

a) Personal identification (career 
psychologist, school psychologist, 
consulting psychologist). 
б) Public speaking (scientific conference) 
в) Hot-line (telephone emergency service) 

3. Які сфери спілкування є цікавими 
для обговорення особистісних 
проблем? Пронумеруйте теми за 
ступенем значущості для Вас 

а) Family (family problems, marriage, 
devorce, bringing up children, one parent 
family, difficult children) 
б) Personal identification (problems / 
interests of the youth) 
в) Relationship (between man and woman, 
friendship,communication) 
г) Character and feelings 

Результати анкетування такі: 

58% респондентів зазначають, що найбільш прийнятними для 

обговорення є особистісні теми й ситуації; 

42% – вибирають для обговорення професійні теми й ситуації; 

Для обговорення професійних проблем найбільш цікавими є спілкування: 
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68% – Personal identification (career psychologist, school psychologist, 

consulting psychologist); 

57%  – Hot-line (telephone emergency service); 

44% – Public speaking (scientific conference). 

Для обговорення особистісних проблем найбільш цікавими є 

спілкування: 

78% – Personal identification (problems / interests of the youth); 

72% – Family (family problems, marriage, devorce, bringing up 

children, one parent family, difficult children); 

63% – Character and feelings; 

61% – Relationship (between man and woman, friendship, 

communication). 

Таким чином, за допомогою анкетування ми визначили найцікавіші та 

найбільш актуальні сфери й теми проблемних ситуацій. 

Наведемо приклади відібраних проблемних ситуацій, які належать до 

найбільш актуальних тем для обговорення майбутніми психологами: 

1) Професійні сфери спілкування. 

а) Personal identification (career of psychologist, school of psychologist, 

consulting of psychologist). Типи діалогів: діалог-розпитування, діалог-дискусія. 

Приклади діалогів: 

1. діалог-розпитування: 

Student 1: You are yourself. You are talking to the professional psychologist. 

Ask him/her why he/she has chosen the career of psychologist. 

Student 2: You are a professional psychologist. Answer the questions of your 

future colleague. 

2. діалог-дискусія: 

You are future psychologists. Discuss in pairs how to look, behave and speak 

like a real psychologist. 

б) Hot-line (telephone emergency service). Типидіалогів: діалог-

розпитування, діалог-дискусія, діалог-порада. 

Приклад діалогу: 

You are future psychologists. Discuss the advantages and disadvantages of 

telephone emergency service. 

в) Public speaking (scientific conference). Типидіалогів: діалог-дискусія. 

Приклад діалогу: 

You take part in the scientific conference. You must be ready to answer the 

question on the typical teenagers. 

2) Особистісні сфери спілкування. 

а) Personal identification (problems / interests of the youth). Типи діалогів: 

діалог-розпитування, діалог-дискусія. 

Приклади діалогів: 

діалог-дискусія: Do you think it is difficult to be a student in love? Why? 

Discuss how these things can affect a relationship. Which is the biggest problem? 

Why? 

- studies 
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- money 

- friends 

- parents 

діалог-розпитування: 

Do you think young love can’t last long? Why?/ Why not? 

б) Family (family problems, marriage, devorce, bringing up children, one 

parent family, difficult children). Типидіалогів: діалог-розпитування, 

діалог-дискусія. 

Приклади діалогів: 

діалог-дискусія: What makes a good parent? Is there a difference between the 

roles of mother and father? Family relations–bringing up children. 

Discuss the parent-child relationship. 

в) Characterandfeelings. Типи діалогів: діалог-розпитування, діалог-

дискусія. 

What type of personality are you? How do you show your feelings? After 

reading the article, discuss with a partner the differences in the 

characters og optimist ans pessimist. 

г) Relationship (between man and woman, friendship, communication). Типи 

діалогів: діалог-розпитування, діалог-дискусія. 

What is friendship for you? Let’s talk about these feelings that is of so much 

importance in our life. What’s the best advice you’ve ever received? 

Підсумовуючи викладене вище, ми можемо констатувати, що згідно з 

визначеними принципами відбору проблемних ситуацій, придатних до 

навчання, проблемні ситуації характеризуються такими рисами: проблемна 

ситуація має бути актуальною та вмотивованою для студентів; повинна містити 

чітко визначений та цікавий предмет обговорення; мовленнєвий матеріал, який 

залучається до проблемної ситуації, має базуватися на життєвих ситуаціях та 

темах, наближених до реальних умов спілкування. Сама проблемна ситуація та 

її наповнення мають бути посильними за змістом і обсягом для майбутніх 

психологів, відповідати їхнім віковим та психологічним особливостям і мати 

фахову спрямованість. 

Таким чином, у межах статті ми дослідили принципи відбору проблемних 

ситуацій для формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у 

діалогічному мовленні майбутніх психологів; визначили риси, характерні для 

проблемних ситуацій, придатних для використання в процесі навчання; за 

допомогою проведеного анкетування виділили найбільш актуальні для 

майбутніх психологів усно-мовленнєві сфери й тематику проблемних ситуацій. 

Перспективу дослідження вбачаємо насамперед у створенні цілісної методичної 

типології проблемних ситуацій та атласу прикладів конкретних проблемних 

ситуацій – перелік проблемних ситуацій, виділених за зазначеними сферами й 

темами спілкування. 
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Н. М. Свищ 

 

ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ  

ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

 

Психоаналіз є одним із найфункціональніших методів сучасного 

українського та зарубіжного літературознавства. У своєму розвитку він 

пройшов етапи підйомів і спадів. Сьогодні як ніколи актуально звучать слова 

І. Григор’єва, який ще у 20−30-х роках ХХ століття писав: «Тепер, коли 

першопочатковий пил захоплення фройдизмом дещо охолов, можна спокійніше 

й об’єктивніше вирішити, які сторони фройдизму і як можуть бути використані 

літературознавством» [6, с. 327].  

Відомий французький філософ П. Рікер вписує психоаналіз у сучасну 

культуру як її герменевтику, тобто науку інтерпретації (культура – це текст). 

«Психоаналіз, – підкреслює П. Рікер, – є сам розвиток культури, оскільки 

інтерпретація, яку він дає людині, є істотним і безпосереднім внеском у 

культуру як ціле; завдяки психоаналізу інтерпретація стає моментом 

інтерпретації культури, інтерпретуючи світ, психоаналіз змінює його» [18, 

с. 94]. В нинішню добу психоаналіз представляє собою якісно новий підхід до 

розуміння літературного твору та його образної системи. Головним чином це 
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стосується тих текстів, сюжетику яких визначають психологічні рефлексії, 

породжені стосунками між людьми. Безумовно, любовній ліриці тут 

відводиться особлива роль, оскільки вона є надзвичайно тонкою поетичною 

матерією, в якій психологічні перебіги особистості сублімуються 

найвідвертіше, сама ж особистість найближче підступає до істинної, 

найглибшої (на рівні підсвідомості) сутності власного «Я». Психоаналітичний 

дискурс оголив усі недосконалості модернізованого світу з його 

деструктивними процесами, вихолощенням того, що заведено називати 

душевним комплексом людини. Сучасні письменники наділяють психоаналіз 

«терапевтичною функцією при висвітленні драматичних стосунків між 

чоловіком і жінкою за умов фізичної і душевної травми, підкорення насильства, 

помсти тощо» [13, с. 291]. 

Альтернативною щодо постмодерної поезії з її «аутизмом, шизофренією, 

інфантильністю» (Ю. Ковалів) є любовна лірика шістдесятників (Л. Костенко, 

М. Вінграновського, І. Драча, Д. Павличка та ін.), у якій психологічні рефлексії 

спрямовані у царину духовності, сама ж любов виступає «гуманізуючою 

духовною силою, далекою від егоїстичних пристрастей, від короткочасних 

емоційних проминальностей» [14, с. 106]. За словами І. Дзюби, любов тут «стає 

поетичним судом над світом і собою», переростає у «питання світового болю» 

[7, с. 28]. Отже, в художньому світі шістдесятників психологічні рефлексії 

особистості виходять далеко за межі авторського «Я», являють широкий 

почуттєвий спектр суб’єкта лірики, вповні осягнути який здатен саме 

психоаналіз. Однак, незважаючи на докладні монографічні розвідки про 

кожного з репрезентантів шістдесятництва (праці В. Брюховецького, 

М. Ільницького, Г. Клочека, Т. Салиги, А. Ткаченка), виразного прочитання їх 

творчості з погляду психоаналітичної методології немає. 

З метою увиразнення методологічної стратегії нашого дослідження 

спробуємо принаймні пунктирно окреслити основні аспекти його 

методологічної бази, експлікувати етапи розвитку психоаналізу, придатного до 

інтерпретації поетичного тексту. Відомо, що психоаналіз як явище спочатку 

виник у лікарській практиці наприкінці ХІХ століття. Першим, хто почав 

послуговуватися ним, був австрійський учений З. Фройд, тому його стали 

називати «батьком психоаналізу». Він використовував відкритий ним метод у 

терапевтичній практиці, однак дуже швидко помітив, що результативним він є 

також і для розгляду тексту художнього твору. З. Фройд зазначив, що 

психоаналіз характеризує не матеріал, а методи роботи з ним. Оскільки метою і 

досягненням психоаналізу є «відкриття неусвідомленого в психічному житті», 

то психоаналітичні методи «можна з не меншим успіхом застосовувати до 

історії культури, релігієзнавства, міфології, як і до вчення про неврози». Саме 

так чинив учений, аналізуючи історію релігії, літературу тощо. Завдяки цьому 

психоаналіз як учення про неврози став універсальним методом [9]. 

Перебуваючи в зоні інтерференції двох суміжних наук (психології та 

літературознавства), психоаналітичний метод постійно розвивається і 

функціонує, збагачує дві науки цікавим теоретичним та практичним 

матеріалом. Про зв’язок психоаналізу (аналітичної психології) з 
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літературознавством указував ще К.-Г. Юнґ: «Цілком зрозуміло, що психологію 

як науку про перебіг душевних явищ можна пов’язати з літературознавством. 

Душа ж бо є матір’ю та вмістилищем як усіх наук, так і кожного твору 

мистецтва» [3, с. 10]. Отже, літературознавство закорінене у психологію, рівно 

як і остання передбачає чимало дотичних до літератури явищ. 

Традиційно прийнято виділяти фройдівський (класичний) та юнґівський 

підходи. Класичний психоаналіз З. Фройда як перший етап теоретизації 

психоаналізу загалом характеризується такими рисами: введенням у науковий 

обіг поняття «психоаналіз» (1896), окресленням кола теоретичних проблем, які 

будуть перебувати в полі зору психоаналізу (структура психіки, внутрішня 

організація несвідомого, інстинктивні потяги та бажання, роль цензури, описки, 

обмовки тощо); створення термінологічної системи психоаналізу (несвідоме, 

Воно, Я, Над-Я, сублімація, енергія, лібідо, едіпів комплекс, витісненні 

бажання); представленням і розробкою наукових теорій, зокрема, теорії 

сновидінь; теоретичним обґрунтуванням інструментарію, яким необхідно 

послуговуватись на практиці (метод вільних асоціацій) [3]. Класичний 

психоаналіз постав усупереч класичній психології. Об’єктом дослідження 

традиційної психології була свідомість. Як наука про свідомість, класична 

психологія ототожнила свідомість і психіку [9]. В межах фройдівських 

постулатів зацікавлені більшість сучасних дослідників: Г. Грабович, 

Г. Гундорова, О. Забужко, Н. Зборовська та ін. 

Другий етап (аналітична психологія К.-Г. Юнга) – характеризується 

такими ознаками: розширення теоретичної концепції, закладеної на першому 

етапі З. Фройдом, теоретичне обґрунтування найважливіших питань і 

розуміння принципів, за якими влаштована та згідно з якими працює людська 

психіка (теорія колективного несвідомого, теорія архетипів, теорія 

психологічних типів, теорія індивідуалізації); розробка та введення в обіг нових 

понять (колективне несвідоме, архетип); методологічні розробки (метод 

індивідуалізації); представлення структури внутрішнього світу особистості, по-

новому переосмисленої та доповненої [3]. Відхід від фройдизму та спроби 

визначення перспектив юнґівської концепції спостерігаємо в працях В. Агеєвої, 

М. Ласло-Куцюк, М. Моклиці та ін. 

У нашому дослідженні послуговуємось ресурсами аналітичного досвіду 

психоаналітичних студій у галузі літературознавства, що мають чітке 

фройдистське спрямування. Дослідники-фройдисти відкривають 

письменницькі комплекси, сексуальні, шизофренічні, мазохістські, інфантильні 

бажання, психічні вади, неврози. Такий особистий, інтимний «матеріал», 

добутий за допомогою психоаналітичного інструментарію, є надзвичайно 

епатажним, привабливим для численних сучасних літературознавців і критиків, 

які пояснюють природу художнього образності того чи того автора відповідно 

до цього психологічного «матеріалу». 

Для методології психоаналізу важливо простежити психічну 

вмотивованість мікрообразів, що складають художній рівень тексту. Основним 

об’єктом розгляду літературознавчого психоаналізу є не автор, а текст, хоча й 

вихід на психологію письменника, точніше зовнішні прояви її внутрішньої суті 
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мусять бути беззаперечними. Літературознавчий психоаналіз концентрує увагу 

на найменших елементах, тих, які, на перший погляд, видаються несуттєвими, 

ховаються в «тіні» образного та мотивного рівня художнього твору, зливаються 

з іншими образами, трансформуються змістово й формально. За допомогою 

психоаналітичного підходу ми можемо розглянути поетичний текст та його 

мікрообразний рівень, адже це не тільки продукт несвідомої діяльності 

письменника, а й свідомий акт. Психоаналітичну парадигму літературознавці 

найчастіше пов’язують із сновидіннями, що формують авторську картину світу 

[13, с. 291]. У своєму дослідженні зосереджуємо увагу на природі сновидійних 

візій та їх символіки у творчості Л. Костенко та М. Вінграновського.  

У любовній ліриці шістдесятників відображено настрої закоханих, 

еволюцію сердечних переживань від перших захоплень, ідеалізації та злетів до 

розчарувань, ревнощів, зради тощо. Тут спостерігаємо часті переходи від 

безпосередніх рефлексій до усвідомлення універсального сенсу любові в 

людському житті. З цього погляду найбільше характерні поезії Л. Костенко, 

зокрема цикл «Тихе сяйво над моєю долею» (збірка «Неповторність»), у якому 

маємо широкий спектр почуттів – від першої закоханості («Світлий сонет»), до 

вибуху емоцій («Спини мене, отямся і отям»), від роздумів про людські 

взаємини («Осінній день березами почавсь») до філософського осягнення 

Любові всевишньої («Моя любове, я – перед тобою»).  

Л. Костенко, рефлексуючи почуттєву сферу, зазвичай переводить її у 

духовну царину. Героїня її роману у віршах «Маруся Чурай», як і Мавка Лесі 

Українки, не може жити ницими інстинктами, співмірними з профанним 

світом. Тому й не склалися в неї стосунки із Грицем, бо «її душа чолом 

торкалась неба, а Гриць ходив ногами по землі». Інтимні рефлексії в 

художньому просторі творів Л. Костенко переконливо доводять основні ідеї 

найвидатнішого репрезентанта української психоаналітичної школи 

літературознавства Н. Зборовської, зокрема, творчо ілюструють її думку про те, 

що любов є «найвище й найсильніше вираження волі до цінності»; в ній 

розкривається істинна сутність людини, розщепленої між духом і тілом, 

чуттєвістю і моральністю, тваринністю і божественністю, адже у любові 

людина має потребу стати цілісною особистістю, тобто поєднати мужність як 

психологічну сутність з жіночістю на основі цілісного батьківсько-

материнського коду [8]. Лірична героїня поезії Л. Костенко мужня, духовно 

чиста, у зверненні до своєї любові просить не дати «заплутатись в дрібницях» і 

не зробити «слухняною рабою». В її внутрішньому світі прочитується сумний 

досвід душевних випробувань, що нерідко асоціюються із таким мікрообразом 

оніричного простору, як сон («…моя любове / Тепер ти тільки мої сни»; «Цей 

світлий сон, – пішов без вороття»). Зі світлими перспективами авторка пов’язує 

візійні картини сну: 

А там, а там… Жорстокий клекіт бою 

І дзвін мечів до третьої весни… 

Моя любове! Я перед тобою. 

Бери мене в свої блаженні сни [11, с. 315]. 

Згідно з психоаналітичною концепцією З. Фройда, кожен текст у своїй 
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структурі має явний смисл і прихований. Оскільки художній твір не може 

сказати нічого додаткового від себе, що привело б психоаналітика до 

розшифрування затаєних у ньому значень, то психоаналітик повинен 

обмежитися пошуками алюзійних, багатозначних сигналів у смисловій 

структурі тексту. У творі такими сигналами виступають факти життя, що 

стають фактами свідомості [16, с. 83]. Сновидіння в любовній ліриці поетеси 

містяться у закодованій мові, яку потрібно читати крізь «подвійне» змістове 

дно найменших її елементів, співмірних із вивищенням духу над профанним 

світом («Мені сниться мій храм. Мені сняться золочені бані…»). Такий напрям 

розгортання почуттєвості, руху внутрішніх імпульсів психологічного буття 

людини особливо рельєфно прочитується в романі «Маруся Чурай». Авторка, 

використовуючи засіб ретроспекції, переносить головну героїню в минуле, де її 

душі було комфортно й радісно:  

…А я заснула, Господи, заснула!  

Солодким сном уперше за всі дні.  

Та так заснула, наче потонула.  

Ще щось хороше й снилося мені… 

І я ще, як малесеньке дівчатко,  

щоранку починаюся спочатку [12, с. 28]. 

Л. Костенко у поданому сновидінні бачить себе дитиною (образ Марусі 

проекційно – самої поетеси), мовби збоку. Авторка не дає уточнень і докладних 

описів сновидіння Марусі Чурай, однак звернення до минулого є очевидним, бо 

відбувається занурення у спогади, які чекають явного втілення. Л. Костенко 

стверджує, що сон був хороший, адже в цьому сновидіння їй явились картини 

дитинства. К.-Г. Юнг свого часу зазначав, що «коли у зрілі роки ми 

повертаємося до пам’яті дитинства, ми знаходимо там все ще живі шматочки 

нашої особистості, які наповнюють нас почуттями минулих часів» [19, с. 90]. 

Дитячі спогади «прориваються назовні мікрообразами світлих сновидінь» [3, 

с. 90]. Для поетеси вони особливо значущі. І в цьому є закономірність, адже сон 

«як психофізичний стан людини являє алюзію онтологічну, універсальний 

архетип алюзивності в цілому – сон із тайників підсвідомості неодмінно 

натякає на щось буттєво значуще» [10, с. 4]. 

Глибинне внутрішньозмістове поле містять мікрообрази у сновидійних 

картинах і в ліриці М. Вінграновського, де тема любові переходить «у тему 

самої людини. Він трактує кохання як земне почуття й водночас як субстанцію 

позачасову й позапросторову» [16, с. 494]. Індивідуальною ознакою лірики 

митця є «жага ідеального» (В. Моренець). В його довершених інтимних віршах 

маємо утвердження духовного начала, його примат над буденно-приземленим 

(«Цю жінку я люблю», «Не руш мене…», «Качки летять, Марієчко…», «У 

синьому небі я висіяв ліс…» та ін.).  

Образ ліричної героїні в поезії М. Вінграновського асоціюється 

насамперед із мрією, переважно недосяжною. Мабуть, саме тому ним так 

активно використовуються сновидіння, адже вони сприяють увиразненню 

істотних прикмет дійсності, не завжди помітних при поверховому погляді в 

реальному житті» [1, с. 35]. Якщо глянути на сновидні картини в любовних 
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текстах поета, то зауважимо, що вони допомагають вибудовувати образ коханої 

як мрії («Я наче в сні тебе ловлю, / Навколо тиша ні шелесне. / Благословляю і 

люблю…»). Її недосяжний образ присутній передусім в уяві ліричного героя 

(«Як сон перерваний раптовий – / Мені не йдеш ти з голови…»). 

За З. Фройдом, сновидіння – це «витіснені бажання або бажання, що не 

здійснилися» [17, с. 46]. В любовній ліриці М. Вінграновського нездійсненні 

бажання та мрії ліричного героя вербалізувались у поетичні картини сновидінь, 

які мають переважно світлі тональності й перейняті оптимістичним пафосом. 

Вони увиразнюють його психологічний стан і водночас унаочнюють аспекти 

художнього мислення митця. Світлі сни (сон-мрія) в ліриці митця 

розшифровуються як модифікація вже реально пережитого поетом досвіду, 

витісненого в підсвідомість відчуття щастя, з одного боку, а з іншого – 

виступають «емоційною проекцією нездійсненного в житті, символічною 

копією мрії» [4, с. 6]. Особливий естетичний ефект зображеного, відтінок 

утаємниченості підкреслює майстерний звукопис, що є іманентною ознакою 

індивідуальної манери М. Вінграновського: 

У синьому морі я висіяв сни, 

У синьому морі на синьому глеї 

Я висіяв сни із твоєї весни, 

У синьому морі з вести із твоєї [5, с. 206]. 

Отже, сновидіння і Л. Костенко, й М. Вінграновського, будучи явищем 

психофізичним, відчутно впливають на образну продуктивність і художню 

пластику тексту. В любовних віршах сновидіння увиразнюють істотні в обох 

випадках духовні домінанти творчості. 
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