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«БОЖЕСТВЕННИЙ ТЕКСТ» ІВАНА ТОБІЛЕВИЧА 
(КАРПЕНКА-КАРОГО) 

 
Кільканадцять років тому під час святкування чергових «Вересневих 

самоцвітів» на сцені щойно відкритого літнього театру, що на «Хуторі Надія», 

кропивничани показували один із фрагментів «Ста тисяч» І. Карпенка-Карого. 

Зі мною поруч сиділа гість цього мистецького свята – відомий театральний 

критик та професор Київського театрального вишу. Сиділа мовчки, 

дослухуючись до слів, що долинали зі сцени, як раптом промовила тихо, але з 

якимось емоційним видихом: «Який Божественний текст!». 

Ці слова запам’яталися. Скажу більше: з тієї миті, як я почув їх, вони 

визначали мою «опцію сприймання» драматургічного тексту Івана Тобілевича. 

І завжди я переконувався, що у цих словах, які мимохідь вирвалися з уст 

чудового знавця театрального мистецтва, є не просто багато правди, в них – уся 

правда. І вона ще далеко не осмислена й не поцінована власне нами, людьми 

теперішніми, свідомість яких позначена постмодернізмом, причому 

постмодернізмом далеко не кращого, а, навпаки, найгіршого ґатунку, що 

сформувався в постколоніальних, псевдодемократичних реаліях національно і 

соціально дезорієнтованого та приниженого, матеріально окраденого 

суспільства, якому важко орієнтуватися на якісь вищі державні цінності – йому 

просто не до них… 

Скептицизм та зневіра переходять у цинізм як одну із провідних ознак 

постмодернізму. А далі – причинно-наслідковий зв’язок: анемія морально-

етичних цінностей, легалізація малоросійства, втрата потягу до краси, а звідси й 

збайдужіння, а то й зневага до класики, що іноді відкрита, а найчастіше 

закодована у мовчання. 

Театр корифеїв, якщо до нього наблизитися по-справжньому, так, щоб 

побачити його в деталях і у буднях, не може не вражати. Зараз, коли від нас 

відійшов у вічність Богдан Ступка, не раз довелося про нього чути у різних 

некрологічних судженнях як про актора світового рівня. І в тих словах 

відчувалась гордість – мовляв, і у нас можуть народжуватися актори світової 

слави. 

Марко Кропивницький, Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас 

Саксаганський, Марія Заньковецька – гроно дивовижно обдарованих митців. І 

було чимало випадків, коли в одній виставі збиралися усі ці таланти світового 

рівня. Так, світового! Бо в тодішній Європі, а значить, і у світі, не було 

акторського ансамблю, рівного корифеям. Микола Садовський згадує, як 

приймала українську трупу петербурзька рафінована театральна публіка: 

«Слава трупи в Петербурзі росла з кожним днем, – пише він. – Квитки на 

вистави продавали на тиждень раніше, і вся вулиця Мойка, що вела до 

театральної каси […], була запружена людом всяких рангів, і проїзд по ній 

припинявся. Вельможне панство, яке раніше бувало тільки в імператорських 

театрах, залишало їх і лавою ринуло до Кононівської зали подивитися на трупу 

з Назарета. А й сиділа ця публіка в театрі так тихо, так тихо, немов уся зала 



була набита мерцями, а не живими істотами. Кожний шепіт, кожне дихання 

актора на сцені чулися в найдальшім закутку зали. І раптом, коли актор 

доводив її до повної ілюзії дійсності життя, публіка, немов бомбою, 

розривалася бурею оплесків [криками] «браво» і вмент ущухала, наче боялася 

утратити хоч одно словечко…» [2, с. 45]. 

Загалом же, театральні трупи під орудою та участю корифеїв, навіть якщо 

вони і роздрібнювалися (це був природний процес, бо видатним митцям довго 

перебувати поряд один з одним буває затісно), користувалися неабиякою 

популярністю. Звичайно ж, були й невдачі. Але успіху, в тому числі й 

тріумфального, було набагато більше. Певною мірою він спричинявся красиво 

поданою колоритною українськістю, що для тодішньої міської публіки була 

наділена ефектом відкриття – вона відкривала для себе величезний етнічний 

материк, який лежав поруч з нею і навіть певною мірою був їй відомий. 

Корифеї ж розкрили його у соціально-економічному, ментально-

психологічному і навіть в історичному аспектах, а головне – увиразнили його 

Красу – красу душі, слова, пісні, звичаю. Можна навести безліч прикладів, які 

ілюстрували б тріумфальну ходу театру корифеїв по тих містах, де їм дозволено 

було виступати – переважно це був південь російської імперії – Одеса, 

Миколаїв, Херсон, Катеринослав, Кубань… 

У газетах багатьох міст, де гастролювали театральні трупи корифеїв, дуже 

часто друкувалися рецензії на їх вистави. Зібрати та видати б ці рецензії – і 

наші уявлення про феномен театру корифеїв і взагалі про рівень тогочасної 

театральної культури були б набагато предметнішими, точнішими та 

глибшими. 

Українськість була важливим, але не головним чинником, що забезпечував 

успіх театру корифеїв. Головний чинник – високий мистецький рівень, який був 

одним із найвищих у тогочасній європейській культурі. Звичайно ж, це 

твердження потребує доведення – аргументованого і переконливого. Сам театр 

корифеїв – одна з найвищих наших національних цінностей. Не маємо права 

допустити, щоб в умовах постмодерного збайдужіння до класики він 

зменшував свою присутність у нашій національній свідомості. Його 

присутність там украй необхідна. 

Театр корифеїв настільки значне мистецьке явище, настільки нетлінне, що 

не потребує якогось штучного возвеличення. Навпаки, воно потребує значних 

вельми буденних дослідницьких зусиль, які виводили б на рівень сучасного 

розуміння цього культурного феномену та сприяли б його постійно 

оновлюваному осмисленню. І якщо таке розуміння та осмислення починає 

здійснюватися – то настає благодатний момент наближення до справжнього 

театру корифеїв, яким не можна не захоплюватися. 

Образно кажучи, театр корифеїв в останній чверті ХІХ і на початку ХХ 

століть був одним із головних форпостів у захисті рідної культури, яка 

століттями перебуває у режимі самозахисту як зовнішніх, так і внутрішніх 

агресивних сил, спрямованих на її нівелювання та нищення. Цей другий після 

Тараса Шевченка бастіон не тільки стримував агресію русифікації, а й 

поступово, незважаючи на шаленство імперських сил, відвойовував крок за 



кроком та стверджував свій національний культурний простір. І ця захисна 

місія театру корифеїв, якщо взяти до уваги ті умови, в яких їм доводилося 

робити свою справу, гідна не тільки подиву, – вона має слугувати прикладом 

для наслідування всім наступним, в тому числі і теперішньому, поколінням 

творчої інтелігенції. І справа не тільки в тому, що ні Марія Заньковецька, ні 

Марко Кропивницький, ні інші корифеї не спокусилися на величезні гонорари, 

якими їх заманювали в російські театри (тут особливо показовим є приклад 

Марії Заньковецької, яку після тріумфального успіху в Петербурзі спокушували 

пропозиціями найкращі столичні театри, обіцяючи найвищі на той час 

гонорари), а справа в якості твореного ними мистецького «продукту», у його 

високій конкурентоздатності. Бо ж відомо, що культурний простір не тільки 

оберігається, а й стверджується та розширюється лише тоді, коли він 

сповнюється високохудожнім змістом. 

*     *     * 

Але повернемося до «Божественного тексту» Івана Тобілевича, п’єси якого 

були одним із найпотужніших джерел, що живили театр корифеїв, – вони не 

тільки затамовували його репертуарний голод, а й своєю високою художністю 

піднімали сам театр на найвищий у тогочасному театральному світі рівень. 

Справа у тому, що Іван Тобілевич швидко, набагато швидше за Михайла 

Старицького та Марка Кропивницького, відходив від етнографізму та 

пов’язаної з ним сумнозвісної «шароварщини». Він був драматургом від Бога. 

Той захоплений вигук «який Божественний текст!» був породжений відчуттям 

його високої художності, котра, як добре відомо, твориться лише Талантом, 

тобто тим, що є Божим даром. Власне вроджена літературно-драматургічна та 

акторська обдарованість попри всі умови глибоко провінційного Бобринця та 

не менш провінційного, хоча й амбітного в культурному плані Єлисаветграда 

(тут спрацьовувала наявність у цьому місті досить чисельного офіцерського 

«сословія»), попри задушливо-гнітючу атмосферу дрібночиновницької служби 

допомогла Івану Тобілевичу сформуватися у драматурга, творчість якого 

позначена геніальністю. 

Між Єлисаветградом та Бобринцем відстань у 50 км – це приблизно 40 

хвилин їзди автомобілем. І коли проїзжаєш на авто цією трасою, то 

повертаєшся думкою у півторастолітню давнину, уявляючи при цьому, як 

майбутній драматург не раз вирушав рано-вранці, ще до сходу сонця, з 

Бобринця, щоб найшвидше пройти пішки по степовій дорозі ці півсотні верств, 

аби ввечері попасти на спектакль, у якому брала участь чергова театральна 

знаменитість, що приїздила на гастролі до Єлисаветграду. А після спектаклю 

він знову, тепер уже на ніч, вирушав назад до Бобринця, щоби встигнути вранці 

на службу в своїй канцелярії. 

Ми дуже віддалені від живого Івана Тобілевича. Наші уявлення про нього 

якісь дуже загальні – у кращих випадках вони живляться стандартними 

біографіями шкільних підручників. Але при наближенні до нього як до живої 

людини, він відкривається як видатна особистість, наділена найвищими 

людськими чеснотами. Не будемо зараз простежувати прояв цих високих 

людських чеснот у всіх гранях його життя, ні його визрівання як 



драматургічно-театрального діяча. Скажемо лишень, що його талант 

драматурга проявлявся у цій пристрасті до театру. Він загострював творчу 

інтуїцію, виробляючи і шліфуючи відчуття мистецької довершеності – 

найголовнішого відчуття, що коригує процес творчості, надаючи йому 

художньої якості. 

Іван Тобілевич звернувся до драматургії у досить зрілому віці, маючи за 

плечима не тільки непростий життєвий досвід, а й значний досвід театрального 

діяча – актора і режисера. Так уже склалися обставин, що у провінційному 

Єлисаветграді, задовго до 1882 року, коли сформувалася перша професійна 

театральна трупа, в один час і в одному місці зібралися кілька винятково 

обдарованих особистостей, які й створили якісне українське театральне 

середовище, котре, не зважаючи на свій переважно аматорський статус, 

насправді ж відзначалося високою мистецькою якістю – чи не найвищою у той 

час на українському (і не лише на українському!) театральному просторі. Іван 

Тобілевич був одним із організаторів та учасників того небуденного 

мистецького процесу. Перебування у ньому було для нього тією школою, де 

формувалося його драматургічне мислення. 

Одне з найперших завдань нашого корифеєзнавства полягає у створенні 

загальної картини драматургічно-театральної культури корифеїв. І дуже 

важливо, щоб ця картина була вписана у загальноєвропейський контекст. На це 

нас орієнтують слова Івана Франка, який наголосив, що Тобілевич був 

«великим драматургом, якому рівного немає у нашій літературі, та якому щодо 

ширини і багатства творчості, артистичного викінчення і глибокого продумання 

тем, бистрої обсервації життя та ясного і широкого світогляду не дорівнює ані 

один із сучасних драматургів не тільки Росії, але й інших слов’янських 

народів» [3, с. 54]. 

Слова Івана Франка про Тобілевича як «найпершого із сучасних 

драматургів не тільки Росії, але й інших слов’янських народів» можуть бути 

підтверджені аналізом художньої якості тексту. Художність драматургічного 

тексту має свої «секрети» і свої критерії та принципи поцінування. І стосуються 

вони не лише виражальності монологів, діалогів (переважно) та полілогів, що 

мають озвучуватися акторами. Є в поетиці драматургічного тексту й чимало 

інших загальнолітературних категорій та критеріїв поцінування – таких як 

образ, характер, сюжет, конфлікт, мотив, підтекст, цілісність, гармонійність… 

Культура драматургічного тексту має багато характеристик. Розглянемо 

головні з них, саме ті, що є, на нашу думку, визначальними для художності 

текстів Тобілевича, ті, що надають йому ознак «Божественності». 

Першою і найголовнішою ознакою високої естетичності драматургічного 

тексту є його магічність, яку розуміємо як потенційну здатність за умови 

якісного акторського озвучення наповнювати глядацьку залу особливою 

атмосферою, що за суто зовнішніми ознаками характеризується високою 

концентрацією уваги глядачів у сприйманні вистави. Проте таке визначення є 

далеко не повним, тому що по-справжньому магічний текст окрім того, що 

концентрує на собі увагу реципієнта, ще наділений здатністю заряджати його 

емоційно забарвленими смислами. 



Здатність до сугерування, яке у даному випадку розуміємо як щойно 

згадану здатність шляхом тонкого навіювання глядацькому залу емоційно 

забарвлених смислів, взагалі є однією з провідних ознак театру модерної доби. 

Драматургія Тобілевича, як правило, характеризується як суто реалістична. Нам 

видається, що правильніше до неї ставитися як до явища перехідної доби, бо у 

її кращих зразках уже вгадуються риси модернізму. Перехід від класичного 

реалізму до нової драми, до нового модерного театру пов’язаний із 

підвищенням інформативності драматургічного тексту, у посиленні функції 

підтексту, який є одним із генераторів енергії власне сугестивного впливу. 

Ось ця межова ситуація, ситуація перебування між класичним, тобто 

великою мірою добротним реалізмом та визріваючим модернізмом, ознаки 

якого уже проявлені у кращих п’єсах драматурга, є одним із важливих 

«секретів» магічності його текстів. Привабливість класичного реалізму, яка 

виявляється у його потужній обсервації (вживаємо це улюблене Франкове 

слово) життя, у виразному зображенні типових, тобто упізнаваних характерів, 

із ретельно дотримуваними вимогами високої та, в принципі, зрозумілої 

функціональності усіх складових частин п’єси, поєднувалися з умілою 

вибудовою підтекстових смислів, що наділені, сказати б, різною, більшою чи 

меншою проявленістю; одні з них розгадуються легко, інші – складніше. 

Недарма з настанням новітнього часу деякі персонажі, наприклад, той же Пузир 

із «Хазяїна» чи Сава Чалий із одноіменної п’єси, або й навіть Мартин Боруля 

інтерпретуються, буває, по-новому. 

Шлях від народництва до зрілого реалізму з явними ознаками модернізму 

був характерний для кожного талановитого митця, що творив в останній 

чверті ХІХ століття і на початку ХХ століття – тут найбільш показовим є 

приклад творчої еволюції Михайла Коцюбинського. 

З позицій рецептивної поетики момент упізнаваності реципієнтом 

типовості «типових» характерів, так само, як і момент розгадки підтекстових 

смислів, є моментами, наділеними ефектом відкриття, який і є джерелом 

художньої енергії. 

Відомо, наскільки важливим для драматургічності твору є конфлікт, і, 

відповідно, сюжет, який цей конфлікт розвиває. Для реципієнта розвиток 

сюжету, що розвиває конфлікт, теж супроводжується ефектом перманентного – 

впродовж усього процесу сприймання вистави / п’єси – відкриття.  

Ідеться про досить загальні закони магічності драматургічного тексту. Їх 

перелік ще можна продовжувати, беручи до уваги, що власне драматургічний 

твір сконцентровує та увиразнює у собі всі основні закони художності, 

характерні для літературного і, ширше, мистецького твору. 

 

*     *     * 

Поняття «техне» і «поетика» зближенні настільки, що іноді здатні 

взаємозамінюватися. Проте вони не заважають одне одному. Навпаки, 

вживаючи поняття «техне», ми певною мірою зафіксовуємо один момент у 

досить мінливому, вживаному довільно, часто без норм та правил змісті 

терміну «поетика», а саме: засвідчуємо, що мова йтиме про літературну 



техніку письменника, про «рукотворне», тобто цілком усвідомлене мистецтво 

застосування прийомів творення краси. Використання терміну «техне» 

виправдане ще й тим, що, виходячи із системологічної теорії літературного 

твору, його художність твориться надскладною системою прийомів [1]. 

Наше завдання полягає в тому, щоб, узявши невеликий фрагмент твору 

Івана Тобілевича (перші шість коротких яв п’єси «Сто тисяч»), простежити за 

прийомами драматурга, до яких він вдавався, надаючи своєму тексту ось тієї 

художньої магічності, яку відчуває реципієнт (читач п’єси чи глядач вистави). 

Виконувати таке завдання можливо лише шляхом моделювання впливу 

застосовуваних драматургом прийомів на реципієнта. Йдеться про методичні 

принципи рецептивної поетики. Особливість їх застосування полягає в тому, 

що моделювання впливу драматургічного тексту найдоцільніше здійснювати, 

маючи за реципієнта не так читача, як глядача або ж навіть весь читацький зал. 

Певною мірою ми уподібнюємося до режисера, який, розробляючи партитуру 

спектаклю, намагається передбачити і відповідно запроектувати вплив на 

глядачів кожного прийому, що функціонально присутній у тексті, в акторській 

грі, у режисерському задумі. 

Ява 1: 

В хаті яку хвилину нема нікого; входе Невідомий. 

Магічний вплив спектаклю починається з реалізації цієї ремарки. Після 

того, як відкривається завіса, якийсь час на сцені нікого немає. Це коротке 

очікування робить помітний вплив на глядачів – сконцентровує їх увагу на 

сцені. Усі чекають початку вистави. І нарешті після такого очікування 

з’являється перший актор – виконавець ролі Невідомого. Звучить його монолог. 

Невідомий. Нікого нема… Охо-хох! Трудно теперечки жить на світі. А 

через чево трудно? Через того, що багато розумних понаставало… Усі 

торгують, а покупателі только глазами купують, і торговлі нема – один 

убиток. Так я сібє видумал новую комерцію: хороший будєт гендель, єжелі 

удастся… Попробуєм!.. 

Цей типовий тогочасний суржик із виразною єврейською вимовою та 

інтонацією є легко упізнаваним, а тому й активно сприймається читацьким 

залом. До того ж «жид» – знаковий образ в українській драматургії, починаючи 

ще з вертепу. І якщо глибше проаналізувати цей момент у сприйманні 

читацької зали, то необхідно відзначити, що акт упізнавання водночас містить у 

собі ефект відкриття, про який ми вже говорили як про один із чинників 

естетичної реакції. 

Є у тексті кілька прийомів одивнення, що звертають на себе увагу і теж 

«зачіпають» увагу глядачів. Найбільш помітний з них – дотепний вислів: «Усі 

торгують, а покупателі только глазами купують…». 

Та головна функція цього короткого монолога в тому, що він 

започатковує інтригу, а це означає, що у глядача уже з першої хвилини 

спектаклю з’являється потреба простежувати, яку ж це «нову комерцію» 

задумав Невідомий. Драматург таким чином немов би взяв увагу читача «на 

гачок». 

Друга ява, де Роман, син відсутнього зараз Герасима Калитки має коротку 



розмову з Невідомим, здавалося б, виконує просту функцію, а саме – здійснює 

м’який поштовх у розвитку сюжету, інформує, що «Калитка поїхав у город» і 

через годину має повернутися. Та все ж, не зважаючи на таку простоту цього 

сюжетного кроку, у тексті діалогу є моменти, що потребують від уважного 

глядача певних декодуючих зусиль. Перша фраза, сказана Романом, є фактично 

першим штрихом у створенні його образу. «Вони в город поїхали, сьогодні 

повинні будь назад» – і глядач уже починає сприймати Романа як хлопця, що 

вихований за українськими звичаєвими вимогами. Він шанобливо ставиться до 

батька як до глави сімейства. 

Йдеться про непомітний штрих, на який ніби-то не обов’язково звертати 

увагу. Та вся справа в тім, що таких, на перший погляд, дрібних деталей, що 

несуть у собі, здавалося б, незначні смисли, в драматургічному тексті дуже 

багато, і вони у своїй сукупності творять інформативну щільність тексту, 

надаючи йому художньої магічності. Тут «секрет» художності полягає в тому, 

що сприймання інформативно насиченого тексту вимагає від глядача посиленої 

«співпраці з текстом», завдяки якій він і розкриває свої смисли. Звичайно ж, 

кожному реципієнту текст відкривається по-своєму – тут все залежить від 

самого реципієнта, від його рівня імпліцитності.  

Ява ІІІ, у якій з’являється Копач, є блискавично короткою та енергійною: 

Копач. Ура! Тепер суд гласний, накриває жидків часний! Хе-хе-хе!  

Невідомий. А ви разлі часний? Не похоже.  

Копач. Не та рожа? Ха-ха-ха!  

Невідомий. Прощайте! Я навідаюся опісля, бо у мене є діло до 

Смоквинова. (Пішов). 

Цей короткий обмін фразами між Бонавентурою-Копачем та Невідомим 

теж має свій підтекстовий смисл.  

Бонавентура – колоритний тип. Впевнений в собі, безцеремонний та 

прямий у висловлюваннях, багатий на «опит і практику» і в той же час 

дивакуватий. Трохи пізніше, буквально за кілька хвилин, він отримає від 

Романа таку характеристику: «Наче й розумний, а дурний. Тридцять літ шукав 

кладів і голий став як бубон, бо все на кладки, кажуть, прокопав… І все він зна 

– тілько нічого не робе». 

Так от: цей дивак, побачивши Невідомого, майже інтуїтивно відчув у 

ньому пройдисвіта, і в його заримованій фразі «Ура! Тепер суд гласний, 

накриває жидків часний!» прозвучав натяк на можливу судову покару 

справедливого (гласного) суда за зчинений злочин. 

Невідомий не витримує такого спілкування з Бонавентурою, який вгадав у 

ньому пройдисвіта, – зникає, немов би маючи якусь термінову справу.  

Не будемо детально аналізувати яву ІV, в якій стрімко продовжує 

розвиватися шляхом самохарактеристики образ Бонавентура («Ха-ха-ха! …. – 

це пройдисвіт! (Це він про Невідомого. – Г. К.). Я їх багато бачив, у мене опит 

і практика. Я на них насмотрєлся… Командовал зводом, так пров’янт і фураж 

часто получав, знаю їх, да і оні меня знають! Тепер літ тридцять в отставкє, 

по світу вольно я ходжу і в очі сміливо усім гляжу…»). 

Пропускаємо і яву V, в якій зав’язується сюжетна лінія стосунків 



хазяйського сина Романа з наймичкою Мотрею – розвиток цієї любовної лінії є 

одним із прийомів, що активізує зацікавлення глядача спектаклем.  

Зауважмо, що у всіх п’яти явах п’єси згадується Герасим Калитка – 

головний персонаж п’єси. Таким чином увага глядача уже ненав’язливо 

концентрується на цьому персонажі – створюється ефект очікування його 

появи на сцені. І ось нарешті у Яві VІ він з’являється і зразу ж з перших його 

слів його характер, його людська сутність починає розкриватися перед читачем: 

Герасим. А ви чого тут збіглись, роботи нема, чи що?  

Роман. Та я розірвав рукав…Мотря зашила.  

Герасим. А мати ж де?  

Роман. Пішли до попа…  

Герасим. Знайшла празник. Іди ж до роботи, бо там роти пороззявляють 

та й стоятимуть. Нехай коней розпряжуть, а збрую зараз однеси в комору, 

щоб якої реміняки не порізали на батоги.  

Господар, що все контролює і всіх змушує працювати. Деталь про матір, 

яка пішла до попа, вставлена не випадково – трохи пізніше це прагнення матері 

ходити до церкви буде обігране в чудово написаній сцені, коли Калитка 

шкодуватиме коней, щоб у свято відвезти свою дружину до церкви, яка 

знаходилася на відстані трьох верств – хай, мовляв, пішки йде, бо коням 

відпочити треба. Чехівський принцип «якщо у першому акті п’єси на стіні 

висить рушниця, то в останньому акті вона обов’язково повинна вистрелити» 

як один із чинників цілісності твору в Івана Тобілевича використовується 

сповна, але використовується дуже ненав’язливо, майже непомітно – з тим 

тонким відчуттям доцільності, що характерні для особливо обдарованих 

митців. 

А далі, залишившись один, Герасим проголошує монолог, у якого особливо 

важлива функція в спектаклі, яку можна порівняти з потужним смисловим 

викидом, після якого у глядача багато чого прояснюється щодо розуміння 

подальших сюжетних ходів – розширюється горизонт розуміння та 

очікування. Він починає розуміти характер Герасима, провідною рисою якого є 

ненаситне прагнення придбати якомога більше землі. При цьому це прагнення 

психологічно вмотивоване, бо розумієш, що таке радість власника землі, коли 

слухаєш такі сповнені буквально поетичного піднесення слова: «Ох, земелько, 

свята земелько – божа ти дочечко! Як радісно тебе загрібати докупи, в одні 

руки… Приобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш 

оком навколо – усе твоє; там череда пасеться, там орють на пар, а тут 

зазеленіла вже пшениця і колосується жито: і все то гроші, гроші, гроші…». 

Калитка – чоловік, що повністю втягнувся в систему капіталістичних 

стосунків. Енергія накопичення, посилена енергією змагальності, енергією 

заздрощів до більш багатих людей переповнює його («Он у Жолудя шматочок 

– так-так! – однієї шпанки ходить дванадцять тисяч; чотири чи п’ять гуртів 

випасається скоту. Та що? Свиней одних, мабуть, з тисяча, бо то ж зимою 

тілько біля шість чоловіка день при дні працює!..»). 

Монолог дає уявлення про, сказати б, конкретно-побутовий рівень 

становлення тогочасної селянської буржуазії («І яким побитом Жолудь достав 



таку силу грошей – не зрозумію… Я сам пам’ятаю, як Жолудь купував 

баранців, сам їх різав, торгував м’ясом у різницях, а тепер – багатир»).  

Важливою деталлю, що характеризує тогочасні суспільно-економічні 

процеси, є неспроможність корінного панства пристосуватися до нових 

способів господарювання – колишні пани, а тепер «панки» явно не витримують 

конкуренції з Пузирями, Жолудями та Калитками, з їх шаленою енергією до 

збагачення – як-то тут не згадати головну конфліктну лінію у «Вишневому 

саді» А. Чехова («Під боком живе панок Смоквинов, мотається і туди і сюди, 

заложив і перезаложив – видно, що замотався: от-от продасть або й 

продадуть землю…»).  

Та головна функція монологу полягає у створенні мотивації піти на ризик – 

погодитися із заманливою пропозицією обміняти п’ять тисяч на сто тисяч 

фальшивих рублів («Хіба послухать жидка, піти на одчай, купить за п’ять 

тисяч – сто тисяч фальшивих і розпускать їх помаленьку: то робітникам, то 

воли купувать на ярмарках… Мужик не дуже-то шурупає в грошах, йому як 

розмальована бумажка, то й гроші»). 

Отже, маємо справу з текстом високої інформаційної щільності, що 

міститься переважно в образній формі. Це особлива форма – доволі щільний 

зміст вона немовби спрощує, подає його більш зрозумілим для сприймання. 

Але особливість такого тексту полягає в тому, що його рецепція можлива на 

кількох рівнях – на першому (прямому, безпосередньому) та на другому – 

вищому, в процесі якого відкриваються додаткові, підтекстові смисли. 

Художня магічність тексту якраз і обумовлюється органічно-природним 

поєднанням цих двох рівнів. Перший рівень приваблює своєю зрозумілістю, 

упізнаваністю, яка, привабивши, немовби пропонує реципієнту йти далі – 

відкривати для себе підтекстові смисли. У цій здатності розкриватися 

реципієнту новими смислами і полягає художній потенціал тексту.  

Одна з класичних особливостей драматургічних текстів Івана Тобілевича 

полягає у прагненні надавати кожній яві як текстовому фрагменту певної 

цілісності. Ця особливість потребує окремого дослідження. Зараз же 

обійдемося лише кількома спостереженнями. Як правило, кожна ява містить у 

собі якусь родзинку, цікавинку, яка сконцентровує на собі увагу глядача. Така 

родзинка-цікавинка є своєрідним центром фрагменту. 

Кожна ява залежно від матеріалу, який нею опановується та виражається, 

має свій як зовнішньо-подієвий, так і внутрішньо-психологічний сюжет, свій 

темпоритм, свій початок і своє завершення. Ця теза прекрасно ілюструється 

аналізом фактично кожної яви трагікомедії «Сто тисяч». Скажімо, в Яві VП, що 

побудована на діалозі Савки і Герасима Калитки, є свій початок («Савка. 

Здрастуйте, куме! Добре, що я вас дома застав»), свій внутрішній 

психологічний сюжет, у якому яскраво вимальовується Калитка як хитрий, 

безжалісний глитай, що задумав підступно ошукати свого простакуватого і 

довірливого кума Савку, і своє завершення. Таким чином, тема Савка позичає 

гроші у Герасима вичерпується. 

Завершення, вичерпування теми – хай навіть локальної, якою є тема 

окремої яви як текстового фрагменту п’єси, теж є одним із важливих чинників 



її цілісності. Прагнення драматурга надати кожній яві цілісності виявляється ще 

й у тому, що кожна ява завершується пуантом. Не завжди пуанти вдаються 

виразними (врешті-решт така виразність і не завжди потрібна, іноді пуант може 

бути ледь зазначеним), але прагнення драматурга зробити кінцівку яви 

завершеною у смисловому та інтонаційному планах є добре помітною – у 

цьому треба бачити один із важливих та малоосмислених прийомів поетики 

драматурга. Такі пуанти, якщо вони добре відчуті та зрозумілі режисером як 

сценічним інтерпретатором п’єси, позначають ритм спектаклю. 

Така творча стратегія у побудові п’єси має свій глибокий сенс. Кожна ява, 

що реалізовується режисером та акторами як окремий фрагмент вистави, 

завдяки своїй цілісності стає енергійним смисловим імпульсом, що посилається 

у глядацький зал. Таким чином вся вистава – це здійснюване в певному 

ритмі енергійне посилання смислів до глядача. Кожний такий смисловий 

імпульс вимагає від глядача розгадки, упізнавання, розкриття – тобто творчого 

сприймання, в процесі якого і збуджується його емоційно-естетична 

реактивність. 

Щойно здійснений аналіз перших п’яти початкових фрагментів п’єси 

розкриває ще одну особливість творчої стратегії Івана Тобілевича в побудові 

п’єси. На початку твору драматург прагне якомога швидше та енергійніше 

зазначити конфлікт твору, головні сюжетні лінії, окреслити контури характерів 

персонажів. Перші п’ять яв займають кілька сторінок тексту і сценічно 

реалізовуються приблизно за 10 хвилин. І за цей час створюється особливо 

важливий для сприймання спектаклю ефект, який умовно можна назвати 

ефектом очікування. Намічений драматургом на початку твору конфлікт та 

сюжетні лінії, що вже відомі реципієнту, розвиваючись, сконцентровують на 

собі його увагу. Цей розвиток відбувається або в напрямі, який реципієнт 

очікує, – і в такому випадку спрацьовує ефект упізнавання, ефект здійснення 

очікування як важливий для створення естетичної реакції чинник. Якщо ж 

розвиток конфлікту чи сюжетних ліній відбувається у напрямах, що не 

виправдовують його очікувань і таким чином читач змушений розкодовувати 

нові та неочікувані для нього ситуативні моменти, то в такому разі 

проявляється ефект відкриття, який теж є важливим стимулятором естетичної 

емоції. 

І якщо на початку твору характери персонажів окреслені лише контурно, 

то протягом подальшого розвитку відбувається, умовно кажучи, «ліплення» 

образу на очах реципієнта. Якщо у своєму першому монолозі Герасим Калитка 

виявив кілька провідних рис свого характеру, своєї людської сутності, то вже у 

наступній яві, у якій він позичає гроші кумові Савці, ті провідні риси 

окреслюються повніше. І так у кожній яві, де діє цей персонаж. Таким чином 

образ поглиблюється, психологізується, набуває стереоскопічності. 

Особливої магічності п’єсі надає її комедійна складова, яка є настільки 

витонченою, що її поетика потребує окремого розгляду. 

*     *     * 

Дана стаття є особистою спробою наблизитися до одного з корифеїв 

українського театру. Ще раз переконуєшся в речах, у яких, здається, вже давно і 



твердо був переконаний: сам по собі театр корифеїв є огромом нашої культури, 

який потребує постійного проникнення у його феноменальні сутності. 
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С. C. Кіраль 

 

РОМАН Р. АНДРІЯШИКА «ЛЮДИ ЗІ СТРАХУ» В КОНТЕКСТІ 

ТОТАЛІТАРНОЇ ДОБИ 
 

М. Литвин після прочитання роману Р. Андріяшика «Люди зі страху», що 

побачив світ 1966 року у видавництві «Молодь», писав його авторові: «…сидів 

приголомшений, щасливий, і сивів від туги». Уперше життєві дороги натоді 

артиста-бандуриста (згодом письменника, кобзаря і композитора, учасника 

дисидентського руху) Тернопільської філармонії та автора роману перетнулися 

1965 року в Борщеві, малій батьківщині письменника, де брати Литвини брали 

участь у якомусь концерті. Пісня «Там у степу схрестилися дороги» у їх 

виконанні полонила серце Р. Андріяшика. Як писав М. Литвин, ця «хвилева 

зустріч у Борщеві запам’яталася […] назавше», а друга, «несподівана зустріч», 

«щасливо приголомшила»: від прочитання роману «Люди зі страху» у нього 

народилось непереборне бажання «одержати […] вісточку, запізнатися ближче» 

з автором твору1 . На щастя, цей лист не згорів у полум’ї, як це сталося з 

окремими творами та документами Р. Андріяшика, після навмисного підпалу 

його хати на Тернопіллі, де в останні роки він мешкав.  

Погодьмося, не кожному авторові, а тим паче ще тоді невідомому, 

таланить на такі листи читачів. Таке ж сильне враження цей твір справив і на 

сучасного письменника-тернополянина А. Дністрового, який, «будучи 

студентом першого курсу і читаючи романи «Люди зі страху» і «Додому нема 

вороття», не міг повірити, що українською можлива така потужна і видатна 

література» (виділ. наше. – С. К.), що ці твори написав «письменник 

радянського періоду», адже знайомство з його прозою виявилося «чимось 

межовим між сенсацією і шоком, який виникає, як правило, після прочитання 

великих текстів» [22, с. 105]. На жаль, навіть запізніле присудження 

Р. Андріяшикові вже в роки незалежної України Державної (нині Національної) 

премії імені Тараса Шевченка (1998), з гіркотою зауважує А. Дністровий, не 

зробило письменника «офіційним» «обличчям української літератури», а його 

                                                           
1 Див.: ЦДАМЛМ України Андріяшик: Од. зб. №. 59. 



ім’я «не стало широко відомим молодшим поколінням, а тим паче не стало 

комерційним чи ринковим» [22, с. 106]. Справедливість цієї думки 

підтверджують і такі свіжі факти: на сторінках підручників та посібників з 

історії української культури, адресованих студентству й виданих у 2012–2013 

рр., прізвища автора «Людей зі страху» відшукати годі [28, с. 29]. 

Літературознавець М. Слабошпицький висловив слушну думку-побажання, 

що «окремою темою мала б стати історія взаємин автора «Людей зі страху» з 

усіма складниками тодішньої системи», з якою він і «не хотів протистояння», 

однак «через його мистецьку візію і творчу практику […] був на це приречений» 

[42, с. 7]. Отож, на підставі архівних матеріалів, спогадів сучасників 

Р. Андріяшика, його щоденників, листів та листів до нього, тогочасної критики 

спробуємо з’ясувати причини «комерційної» непопулярності та запізнілого 

«офіційного» державного визнання «неринкового» прозаїка. Історія першої 

публікації роману «Люди зі страху» – на думку М. Слабошпицького, «головної 

книги» у доробку письменника, у якій автор «сказав усе, що мав сказати» [42, 

с. 6] – якраз освітлює темні сторінки «усіх складників» взаємин Р. Андріяшика й 

тоталітарно-партійно-комуністичної системи. 

Перша книга роману «Люди зі страху», опублікована в журналі «Дніпро» 

за 1966 рік під назвою «Спадок віку»2 [4] з портретом автора та коротенькою 

передмовою-благословенням члена редколегії, завідувача відділу теорії 

соцреалізму і сучасного літературного процесу Інституту літератури ім. 

Т. Г. Шевченка АН України В. Іванисенка,3 привернула увагу критики: на твір 

з’явилися прихильні відгуки та рецензії на сторінках як республіканської, так і 

всесоюзної преси [3, с. 32–35; 39, с. 48–51]. 

В. Іванисенко вказав на окремі несуттєві хиби твору (подекуди відчутна 

композиційна нечіткість, «часом дратує багатослівність», «не всі характери 

змальовані з достатньою ясністю і виразністю»), але загалом високо оцінив 

перший твір молодого прозаїка, який «написаний густо» й талановито [26]. 

Критик резонно зауважив, що роман «помітно розширює ідейно-художні обрії 

нашої літератури – насамперед напругою інтелектуального життя персонажів, 

його складністю, багатством та інтенсивністю, відчайдушністю, глибиною і 

розмахом пошуків правди, добра, справедливості – для себе і свого народу в 

один із найскладніших і найсуперечливіших періодів його буття» [26]. 

Докладну обсервацію всіх «плюсів і мінусів» роману В. Іванисенко полишив 

своїм колегам-критикам. 

Поява прихильного напутнього слова авторитетного літературознавця – не 

випадкова. Справа в тому, що «видавничу дорогу» до читача «Люди зі страху» 

торували майже два роки. З цього приводу І. Драч, виступаючи восьмого 

грудня 1997 року у Будинку письменників України під час обговорення роману 

Р. Андріяшика «Сторонець», номінованого на Шевченківську премію, зазначив, 

                                                           
2 Уривок із роману було опубліковано й на сторінках молодіжної вінницької газети «Комсомольське плем’я» за 

20. 02. 1966 р. – С. К. 
3 24. 03. 1966 р. В. Іванисенка було звільнено з даної посади за власним бажанням, а 20. 05. 1966 р. обрано за 

конкурсом на посаду ст. наук. співробітника цього ж відділу. – Див.: Особова справа Віктора Панасовича 

Іванисенка // Архів відділу Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. – С. К. 



що «у ті часи ці твори (йдеться про «Людей зі страху», «Додому нема вороття», 

«Полтва». – С. К.) виходили у світ з великими складнощами, було з ними 

багато клопотів і труднощів, багато неприємних днів та років зазнав і пережив 

їхній автор» [40]. 

Твори буковинців, зокрема дебютантів, здебільше друкувалися на 

сторінках львівського часопису «Жовтень» (з 1990 р. – «Дзвін»). Є підстави 

твердити, що й Р. Андріяшик (тоді мешкав у Чернівцях) не порушив усталеної 

традиції, однак у силу деяких обставин у публікації твору йому було 

відмовлено. До такої думки наштовхує й лист відповідального редактора 

Р. Федоріва від 06. 02. 1968 р.: запрошуючи до співпраці вже знаного молодого 

письменника, визнав «гріх», що не з його вини журнал «Жовтень» не був 

першовідкривачем таланту Р. Андріяшика [46]. Наші здогади знаходять 

підтвердження у щоденникових записах автора роману, які фіксують 

перебування на Буковині у 1967 році відомих письменників та критиків, 

зокрема «нанашки» 4  Ірини Вільде, Р. Іваничука, М. Ільницького та ін.: 

«Виступали на обласному зібранні знамениті, читали свої речі знані і молоді 

буковинці. Чорт мене напоумив прочитати главу з «Людей зі страху», але я 

назвав лишень частину роману під заголовком «Спадок віку». Коли іншим 

робили зауваги, щось радили, підбадьорювали, то Роман Іваничук заявив: 

«Чого, власне кажучи, ви взялися за львівську тему? Мені здається, що вона в 

нас досить вичерпана, Дарину Дмитрівну (йдеться про Ірину Вільде. – С. К.), 

приміром, знає весь світ». Всі на мене дивилися з таким жалем, що й мені стало 

жаль самого себе. Сидів похнюплено, все далі червоніючи, і подумки твердив 

собі: «Зась! Не пущать! Чого заліз у чужі городи?!» [10, № 8, с. 106]. У 

конференц-залі обкому комсомолу серед присутніх знайшовся недруг-

сміливець, й, окрилений реплікою Р. Іваничука, «гукнув аж з-під дверей: «У 

Києві розрекламували книжку під назвою «Люди зі страху». Це явно не 

естетична назва. Люди зі страху? Страх – це не пустеля і не степ! Це стан, 

причому однохвилевий, щось скороминуще. Люди зі страху…» [10, № 8, 

с. 106]. Цю репліку-коментар одразу підхопив відповідальний секретар 

обласної партійної газети «Радянська Буковина» Б. Гончаренко, що сидів у 

президії: «Гм-м-м … Люди зі страху … Якийсь фрейдистський натуралізм» [10, 

№ 8, с. 106]. 

На захист молодого письменника стала «знана в усьому світі» «нанашка» 

Ірина Вільде, яка «раптом стиснула плечима» й цілком спокійно присоромила 

коментаторів та авторитетно потвердила: ««Люди зі страху» – чудова назва, 

мені подобається». Зрозуміло, що ошелешені несподіваною реплікою Ірини 

Вільде критикани примовкли, адже «проти класика української літератури 

ніхто не смів іти», згадував Р. Андріяшик, а тому «головуючий Бурбак закликав 

до слова поетів». Хвилеві розчарування й образа тяжким каменем лягли на 

душу письменника: «Мене потоптали нізащо, бо прочитав невеличкий 

фрагмент. Але вже почалося» (виділ. мною. – С. К.), – нотує у щоденнику [10, 

                                                           
4 Це діалектне слово означає «хрещена мама», так любляче називали Ірину Вільде у письменницьких колах її 

побратими. – С. К. 



№ 8, с. 106]. Найбільш обурювало те, що у «письменницькому цеху» існує «на 

ту чи іншу тему монополія», до того ж територіальна. Про це відверто 

Р. Андріяшик сказав присутньому на вечорі прозаїкові, фронтовику другої 

світової війни, авторові роману-трилогії «Вишневий сад» В. Бабляку. Той 

всіляко заспокоював запального колегу й радив забути коментар-повчання 

Р. Іваничука, адже той, доречно зауважив В. Бабляк, необдумано, згарячу 

«ляпнув, як бик у воду» [10, № 8, с. 106]. Прихильно поставилися до 

Р. Андріяшика й присутні на цьому зібранні проф. В. Лесин (вважав 

Б. Гончаренка «поганим вихрестом») та письменник М. Івасюк. Вони також 

радили не перейматися «територіальною монополією» на окремі теми львів’ян, 

заявлену Р. Іваничуком. Згадана вище подія набула розголосу в різних версіях. 

Так, наприклад, І. Чендей, якого також невдовзі цькуватимуть «ідеологічні пси» 

тоталітарної держави, у листі до львівського науковця І. Денисюка від 05 

вересня 1967 року повідомляв, що в журналі «Дружба народов» має з’явитися 

(опублікована у № 8) його рецензія на «Людей зі страху»: «Твір мені 

сподобався справді! Дужий талант Роман Андріяшик. От шкода тільки, що з 

ним так грубо у Чернівцях повелися» [49, с. 333]. 

Отож, мав рацію Р. Андріяшик, коли писав, що «вже почалося», адже 

входження в літературу, його «взаємини з усіма складниками тодішньої 

системи» та й саме перебування в літературному середовищі були непростими, 

а погром «Полтви» «повергнув його в затяжну депресію, з якої ніяк не міг 

вийти», зауважує М. Слабошпицький [42, с. 7]. Творча заздрість після виходу 

«Людей зі страху», котра почасти культивується в письменницьких колах, не 

оминула, зрозуміло, й Р. Андріяшика. Це задокументовано письменником 

М. Рябим, який у травні 1967 року побував на семінарі молодих авторів в Ірпені 

й розповів про це у листі до Р. Андріяшика. 

На цьому семінарі Р. Андріяшик, зрозуміло, був у центрі «пліткарського 

дискурсу» – на нього «розмова […] перекинулася вже першого ж вечора», адже 

зарозуміле «львівсько-одеське» крило молодої нашої прози, як пише М. Рябий у 

листі до Р. Андріяшика від 04. 05. 1967 р., «розводилося про одмирання 

сучасного роману, зародження синтетичного мистецтва, що має прийти на 

зміну літературі, екзистенціоналізм, його апологетів і т. д», пускалися в хід 

усілякі вигадки – «він не був підготовлений до такої слави та й слава ця дута. 

Це страшно, Романе, коли тебе оточують такі людці» [41]. Тому всі очікували 

виходу у світ нового роману Р. Андріяшика «Додому нема вороття», про 

існування якого вже знала письменницька братія, яка прагла упевнитися, чи 

«дутої слави» нажив чернівецький неофіт, як про це рекли деякі молоді 

письменники, а чи ні. Як оповів мені Ю. Мушкетик, недруги О. Гончара та 

М. Стельмаха, особливо В. Козаченко, позаочі нашіптували з надією 

«донесення» цим двом адресатам, що письменник-початківець упевнено 

наступає на «сліди» класикам, майже рівня їм. Як свідчить лист М. Рябого, про 

це йшлося і в кулуарних розмовах згаданої наради в Ірпені. 

Б. Комар, завідувач відділу прози журналу «Дніпро», куди звернувся 

Р. Андріяшик, порадив подати рукопис «Людей зі страху» до видавництва 

«Молодь», оскільки в редакції «немає будь-яких прогалин у плані на 65-й рік» 



[11]. Повернувшись до Чернівців «з малими надіями», Р. Андріяшик таки 

надіслав рукопис до згаданого видавництва. Там працював на посаді редактора 

відділу першої книжки автора І. Дзюба, якого в 1962 році звільнили із журналу 

«Вітчизна» за так званий «нігілізм»5 [24, с. 109]. Мабуть, сама Доля привела 

Р. Андріяшика до виняткового поціновувача справжньої літератури, 

інтелектуала, котрий безкомпромісно, як згадує із захопленням Ірина Жиленко, 

виступав у пресі та на різних зібраннях проти «глупства, косності, підлості, 

ошуканства», «розкривав лицемірну «кухню» тодішньої літературної критики», 

«ловив поважних письменників на брехні, пересмикуванні, доносительстві і 

хамелеонстві», був людиною, що «не знала страху» (отож не випадково 

редактор так прихильно поставився до твору Р. Андріяшика із такою 

символічною назвою! – С. К.), а тому «викликáв страх у власть імущих» [24, 

с. 158]. Саме І. Дзюба й став першовідкривачем небуденного таланту 

буковинського журналіста і його роману «Люди зі страху». В листі до 

Р. Андріяшика від 12. 11. 1964 р. він повідомляв, що повість (таке жанрове 

означення адресата. – С. К.) справила на нього «враження зрілого 

високохудожнього твору (це моє особисте враження). Читання її було для мене 

справжньою радістю, а це тут буває не часто. З деякими мотивами Вашої 

повісті я внутрішньо сперечався, але то вже – моя власна справа (хоч я хотів би 

про це поговорити з Вами при нагоді)» [23]. Бо й справді, тогочасна літературна 

періодика не задовольняла вдумливого й вибагливого читача. Так, наприклад, 

читання-перегляд підшивки «Літературної України» у ті роки породило в Ірини 

Жиленко огидні відчуття: «Яке сміття плаває на лакованій офіційній поверхні 

нашої літератури», адже «талантам повсякчас судилося потоптування – і вдячна 

пам’ять нащадків» [24, с. 484]. У згаданому вище листі І. Дзюба просив 

надіслати «анкетні відомості» для подальшої офіційної співпраці автора із 

видавництвом, а також радив «тимчасом віддати повість до якогось журналу, 

там раніше надрукують, тоді й видавництво охочіше візьметься» [23]. І. Дзюба 

виявив готовність виступити посередником у цій справі й невдовзі «Люди зі 

страху» потрапили до журналу «Дніпро», відповідальним редактором якого був 

письменник Ю. Мушкетик. 

Оскільки, як повідомляв у листі І. Дзюба, видавничий план на 1965 рік був 

сформований, то після обов’язкового рецензування твір передбачалося 

опублікувати 1966 року. Офіційні документи свідчать, що «Заявку № 113 на 

складання видавничого договору тематичного плану на 1966 рік» (тут фігурує 

журнальний варіант назви роману «Спадок віку» обсягом 18 авторських 

аркушів і накладом 15 000 з оплатою 150 крб. за аркуш) було оформлено 28 

лютого 1966 року за підписом завідувача редакції поезії та першої прозової 

книжки Ю. Сердюка, редактора О. Лєнік, директора видавництва 

Б. Чайковського та інших посадових осіб. Договір під № 100 від 22 березня 

1966 року, що підготував редактор П. П. Засенко, було укладено 24 березня 

цього ж року в особі головного редактора видавництва В. Гримича та автора 

                                                           
5 На посаду редактора видавництва «Молодь» І. Дзюба був зарахований  наказом № 141 від 26. 10. 1964 р. Див.: 

Список працівників видавництва «Молодь» та журналів за станом на 01 січня 1965 року. – ЦДАМЛМ України. 

– Ф. 1100. – Оп. 1. – Од. зб. № 395. – Арк. 4. – С. К. 



Р. Андріяшика (назва та наклад роману в договорі збігалися із даними у поданій 

заявці) [15, од. зб. № 455]. З художником Євгеном Семеновим договір № 319 

про оформлення книжки (обкладинка, титул, заставки, кінцівка) видавництво 

уклало 28. 10. 1965 року [15, од. зб. № 420]. У зведеному плані видавництва на 

1966 рік (позиція № 124), затвердженому 12. 06. 1965 року, наклад роману 

Р. Андріяшика під назвою «Люди зі страху» становив 30 000 примірників [44]. 

Твір під такою назвою і таким накладом побачив світ 1966 року (здано до 

виробництва 31. 05. 1966 р., підписано до друку 09. 08. 1966 р.; натоді І. Дзюба 

у видавництві вже не працював). Перший гонорар, у тому числі й за журнальну 

публікацію (до складу видавництва «Молодь» входили молодіжні журнали 

«Дніпро», «Ранок», «Зміна» та ін.), у розмірі 1000 крб. 51 коп. Р. Андріяшикові 

нараховано 25. 02. 1966 р., а решту – 26. 09. 1966 р. (загальна сума становила 

понад 5 000 крб.) [31]. До речі, із дев’яти позицій розділу «Перша книжка 

молодого прозаїка» видавничого плану «Молоді» на 1966 рік лише імена 

Р. Андріяшика та Гр. Тютюнника (збірка новел «Зав’язь» 6 ) стали назавжди 

окрасою історії української літератури, інші ж автори та їх твори фактично 

невідомі й загубилися в часі. 

У «Спогадах і роздумах на фінішній прямій» І. Дзюба оповів, що, будучи 

редактором відділу першої книжки автора, «розчищав величезні завали 

«самопливу» – рукописів романів, повістей, збірок оповідань, поетичних збірок, 

якими видавництво (як і всі інші видавництва та редакції журналів) 

бомбардували автори з усієї України. Здебільше це була графоманська 

продукція», але він «мав щастя знайти серед стосів пухлих папок два золоті 

списки: рукопис збірки оповідань Григора Тютюнника «Зав’язь» та 

рукопис роману Романа Андріяшика «Люди зі страху» (виділ. мною. – С. К.) 

– і переконав керівництво видавництва в тому, що обидві книжки треба якомога 

швидше видати. Гордився і горджусь цим; заради цього варто було б потрапити 

в «Молодь» і пережити все наступне» [21, c. 524]. 

Я свідомо так докладно зупинився на задокументованих видавничо-

виробничих фактах, оскільки у спогадах очевидців та й самого Р. Андріяшика 

зустрічаються недостовірні факти в історії першопублікації «Людей зі страху». 

В інтерв’ю газеті «Літературна Україна» від 07. 10. 1999 року на запитання 

Олени Логвиненко, як почувається в іпостасі лауреата Державної премії імені 

Тараса Шевченка, Р. Андріяшик відповів: «Мій чорний день в літературі 

почався навесні шістдесят четвертого, коли заніс до журналу «Дніпро» першу 

книгу «Люди зі страху» […] Рукопис «футболився» по редакційних столах як 

наволочний спогад якогось немічного усусівця (українського січового стрільця 

18–22 років) […] Врешті дали на прочитання найбільшому відчайдухові 

шістдесятих Іванові Дзюбі. Внезабарі той викликав мене до столиці, немало 

здивувався, що мені ледь за тридцять, запланував роман у видавництві 

Молодь», де працював редактором першої книжки, й написав для «Дніпра» 

схвальну рецензію, а дніпряни (Іван Бойчак) відплатили тим робом «Молоді». 

                                                           
6 Наклад – 15 тис. примірників, редактор І. Дзюба, із видавництвом договір під № 302 Гр. Тютюнник уклав 22 

вересня 1965 р. – Див.: ЦДАМЛМ України. – Ф. 1100. – Оп. 1. – Од. зб. № 420. – Арк. 8–11. – С. К. 



Почали шукати пасербно «маститого», хто благословив би автора з першою 

приношею, та Михайло Стельмах відгукнувся такою розгромною нотацією, що 

всім стало страшно. Одначе твір «запустили», коротеньке слово підписав 

Віктор Іванисенко, верстка прокручувалась у редакційних ополонках до 66-го. 

Та ось публікація, небо наді мною стало темніти» [8, с. 3]. 

Листування Р. Андріяшика із І. Дзюбою, І. Бойчаком та іншими його 

сучасниками, моє спілкування з Ю. Мушкетиком та І. Дзюбою на цю тему 

підтверджують сказане жартома Іриною Жиленко, що не завжди треба довіряти 

спогадам, написаним у віці, бо щось може й призабутися. Спогади 

Р. Андріяшика про непростий початок його письменницької праці на повній 

довірі переповіла й дослідниця його творчості Ірина Тищенко [45, c. 5]. Проте 

окремі факти, згадані письменником, потребують уточнення. Так, перший лист 

І. Дзюби до Р. Андріяшика на фірмовому бланку видавництва «Молодь» 

датований 12-го листопада 1964 року. Невдовзі Р. Андріяшик відповів, що 

«очевидно, в долі буває розум, коли так сталося», адже будучи в Києві мав 

намір звернутися саме до І. Дзюби з приводу публікації роману. Молодий 

буковинець не випадково шукав особистого контакту, адже, як згадує Ірина 

Жиленко, в І. Дзюбу «був закоханий весь інтелігентський Київ», і разом з 

Олесем Гончарем вони вважалися «великими захисниками молоді», котра 

готова «за Дзюбу вмерти» [24, с. 112; с. 158]. 

У листі-відповіді від 07 грудня 1964 року І. Дзюба писав, що твір внесено 

до плану 1966 р. й просив «передрукувати повість ще раз – для журналу (я 

домовляюся з «Прапором» і «Дніпром», обидва журнали проявили інтерес до 

повісті […]; я виясню, який з них зможе це зробити швидше, – туди й варто 

віддати)» [20]. Лист критика і співробітника журналу «Дніпро» І. Бойчака до 

Р. Андріяшика від 31. 12. 1964 року дає підстави стверджувати, що І. Дзюба (це 

засвідчив Іван Михайлович у телефонній розмові зі мною 20 вересня 2013 р.) 

провів переговори успішно й рукопис «Людей зі страху» працівники редакції 

«Дніпра» невдовзі читали із рук в руки. Про вік автора «Людей зі страху» 

І. Дзюба теж дізнався із листа (подав анкетні дані на його прохання), а не під 

час зустрічі у Києві, як твердить Р. Андріяшик. 

Невдовзі Ю. Мушкетик поспілкувався особисто з автором «Людей зі 

страху», про що той писав у листі до І. Дзюби від 20. 01. 1965 р.: «Розмова була 

корисна. Щоб не зіпсувати собі зустріч, ми домовилися! М[ушкетик] раден 

видавати в себе цю повість, але з умовою: щоб, в разі потреби, було чим 

виправдовуватися (не випадково у щоденнику Р. Андріяшик запише: «Але вже 

почалося». – С. К.). Це мене так зворушило, що я пообіцяв реалізувати 

зауваження і повідомити через місяць-півтора про результати, а сам тихцем 

думаю: ох і сумно нам всім разом!» [11]. Однак, обміркувавши всі пропозиції 

Ю. Мушкетика, Р. Андріяшик прийшов до висновку, що не «збирається нічого 

робити з «Людьми зі страху». Щось вони боятися стали» [11]. Таке рішення 

підтримав його модератор І. Дзюба – у зв’язку з неочікуваним поворотом подій 

той радив авторові звернутися у харківський журнал «Прапор». 

Ю. Мушкетик згадує, що працівникам редакції «довелося серйозно 

задуматись», всі «збагнули неймовірну складність щодо надрукування роману в 



усіх аспектах тогочасної видавничої практики. Стало очевидним, що треба 

якось підкріпити наш намір видати твір» [40]. Вся «видавнича складність» 

полягала у тому, що Ю. Мушкетика як редактора, про що розповів мені Юрій 

Михайлович під час телефонної розмови 17. 09. 2013 року, не один раз 

«молотили» за «ідейні відхилення», майже за кожен номер викликали у ЦК 

Компартії та ЦК комсомолу, у підпорядкуванні якого був журнал «Дніпро». 

Настали такі часи, скрушно згадує Ю. Мушкетик, що «брат брата боявся» [37]. 

Шістдесятники, зокрема автори журналу І. Світличний, Є. Сверстюк та інші, 

вже перебували під пильним наглядом КДБ, а невдовзі й під забороною друку, 

а тому вся редакція «була в насторозі», адже всі добре розуміли, що після 

публікації «Людей зі страху» слід «ждати ударів» [37]. 

Як оповідає Б. Комар, у редакції був такий працівник, який першим 

намагався прочитати все, що «надходило до редакційного портфеля. Й ось 

поклав на мій стіл – я завідував відділом прози – рукопис «Людей зі страху». Й 

каже: «Можете не читати, це писав якийсь бандерівець, принаймні запеклий 

ворог радянської влади. Письмо – несосвітенна шизофренія, рукописові треба 

дати особливий хід». Прочитавши рукопис, я був вражений і сміливістю автора, 

і новизною стилю […] Твір важкий і не піддається редагуванню, бо з нього 

неможливо що-небудь вилучити. Я, як і інші, побачив, що це великий 

письменник» [40]. Правда, у листі до І. Дзюби від 20. 01. 1965 р., Р. Андріяшик 

писав, що Б. Комар, очевидно, не без впливу «першопрочитальника», вважав 

опублікування твору на сторінках «Дніпра» взагалі «гиблим ділом» [11]. Варто 

наголосити, що саме Б. Комар зберіг «покреслений, почикрижений, обписаний 

пересторогами й звинуваченнями» рукопис твору та передав його на зберігання 

присутньому на вечорі восьмого грудня 1997 року у Будинку письменників 

України С. Гальченку 7 , тоді завідувачеві відділу рукописів та текстології 

Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. 

Ю. Мушкетик пригадує, що роман «ходив по руках членів редколегії, 

кожен втручався у текст, робив правки», єдиної думки щодо опублікування 

твору не було. За намови І. Бойчака, автора рецензії-передмови, Ю. Мушкетик 

звернувся із проханням до М. Стельмаха, аби той поставив свій підпис під 

готовим уже текстом рецензії. Це була своєрідна тактика головного редактора, 

який напутнім словом авторитетного письменника прагнув «прикрити» журнал 

та молодого автора від імовірних нападів «вірних псів» комуністичної ідеології. 

Однак, згадує Ю. Мушкетик, протримавши рукопис три місяці, М. Стельмах не 

захотів ані написати свого вступного слова, ані підписати текст, підготовлений 

редакцією, й делікатно відповів: «Роман не ліг мені на серце» [37]. Отож 

«розгромної нотації», від якої «всім стало страшно» (Р. Андріяшик), чи як 

стверджує І. Тищенко, «розгромного відгуку М. Стельмаха», фактично не було, 

що підтвердив у телефонній розмові зі мною й І. Дзюба 20 жовтня 2013 року. 

До речі, той же Ю. Мушкетик звернув увагу на такий факт: коли Р. Андріяшика 

у 1966 році приймали до Спілки письменників України, то саме М. Стельмах чи 

                                                           
7 Див.: Андріяшик Р. Спадок віку. Авторизований машинопис з правками. // Відділ рукописів та текстології 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 75. – Од. зб. № 784. – Арк. 1–432. 



не першим виступив із пропозицією підтримати кандидатуру талановитого 

прозаїка8. Ці факти згадав також і М. Слабошпицький9, який, так би мовити, 

«озвучив» мої здогади щодо «першого несприймання» М. Стельмахом роману 

Р. Андріяшика. Воно, несприймання, пояснюється абсолютно різним стилем 

письма цих письменників, а не якимись іншими чинниками. Також не 

відповідає дійсності й те, що «співробітники часопису припускали, що це 

спогади українського січового стрільця, який уник розправ і тюрем», що 

«І. Дзюба у закритій рецензії схвалив журнальну публікацію», а «критик 

І. Бойчак запропонував книгу видавництву «Молодь»» [45, с. 5]. Як підтвердив 

І. Дзюба під час телефонної розмови зі мною 20. 10. 2013 року, ніякої «закритої 

рецензії» фактично не було, та й критик І. Бойчак не передавав видавництву 

«Молодь» роман «Люди зі страху». Насправді все відбувалося так, як це описує 

І. Дзюба у «Спогадах на фінішній прямій», про що йшлося вище. 

Затягування публікації твору було спричинене тим, що серед членів 

редколегії журналу, як уже зазначалось, не було єдиної думки про подальшу 

долю твору. Так, зокрема, І. Бойчак наполягав якнайшвидше опублікувати твір, 

він всіляко підбадьорював Р. Андріяшика під час очікування омріяної 

публікації. У листі від 24 серпня 1965 р. І. Бойчак інформував до Чернівців, що 

Ю. Мушкетик «побоюється» публікації твору й «дав читати Підсусі 10 , той 

порадив не друкувати: якби не влетіло» [14]. 

Сміливість і принциповість у просуванні публікації рукопису проявив 

згаданий вище В. Іванисенко, критик, літературознавець, член редколегії 

журналу. Про це І. Бойчак з радістю повідомляв Р. Андріяшикові 24 серпня 

1965 р.: «Сьогодні він приніс свою рецензію-відгук: «З захопленням прочитав 

повість […] Це прекрасний твір, буде одним з кращих в укр[аїнській] 

л[ітерату]рі за останні роки» і т. д. Жодних зауважень, гаряче радить друкувати. 

Ну, як це Вам? Зважте, що Іванисенко дуже обережний, з добрим нюхом, хоч – 

людина розумна і в літературі розбирається добре. Це я Вам для того, щоб Ви 

були певніші в собі і не дуже страждали від того, що затягують з друкуванням. 

Надрукують! Ніде їм дітися. Отож будьте спокійні і працюйте, як кажуть, собі 

на здоров’я» [14]. Цю дружню і щиру підтримку В. Іванисенка, а також 

І. Дзюби, письменник постійно беріг у своєму серці, про що свідчить останнє 

інтерв’ю Р. Андріяшика із Т. Зарівною, опубліковане на сторінках часопису 

«Березіль» [9, с. 5]. До речі, в архіві В. Іванисенка мною виявлено, на жаль, 

лише два аркуші згадуваної вже рецензії [27]. 

Зрозуміло, що спокійно працювати Р. Андріяшик не міг: «Я трохи запустив 

роботу, – писав І. Дзюбі 20. 01. 1965 р., – не виконую норму (300 рядків у 

номер), і на мене розгнівались. А хліб – велике і святе діло» [11]. Восени 1965 

                                                           
8 На засіданні президії Спілки письменників України, на якому розглядали заяву Р. Андріяшика був присутній і 

М. Стельмах (протокол № 17 від 01 грудня 1966 року, прізвище письменника подано як Андріяшик. – С .К.). 

Молодого прозаїка рекомендував В. Коротич, А. М’ястківський та М. Рубашов. Див.: ЦДАМЛМ України. – 

Ф. 590. – Оп. 1. – Од. зб. № 642. – Арк. 57–58. – С. К. 
9 Розмова із письменником М. Слабошпицьким відбулась 08. 10. 2013 р. під час презентації книги Г. Гусейнова 

«Між часом і морем» (К.: Ярославів вал, 2013) у київській книгарні «Буква Є». – С. К. 
10 У 1953–1958 рр. О. Підсуха був відповідальним редактором журналу «Дніпро», а натоді завідував редакцією 

серії «Романи й повісті» видавництва «Дніпро». – С. К.  
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р. на Буковині побував А. М’ястківський, який заприязнився із Р. Андріяшиком. 

Невдовзі, 10 листопада 1965 р., він писав чернівчанинові, що «Людей зі страху» 

в редакції журналу «бережуть, як зіницю [ока] і люблять всі – і Гримич, і 

Мушкетик, і Комар. Але, сучі діти, перенесли на 2-й номер і пильно дуже 

просять мене, щоб я просив Вас, аби Ви вже надсилали продовження, бо так і 

планується давати з продовженням» [38]. 

Під час обговорення роману Р. Андріяшика «Сторонець» у Будинку 

письменників 08 грудня 1997 р. на здобуття Державної премії імені 

Т. Шевченка Ю. Мушкетик наголошував, що «після ознайомлення членів 

редколегії з романом, поля рукопису рясніли заувагами й пропозиціями 

вилучити окремі фрази, абзаци, сторінки, розділи […] Перед засилом до 

друкарні я взяв рукопис додому, протягом ночі гумкою повитирав усі клякси і 

на ранок переконався, що моя редакторська доля – щось зовсім мізерне 

порівняно з твором, який повинен побачити світ» [40]. У розмові зі мною 17 

вересня 2013 р. Ю. Мушкетик майже дослівно відтворив ці слова й додав, що, 

прийшовши на роботу, попрохав друкарку познімати правки, не показав нікому 

відновленого тексту і подав його для набору напряму техредакторові [37]. 

Другий номер журналу «Дніпро» за 1966 р., як свідчать вихідні дані, здано 

до набору 21. 12. 1965 року, тобто під Новий рік (пильність «доброжелателей» 

на певний час притуплялася, на що, ймовірно, розраховував Ю. Мушкетик), а 

підписаний до друку 20. 01. 1966 року. Журнал вийшов накладом 65 000 

примірників (журнальний варіант роману об’єднував дві книги – «Люди зі 

страху» (№ 2. – С. 8–88; № 3. – С. 46–73) та «Емігранти» (№ 3. – С. 73–106; 

№ 4. – С. 38–97). Варто наголосити, що наклад четвертого номера журналу 

сягнув уже 70 000 примірників. Можна стверджувати, що саме публікація 

«Людей зі страху» вплинула на його зростання, адже сьоме число «Дніпра» 

вийшло накладом лише 62 000 примірників. 

Та повернемося до листів І. Дзюби, який «гадав, що автор «Людей зі 

страху» якась літня людина, що довго собі десь нишком писала та 

переписувала, а тепер вирішила, що можна вже й на люди податися» [23]. Як 

з’ясувалось, авторові йшов тридцять перший рік, що викликало у І. Дзюби 

несподівано-приємний подив. Він, мабуть, чи не вперше у житті зрадів своїй 

«помилці», адже це був «ще один аргумент за видання повісті у в[идавницт]ві 

«Молодь» – молодий автор!», оскільки «тут не схильні до таких 

«неактуальних» тем, як Ваша, і можна пройти в таких випадках лише силою 

таланту» [23]. Недарма Р. Іваничук застерігав молодого буковинця не змагатися 

із авторитетною Іриною Вільде щодо художнього освітлення «неактуальних» 

тем. Та проникливий редактор одразу збагнув силу таланту Р. Андріяшика й 

висловив сподівання, що він «ще й не таке напише!» [23]. Вже як лауреат 

Національної премії ім. Т. Шевченка (1998) та премії «Благовіст» (1998) він 

підтвердить передбачення І. Дзюби романами «Додому нема вороття», 

«Полтва» (інша назва – «Думна дорога»), «Сад без листопаду», «Сторонець», 

п’єсою «В кінці престолу». Іронізування І. Дзюби про «неактуальність» теми 

мало реальне підґрунтя, адже заплановані на 1965–1966 роки твори молодих 

авторів, судячи за видавничими анотаціями, торкалися тем «молодих 



хліборобів» та «буднів соціалістичної молоді», «взаємин між молодими 

людьми» і т. д. [44]. І як слушно зауважує В. Медвідь, герой тогочасної 

літератури «опинявся не в контексті проблем світових, а вузьковиробничих, 

вузьковідомчих, коли вся правда про людину просто була неможлива. 

Літературі, скутій догмами і тенденційністю, вділялася частка на біль, та й то 

суворо дозована» [36, с. 54]. Роман Р. Андріяшика «Люди зі страху» якраз 

торкнувся одвічної світової проблеми – війни і миру, а людські страждання й 

болі від мілітаристського абсурду і людського безглуздя зазвучали у творі не 

«дозовано», а на повен голос, й до того ж зазвучали крізь призму правди душі 

простої людини, правду її страшних мук і поневірянь. 

До речі, правдивість слів І. Дзюби та В. Медвідя підтверджують 

переглянуті мною постанови і протоколи засідань керівної частини Президії СП 

України за 1966 рік напередодні «славного» 50-річчя більшовицького 

жовтневого перевороту 11 . У цих документах йдеться про те, що багатьом 

письменникам, наприклад, М. Логвиненкові, Д. Гриньку, В. Вакуленку та 

іншим надавалися оплачувані творчі відрядження на 30–45 днів (залежно від 

рангу) у Донецьк, Полтаву, Луганськ, Миколаїв, Херсон та інші міста України й 

неосяжного СРСР «для збирання матеріалів для нових творів» про шахтарів, 

колгоспників, будівельників, знатних земляків та їх чудове життя в країні 

«червоних Рад». Ще можна, певна річ, пояснити той факт, коли йшлося про 

«збирання» матеріалів для прозових творів, нарисів. Та викликають неабиякий 

подив такі «творчі відрядження», надані поетам Любові Забашті, М. Нагнибіді, 

Л. Лобанову та іншим, аби ті «збирали» матеріали для нових поетичних збірок 

(останнього відрядили на 45 днів аж у Барнаул «для збирання матеріалів для 

поезій про своїх земляків – трударів Алтайського краю»). Ці документи 

«збільшовиченої ери» яскраво свідчать про турботливу опіку тоталітарної 

держави щодо «творчого незгасання» талантів певної частини письменницької 

братії. 

У зв’язку з цим варто звернутися до спогадів Ірини Жиленко, в яких 

задокументовано обговорення творів молодих прозаїків Юрія Коваля, 

Володимира Дрозда, Валерія Шевчука та Анатолія Шевченка у Спілці 

письменників України 14 березня 1964 року. Був присутній там і брав активну 

участь у дискусії І. Дзюба. Він заступився за Вал. Шевчука, навколо творів 

якого розгорілась «страшна баталія […] Гринько аж розбризкував слину – так 

злостився на його новели. Особливу лють викликала у нього новела «Любов» – 

«аморальна і пошла» [24, с. 110]. Мудрий і відважний І. Дзюба відзначив 

своєрідність мислення Вал. Шевчука, його пошуки і філігранність форми, а 

щодо «пошлості» зазначив таке: «Товариші письменники перенесли своє 

сприймання, я б сказав, власну пошлість на цей твір. Боже! Як вибухнули 

оплесками задні ряди! А обуренням – передні!» [24, с. 110]. На цьому 

обговоренні Вал. Шевчук, битий «блюстителями моральності», сказав, що цінує 

старше покоління в літературі, однак відверто й без зайвої «дипломатичності» 

                                                           
11 Див.: Постанови і протоколи засідань керівної частини Президії СПУ за 17. 01–30. 12. 1966 року. – ЦДАМЛМ 

України. – Ф. 590. – Оп. 1. – Од. зб. № 643. – Арк. 1–158. – С. К. 



заявив, що «наша література – не на тому рівні, на якому мусить бути 

література сорокамільйонного українського народу. Що наша література не 

виросла до масштабів європейської. Що, коли порівнювати сучасну українську 

і сучасну польську літератури, то ми досягли набагато меншого. […] Говорив 

про те, що ми варимося в своєму соку, а запозичати найкраще не гріх і у 

Заходу. Що якби радянська література видала на гора такого генія, як 

Гемінгвей, він би (Валера) низько їй уклонився» [24, с. 110]. Та, «Господи! – 

глузує Ірина Жиленко. – Як підскочили старички! Галасу було! Шили Валерці і 

«перегини», і «схиляння перед Заходом», і «імпресіонізм» [24, с. 110]. 

Процитовані уривки зі спогадів Ірини Жиленко свідчать, яка гнітюча атмосфера 

панувала у тогочасній Спілці письменників, як сприймалося нове слово, як 

важко було пробитися справжньому талантові. Це чудово розумів І. Дзюба, 

який в анотації видавничого плану, аби приспати «всевидящеє око» тогочасних 

цензорів і щільніше «прив’язати» Р. Андріяшика до профілю видавництва, 

зазначив, що в романі «Люди зі страху» загалом йдеться «про долю 

західноукраїнської молоді після першої світової війни», чого, зрештою, не 

можна заперечити [44]. 

Усю складність ситуації з її проекцією «що буде після виходу в світ» 

розумів і Р. Андріяшик, який умонтував у текст «рятівні для себе посилання» 

(М. Слабошпицький) такого, наприклад, змісту: «Великий Жовтень мав 

могутній вплив і на народи Австро-Угорської імперії, зокрема на населення 

західноукраїнських земель. Трудящі рішуче піднялися на боротьбу проти влади 

Габсбургів, за соціальне і національне визволення…» [4]. Цікавим у цьому 

контексті є лист Р. Андріяшика до редактора журналу «Прапор» з коментарями 

щодо діяльності ЗУНР, УГА, окремих її керівників у зв’язку підготовкою до 

друку роману «Полтва». Так, зокрема, Р. Андріяшик пише, – і писав, мабуть, 

усвідомлено, – що «заснована в результаті перемоги Жовтня Українська 

Радянська Соціалістична Республіка стала міцною опорою для визвольного 

руху на західноукраїнських землях» [12]. Однак, як правильно підмітив 

М. Слабошпицький, «мистецька візія і творча практика» письменника, який 

«намагався перехитрити наглядачів за літературою», подаючи такі примітки й 

коментарі до текстів, не порятували його: «Якщо «Люди зі страху» й «Додому 

нема вороття» ще якось «проскочили» (після хрущовської «відлиги» ще тільки 

збиралося на ідеологічні заморозки), то «Полтва» вже викликала на себе громи 

та блискавки. Андріяшика буквально лінчували. Він змушений був замовкнути 

не зі своєї волі» [42, с. 7]. 

Перший твір (журнальний варіант) молодого прозаїка схвально оцінив 

рецензент В. Руденко на сторінках десятого числа журналу «Вітчизна» за 1966 

рік (дивує, як на ті часи, оперативність!). Він писав, що до читання твору 

вертався не раз, адже роман вражає «глибоким психологізмом», «письменник 

глибоко і всебічно аналізує найменші порухи людської душі, показує, що 

відбувається в її тайниках, читач ніби зливається з героєм і починає жити його 

життям». Оскільки у творі «суспільно-політичне тло не існує в романі само по 

собі, а входить складовою частиною», «подається крізь призму Прокопового 

сприймання дійсності», тому таким непідробно правдивим постає перед 



читачем «життя західних областей України після першої світової війни» [39, 

c. 201]. 

У січневому номері газети «Друг читача» за 1967 рік М. Андрієнко писав, 

що Р. Андріяшик як письменник із «своєрідною манерою письма та своїм 

світобаченням» полонив його романом «Люди зі страху», який читається з 

«непослабленою цікавістю, мучишся, терзаєшся, задумуєшся до сердечного 

болю разом з головним героєм Прокопом Повсюдою (від імені якого і ведеться 

розповідь) над долею рідного народу на землях Західної України» [3]. Інший 

читач-критик Л. Кореневич уже на сторінках всесоюзного часопису «Молодая 

гвардия» зазначав, що романний дебют молодого автора в контексті тогочасної 

української літератури (і не тільки!) був справжньою сенсацією і 

несподіванкою, адже «…після Олеся Гончара ніхто ще так ґрунтовно і ваговито 

не заявляв про свій прихід в українську літературу, як це сталося у Романа 

Андріяшика» [33, с. 236]. 

Варто наголосити на важливому факті, що Олесь Гончар у звітній доповіді 

на V з’їзді письменників у листопаді 1966 року, ведучи мову про здобутки 

української прози, виокремив «свіжий, талановито написаний роман «Спадок 

віку» молодого письменника Романа Андріяшика» [17]. Згадка імені молодого 

письменника з високої трибуни з’їзду – це не лише вимога жанру звітної 

доповіді, а й особиста думка Олеся Гончара. Творчість цього письменника була 

постійно в полі зору «захисника молоді» (І. Жиленко), про що свідчить 

щоденник митця. Так, наприклад, запис за 03. 05. 1973 рік: «Оці Собки, 

Моргаєнки, Шамоти – як вони ненавидять все талановите, як невтомно цькують 

та оббріхують – піна клубками летить з їхніх чорних ротів. 

Знав, що погань і підлота, але ніколи не  думав, що аж така. 

Далеко зайшли! Л. Н[овичен]ко вже критикує Зерова, Рильського. Ніхто не 

сміє згадати Андріяшика, Ліну Костенко. За приклад нам виставляють 

літературні шлакоблоки Собка та інших» [18, т. 2, с. 147]. Або запис за 

02. 04. 1983 рік: «Думну дорогу» читаю (Андріяшика). Сильна річ. Література – 

є» [18, т. 2, с. 554]. 

Газета «Комсомольская правда» у замітці «Издано «Молодой гвардией» 

звертала увагу своїх читачів на те, що твір Р. Андріяшика «Люди зі страху» 

«несомненно, завоюет любов читателей. Писатель раскрывает страницы жизни 

Западной Украины в 1916–1919 годах. Выпукло и зримо вылепил автор образы 

героев романа» [30]. 22 січня 1969 року «Литературная газета» вмістила 

невеличку рецензію харківського критика М. Шатилова «Приодоленный страх» 

про російськомовний авторизований переклад Ю. Верніковської «Людей зі 

страху», опублікований у 8–9 числах журналу «Дружба народов» за 1968 рік. 

Він, зокрема, зазначав, що українська критика хвалила роман справедливо, бо 

автор майстерно володіє життєвим матеріалом, умінням «брать все от бытовой 

ситуации» та створенням яскравих характерів. Та найбільше всього 

«подчеркивалась философичность и четкий, по-марксистски означенный 

историзм романа – качество, которого так недостает подчас произведениям 

молодых авторов» [50]. М. Шатилов не випадково вказував на «четкий, по-

марксистски означенный историзм романа», адже, як згадував Р. Андріяшик, 



«небо над ним стало темніти. Знущалися відверто, намагалися бодай 

ущипнути», а ««на розкуску» підхопила Москва, запідозривши, що знайшов 

рукопис у занедбаному монастирі. Редакторів переконало те, що я міг читати 

доношений до перепізнілого самоаборту рукопис напам’ять і довів свій хист у 

виносках, які тлумачили події з марксистських позицій. Перекладачі просто 

благали це робити, мовляв, виноски згодом можна зняти, адже Маркс і Енгельс 

ніколи не посилалися на джерела, з яких «міддю душі очерпнувши», брали 

істину напрокат» [8]. Власне, саме ці марксисти невдовзі угледіли у творі 

серйозний прорахунок, який рецензент М. Шатилов цілком слушно вважав 

головним достоїнством роману: «Человек стал выше страха, человек стал 

человеком. В этом главная идея романа, о ней заитересованно и страстно 

рассказал Р. Андрияшик» [50]. 

Висока оцінка О. Гончара надавала снаги, і як інформувала «Радянська 

Буковина», 18 листопада 1966 року в Чернівецькому університеті відбулася 

читацька конференція з приводу виходу у світ першої книжки Р. Андріяшика 

«Люди зі страху». Модератором цієї зустрічі був доцент Д. Білецький, який 

зауважив, що в українську літературу прийшов обдарований письменник. Цю 

думку поділяли й підтримали студентка Марія Стратійчук, викладач Надія 

Кривохижа, учитель Я. Вишиваний, кандидати філологічних наук С. І. Діхтяр, 

В. Ю. Федорищев, декан філологічного факультету Ю. О. Карпенко, 

письменники М. Бурбак та Х. Меламул. М. Бурбак, зокрема, чи не першим 

подивився на цей «хвилюючий, талановитий» роман у контексті тих творів, де в 

центрі зображення «покоління травмованого, загубленого війною», зокрема Е.-

М. Ремарка «На західному фронті без перемін» та К. Федіна «Міста і роки». На 

думку М. Бурбака, «молодий письменник успадкував усе найдорожче з 

духовної скарбниці народу, в тому числі вітчизняної і світової літератури. 

Проте він прийшов до читачів зі своєю темою, своїм почерком, лише йому 

властивою манерою оповіді, показав простих, але мислячих людей» [19]. 

Х. Меламул говорив про «творче щастя» письменника, який не «ходив у 

початкуючих, не просив опіки, допомоги. Зразу дав оригінальний твір. І це 

закономірно: тут оре, сіє, жне талант» [19]. М. Гуслистий, підсумовуючи свою 

розповідь про цю подію, зауважує, що «і в аудиторії та й по дорозі додому ще 

довго тривала задушевна бесіда, викликана першим твором молодого автора» 

[19]. Невдовзі, 21 грудня 1966 року, у Кіцманському районі, про що писала та ж 

«Радянська Буковина», відбулися творчі зустрічі чернівецьких письменників з 

читачами, журналістами, комсомольськими працівниками, у яких брав участь 

Р. Андріяшик і знайомив читачів із своїм твором [25]. 

У зв’язку з історією виходу у світ роману «Люди зі страху» хотілось би 

звернути увагу на цікавий досвід проведення віртуальних та реальних 

читацьких конференцій «обопільної дії», які практикували деякі тогочасні 

періодичні видання, зокрема журнал «Дніпро». Так, наприклад, у другому числі 

за 1965 рік під гаслом «Голоси друзів» «Дніпро» інформував читачів про 

підсумки чергової заочної конференції. Як з’ясувалось, надійшло «як ніколи 

багато відповідей на традиційну анкету» «людей різного віку, 

найрізноманітніших професій, мешканців різних куточків нашої Батьківщини 



та навіть з-за кордону» [16]. Так, зокрема, читачі із захопленням писали про 

новели В. Симоненка, І. Сенченка, Гр. Тютюнника, поезії І. Драча, Б. Олійника. 

У цих творах вони відзначали «правдивість, глибину», висловлювали 

побажання «більше друкувати молодих авторів» (виділ. мною. – С. К.), 

прихильно була сприйнята стаття Б. Антоненка-Давидовича «Парадокс епох». 

Оцінки читачів були полярні – «від захоплених до різко негативних» (на жаль, 

не названо жодного імені письменника в контексті «негативних» відгуків). 

Підбиваючи підсумки аналізу анкет, редакція зауважує, що читач журналу 

загалом мислячий, «не терпить халтури, сірятини, дешевого словесного 

трюкацтва» (на жаль, такі твори друкувалися не лише на сторінках «Дніпра», і 

це, як бачимо, визнавала редакція журналу «очима читача») [16]. 

Отож «побажання» щодо друку творів молодих авторів було враховане (це 

теж, імовірно, один із ходів пропедевтичної оборонної тактики редколегії) – і в 

1966 році журнал опублікував роман Р. Андріяшика «Спадок віку». Цього ж  

року у восьмому числі журналу вміщено замітку «Читачі обговорюють 

журнал», яка інформувала про конференцію, проведену журналом обопільно із 

Бібліотекою ім. Остапа Вишні в Києві. Перед читачами виступив 

відповідальний секретар журналу Є. Доломан, поети О. Доріченко, 

В. Крищенко, Д. Чередниченко, В. Коломієць, Д. Молякевич. Зокрема, вчитель 

І. Я. Гуменчук, постійний читач журналу, «чимало уваги приділив розгляду 

роману Р. Андріяшика «Спадок віку». Редакція, каже він, добре зробила, що 

ознайомила читачів з таким широким епічним полотном. Мова твору барвиста, 

соковита, по-справжньому народна. Більшість образів гарно виписано. Твір 

сповнений глибоких філософських роздумів про долю народу, про тогочасні 

події. Проте, на думку Гуменчука, сюжет роману дещо рихлий, твір 

перенасичений дійовими особами, і це утруднює його читання» [47]. Інший 

промовець С. Брайман висловив своє захоплення творами Л. Пастушенка, 

Гр. Тютюнника. 

Беручи до уваги факт складного «проходження» у світ рукопису роману 

«Спадок віку» (інша назва – «Люди зі страху»), редакція такими «відгуками 

читачів» свідомо виставляла оборонні мітки від сподіваної та очікуваної 

критики, зрештою, це був незаперечний «голос народу» й неспростовний 

контраргумент для відповідального редактора Ю. Мушкетика у випадку 

чергової «проробки-молотіння» у високих партійних кабінетах за публікацію 

цього твору. 

Варто наголосити, що Р. Андріяшик мав задум «відтворити певними 

історичними фрагментами» усе ХХ століття, об’єднавши їх у 15, а то й 20 

романів під умовною назвою «Сто літ», яку відкривали «Люди зі страху» [9]. У 

листі до І. Дзюби від 08. 12. 1964 року він писав: «Люди зі страху» – лиш 

шматок із написаного, вирізаний, бо так і життя проживеш, нічого не сказавши. 

За цим «Бунт владик», «Збруцький ідол», «Пшениця на бетоні», і все хоч якось, 

але щиро і сумно повинно сказати, чому ми нині ось такі, а не інші. Ось такі, як 

ми є: люди і люди з певними претензіями. Правда, інші частини потрібно 

доробляти, чистити. Словом, треба добувати їх із валіз. Але ще варто 

подивитися, як з найневиннішим буде, з «Людьми зі страху» [11]. На жаль, 



роман «Люди зі страху», як справедливо писав Г. Аврахов, «виповнений 

глибокими думками, інтелектуальний у щонайкращому розумінні цього 

поняття», не здобув належної оцінки як найпомітніше літературне з’явище в 

українській прозі 60-х років ХХ ст. На думку критика, в контексті тогочасної 

літератури й політичної доби це був «свіжий погляд на багато явищ нашої 

історії, однак відкриті автором «люди зі страху» як соціально-психологічна 

сутність» не стали предметом серйозних студій через брак вдумливої критики 

[1]. Цим романом разом із іншими «Додому нема вороття» та «Полтва», 

зазначає вже сучасний письменник, есеїст, лауреат Національної премії імені 

Тараса Шевченка В. Медвідь, українська література устами Р. Андріяшика 

«перша заговорила мовою філософії про людину і світ, людину й історію» [36, 

с. 55]. Однак тоталітарний радянський режим фактично знищив так званого 

«українського буржуазного націоналіста» (дід якого «приблукав на Буковину 

відкілясь із Словенії», а мати «з польським корінням»), не дав змоги 

письменникові зреалізувати цей колосальний літературно-художній задум, про 

який Р. Андріяшик оповів у листі до І. Дзюби. 

До речі, відповідаючи на запитання анкети газети «Літературна Україна» 

від 14. 10. 1999 року «Які основні жанрово-стильові ознаки явила нам проза 

останнього десятиліття?», критик Г. Штонь чомусь зауважив: «У нас і досі 

немає роману філософського […] оскільки більшість талановитого нашого 

брата тужиться наслідувати зразки прози, які заходом давно призабуті». 

Правда, на літературному вечорі Р. Андріяшика ще в лютому 1982 р. той же 

Г. Штонь твердив: в автора «Людей зі страху» «органічне, самобутнє» «духовне 

«я» проглядається в кожній фразі», а в багатьох аспектах у нашій літературі цей 

письменник є «першопрохідцем» [«Літературна Україна», 25. 02. 1982]. Про 

«першопрохідність» Р. Андріяшика в освоєнні окремих тем, творенні 

філософського роману не лише в українській, а й світовій літературах цілком 

слушно й небезпідставно писали В. Медвідь, А. Дністровий і Л. Тарнашинська. 

Так, зокрема, Л. Тарнашинська зауважує: ми часто нарікаємо, що не маємо 

гідного українського письменника для «щеплення» його творчості природним 

чином до європейського дерева літератур, що пасемо задніх у розробці окремих 

тем, забуваючи при цьому ім’я Романа Андріяшика. Саме у романах «Люди зі 

страху» та «Додому нема вороття», наголошує вона, український письменник 

«уперше у світовій літературі художньо розробив екзистенційну концепцію 

страху (вид. мною. – С. К.) – страху перед соціальним та національним 

гнобленням, нівеляцією особистості під тиском тоталітаризму» [43]. Бо й 

справді, будучи наскрізь письменником національним, Р. Андріяшик твердо 

вірив у те, що заповів йому батько – «найвища посада на землі – бути людиною, 

а саме чесною людиною, бо це найтяжче» [9]. 
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ОБРАЗНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ «СВОБОДА»  

У ФОЛЬКЛОРНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Мовознавчі дослідження останніх років засвідчують «докорінну зміну 

базисної науково-лінгвістичної та гуманітарної парадигми, коли системно-

структурна парадигма поступилася місцем парадигмі антропоцентричній, 

функціональній, яка повернула людині статус «міри всіх речей» та поставила 

її у центр Світобудови [7]. Німецький філософ К. Вульф веде мову про 

«антропологічний поворот» у гуманітарних і соціальних, культурологічних і 

природничих науках [5, с. 3]. Антропологічний дискурс науки, за словами 

польського вченого Р. Нича, зумовлений також «інтересом до позаформально-

структурних вимірів тексту і загалом літератури» [17, с. 7]. 

У сучасній лінгвістиці відбувається помітний «антропологічний зсув». Її 

фактом стає переміщення дослідницького інтересу з іманентної структури мови 

на умови її використання. Пожвавлення уваги мовознавців до комунікативної 

прагматики призвів до розміщення акцентів на динамічному вивченні 

використання мовних та парамовних засобів, які реалізують індивідуально-

особистісний, інтенціональний (потреби, мотиви і цілі) та ситуативний аспекти 

повідомлення. Студіювання специфіки комунікативної поведінки в різних 

соціальних сферах є одним із домінантних напрямків досліджень у таких 

гуманітарних дисциплінах, як соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, 

лінгвокультурологія, прагмалінгвістика, психолінгвістика. 

Аналізу проблем породження, функціонування, сприйняття дискурсу з 

урахуванням антропоцентричного спрямування лінгвістичної науки присвячена 

значна кількість наукових розвідок таких відомих лінгвістів, як Н. Арутюнова, 

М. Бахтін, І. Бехта, Е. Бенвеніст, А. Вежбицька, Т. Ван Дейк, В. Дем’янков, 

С. Жаботинська, В. Карасик, Ю. Караулов, М. Полюжин, Г. Почепцов, 

Дж. Серль, І. Шевченко, Є. Шейгал, Д. Шифрін та ін. [2]. Ці та інші праці 

підтверджують сталий інтерес науковців до проблеми концептуального аналізу 

лексики національної картини світу, пов’язаного зі зміною наукової парадигми 

гуманітарного знання, що й зумовило перегляд традиційного логічного змісту 

концепту, зокрема, його психологізацію. 

Як відомо, мова в усі часи була найяскравішою ідентифікуючою 

характеристикою етносу. Універсальні та національно-марковані концепти 

розглядаються як важливі складові картин світу різних етносів. Тому й 

закономірно, що сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються багатьма 

розвідками, які вивчають структурно-семантичні особливості фольклорних 

текстів, котрі об’єктивуються виходом мовної картини світу в теорію 

мовленнєвої діяльності, за межі семіотики, фольклору та фразеології. Це дає 

змогу проявити універсальні ознаки та специфічні риси мови того чи того 

народу. 



Буттєвою особливістю української нації була й залишається свобода. Ця 

риса увиразнює національний тип екзистування. Невипадково в українській 

літературно-мистецькій традиції українець та українці, за слушними 

спостереженнями П. Іванишина, існують як «сутнісно вільні сущі: «козаки», 

«лицарські сини» Т. Шевченка, внуки чумаків, правнуки січовиків, воїни УНР 

Є. Маланюка чи козацькі нащадки – «вільні люди вільної землі» – Л. Костенко» 

[11, с. 248]. Свобода вкрай важлива і на індивідуально-побутовому, й на 

колективно-історичному рівнях людського співбуття. В силу тривалого 

колоніального становища сформувалася українська нація, що стала «пастирем» 

власного буття, яка екзистує (існує), повернувшись обличчям до власної 

органічної природи, осягає власну свободу як «суть істини». Свобода і окремої 

людини, й народу в цілому увиразнюється через розуміння того, що вона 

безпосередньо пов’язана з істиною. З цього погляду вона постає не лише як 

можливість щось не виконати чи готовність виконати необхідне, а насамперед 

як суть істини, що володіє людиною і робить її «екзистентною» (історичною). 

Саме в такому смисловому полі й функціонує тема свободи в українському 

фольклорі, в якому концепт «свобода» має історико-національний характер, 

трактується як «сутнісно доля народу» [1, с. 99]. 

Концепт «свобода» є репрезентантом культурних, етнічних знань людини 

про світ. Його інтерпретація відкриває нові можливості для глибшого 

розуміння ментальності українського народу. Особливості мовного вираження 

окремих концептів вивчали С. А. Аскольдов, А. П. Бабушкін, С. Г. Воркачов 

[4], В. І. Кононенко [15], Д. С. Лихачов [16] та ін. Однак концепт «свобода» 

поки не отримав належного лінгвістичного висвітлення, незважаючи на 

вагомий корпус наукових праць, об’єктом дослідження яких є концепт і 

концептосфера того чи того художнього тексту (мовної картини світу в цілому). 

Мета статті – розкрити семантику концепту «свобода» як 

лінгвокультурного поняття, проаналізувати його значення та визначити 

особливості мовного вираження у фольклорних текстах, зокрема в українських 

народних казках. Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати такі 

основні завдання: а) визначити ієрархічний статус концепту в концептуальній 

картині світу; б) охарактеризувати семантику мовних одиниць, що 

репрезентують концепт «свобода» у фольклорних текстах; г) проаналізувати 

синонімічні та опозиційні відношення мовних одиниць, пов’язаних із 

аналізованим концептом на матеріалі народних казок. 

Концепт «свобода» є складним ментальним утворенням, має 

загальнокультурні та культурно-специфічні (етноспецифічні і соціоспецифічні) 

характеристики в лінгвокультурах, а також відзначається специфікою в межах 

побутового та філософського дискурсу. У філософії проблема свободи – одна з 

важливих і складних проблем, вона хвилювала мислителів протягом 

багатовікової історії людства. Кожна філософська школа, як, власне, й кожен 

окремий вчений, має своє специфічне розуміння поняття «свобода». Можна 

сказати, що це глобальна людська проблема, свого роду загадка, яку 

намагаються розгадати цілі покоління людського суспільства. Саме поняття 

свободи укладає в собі іноді найнесподіваніший зміст, це поняття дуже 



багатогранне, історично мінливе і суперечливе. Аристотель проводить 

відмінність між справді вільною і самостійною людиною і людиною, яка від 

природи володіє рабською ментальністю. Він вважає як рабів, так і дружин 

нижче вільних грецьких чоловіків. Аристотель вважав, що люди, які опинилися 

в рабстві, є рабами за природою. «Раб за природою – той , хто може належати 

іншому […] і хто причетний до розуму в такій мірі, що здатний розуміти його 

накази, але сам розуму не має» [3, с. 6]. 

Концепт «свобода» в українському гуманітарному дискурсі відрізняється 

від багатьох «одиночних» концептів тим, що має смислову пару – «воля». 

Щільний змістовний зв’язок компонентів таких пар і водночас їх відмінність 

відображають особливості української ментальності, для якої типовий 

психологічний тип особистості виключає поняття «рабство» і пов’язаний із 

здатністю «здійснювати свідому організацію і регуляцію своєї діяльності та 

поведінки, спрямовану на подолання труднощів при досягненні мети» [19, 

с. 71]. Тому-то цей концепт був і залишається одним із «найбільш 

полісемантичних поетичних образів української лірики» [14, с. 94]. Аналогічне 

можна сказати про функціонування смислової пари воля / неволя 

(свобода / несвобода) й у фольклорних текстах, у яких переважно дієслівне 

уявлення концепту здійснюється за допомогою таких груп дієслів: дієслова 

здобуття свободи; дієслова наділення свободою; дієслова втрати свободи; 

дієслова позбавлення волі. 

Оскільки концепт «свобода » є бінарним концептом, то його варто, 

гадаємо, розглядати не тільки в плані набуття свободи, але й дій, що призводять 

до позбавлення волі. При цьому слід враховувати, що означений концепт 

актуалізується в ситуаціях переходу від свободи до несвободи або за наявності 

в людини усвідомленого бажання такого переходу. Це пов’язано з тим, що в 

українській ментальності поняття «свобода» безпосередньо пов’язане з 

екзистенційним концептом «вибір». Свого часу Г. Сковорода, здійснивши 

«антропологічний поворот у філософії» (М. Попович), розглядав його як 

«вільний вибір незалежним людським індивідом своєї долі» [18, с. 3]. 

Відповідно до кантівського визначення етики й естетики, свободу як волю 

можемо підвести під категорію етичного, а свободу як почуття – під категорію 

естетичного. Отже, постають два джерела цінностей – свобода етична та 

свобода естетична. І саме «проблема вибору» є основним проявом різниці 

поміж ними (Л. Демська). Таким чином, якщо мова йде про свободу естетичну, 

яку Кант називає сферою вільного вибору, а джерелом її є почуття, то вибір 

відбувається поміж душею та розумом. Якщо ж мова стосується свободи 

етичної, за Кантом сферою природи вибору необхідності, де джерелом її є воля 

– то вибір відбувається у межах морального закону, – тобто 

інтелектуалізований вільний вибір добра чи зла. Безперечно, що свобода 

естетична є значно складніша, ніж свобода фізична. Адже конфлікти цієї 

свободи розглядатимуться не тільки у рамках вибору поміж свободою та 

рабством, а й площині системи цінностей. Більше того, конфлікти 

базуватимуться властиво на протиставленні систем цінностей кожного індивіда, 

у яких існуватимуть цілковито протилежні розуміння свободи та вибору добра 



чи зла» [8, с. 55]. 

Саме в такому ракурсі функціонує концепт «свобода» у творах 

українського фольклору, оскільки його стрижневим тематичним вектором 

завжди була проблема гуманізму, текстуалізована бінарною опозицією 

Добро / Зло. Первісні уявлення про свободу знайшли широке відображення 

насамперед у мовній системі українських казок. Зміст текстових сегментів, що 

співвідноситься з народним осмисленням зазначеної правової константи, фіксує 

інформацію, що кореспондується з різними рівнями пізнання світу: рівнем 

ідентифікації самого явища та його номінаціями, рівнем ідентифікації почуттів, 

емоцій та оцінок, викликаних аналізованим явищем, а також рівнем 

встановлення зв’язків між уявленнями про свободу та реаліями, які 

співвідносяться з цими уявленнями. В тексті казки навіть за відсутності 

словесного маркера «свобода», може бути опосередковано представлене 

відповідне поняття, що має моральноціннісний вимір Тож реципієнт, 

осмислюючи описову характеристику свободи, відчуває, а відтак розуміє, що 

йдеться про факти й умови вільного самовираження персонажа. Усвідомлення 

ідеї свободи відбувається завдяки спеціальним індикаторам – мовним засобам, 

які сигналізують про поняття, вказують на нього та експлікують його. 

Індикатори можуть мати традиційні чи ситуативні форми й утілюватися в 

словах, словосполученнях, реченнях, сюжетних елементах, заголовках, 

сегментах композиції, засобах, що забезпечують когерентність тексту, а також 

у фрагментах, в яких взаємодіють смислові компоненти з різними оцінними та 

емоційними значеннями тощо. 

Вербалізація уявлень про свободу, відтворена українськими народними 

казками, значною мірою пов’язана зі специфікою жанру. Усна традиційна 

творчість, як відомо, на відміну від інших видів мистецтв та форм збереження 

масової свідомості, була й залишається «органічним виразником ментальності, 

ідентифікації народу, а разом із мовою – фактором безперервності духовного 

розвитку, тяглості культури. Саме у фольклорі потужно актуалізовано поняття 

ідеального образу людини» [12]. Казка, як і всі інші жанри фольклору «має 

«глибокий морально-етичний зміст» [20, с. 194]. Відтак саме такою семантикою 

наділені сегменти текстів, асоціативно пов’язані з поняттям «свобода»: прямі, 

що репрезентують інформацію на рівні слів із семою «свобода», і непрямі, які 

виражають культуроправові (моральноціннісні) смисли опосередковано. 

В українських народних казках тісно пов’язані парадигми свободи й волі. 

Осмислення фізичної свободи подається тут через поняття «воля». «Повірив 

цар такому оповіданню і відпустив його на волю» [10, с. 36]. «Но тепер ти 

свободна [...] Но, дівко, і ти вільна» [13, с. 82]. «Не бійся ніч. Я вже ослобонив 

твоїх сестер» [13, с. 83]. Відсутність фізичної свободи інтерпретується тут, 

насамперед, як наслідок перебування в неволі: «– А я, – каже, – королівна, та 

мене цей дідок украв і в неволі держить» [6, с. 46]; «Благайте ви його через 

старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з 

неволі» [6, с. 24]. 

Індексація волі як недосяжного або протилежного актуальному способу 

екзистенції вказує на усвідомлення героєм казки факту власної фізичної 



несвободи: «Уже і надію втратила на волю» [6, с. 170]; «Князівна взяла собі те 

на думку й думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька 

дістатись?» [6, с. 23]. Стан неволі суб’єкт фольклорного наративу асоціює з 

обмеженням свободи, нівеляцією прав, запереченням самої можливості 

власного існування: «Дуже зраділа царівна, як побачила, що Іванко вбив змія і 

визволив її з неволі, бо вона була певна у тому, що вже ніколи не побачить ні 

батька, ні неньки і що їй весь вік тут гинути доведеться» [6, с. 335]; «…Коли ти 

не випустив би мене на волю, я залишився б вічним рабом, мої дочки 

залишилися б сиротами» [6, с. 239]. Опозиція воля / неволя вказує на 

протиставлення незалежної поведінки, що відповідає бажанням героя, 

примусовій, яка суперечить його інтересам: «– Здрастуй, хлопче-молодче! Чи 

по волі, чи по неволі мандруєш? А хлопець одказує: – Ей, конику-братику, не 

по волі, а по неволі» [6, с. 322]. 

Атрибутивними ознаками свободи як духовного феномену є вибір та 

відповідальність. Вибір у казках представлено усвідомленою перевагою того 

варіанта поведінки, який узгоджується з пріоритетними ціннісними 

настановами суб’єкта сюжетної інтриги: «Дістався на розпуття, а там написана 

табличка: Підеш прямою дорогою – загинеш. Підеш наліво – не вернешся. 

Підеш направо – з’їсть Залізний вовк. Став Мишко та й думає: що діяти – 

вертатися додому чи іти на смерть? На жодній дорозі не вказано життя. Та 

лише додумався, що він піде третьою дорогою: «Якби ішов вовк, то дам йому 

коня, – коня з’їсть, а мене лишить». І взявся направо» [6, с. 103]. Казковий 

масив відтворює уявлення про вибір роду діяльності: «Хочу бути вояком!» [6, 

с. 76]; «Розійшлися сини в різні сторони, й кожний знайшов для себе службу» 

[6, с. 121]. Як зазначалося вище, здійснення вільного вибору супроводжується 

прийняттям на себе певної відповідальності. І таких прикладів зустрічаємо в 

казкових сюжетах чимало: «Царевич поклявся, що доти не заспокоїться, доки 

не знайде ліки, аби врятувати товариша» [6, с. 133]; «От і питається раз 

Котигорошко в батька, в матері: – Десь повинні бути в мене брати і сестра? – Е-

е, – кажуть, – синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм 

трапилось. – Ну, – каже він, – піду їх шукати. Як же таки свою кров не 

визволити?» [6, с. 41]. 

Із концептом «свобода» в національній картині світу, репрезентованій 

українськими народними казками, міцно пов’язаний мотив жертовності. Його 

можна трактувати як проблему індивідуального чину та індивідуальної волі, 

призначення та вибору. Так, виявом відповідальності за такий вибір є 

самопожертва персонажів, зафіксована текстом казки «Про вірного товариша». 

Герой довідується, що молодому королевичеві та його дружині загрожує 

небезпека і приймає рішення не допустити їхньої смерті: «Я хоч і стану 

каменем, айбо розповім! – скрикнув товариш королевича […] – Я не боюся 

смерті […] Я помру, але своєму другові, із котрим ріс змалку, врятую життя…» 

[6, с. 130]. 

Смислова структура культуроправових уявлень українського народу про 

свободу (індивідуальну й колективну) представлена в казках різними позиціями 

героїв, а відтак відповідним семантичним спектром вербалізації. Зокрема, 



свобода виражається в здатності людини мати владу над своїми вчинками й у 

такий спосіб керувати долею: «– Хлопче, скажи, що тобі приснилося. Як не 

скажеш, накажу відрубати голову. – Відтинайте голову, а я не скажу!» [6, 

с. 147]; «– Бувай здорова, мамо, бо я оце маю лишити тебе та піду у світ!» [6, 

с. 331]. Знаками культуроправового та морально ціннісного осмислення 

свободи виступають вербальні фіксації фактів прийняття персонажами 

вольових рішень: 

1) не відмовлятися від права надати допомогу й підтримку близькій 

людині: «– Благословіть нас, тату, підемо ми матері шукати. Цар знарядив їх і 

відпустив» [6, с. 173];  

2) активно діяти всупереч небезпеці: «– Що у вас нового, мамко! – Недобрі, 

синку, новини. Нечиста сила занадилась до нас. Кожної ночі забирає одного 

вояка. Багато-багато людей забрала, а зараз черга дійшла до самого царя. – Піду 

я замість царя!» [6, с. 81];  

3) ініціювати конфлікт із супротивником: «А змій йому й каже: – А що, 

Кириле? Прийшов битися чи миритися? – Де вже миритися? Битися з тобою, з 

іродом проклятим!» [6, с. 24];  

4) змінити несприятливі обставини: «Так чоловік бідував з дурною жінкою, 

що вже йому й надокучило. А коли вже не знав, що чинити, далі терпіти не міг, 

зібрався у світ. Думає собі: «Піду, куди очі мене поведуть. Може, без мене 

жінка і нарозумиться!» І пішов» [21, с. 98];  

5) сказати правду: «А хлопець, котрий визволив усіх трьох принцес, 

сміливо сказав: – Люди добрі, перед вами той, хто врятував життя трьом 

красним царівнам і відрубав голови трьом зміям» [6, с. 274];  

6) діяти всупереч забороні: «Ой! Се не добре […] Я обіцяв няньові, що не 

оженюся, доки не буде мир, і треба няня слухати, але хто знає, коли війні буде 

край!? Роки проходять, я старію, а за старого легеня дівчата не підуть!» Так 

подумав собі раз, удруге і вирішив, що чекати далі вже не годен, ожениться без 

батька» [6, с. 127];  

7) протиставити власну волю інтересам інших суб’єктів: «– Ех, давайте, 

братця, втрьох битися з нею, бо сам я її не подужаю. Але ті два полякались і не 

хочуть битися – тікають» [6, с. 18];  

8) сформулювати умови, важливі для реалізації певної дії: «– Чи підеш, 

Іване, в гості до Поганина? – Піду! – каже Іван. – Тільки дайте мені дванадцять 

таких парубків, як і я, щоб були всі одного росту, одного обличчя» [6, с. 209];  

9) імперативне рішення: «…Іван-царевич пішов та їм наказав: – Ждіть, – 

каже, – або мене, або матері, хто-небудь вже з нас, а прийде» [6, с. 174];  

10) визначити власну позицію і цільову настанову: «– Нащо його тягти? 

Нехай королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору та тоді й пустимо, – він 

упаде та й уб’ється» [6, с. 47];  

11) віддати розпорядження, використавши забезпечену соціальним 

статусом владу: «Наказав цар своїм слугам притягнути міністра до берега» [6, 

с. 123].  

Свобода виявляється в праві людини не здійснювати певні вчинки. У 

текстах казок згадана позиція представлена такими формами відмови:  



1) як антиавторитарна настанова, викликана неспівпадінням позицій 

контрагентів: «– Я тобі добра хочу, – каже вірний товариш. Ти мене слухав і не 

шкодував. Дай слово, що ще одну пораду послухаєш. – Ні! Як такі будуть 

поради, не можу тебе слухати…» [6, с. 131];  

2) як результат осмислення перспектив саморозвитку: «– А тепер справимо 

весілля! Віддаю за тебе свою дочку! – Ні, зараз я іду по світу розуму 

набиратися, а весілля справимо потім, коли повернуся! – відповідає Іван» [6, 

с. 210];  

3) відмова, вмотивована приватними вузько практичними інтересами 

конкретної особи: «– Продай нам її. – Ні, не продам, бо мені самому треба» [21, 

с. 150];  

4) категорична відмова, яка засвідчує готовність суб’єкта відстоювати своє 

право на волевиявлення: «Я радше вмру, аніж буду жінкою кровожерливого 

дикуна!..» [6, с. 139].  

Казковий масив відтворює осмислення свободи як переходу від стану 

підкорення обставинам до стану змагання з ними. У казках представлено 

інтерпретацію свободи як здатності людини вільно визначати підстави своїх дій 

і відповідно реалізовувати себе: «Довго Іван-царевич побивався за жінкою, 

довго плакав гірко, розпитувався: що йому робити? Ніхто нічого не радив. От 

він узяв лучок срібний, набрав у торбинку хліба, тикви почепив через плече – 

пішов шукати» [6, с. 190]. 

Герої виявляють свободу через здатність діяти згідно з власними 

інтересами й цілями: «– Тату, позвольте мені повести нашого бичка на ярмарок 

та продать» [21, с. 80]. Волевиявлення суб’єкта казкового наративу спирається 

на усвідомлене бажання діяти: «– Що мені з того, що я дома? Хочу великого 

світа видіти, хочу помандрувати» [6, с. 279]; «Жила-була там жінка, і мала вона 

сина. Син ріс сміливим, відважним […] Коли хлопець виріс, сказав матері: – 

Піду в світ, хочу пізнати страх» [6, с. 80]. Декларація героєм власних 

можливостей є проявом його внутрішньої свободи: «– А я, – каже Бух 

Копитович, – можу стовп своїм кулаком розбити. Розсиплеться він на дрібен 

мак» [6, с. 61]. 

Когнітивно-семантичний простір свободи, відтвореної в казці, спирається 

на осмислені особистістю прагнення, бажання, потреби, інтереси тощо. 

Волевиявлення персонажа, зазвичай, вмотивовується свободою-потребою чи 

свободою-необхідністю. Свобода-потреба засвідчується прагненням героя діяти 

відповідно до своїх переконань: «Було в одного царя три сини – два розумних, а 

третій дурень. От прийшли вони до батька свого та й просять, щоб він 

відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і 

каже: – Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете» [6, 

с. 107]. Свобода-необхідність виявляється в неможливості відмовитися від 

вчинків, які суб’єкт дії вважає гідними: «Покинула дівчина волів пасти та й 

пішла по світу, шукаючи братів» [7, с. 178]. 

Свобода героя казки виявляється в праві підвищити матеріальний статус. 

Волевиявлення поліпшити якість життя постає з припущення такої можливості: 

«– Тату, пускай мене межи люди, може, щось зароблю, та й легше нам буде» 



[21, с. 199]. Усвідомлення свободи як запоруки перспективи діяти згідно з 

власними інтересами, дозволяє герою прогнозувати етапи зміцнення добробуту: 

«Я запряжу воли і піду у ліс, і там порубаю дров, продам, то й будуть гроші» 

[21, с. 161]; «От задумав чоловік розбагатіти. Вирішив купити маленьких 

бичків, вигодувати їх, продати і знов купити малих. За решту грошей зможе 

придбати шмат землі» [21, с. 75]. 

Отже, у казках фактична свобода представлена як антиавторитарна 

настанова суб’єкта, його здатність до вчинків і прийняття вольових рішень. Для 

героя казки ступінь свободи завжди пов’язаний з тими чи тими сферами права – 

особистою, соціальною, економічною, родинно-побутовою тощо. Свобода 

персонажа виявляється в його рішеннях щодо перспектив покращення власного 

життя, захисту чи набуття майна, збереження чи підвищення соціального 

статусу, забезпечення належних умов існування для себе і своїх близьких. 

Мовними знаками реалізації концепту «свобода» в казковому дискурсі 

слугують іменники «свобода», «воля», «неволя»; прикметники «вільний», 

«невільний»; дієслова з семантикою можливості, бажання, прагнення, 

рішучості, готовності до дії; імперативні та заперечні конструкції. Перспективи 

дослідження порушеної у статті наукової проблеми пов’язуються з вивченням 

моральноціннісного потенціалу фольклорної константи «справедливість», що 

значною мірою текстуалізується концептом «свобода» та його інваріантами. 
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УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО:  

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ДИСКУРСУ 

 

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). Міркуючи над цими проблемами, Л. Костенко у 

статті про Лесю Українку «Геній в умовах заблокованої культури» ставить 

закономірне питання: «Чому у поневолених народів є основоположники, борці, 

мученики, але менше авангардистських течій?». І дає прозору відповідь: «Тому 

що авангардисти б’ють шибки. А тут треба ламати ґрати» [21, с. 5]. Безнастанне 

вставання з колін, відродження, подібно до птаха Фенікса, із тотального 

попелища, систематичні нелегкі потуги повернути, утвердити й продовжити 

втрачені надбання – це той реальний шлях національної культури, який В. Стус 

афористично сформулював як «раптових спроб зазубрені шпилі» [39, с. 96]. 

Одним із таких потужних «паростів» стало унікальне явище українського 

культурно-мистецького та суспільно-політичного життя – шістдесятництво. 

Його представники (В. Симоненко, Л. Костенко, І. Драч, Д. Павличко, 

М. Вінграновський, Вал. Шевчук, Гр. Тютюнник, Г. Кочур, А. Горська, 

С. Параджанов, І. Миколайчук та ін.) стали духовними подвижниками, 

лицарями культури, ревними захисниками загальнолюдських і 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» [4, с. 184]. 

Завдання шістдесятників з позицій абсолюту, за словами М. Коцюбинської, 

«були вельми скромними. Вони по суті обстоювали право здорового глузду, 

повернення словам і поняттям їхнього питомого смислу, можливість говорити 

правду про очевидне, про те, що король, вбрання якого підносять до небес, 

насправді голий, а зневажена замурзана Попелюшка – прекрасна. Що не можна 

любити людство, зневажаючи власну матір […] Не можна будувати культуру, не 

знаючи її в усьому багатстві, без лакун і спотворень. Не можна мислити й 

творити в атмосфері незліченних табу. І ще і ще такі ж абеткові істини…» [22, 

с. 7]. Як на теперішній погляд, за цілком слушними міркуваннями 

В. Іванисенка, нічого неприродного («революційного») для літератури в 

творчості шістдесятників не було. «Проте читачі звернули увагу на милу і 

наївну безпосередність, властиву справжній поезії, відсутність офіціозної 

риторики, на природне чуття, довірливу і щиру розмову з читачем, – все це 

сприймалося тоді як виклик «основоположним принципам», бо ж щирість 

художника трактувалася тоді як замах на головний постулат соцреалізму – 

партійність літератури. Питання про щирість художника мало неминуче 

перерости в питання про незалежність творчої особистості, про свободу 

творчості» [12, с. 98]. Імператив щирості в художній концепції шістдесятників 

тотожний нефальшивості й істинності. Це як «вслухання митця у свій 

внутрішній голос, в інтуїцію. Ще – як мистецька совісність, коли пишеться не 

на догоду кон’юнктурі чи бажанню швидкої слави, а за істинним покликом 

серця» [40, с. 71]. Мабуть, саме тому ця риса так дратувала й лякала 

номенклатурних фарисеїв і сприймалася ними мало «не як скандал у 

благородному сімействі» (В. Панченко). Шістдесятники, «бунтуючи, 

повалюючи старих божків та їхні скомпрометовані «вартості», чимало зробили 

для деканонізації соцреалізму й утвердження нової якості гуманізму (кожна 

«маленька» людина – самоцінна!)» [29]. Їх авторську свідомість кодифікує 

гуманізм («людиноцентризм»), тобто «ідея самоцінності людського Я», що 

передбачала характерне для літературного покоління шістдесятників «по-

максималістськи загострене відчуття взаємозв’язку «людина-народ» [30, с. 56]. 

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» [35, с. 4]. 

Шістдесятництво не було політичною чи громадською організацією (хоча 

його представники гуртувалися в різні громади), навіть не літературною 

школою, течією (хоча в них були близькі естетичні пріоритети), радше 

мистецькою плеядою на кшталт київських неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, 

П. Филипович, М. Драй-Хмара, О. Бургардт), на перших порах – «товариством 

високоосвічених і високоталановитих, національно свідомих людей, об’єднаних 

взаємною повагою і спільністю ідеалів. В їхньому колі завжди панували 

взаєморозуміння і взаємоповага, своєрідна шляхетність у стосунках…» [12, 

с. 100]. 

Сьогодні існує чимало тлумачень поняття «шістдесятництво». Ведуться 

жваві й досить гострі дискусії щодо його суті й місця в тодішньому та 



сучасному літературному процесі, впливу на пробудження національної 

свідомості українців, хронологічні межі, персоналізацію тощо. Однак немає 

розбіжностей у поглядах на шістдесятників як на «славних лицарів волі, які 

могли б із чистим сумлінням сказати про себе словами великого Т. Шевченка: 

«Ми просто йшли. У нас нема / Зерна неправди за собою...» [3, с. 89]. 

Г. Касьянов підкреслює, що то вони «символізували національно-культурне 

відродження 60-х, його спадкоємність і життєву силу» [15, c. 150]. 

В. Іванисенко називає це покоління «несподіваними пришельцями», які твердо 

знали, що прийшли 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» [12, с. 99]. А. Ткаченко 

підкреслює, що «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» [42, с. 9].  

Молоді протестанти організовували в Києві літературні вечори, присвячені 

видатним діячам української культури. За свідченням очевидців, такого роду 

заходи «стали збирати чи не більше людей, ніж футбольні матчі» [24]. 

Ставились напівзаборонені п’єси Миколи Куліша, проводились активні дискусії 

з питань національної культури, її минулого, сучасного та майбутнього. Подібні 

творчі об’єднання утворювались в інших містах. Усі вони мали виразну 

національну зорієнтованість. Величезною популярністю користувались 

публікації ідеологічних лідерів руху «шістдесятників» – Івана Дзюби, Івана 

Світличного, Євгена Сверстюка. Можна сказати, що «шістдесятники» 

сколихнули все суспільство, в якому ідея національного відродження набувала 

дедалі більшого поширення. Клуб творчої молоді ініціював створення 

Громадської комісії з питань дослідження місць масових поховань у Биківні 

поблизу Києва (до складу комісії входили Л. Танюк, В. Симоненко та 

А. Горська). Комісія надіслала владі меморандум і виступила з пропозицією 

встановити пам’ятник жертвам Биківні (місце масових страт українства в 

період сталінської вакханалії). Членами Клубу творчої молоді та подібних 

об’єднань провадилась величезна робота по збереженню й відновленню 

національних святинь. Так, у 1963 році київський Клуб з ініціативи Г. Логвина 

організував експедицію по Україні, внаслідок якої за посередництвом 

М. Рильського було надіслано листа до ЦК КПУ із вимогою запобігти 

руйнуванню пам’яток української культури (це був перший випадок 

колективного листа в Україні) [5]. Шістдесятники стали новобранцями 

української літератури, які заклекотіли «гейзерами» творчості в епоху 

демократичних змін, вбачаючи своє основне покликання в тому, «щоб будити 

приспану національну свідомість» [34, с. 45]. 

Останніми роками вченими зроблено посутній крок у вивченні «першої 

хвилі» шістдесятників (В. Симоненка, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка, 



М. Вінграновського та ін.). Як підкреслює В. Дончик, надзвичайно важливе 

завдання, що постає перед істориками літератури – «персоналізувати» 

шістдесятництво – розглянути кожного окремо, не в дусі традиційного 

літературного портретування (це є, і цього забагато), а проаналізувати різний 

вибір, різні долі, позиції, версії, шляхи, дискурси. Адже В. Стус – один вибір і 

доля, Ліна Костенко – схожий вибір, але інша доля, М. Вінграновський – ще 

інший, Б. Олійник – спільний, схожий початок і зовсім протилежний вибір, 

В. Коротич – взагалі все протилежне. А Дзюба? Чи Світличний, Сверстюк? А все 

на початку 60-х років було єдиним рушенням і навіть в міжособистісних 

стосунках були єдність і порозуміння» [44, c. 45]. 

Не ставлячи за мету вичерпно проаналізувати наявні в літературознавстві 

дефініції «шістдесятництва» та з’ясувати індивідуальні особливості художньо-

стильових парадигм його репрезентантів, зважимось пристати до слушної думки 

Л. Тарнашинської про те, що «досі не маємо об’єктивного, цілісного й 

комплексного дослідження природи шістдесятництва» і що, «попри широкий 

інтерес до нього наукової громадськості, воно й понині залишається terra 

incognita, якщо мати на увазі дослідження його як явища в усіх взаємозв’язках». 

Дослідниця стверджує, що «це відбувається через нерозробленість багатьох 

основоположних теоретичних засад і невиробленість критеріїв (навіть саме 

поняття «шістдесятники» часто подається в літературознавчих розвідках у 

лапках, що вказує на певну частку сумнівів щодо наукової правочинності чи 

коректності цього, скажемо так, досить умовного, однак усталеного поняття), без 

яких подолати цю спонтанність та фрагментарність дослідження методологічно 

неможливо» [41, с. 156]. М. Наєнко у низці статей-спогадів «Шістдесятництво: в 

історії і в сучасності» говорить про те, що нинішні постмодерністи (в лапках, 

тобто) намагаються всіляко знеславити шістдесятників, бо ж вони, мовляв, 

залишалися у рамках своєї ідеологічної епохи […] Коротше кажучи, уявлення 

про шістдесятництво вкрай розмите» [27]. Подільський шістдесятник 

М. Мачківський, який активно включився в нову дискусію про шістдесятників, в 

альтернативному щодо низки публікацій М. Наєнка на сторінках «Літературної 

України» (серпень-вересень 2008 року) дослідженні «Згадаймо всіх – поіменно» 

відзначає, що «попереднім публікаціям про шістдесятників бракувало 

конкретності, проникнення в суть явищ, шкодили поверховість, надмірна 

тенденційність, зациклення лише на кількох найпомітніших іменах [24]. Отже, й 

сьогодні актуально звучать слова І. Дзюби, сказані ще 1991 року: «Є вже чимало 

літературознавчих розвідок, навіть книжок, присвячених окремим, 

найрепрезентативнішим постатям; є й спроби узагальнень; започаткувалася вже 

й відповідна мемуаристика. Проте до повної і об’єктивної картини 

«шістдесятництва» – як у його літературних, так і в громадсько-політичних 

аспектах – ще дуже й дуже далеко. Хоч час би вже всебічно осмислити це 

явище» [8]. 

Унікальним джерелом вивчення різних аспектів шістдесятництва стала 

книга спогадів І. Жиленко «Homo feriens», що побачила світ у видавництві 

«Смолоскип» 2011 року. Є. Сверстюк зауважує, що ніхто так, як вона, «не 

розкрив життя шістдесятників, цькованих і внутрішньо вільних під гітом 



диктатури» [38]. Тут подано зріз тодішнього історичного часу, образ доби 

загалом та її репрезентантів зосібна крізь призму власного «Я» авторки, її 

персональної ідентифікації. І. Жиленко «передає відчуття напруженої, 

задушливої суспільної атмосфери кінця 60-х – початку 80-х, існування в умовах 

«заблокованої культури», тиск держави на приватність особи, нищення в різний 

спосіб ідеологічно незаангажованих митців, особливості політики 

денаціоналізації та способи протистояння їй. Вона не лише ретельно фіксує 

події, а й пропонує їхнє осмислення в контексті прожитого й пережитого, 

окреслює своє місце в суспільному житті й літературному процесі» [16, с. 49]. 

Відомий культуролог-шістдесятник Р. Корогодський назвав це явище одним із 

найцікавіших в українському громадсько-політичному та культурно-духовному 

житті другої половини ХХ століття. Однак, на його думку, в суспільстві й досі не 

просто немає одностайної оцінки ролі шістдесятників у процесі становлення в 

Україні державності. Розбіжні, часом протилежні погляди висловлюють і самі 

шістдесятники [18]. Є. Сверстюк вважає, що це «велике явище другої половини 

ХХ століття, дивне своєю появою в непевну пору відлиги і стоїчним 

протиставленням неосталінізмові та живучою енергією в пору лібералізації. 

Може, найвидатніше явище в Одіссеї нашого відродження» [37, c. 23]. Еліта 60-

х, за словами М. Лановик, «розколола художнє життя СРСР на дві частини: з 

одного боку – бездуховний, безликий стиль маси, яка весь час поповнювалась 

людьми, що не мали чому себе присвятити; з іншого – глибоко філософські, 

високомистецькі художні стилі, в кожному з яких відбилась людська 

особистість» [23, с. 144]. Т. Гундорова дефініює шістдесятництво як «рід 

інтелектуалізму. Останній на відміну від богеми буває найчастіше 

політизованим. Спротив системі і культ індивідуальної незалежності, лібералізм 

– прикмети такого інтелектуалізму. Культурно й соціально українське 

інтелектуальне шістдесятництво близьке до західного екзистенціалізму, однак 

між ними існувала суттєва різниця, яку культурна антропологія визначає як 

відмінність між індивідуалізмом і соборністю (органічністю, автентичністю). 

Українські шістдесятники були соборниками, а точніше – народниками. Та 

модель світогляду і той тип культури, які стали ідеальними для шістдесятників, 

визначалися на шляху синтезу народної культури з культурою модерною» [6, 

с. 6]. 

Традиційно шістдесятництво розглядають як добу всезагального морального 

й духовного піднесення в країні, викликаного докорінними змінами у внутрішній 

політиці влади, що їх реальним наслідком стало нетривале повернення 

суспільству ясного бачення загальнолюдських цінностей. Про шістдесятництво 

говорять і як про певний соціально-психологічний тип свідомості (поведінки, 

чину), властивий значній частині суспільства, насамперед інтелігенції. 

Шістдесятництво трактують як національно свідому молоду національну еліту, 

котра відверто протиставила себе тоталітарному режимові унітарного 

суспільства з його політикою денаціоналізації та придушення прав людини, 

культивуванням провінційності й меншовартості української культури, 

категорично не прийняла «фальші, демагогії, оказенювання людських стосунків і 

літератури» [14, с. 28]. 



Одним із суперечливих питань, активно дискутованих літературознавцями, є 

питання про хронологічні рамки шістдесятництва. Це ж бо «моноліт, хоча й 

рухливий, неоднозначний […] Це – назва літературного процесу, що не 

вимірюється одним десятиріччям» [25]. У який спосіб і за якими ознаками його 

персоналізувати? Ці та низка пов’язаних із ними питань вимагають багатьох 

уточнень, пояснень і з’ясувань. Як підкреслює Л. Тарнашинська, на сьогодні 

«більшість дослідників схильна вважати, що шістдесятництво визначається 

періодом 1960–1963 рр., оскільки далі почалися ідеологічні нагінки й потужний 

вихлюп свіжих мистецьких сил, по суті, було загнано в андеґраунд. Інші не 

можуть утриматись від спокуси й певної логіки долучити до літературних з’яв 

тієї пори й подальші творчі набутки, скажімо, Григора Тютюнника чи Василя 

Стуса, Ігоря Калинця, представників т. зв. Київської школи [41, с. 156]. 

Н. Зборовська зазначала, 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» [11, с. 351]. На думку 

М. Лазарука, «шістдесятництво лише умовно обмежене в часі» [44, с. 47]. В 

цьому сенсі має цілковиту рацію В. Яременко, який стверджує, що 

шістдесятництво залишиться у літературознавчій та історичній термінології як 

«неповторність», як поняття містке, що включає в себе не тільки часові рамки, а 

й численні характеристики, які вказують на явища, що стали визначальними і 

дали напрямок літературного розвитку на майбутнє» [45]. Міркуючи про 

хронологічні параметри українського шістдесятництва, М. Наєнко ствердно 

запевняє, що «як емоційно-естетичний післямодернізм, воно перестало існувати 

в другій половині 60-х років […] Після цього частина шістдесятників фактично 

зійшла з художньої дистанції» [28]. Його опонент М. Мачківський переконує, що 

«межі шістдесятництва досить широко розсунуто, а число його подвижників – це 

зовсім не те вузеньке коло із шести-семи імен» [25]. 

На тлі шістдесятницького покоління переважно говорять про «профілі» 

(Л. Тарнашинська) поетів (за винятком, хіба що таких могутніх талантів-

прозаїків, як Вал. Шевчук, Гр. Тютюнник, Є. Гуцало, що увійшли в літературний 

процес трохи пізніше). Драматичну долю опозиційно настроєних прозаїків-

шістдесятників яскраво демонструє біографія І. Чендея. Відомо, що після збірки 

повістей та оповідань «Березневий сніг» (1968) його було виключено з партії, 

піддано цькуванням і нагінкам, по суті, відлучено від літературного процесу. Як 

зазначає С. Кіраль (глибокий дослідник епістолярної спадщини письменника. – 

Г. Р.), «заборонителі» в героях творів І. Чендея впізнавали себе – бездуховних 

кар’єристів, жадібних до грошей, ницих, бездарних і некомпетентних, які в 

гонитві за високими званнями, посадами, чинами готові зректися рідної мови, 

знищити архітектурні пам’ятки, звести шкідливі заводи, вирубати правічні 

карпатські ліси. Байдужість до простої людини, до природи боліла І. Чендею, він 

намагався застерегти від тотального руйнування віковічних морально-етичних 

ідеалів і традицій…» [17, с. 49]. Тут не можна оминути імені надзвичайно 

талановитого прозаїка Анатолія Шевчука (рідний брат Валерія Шевчука), після 



дебюту якого критика передбачала, що «незабаром в українській літературі зійде 

нова яскрава зірка» [7, с. 51]. Звинувачений у націоналістичній та 

антирадянській пропаганді, він був арештований у 1966 році й засуджений до 

п’яти років каторги. І лише в 1991 році в демократичній Україні після тривалого 

«мовчання» письменник дістав змогу вийти до читача з книгою оповідань. Із 

поколінням шістдесятників єднала та «високовольтна лінія напруги», зміст та 

експресію якої зумовила домінантна шевченківська тема «душі, що «внутр 

ридає», і надзвичайно талановитого прозаїка-гуманіста Р. Андріяшика, 

драматичне входження якого в національне письменство вимагає не одного 

дослідження. Його роман «Люди зі страху», поряд із геніальною новелістикою 

Гр. Тютюнника, у середині 60-х років увійшов до «золотих списків» (І. Дзюба) 

української літератури, ставши її «окрасою» (С. Кіраль), проте й досі не зробило 

ім’я автора її «офіційним обличчям» (А. Дністровий). Діалектика особистого й 

усезагального (національного) визначила основу художньо-естетичних пошуків 

цих (як, власне, й багатьох інших) письменників, для яких характерне 

ототожнення народної рани із особистою бідою. Їх вочевидь зближує і 

тичининське «За всіх скажу, за всіх переболію…». Шістдесятники єдині, 

насамперед, у своєму прагненні «олюднення світу», що й визначило «силу 

етичного суб’єкта й відповідну етику, а отже, і художньо-естетичні засоби 

творення світу» [40, с. 3]. 

У плані персоналізації шістдесятництва йдеться про два важливі, на наш 

погляд, моменти. Перший пов’язаний із «недорахуванням» у реєстрі 

шістдесятників митців, так би мовити, «неголосної хвилі», що увійшли в 

літературний процес у період завершення хрущовської відлиги й поступового 

наступу політичних «заморозків». Це такі поети, як В. Голобородько, В. Кордун, 

Г. Чубай та ін. Їх сьогодні називають «витісненим поколінням». Будучи 

«витісненими» через посилення репресивного тиску в літературне підпілля й на 

узбіччя тодішнього життя, вони все ж «зуміли витворити напрочуд оригінальне 

явище в контексті української й навіть світової культури […] І це явище мусить 

бути певним чином означене для читацької свідомості» [2, с. 3]. До поетів цього 

покоління, що їх дехто іменує постшістдесятниками, відносять і Т. Мельничука, 

який у 70-і роки поповнив лави поетів-в’язнів. Саме за ґратами його хист 

розкриється особливо яскраво. 

Цілком новаторським і досі не вивченим мистецьким явищем у контексті 

творчості шістдесятників постає поезія так званої «тихої лірики», представники 

якої «уникали співпраці з режимом, обстоювали творче самовираження, 

виступали проти засилля провідного на той час літературного методу 

соцреалізму. Занурились у себе, у своє мистецьке «Я» й розкошували у власній 

творчості [43, с. 87]. Неабияким мистецьким талантом у цьому переліку 

вирізняється постать В. Підпалого. Його творчість, що припадає на 60–70-і рр. 

(прижиттєві збірки: «Зелена гілка», «Повесіння», «В дорогу – за ластівками», 

«Вишневий світ»), «увиразнила ознаки «тихої лірики» й постала в 

національному письменстві як наслідок внутрішнього протистояння автора 

тоталітарному режиму в умовах ідеологічного тиску на особистість» [32, с. 95]. 

Однак у замкненому колі шістдесятників, в «обоймах» його репрезентантів і досі 



не знаходиться чільного місця яскравій постаті В. Підпалого, що був з-поміж 

своїх сучасників «еталоном людської чесності» (М. Коцюбинська). «Хіба ж його 

вина, що не потрясав новими карколомними образами, що твердо стояв на 

традиційній землі, освяченій геніальною простотою Тараса Шевченка, що, 

курячи безперестанку сигарети чи за робочим столом, чи в колі друзів, не пускав 

диму в очі людям? Навпаки, в цьому є щось виважено лицарське, притаманне 

українському характеру, що розвивався «без ґвалту, без крику». В цьому є щось 

хліборобське, вивірене ціною власноруч вирощеного зерна» [31, с. 72]. 

Сьогодні очевидно, що В. Підпалий, поза сумнівом, становить «цвіт свого 

покоління, небучну окрасу своєї пори» (Є. Гуцало). Ще більше переконуєшся в 

цьому, читаючи та перечитуючи книгу його життя «Золоті джмелі» (саме так 

можна визначити її жанрову природу), що побачила світ у київському 

видавництві «Твім інтер» після довгого драматичного шляку до читача аж у 

2011 році. Після осягнення цього духовного Космосу, вкотре пересвідчуєшся, 

що «високе склепіння храму Слова» (П. Засенко) для В. Підпалого – поета й 

редактора – було свого роду священнодійством, формою щоденної молитви, в 

якій він обстоював праведне й доброчинне, утверджував Шевченкове 

«неложними устами / казати правду» (епіграф до вірша «Зимова казка»). Звідси 

– розуміння істинного смислу його рядків, котрі вповні можна сприймати як 

життєве й творче кредо всього покоління шістдесятників: «В душі добувши 

слово з тайників, / Дай мисль йому – для плавання вітрило…» («Пролог 

поета»). 

Другий момент, що стосується й досі не вирішеної проблеми «забутих» 

шістдесятників, пов’язаний із географічним чинником. Її уточнює безпосередній 

учасник цієї літературної доби П. Перебийніс. У недавньому діалозі з І. Драчем 

на запитання, чи вважає себе той шістдесятником, добре знаний в Україні поет, 

редактор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 

однозначно відповів: «Справедливіше буде сказати, що я шістдесятник за духом 

і словом. І не тільки тому, що вже у шістдесят другому друкував окремі вірші й 

невеликі добірки в «Літературній Україні», «Дніпрі» та «Вітчизні». В ті 

переломні часи, коли ви заявляли про свій потужний талант у цивілізованих 

столицях, ми у глибинках залишалися непоміченими. Ви гриміли Дніпром, а ми 

дзвеніли джерельцями, струмочками, річечками й живили ними широку течію 

шістдесятництва. Ніхто сьогодні не пише про це. А даремно» [1]. Аналогічне 

можна сказати й про талановитого закарпатського поета П. Скунця, становлення 

особистості якого, як, власне, і його ліричного «Я», «типове для більшості 

нонконформістів-шістдесятників» [13, c. 75]. Громадянська позиція П. Скунця, 

засвідчена його особистими стосунками з такими інакодумцями, як В. Чорновіл, 

М. Руденко, особливо рельєфно прочитується у сміливій як на 1971 рік поемі 

«Розп’яття», котра, по суті, стала виразною алюзією на політичну ситуацію в 

Україні. Безумовно, тут не можна оминути й імені сумського шістдесятника 

М. Данька, збірку «Червоне соло» (1967) якого називали «найсміливішою 

книжкою» (П. Бондар) в Україні повоєнного часу. Після її написання та 

публікації добірки віршів на сторінках чехословацької «Дуклі» (1967, № 4) ім’я 

поета з його виразною націєцентричною світоглядною домінантою було 



вилучено з читацького обігу на довгих 18 років. 

Цікавим «поворотом» щодо персоналізації шістдесятництва стали міркування 

М. Наєнка в одній із останніх публікацій на сторінках «Літературної України» 

(15. 08. 2013 р.) щодо розімкнення кордонів цього мистецького явища. У статті 

«Шукай у морозах весну» він, зокрема, веде мову про «польську шістдесятницьку 

вітку» й «українське шістдесятництво в Словаччині». В цьому мистецькому 

контексті дослідник відводить чільне місце таким поетам, як Віктор Гайний 

(«Шумлять Бескиди», 1959), Йосип Шелепець («Що в серці моєму», 1961), Іван 

Мацинський («Карпатські акорди, 1961), Михайло Дробняк («Розлуки і зустрічі», 

1964) та ін. На особливий статус у цьому ряду претендує Сергій Макара. 

Дебютувавши в 1958 році збіркою «Осяяна юність», багатьма віршами, кряжовою 

ідеєю яких був «розстріляний гуманізм» у Чехословаччині, він і сьогодні активно 

виступає зі своїми поезіями та перекладами, розвиває кращі риси «того 

літературного гарту, який здобував разом з історично значущим 

шістдесятництвом та розвивав і розвиває в умовах вільного українства в 

незалежній Словаччині» [26]. 

У контексті численних сучасних дискусій про феномен шістдесятництва 

серед «відкритих» питань залишається і його визнання не лише столичним, а 

«соборно-українським» явищем. Як відлуння «на процес духовного оновлення 

суспільства практично у кожному обласному центрі України із запізненням на 2–3 

роки активізувався духовний протест проти знецінення прав людини. Кожен 

регіон мав вияви пробудження громадянської активності у форматі літературної 

творчості. Варто назвати імена відомих митців з їх адресами: В. Лучук (Львів), 

Р. Третьяков (Харків), П. Скунць (Ужгород), А. Бортняк (Вінниця), Б. Нечерда 

(Одеса)» [9, с. 225]. У період активного заповнення лакун в українському 

літературному процесі наприкінці 1980-х років І. Римарук ставив справедливе 

питання: «Ті ж не такі вже й далекі 60-ті – чи маємо про них повне й об’єктивне 

уявлення? Постійно повторюємо кілька гучних імен, але так годі відтворити 

цілісність, безперервність творчого і психологічного процесу» [33, с. 104]. Отже, 

нагальною постає сьогодні потреба спростувати уявлення про шістдесятництво як 

«невеликий, замкнений на себе гурт елітної літературної молоді, відгородженої від 

загалу. Справді, сталося так, що найперші шістдесятники виявились і 

найталановитішими, а тому й створилася сама собою «обойма» з десятка імен, 

яку, за звичкою, називають і тепер. При цьому поза увагою залишається довгий 

ряд першорядних майстрів слова, які відкрито відмовились від соцреалізму і 

принципу партійності. Звичайно, І. Драч у нас один, і немає другого Є. Гуцала. 

Але ж виблискують, безумовно, розбуджені епохою шістдесятництва, самобутні 

таланти поетів В. Голобородька, П. Мовчана, В. Підпалого, В. Кордуна, 

М. Воробйова, В. Рубана, О. Лупія, Б. Мозолевського, П. Перебийноса, 

В. Коломійця, П. Засенка, Б. Нечерди, Т. Третьякова, В. Базилевського, 

М. Луківа…» [12, с. 100]. Р. Корогодський у своїй феноменальній книзі спогадів 

«Брама світла. Шістдесятники» (Львів, 2009) вводить у шістдесятницьку орбіту 

кілька десятків художницьких імен, слушно зауважуючи, що їхня роль в 

оновленні мови мистецтва була далеко не меншою, ніж роль літераторів: Опанас 

Заливаха, Георгій Якутович, Григорій Гавриленко, Веніамін Кушнір, Людмила 



Семикіна, Галина Севрук, Любомир Медвідь, Олексій Захарчук, Михайло 

Вайнштейн, В’ячеслав Дозорець, Юрій Химич, Андрій Бокотей, Богдан Сорока, 

Леся Крип’якевич, Валентин Задорожній, Борис Довгань, Ірина Макарова-

Вишеславська та ін. В цьому ряду він виокремлює і львівську, чи, як він її називає, 

«галицько-паризьку» школу (учнів Карла Звіринського, Романа Сельського і 

Олекси Новаківського), що отримали відчутно іншу освіту й іншу підготовку, ніж 

їхні однолітки з «великої» України [18]. 

Розмірковуючи над спонуками виникнення шістдесятництва, його 

термінологічним означенням, творчим спрямуванням, роллю в суспільно-

політичному й культурному житті 60-х років і подальшого часу, І. Жиленко 

пише: «Шістдесятництво – не течія, і тим паче – не «школа». Це був Рух опору 

інтелігенції, дух бунтарства, що об’єднував абсолютно різних – і за манерою 

віршування, і за жанром, і навіть за родом діяльности – людей. Але, безперечно, 

основою шістдесятництва був пошук нового: нових виражальних засобів і 

нового світогляду. Шістдесятники – кожен по-своєму – несли нове» [10, с. 756]. 

Як свідчив Р. Корогодський, це була «мала «шопта», за виразом В. Стуса, «дуже 

різних індивідуальностей. Людей різного особистого досвіду, різних 

психологічних установок, різного рівня обдарування, культури, об’єднаних 

єдиним – усвідомленням себе національною інтелігенцією. Ота малочисельна 

група (не асоціація, не партія) була об’єднана виключно громадянським 

самоусвідомленням, внутрішнім заангажуванням кожного і дружніми 

взаєминами, симпатіями всіх до всіх. Були, звичайно, винятки, що лише 

увиразнювали правило». Усіх їх об’єднувала жага знань і самовираження через 

активну діяльність, творчість і чітко усвідомлений, як абсолют, вимір 

моральності. У світі, наскрізь фальшивому, тлінному, деформованому, 

моральність стала паролем» [20]. 

В 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 не розгубилась перед складністю 

завдань і серйозністю допущених помилок?» [13, с. 96]. Сьогодні ми не можемо 

уявити собі національну культуру «без творчої когорти шістдесятників. Ці митці 

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» [36]. Велика загадка тривалої живучості 

шістдесятників, очевидно, в тому, що світ прийняв мову, вистраждану тим 

драматичним поколінням» [37, с. 32]. Тому які б численні (почасти й полярні) 

означення не давали явищу шістдесятництва, очевидно одне – його 

репрезентанти щиро жадали сповнити «озоном нелукавого слова» (В. Панченко) 



складну й суперечливу постсталінську епоху, активно втілювали ці прагнення в 

життя і творчість. Муза цього кола талановитих митців матеріалізувалась у слові 

Правди як «солодкій в венах міці» (Л. Костенко). Воно було їхньою силою й 

воднораз мукою, основною зброєю в нелегкій і виснажливій боротьбі з 

антисвітом. 
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О. А. Зарудняк 

 

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ  

В НОВЕЛАХ ГРИГОРІЯ КОСИНКИ 

 

Григорій Косинка (Стрілець) належить до тієї плеяди українських 

письменників тридцятих років двадцятого століття, яких більшовицька влада 

піддала найжорстокішим репресіям. Письменник прожив недовге (35 років), але 



плідне творче життя. Виходець із села, він не порвав із селом. Усі його новели 

присвячені складному, багатогранному, нелегкому життю українського 

селянина. І це відобразилося не тільки в сюжетах творів, а й на їх мові – 

авторській мові та мові персонажів. Мова новел барвиста, соковита, пересипана 

народними зворотами й водночас проста селянська мова. 

Синтаксичні конструкції мови новел Косинки репрезентують усю 

багатогранну систему українського синтаксису, більшою чи меншою мірою 

вживаних із певною стилістичною метою відповідних синтаксичних одиниць. 

Прості лаконічні сюжети новел зумовили активне використання простих 

речень. Письменник добре усвідомлював, що для напівписьменних українських 

селян двадцятих-тридцятих років минулого століття, на кого розраховані були 

його твори, слід писати простою мовою, близькою до мови самих читачів. У 

тому числі й простими синтаксичними структурами. Це прості двоскладні, 

здебільшого неускладнені речення з різноманітною стилістичною семантикою. 

Прості речення посідають значне місце і в авторському контексті, й у 

мовленні персонажів. Переважно вони виконують функцію констатації факту, 

події, явища. Найчастіше присудки в таких реченнях стоять у формі дієслів 

минулого часу, рідше – теперішнього. За синтаксичною структурою це 

непоширені й поширені речення. І ті, й ті автор вживає однаковою мірою. 

Схильний до конкретності й лаконічності, Косинка непоширені прості 

речення часто вживає на початку абзацу в авторській мові: «Я був щасливий»; 

«Всі притихли»*, 12  «Був ранок» [с. 43]; «Заплакали села...» [с. 45]; «Я 

засміявся» [с. 74]; «Дощ перестав» [c. 89]; «...Хата співала» [с. 125]; «Горить 

село» [c. 44]; «Січовик вартує» [с. 48]; «Я жду» [с. 95]; «Я йду...» [с. 101]. 

Така послідовність розміщення непоширених речень і наступного 

контексту створює певну стилістичну напруженість, формує підсвідоме 

передчуття, бажання дізнатися, що було далі. 

Як відомо, в усіх стилях літературної мови, зокрема і в художньому, 

домінують прості поширені речення. Найчастіше вживаються розповідні 

речення, які повідомляють про факт дійсності чи певне явище. Розповідні 

речення притаманні монологічному мовленню, і тому вони становлять 

основний вид наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів. У 

художньому стилі їх вживання звужується в результаті поширення питальних і 

спонукальних речень. 

У новелах Косинки прості поширені речення вживаються в основній своїй 

функції – бути засобом повідомлення, без виразного стилістичного 

забарвлення: «До хати ввійшла довгобраза жінка» [с. 371]; «Мати журливо-

безнадійно глянула на образи» [c. 8]; «Довго і гарно балакав промовець» [c. 39]; 

«І тінь хрестом лягла на гречці…» [c. 45]; «І легко стукнулась об корч 

рушниця» [c. 51]; «На настільнику змішалась з кришками хліба червона кров» 

[c. 54]; «Петра образило останнє Мартине слово» [c. 67]. 

Разом з тим є чимало простих поширених речень із метафоричним 

                                                           

* Косинка Г. Твори. – К.: Молодь, 1972. – 222 с. – С. 40. Далі, посилаючись на це видання, 

зазначаємо сторінку в квадратних дужках після цитованого тексту. 



забарвленням: «Сонце ллє електрику на обшарпані оселі села Шубовки» [c. 39]; 

«…Надворі гуляє люта зима» [c. 41]; «В повітрі почали робити гімнастику 

золоті руки» [c. 49]; «Хай простять мені смугляві берези» [c. 55]. 

Важливу стилістичну функцію в мові письменника виконують односкладні 

речення. Структурна й семантична різноманітність таких речень збагачує 

стилістичні можливості мови. Їх особливістю є те, що зміст і стилістичне 

осмислення розкриваються в контексті або ж у певній ситуації. Семантика 

цього типу речень надзвичайно багатоманітна. Ними можуть передаватися різні 

часові відношення, вказівки на конкретний предмет, почуття, психологічний 

стан людини й стан природи тощо.  

Помітне місце тут посідають номінативні та безособові односкладні 

речення. Номінативні речення і за своєю формою, й за стилістичним значенням 

чітко виділяються серед інших синтаксичних структур. У переважній більшості 

це непоширені речення з різною стилістичною семантикою. У структурі 

контексту вони стоять на початку абзацу та в указують на поняття чи явища. 

Нерідко ними означуються хронотопічні структури авторського тексту, як-от: 

«Обіди. Сонце ллє електрику на обшарпані оселі села Шубовки» [c. 39]; «Був 

ранок. Світова зоря покотилася метеором в сизо-чорний дим скирт, і над 

тополями зійшло червоне, як кров, сонце…» [c. 43]; «Ніч. Електричні ліхтарі, 

як парубки, моргають на молоді тополі» [c. 47]; «Літо. Починає 

благословлятися на світ» [c. 31]; «Літо. Ранішній солодкий сон» [c. 31]. 

Номінативними реченнями автор передає емоції, внутрішні почуття героїв: 

«Жахливий крик. Тікають, давлять…» [c. 50]; «Сміх. Підходять до садка…» 

[c. 51]; «– Таке паскудство скрізь…» – Отець Василь аж сплюнув» [c. 55]; 

«Мені такий жаль та сум…» [c. 83]. 

Досить талановито Косинка використовує поширені номінативні речення в 

описах місцевості, пейзажу, природи. «Сонний, тихий радянсько-польський 

кордон!» [c. 147]. І уявляється невелика річка Збруч. Поля по обидва боки 

річки, засіяні пшеницею. Ясний день. Прикордонник, який пильнує, що 

робиться по обидва боки кордону. І непорушна тиша… І все це передано одним 

реченням. Яскрава картина передається і в такому лаконічному описі: «Над 

степом – синій і ласкавий день» [c. 216]. І тут уява читача відтворює і степ, і 

день. Вона, очевидно, не співпаде з авторським сприйняттям пейзажу, але буде 

близькою до неї. 

Отже, номінативні речення в новелах Косинки є потужним стилістичним 

засобом, який вносить у художній текст ефект експресії, емоційного 

напруження, передає лаконізм висловлення. 

Друга велика група односкладних речень, широко використана Косинка, це 

безособові речення, що становлять полісемантичну синтаксичну структуру. І це 

забезпечує їх стилістичну багатогранність. Основою, на якій ґрунтуються 

стилістичні властивості безособових речень, є невідповідність між 

синтаксичною структурою та семантичним значенням. Досить часто безособові 

речення вживаються з експресивним відтінком. Головний член у безособовому 

реченні може виражатися безособовим дієсловом («Уже світає») та особовим у 

значенні безособового («Повіяло зимою»).  



У новелах Косинки зафіксована значна кількість безособових речень із 

різними семантико-стилістичними значеннями. Зокрема це вираження стану 

природи й стану людини. Стан природи передається в різний спосіб: 

1. Вживанням у функції головного члена речення безособових дієслів:  

«Вечоріє … Повертаються додому змучені, в пилюзі, голодні» [c. 33]. 

2. Вираження головного члена речення зворотними дієсловами: 

«Розвиднялось. На небі тремтіли ще досвітні зорі» [c. 41]; «Починає 

благословиться на світ» [c. 31]. 

3. Головним членом речення виступає прислівник: «Тихо. На ставку 

скрекотять жаби» [c. 34]; «В хаті холодно. Піч як фортеця, зайнята козаками-

дітьми» [c. 41]. 

Зустрічаємо в текстах письменника вираження головного члена речення й 

іншими способами: 

- особовим дієсловом у значенні безособового або іменником: «Аж під 

серцем зашеміло Смолярчукові» [c. 134]; «У хаті засмерділо горілим зерном…» 

[c. 84]; «Скрутило, видно, козака» [c. 104]; 

- дієслівною формою на -но, -то, що вказує на дію в минулому й на 

досягнення результату в момент мовлення: «Цілі вулиці викошено огнем-

косою» [c. 45]; 

- категорією стану, що передає внутрішній стан людини: «Мені зробилося 

смішно» [c. 88]; «Дивно Коропові: він добре знає, що шматок перепічки… він 

ще вчора звечора з’їв» [c. 102]; «Страшно, моторошно Гришці на степу глухої 

ночі» [c. 18].  

Подибуємо в мові новел Косинки й інфінітивні речення, тобто односкладні 

речення, головний член яких виражений формою інфінітива. Вони 

характеризуються емоційністю й активним вираженням модальних відтінків: 

необхідність, повинність, бажання (якщо при інфінітиві стоїть частка би, б), 

наказ: «Не здивувати київських парубків піснею. Ніколи!» [c. 168]; «Ой 

матінко-вутонько, де ж нам тебе зустрічати-виглядати?» [c. 82]; «Гукнути б 

йому (дядькові) отак по-парубоцькому» [c. 148]. Інфінітивні речення як один із 

стилістичних засобів письменник використовував рідко. 

Відомо, що важливим стилістичним фактом у структурі та семантиці 

простого речення є його ускладнення. Речення ускладнюються однорідними 

членами, вставними словами, вставленими реченнями, відокремленими 

членами речення, звертаннями. В новелах Косинки засвідчені усі існуючі в 

синтаксичній структурі мови види ускладнень. Усі вони тією чи тією мірою 

надають певного стилістичного колориту (змістового, емоційного) і описам, і 

діалогам (монологам).  

В описах дії, пейзажу, ситуації, обстановки автор нерідко користується 

реченнями, ускладненими однорідними членами. Однорідність членів речення 

увиразнює мовлення, зосереджує увагу читача на предметі, дії, ознаці, надає 

висловленню експресивності. Домінують у мовотворчості письменника речення 

з однорідними присудками, що вказують на концентрацію дії. Досить рідко він 

вживає присудки без залежних слів. Такі однорідні присудки концентрують 

енергію, підсилюють експресивність вислову, опису: «І замовкла, заніміла 



(мати)» [c. 46]; «А вона (Варвара-великомучениця) аж міниться, так сяє, так 

сяє» [c. 58]; «Січовик прицілився: постріл і все змішалось, затанцювало, 

завило…» [c. 50]. 

У переважній же більшості – це присудки поширені. Вони виражають: 

- одночасність дії: «Слухаю: щось легенько гладить голівку, 

плаче…»[c. 31]; «Прикажчик ліниво підганяв свою булану, попалював 

цигарку і жартував з молодицями» [c. 34]; 

- послідовності дії: «Мати рве на городі росисту цибулю, меле пляшкою 

сіль і кладе з сухою паляницею до торби-рукава» [c. 31]; «Цілую 

холодний рукав кожуха, спросоння посміхаюсь і сплю дитячим сном» 

[c. 34]; «Химка зціпила рученята, схилилась на стіл і гірко-гірко 

заплакала» [c. 38]; 

Сполучник і перед останнім однорідним членом речення вказує на завершеність 

висловлення. 

Іноді з метою підсилення експресивного ефекту письменник вдається до 

тавтології: «Тільки вітер рве присмажений пісок з попелом і кидає на стару 

драну свиту, кидає, прислухається» [c. 46]. 

Однорідні підмети Косинка вживає зрідка. Очевидно, контекст новел не 

потребував таких синтаксичних структур – ні в авторській мові, ні в мовленні 

персонажів: «…Кипить жорстокий бій: старе й мале вийшло з села назустріч 

непроханому ворогу…» [c. 44]; «…Перед очима мерехтів синій степ…, циркуль 

і геометричні фігури на збитій землі…» [c. 105]; «Зате ніхто не гавкне, ніхто, 

що Мусій Швачка неправильну політику робить…» [c. 116]. Однорідні підмети 

в наведених реченнях або вказують на кількість суб’єктів, або ж виражають 

емоцію: «Пашня, степ, фронт стрепенулися!» [c. 93]. 

У небагатьох випадках фіксуємо однорідні додатки: «В хаті Шурми, крім 

буряків, картоплі та капусти, немає нічого» [c. 37]; «За волю і життя. правдивий 

шлях, товариші» [c. 40]; «За погорілі наші хати, за кров братів і волю нашу-

вперед!» [c. 76]; «Так, я ніколи не забуду ні ці хвилини, ані його слова» [c. 40]. 

У структурі речень додатки виконують пряму функцію, вказуючи на об’єкти. 

Але однорідність надає стилістичного відтінку – об’єднаності об’єктів. Речення 

з однорідними додатками з означеннями можуть надавати описового стилю: «І 

посміхнулась Зелена Буковина в подертій, пошматованій австрійській шинелі, 

сіреньких штанцях, картузику і чорній-чорній потлілій сорочці з «панянками» 

[c. 48]; «Трохименко примружив очі: над головою йому, над золотим колосом 

подільської пшениці, високо стояло сонце» [c. 147]. 

Досить важливими стилістичними засобами в новелах Косинки є вставні та 

вставлені слова, словосполучення й речення. Вставні слова і словосполучення 

виражають власне, суб’єктивне, ставлення мовця до свого мислення. Вставлені 

слова, словосполучення та речення, будучи синтаксично з ним не зв’язані, 

вносять додаткові повідомлення, зауваження, уточнення змісту речення чи його 

складових частин.  

Вставні слова в реченнях, вжитих у новелах, виражають такі стилістичні 

значення:  

Недостовірність, непевність: «Знов, мабуть, наклали облігації» [c. 132]; 



«Востаннє, мабуть, їду з базару?» [c. 129]; «Сам, мабуть, злодій, так за такими 

руку тягнеш» [c. 194]. 

Достовірність, безсумнівність: «Ярмарка, зрозуміла річ, його цікавить 

надзвичайно» [c. 132]; «Йому (Гришці), правда, по дорозі було б з 

Маляренковою дівкою...» [c. 175]; «Василь, звичайно, кидається від такої 

образи» [c. 170]; «І, зрозуміло, був здивований...» [c. 204]. 

Переконання: «Разом, виходить, додому йтимуть» [c. 178]; «Так, виходить, 

треба, Василь старший» [c. 180]; «– Ти, Василю, перший, можна сказати, 

парубок у Піях...» [c. 168]. 

Припущення: «Все, здається, було на своєму місці» [c. 133]; «– Ви ж, 

здається мені, сина свого єднаєте» [c. 140]; «Усі, здавалося, були за Гандзюкову 

крадіжку» [c. 201]; «Вони (полонені), здавалося, закляли в довгому чеканні 

допиту» [c. 198]. 

Можливість: «– Може, тобі ще трирядки забажалося, такої, може, як 

Півненкового Данила?» [c. 165]. 

Підтвердження того, про що йдеться в реченні: «А воно все, виходить, 

справдилося» [c. 129]; «Слава Богу, він уже не маленький» [c. 175]. 

Протиставлення: «Сама вона (дівчина) не підводиться, а, навпаки, 

затуляючись хусткою, довго захлинається сміхом...» [c. 175]. 

Таким чином, у новелах Косинки вставні слова, словосполучення й 

речення виконують суттєву стилістичну функцію. І цим синтаксис його прози є 

досить наближеним до усно-розмовного мовлення. 

Широко використовує письменник також вставлені синтаксичні 

конструкції – словосполучення і речення. Від вставних слів, словосполучень і 

речень вони відрізняються і функціонально, і структурно, й інтонаційно. 

Перебуваючи у складі речення, вони синтаксично з ним не зв’язані, 

відокремлені інтонаційно і виражають додаткові повідомлення, зауваження, 

уточнення. 

І за змістом, і за структурою вставлені словосполучення й речення, 

зафіксовані в новелах Косинки, досить різні за семантичними ознаками. 

1. Авторське відокремлення, що залежить від інтонації в усному мовленні і 

розділових знаків на письмі, в авторському тексті прозаїка виділено з такими 

значеннями:  

уточнення часу: «А оце – посеред ночі – небо вкрилося рудими хмарами» 

[c. 180]; 

способу дії: «Вона добре бачила, як по переду офіцера, з гвинтівками 

напоготові, бігли два молоді кадети» [c. 188]; «І хіба не вони – смертю кращих 

своїх товаришів – затримали прорив фронту?» [c. 201]; 

вказівка на об’єкт: «Знадвору, у вибиту шибку, смутними акордами 

бриніли звуки гармонії...» [c. 197]; «А дорога – двома чорними коліями – летить 

назустріч неймовірно швидко...» [c. 188]. 

2. Речення, в яких безсумнівні вставлені синтаксичні одиниці – 

словосполучення та прості речення – уточнюють, доповнюють, розширюють 

зміст висловлення. 

Вставлені словосполучення надають додаткової, супровідної семантики:  



здивування:  «Але ударів, на його здивування, більше не було» [c. 197]; 

роздратування: «І тоді вдруге, з ноткою злоби в голосі, перепитує 

Гришку...» [c. 203]; 

порівняння: «Тільки за селом коло гречок, наче коло отари овець, 

зупинилися» [c. 215]; 

уточнення:«Справді, недалеко – гоней за двоє, було Рудикове подвір’я» 

[c. 138]; «Він трьох синів – найзаможніших батьків на селі – поруч дочки своєї 

поставив...» [c. 130]; 

ознака: «(Гармоніст) скрутнув головою і на повний голос – дзвінкий і 

чистий – заспівав бешкетницької пісні» [c. 207]; 

суб’єктивна оцінка: «З усіх парубків, на його думку, менший Мелащин 

парубок – найдостойніша пара Наталці» [c. 134]; 

спосіб дії: «Безмилосердно – удар за ударом – Рудик шльогав коні 

лозиною» [c. 128]. 

Вставлені речення в наративному дискурсі Косинки за семантичною 

ознакою можна поділити на такі групи: 

уточнюючі: «Гришка – так звали його – грав сьогодні з особливим 

успіхом...» [c. 168]; «– Я тільки хочу, щоб ти – а ще молодий і житимеш – 

побачив, де лежить правда...» [c. 201]; 

речення, що виражають побіжні висловлювання: «І всі вони, було видно з 

ґанку, бігли до її Василя» [c. 188]; «А хазяйство, нема де правди діти, 

мізерне...» [c. 134]; «Захекані коні стишили ходу – бігли риссю, – тоді господар 

смикнув віжки і зовсім зупинив коні» [c. 128];  

речення доповнюючі: «...Малашка хитнула Христі головою – вклонилася 

ніби то – хвилюючись тремтячим голосом сказала: «Я, Христе не прийшла 

сюди, щоб мою вбогість тут попрікали» [c. 141]; «У мислях Рудика – він це 

твердо вирішив – був єдиний порятунок: Наталчині змовини» [c. 131]; «А на 

губах, помітив Кашуба, зашерхла в куточках піна» [c. 130]. 

Спостереження над вживанням Косинкою вставних і вставлених слів, 

словосполучень і речень засвідчує широке використання ним цих елементів. 

Вони відчутно збагатили стилістику його прози. 

Важливим стилістичним елементом в усному і художньому мовленні є 

неповні речення, якими передаються найскладніші та найтонші відтінки 

висловлення. Структурна неповнота не впливає негативно на семантику 

речення. Навпаки, в художніх текстах вона стилістично вмотивована. Відсутній 

же член речення компенсується з контексту, з ситуації чи із структури самого 

речення. В неповному реченні увага концентрується на семантико-

стилістичному спрямуванні висловлення. В художніх творах стилістичне 

навантаження може лягати на присудки й потенціальні підмети, на означення, 

на додатки, на обставини. 

Досить широко неповні речення вживаються у діалогах. Неповними 

бувають тільки такі речення, в яких за відповідними стилістичними нормами і 

не може бути членів, що їх теоретично можна встановити [3]. 

Розрізняють три типи неповних речень: 

1) Контекстуальні – відсутні члени встановлюються з контексту. 



2) Ситуативні – відсутні члени речення підказуються ситуацією. 

3) Еліптичні – відсутні члени речення (переважно присудки) 

встановлюються з їхнього змісту або будови. 

У новелах Косинки спостерігаються неповні речення усіх типів. Домінанта 

їх вживання залежить від форми передачі. В діалогах, які найбільш наближені 

до загально-розмовної мови, такі речення використовуються у формі реплік-

запитань і реплік-відповідей. Це, в основному, контекстуальні речення з 

іменниками в називному чи непрямому відмінку з опущеним присудком. Тут 

іменники виступають у функції підмета і вказують на суб’єкт дії:  

- Петро, скидай же сіно – да на сход! 

- Хто скликає? – сердито гукнув Кисіль... 

- Більшовики [c. 39]; 

Іменник виступає у функції додатка.  

- Люблю тебе, Палазю, та не знаєш, за що? «За що?» – зацвірінчали на 

повітці горобці. 

- За земельку! – гукнув п’яний сват [c. 35]. 

Іменник виступає у функції обставини:  

Рудик перепинив її (невістку) і мляво поспитав: 

- А де ж наш наймит? 

- У млині... Ковші відбирає. 

- Хай меле цілу ніч – сьогодні добрий вітер... [c. 134]; 

Отже, неповні речення в діалогах, що відповідають живому мовленню, 

виконують надзвичайно важливу стилістичну функцію – надають йому 

енергійності, експресії, концентрованої динаміки. 

Не менш важливу функцію виконують вони і в авторській чи не діалогічній 

мові. У цих випадках теж переважають контекстуальні неповні речення – з 

різною семантикою і стилістичними відтінками. Більше семантично зв’язані з 

основним реченням стоять у поспозиції, менше зв’язані з контекстом можуть 

стояти і в препозиції:  

«А крила його (ранку)... ех, ви не бачили його крил?! Білі-білі і горять 

червоними хрестиками» [c. 41]; «Далі не пам’ятаю... Але за товариша Гавриша 

я докажу тобі» [c. 75]. 

Із семантико-стилістичного погляду вони передають:  

констатацію події: «І пили, і сміялися-сміялися…» [c. 53]; «Блиснули 

очима, посміхнулися про себе і почали залазити за стіл» [c. 53]; «Хтось важкий, 

з чорними латками на спині, колесом шубовтнув у воду...» [c. 154]; 

захоплення: «І тоді: озолотило сонце похмурі хмари на заході і втопило 

червону багряницю, як той сум, у ставу та й прослало над пожарищем... 

Дивіться...» [c. 45]; 

увиразнення означення, яскравий епітет: «На дворі гуляє люта зима. Ой 

люта!» [c. 41]; 

доповнення: «І побігли бойовики до шляху. А за ними Сенька-

кулеметник...» [c. 45]; 

підсилення: «...Зазнав (Трохименко) там змалку усіх радощів і горя вбогої 

мужицької дитини... Особливо горя» [c. 152]; 



ситуативне значення: «Короп зрозумів... Він розстебнув ліву кишеню, 

висмикнув з неї англійську шпильку...» [c. 114]. 

Еліптичні речення – це неповні речення, в яких пропуск члена речення є 

відносно постійною ознакою. Це спонукальні (імперативні) речення з окличною 

інтонацією, питальні речення в діалогічній мові і переважно безприсудкові 

речення. В новелах Косинки спостерігаються еліптичні речення з невираженим 

дієслівним присудком. Наприклад: «Злякано метнулась молодиця по хаті, 

заторохтіла ложками, перегнулась коло печі... Потім до чоловіка: «Печеню чи 

капусту?» [c. 52]; «Нашим оборонцям! – ніжний тендітний голос» [c. 48]. 

Пропуск присудків у цих реченнях здійснюється виключно із стилістичною 

метою – висловити думку стисло й разом з тим надати висловленню 

емоціональності, виразності, експресивного забарвлення. 

Такі основні найбільш виразні синтаксичні засоби стилістики новел 

Григорія Косинки свідчать про його індивідуальну манеру, своєрідну 

мовотворчість, позначену високою напругою, емоційністю. Вони в тій чи тій 

мірі вносять стилістичне забарвлення в авторський текст талановитого 

українського новеліста, що привніс у національне письменство власне бачення 

світу й місця людини в ньому, заявив про свій стиль, свої «секрети» художньої 

творчості, серед яких синтаксичним засобам належить особлива роль. 
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І. Б. Циганок 

 

НОМІНАЦІЇ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ 

В «ЕНЕЇДІ» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

 

Особливості мовної картини світу залежать від ментальності етносу, що 

визначається дослідниками як світогляд, бачення себе у світі. Водночас 

характерні ознаки менталітету і психології народу слід вивчати на основі 

національної мови, зокрема, її словника. Адже саме на лексико-семантичному й 

образному рівнях мовної системи можна якомога точніше передати і сприйняти  

національну специфіку. 

Вивченню мовних одиниць з національно-культурним компонентом (НКК) 

присвятили свої дослідження Н. Данилюк [2], І. Циганок [9], О. Бистрова, 

С. Львова, В. Капінос [1] та ін. 

Термін номінація у мовознавстві прийнято використовувати  на позначення 



слів, словосполучень і речень, побудованих за допомогою опорних лексем, які 

називають основні поняття української мовно-національної картини світу [2]. 

Джерелом для дослідження слугує поема «Енеїда» І. Котляревського – 

винятковий поетичний художній текст, що становить собою «викінчену 

цілісність і гармонійну єдність змісту і форми» [8, с. 27], а його мова уособлює 

народний дух, культуру, менталітет і є своєрідним вираженням українського 

способу мислення. 

Мета нашого дослідження – описати найменування з національно-

культурною семантикою саме в «Енеїді», оскільки в ній зображено «широку 

картину життя і побуту всіх верств українського суспільства кінця XVIII – 

початку XIX століття» [4, с. 6]. 

За нашою вибіркою, найчастотнішу групу маркованих національно 

найменувань становлять одиниці номінативної системи мови, денотативне 

значення яких відображає зовнішні реалії побуту, традицій, звичаїв тощо. 

До лексем цього типу, виявлених у поемі, належать назви: 

- людей за родом діяльності, інтересами, угрупованням, походженням: 
гольтіпаки, розбишаки, виходці-бурлаки, братця, паненята, чумаки, хльорки, 

моргухи, мандрьохи, ярижниці, п’яниці, бахурі, зяті, свояки-мотяги, шурини, 

брати, зовиці, невістки, ятрівки, каламарі, десяцькі, соцькі, жиди, міняйли, 

шинкарі, ворожбити, чародії, шевці, кравці, ковалі, наприклад, «В 

присінках всі пани сиділи, На дворі ж в круг стояв народ…» [4, с. 40]; «…З 

підрізаними пеленами, Стояли хльорки наголо, І панночок фільтифікетних, 

Лакеїв гарних і дотепних Багацько дуже тут було» [4, с. 80]; «Там всі невірні 

і христьяне, Були пани і мужики, Була тут шляхта і міщане...» [4, с. 90]; 

- українських страв: свиняча голова до хріну, локшина, з приправою індик, 

куліш, каша, лемішка, зубці, путря, кваша, медовий шулик, макуха, 

оселедець, хліб, сіль, галушки, огірок, ковбаса, кисіль, гречані з часником 

пампухи, бублики, книші, коливо з куті, м’ясо, юшка, кислиці, ягоди, коржі, 

як-от: «Лемішку і куліш глитали…» [4, с. 12]; «П’ять казанів стояло юшки, 

А в чотирьох були галушки, Борщу трохи було не шість…» [4, с. 38]; 

- напоїв: слив’янка, мед, пиво, брага, сирівець, горілка, калганка, сивуха, 

наприклад, «Чи знаєш, він який панище? На світі трохи єсть таких, Сивуху 

так, як брагу, хлище...[4, с. 46]; «І брагу кухликом тягли; Та і горілочку 

хлистали, – Насилу із-за столу встали…» [4, с. 12]; 

- одягу та взуття: очіпок грезетовий, спідниця, корсет, шовковий платок, 

чоботи, постоли: «…Штани і пару чобіток, Сорочку і каптан з китайки, І 

шапку, пояс з каламайки, І чорний шовковий платок» [4, с. 20]; «…Обутий в 

драні постоли; Із дір онучі волочились...» [4, с. 82]; 

- прикрас: намисто, ланцюжок, як-от: «…І начепила ланцюжок» [4, с. 20]; 

- будівель чи їх частин: хлівець, запічок, темний льох, хижа, хата, світлиця, 

сіни, наприклад, «Велів тут зараз прибирати Світлиці, сіни, двір мести» [4, 

с. 128]; 

- хатнього начиння: полив’яні миски, кленові тарілки, кубок, кварта, 

восьмуха, макогон, кухлик, горщок, казан, діжки, цебра: «Цебри сивушки 

там стояли І браги повнії діжки; Всю страву в вагани вливали І роздавали 



всім ложки» [4, с. 38]; «Барильця, пляшечки, носатку, Сулії, тикви, боклажки 

– Все висушили без остатку, Посуду потовкли в шматки» [4, с. 126]; 

- меблів: ослін, стіл, ліжко, як-от: «Сама же сіла на ослін» [4, с. 10]; «Но 

можна стіл ним застилати, І перед ліжком простилати» [4, с. 132]; 

- ігор: журавель, дудочка, хрещик, горюдуб, хлюст, пари, візок, панас,  кобзи, 

сліпці, лави, памфиль, наприклад, «Тут всяку всячину іграли, Хто як і в віщо 

захотів, Тут інші журавля скакали, А хто од дудочки потів, І в хрещика, і в 

горюдуба, Як загулялися в джгута; В хлюста, в пари, в візка іграли…» [4, 

с. 20]; 

- танців: гоцак, гайдук, третяк, як-от: «І пред Енеєм вихилясом Під дудку 

била третяка» [4, с. 18]; 

- українських народних  пісень: горлиця, колядки, наприклад, «Весільних 

пісеньок співали, Співали тут і колядок» [4, с. 108]; 

- музичних інструментів: дудка, скрипка, сопілка, бандура, наприклад, 

«Бандура горлиці бриньчала, Сопілка зуба затинала, А дудка грала по 

балках;  Санжарівки на скрипці грали...» [4, с. 18]; 

- грошових одиниць: пів-алтина, алтин, копійка, гроші, шаг, гривня, як-от: «З 

кишені вийнявши пів кіпки, Шпурнув в народ дрібних, як ріпки,..» [4, с. 40]; 

«Взяв пів-алтина за труди» [4, с. 9].; «За шаг алтина не проси» [4, с. 144]; 

«Ентеллові ж дав на кабаку Трохи не цілую гривняку» [4, с. 48]; 

- обрядів і звичаїв: весілля, вечорниці, поминки, досвітки, хрестини, 

наприклад, «…По вечорницям всі ходили,..» [4, с. 22]; «Зробити поминки я 

хочу, Поставити обід старцям» [4, с. 38]; «Зроби ти похорон з весілля» [4, 

с. 136]; 

- хвороб: холера, шолуді, бешиха, короста, парші, трясця: «Умів і трясцю 

одшептати, І кров христьянську замовляти» [4, с. 54]; 

- антропоніми: Терешко, Панько, Охрім, Харко, Лесько, Олешко, Стецько, 

Опанас, Тарас, як-от: «…Були Денис, Остап, Овсій І всі троянці, що 

втопились…» [4, с. 100]. 

За спостереженням  Л. Селіверстової, автор використав у творі понад сто 

імен і прізвищ, значна кількість яких запозичена з Вергілієвої «Енеїди», але 

більша частина їх відзначається українськими ознаками [6]. Наприклад, 

частотними у поемі є форми українських чоловічих імен на – о типу Онисько, 

Лесько, Їсько тощо. 

У прізвищах виявлено також українські морфологічні ознаки, зокрема, 

суфікс -енк-, що використовувався для творення українських прізвищ, які 

давалися синам за професією чи іменем батька. Порівняймо: Бондаренко – син 

бондаря, Степаненко – син Степана. В «Енеїді» І. Котляревського фіксуємо 

антропонім Галес Агамемненко (син царя Агамемнона). 

Зменшено-пестливі форми жіночих імен, традиційні для українців, 

засвідчують оніми типу Лавися, Пріся, Ірися, Мунька, Гандзя, наприклад, 

«Еней і сам так розходився, пішовши з Гандзею в танець…» [4, с. 18]. 

Л. Селіверстова влучно зазначила, що за «Енеїдою» можна вивчати не 

тільки топоніміку й гідронімію, але й географію виробництва та споживання. 

Як художні символи етнографічного розмежування автор використовує такі 



словосполучення: лубенський коровай, опішнянські сливи, київські горіхи, 

полтавські пундики, решетилівські вівці, охтирський мед, ніженські ковбаси, 

роменський тютюнець. Топоніми І. Котляревський відтворив у тексті «Енеїди» 

з грецького оригіналу, як-от: Троя, Рим, Карфаген тощо. На тлі таких назв 

автором акцентовано увагу читачів на детальній українській топоніміці, 

наприклад, Глухів, Стехівка, Івашки, Мильці, Пушкарівка, Будища, Горбанівка. 

Таким чином грецькій основі твору надано  нового життя з українським 

національним колоритом [6]. 

У поемі використано численні народні фразеологізми, за допомогою яких 

посилюється й урізноманітнюється український національно-культурний зміст, 

створюється виняткова образність оповіді. 

Наприклад, з семою втекти у тексті вжито синонімічний ряд ФО типу «То 

драла врозтіч всім дали» [4, с. 54], «П’ятами з Трої накивав» [4, с. 54]; з семою 

померти – фраземи «…оддала душу богам» [4, с. 228], «Як мух убивають» [4, 

с. 228], «Ансура в ад послав по раки» [4, с. 234]; з семою нашкодити, зробити 

зле – фразеологізми «Уже заллє за шкуру сала» [4, с. 46], «І перцю дам йому» 

[4, с. 136], «Березової дам припарки»[4, с. 218] тощо. 

За допомогою фразеологічних одиниць автор дає емоційну й дуже точну 

характеристику героям, як-от: «З очей аж іскри полетіли» [4, с. 46]; «Надувся, 

як індик» [4, с. 54]; «І в гречку деколи скакали» [4, с. 90]; «Ні риби то були, ні 

раки» [4, с. 226]; «Слізьми гіркими обливались» [4, с. 110]. 

До другої групи найменувань з національно-культурним компонентом 

відносимо назви, які відображають вихід за межі понятійної семантики лексеми 

з відображенням у ній емоційної оцінки; це слова з переносним значенням, 

закріпленим особливостями асоціативних і логічних взаємозв’язків між 

явищами обʼєктивної дійсності. Йдеться про тропеїчні засоби, серед яких 

найбільш частотними виявилися метафоричні дієслівні структури. Завдяки 

таким конструкціям І. Котляревський створив ефекти динамізму руху в 

оповідях про подорожі, бої тощо. Наприклад, у таких контекстах: «А вітри 

ззаду все трубили В потилицю його човнам, Що мчалися зо всеї сили По 

чорним пінявим водам» [4, с. 65]; «Прокляті вітри роздулися, А море з лиха аж 

реве…» [4, с. 12]; «Душа рутульська полетіла До пекла, хоть і не хотіла, К пану 

Плутону на бенкет…» [4, с. 12]. 

Особливого колориту набувають метафоричні перенесення значень на 

основі подібності людини з тваринами, птахами, комахами тощо: «Як од хортів 

лиса виляя, Спасала Турна од врагів» [4, с. 264]; «Тогді одна к йому сплигнула, 

Так, мов цвіркун або блоха, До уха самого прильнула, Мов гадина яка лиха» [4, 

с. 12]; «То поравсь, мов в кошарі вовк» [4, с. 194]; «На бой, шкодливії поганці! 

Зарились в землю, мов кроти» [4, с. 182]; «Кухарка чаплію ходила» [4, с. 144]; 

«Повзуть швейцарці черв’яками, Голландці квакають в багні, Чухонці лазять 

мурав’ями, Пізнаєш жида там в свині. Індиком ходить там гішпанець. Кротом 

же лазить португалець, Звіркує шведин вовком там, Датчанин добре жеребцює, 

Ведмедем турчин там танцює…» [4, с. 120]. 

Значну групу становлять метафори з семою говоріння. Як слушно 

підкреслено Л. Пустовіт, «І. Котляревський використовує загальномовну 



звукову асоціацію з певною твариною. Нерідко дієслова на позначення процесу  

мовлення, подавання голосу – це народнорозмовні утворення від 

звуконаслідувань типу розкудкудакалась, замуркотати,  скрекотали, кувікала, 

нявчить і под.» [5, с. 12]. Письменник  використав відомі живій мові засоби 

гуморизації, ввівши до тексту «Енеїди» традиційні порівняльні структури, що 

індивідуалізують мову персонажів, як-от: «Но зла Юнона […] 

розкудкудакалась, як квочка» [4, с. 9]. 

Завдяки персоніфікованим структурам у поемі відображено явища 

природи, зокрема, моря, вітру, землі. Наприклад, вітри постають перед читачем 

олюдненими живими істотами «Борей недуж лежить з похмілля, А Нот поїхав 

на весілля, Зефір же, давній негодяй. З дівчатами заженихався, А Евр в 

поденщики найнявся» [4, с. 10]. 

Л. Пустовіт помітила, що дієслівна метафорика поеми І. Котляревського, 

ґрунтуючись на живомовних народних джерелах, зумовлює розгортання 

синонімічних рядів на позначення конкретних фізичних дій, процесів, 

пов’язаних зі звуковими, зоровими асоціаціями [5]. 

Досліджуючи епітети в «Енеїді», О. Сидоренко пише, що 

«народнопоетичну джерельну базу в мові І. Котляревського засвідчують 

образні означення фольклорного походження типу ясні очі, мука люта, дівка 

чорнобрива, гіркая година, гіркий смуток» [7, с. 26]. За зовнішньою простотою 

змісту таких словосполук криються узагальнені  у віках значення, що 

перетворює їх у символи певних емоцій, конкретних ознак, історичних уявлень, 

притаманних українцям. 

Третю групу найменувань з НКК становлять ключові культурологічні 

концепти, що сприяють розумінню історії, культури народу. Для українців 

одним із таких лейтмотивів є номен козак. За словником В. Жайворонка «Знаки 

української етнокультури», козак «в Україні XVI–XVIII ст. – вільна людина з 

селян або міської бідноти, яка тікала на південні землі (у пониззя Дніпра) й 

брала участь у визвольній боротьбі проти татаро-турецьких і польських 

загарбників; нащадок такої людини; також будь-який представник Запорозької 

Січі; запорожець; козак – ідеальний образ української душі, носій і оборонець 

найвищих суспільних і духовних вартостей людини; сміливий захисник рідної 

землі, України, він завжди вмів знайти несподіваний, сміливий і часто 

неймовірний вихід із найскрутнішої ситуації…» [4, с. 297]. 

Загальновідомо, що для І. Котляревського козаччина й козаки були 

недавнім минулим (Січ розформовано 1775 року, а поема вийшла у світ 1798 

року). Як уславлення козацької відваги можна розглядати «Енеїду», котру автор 

створив у формі травестії. В жартівливому, бурлескному описі імпліковано 

жаль за зруйнованою Січчю. Поет надає троянцям рис козаків: волелюбність, 

мужність, сміливість, кмітливість, любов до батьківщини, як у контексті 

«Любов к Отчизні де героїть, Там вража сила не устоїть, Там грудь сильніша од 

гармат, Там жизнь – алтин, а смерть – копійка, Там лицар – всякий парубійка, 

Козак там чортові не брат» [4, с. 196]. З одного боку, козаки – це лицарі, 

відчайдухи, які не бояться смерті, вояки, хоробріші від ворогів, про що свідчать 

наступні контексти з «Енеїди»: «Реб’ята! Бийтесь, не виляйте, Настав тепер-то 



січі час! Доми, жінок, батьків спасайте, Спасайте, любо що для вас! Ступня не 

оддавайте даром, Їх кості загребем тут ралом Або… но ми храбріші їх! 

Олімпські нас не одступились, Вперед! Троянці щось смутились, не жалуйте 

боків чужих» [4, с. 228]. «Козацтво! Лицарі! Трояне! Храбруйте! Наша, бач, 

бере» [4, с. 242]. 

З іншого боку, троянці – «осмалені, як гиря, ланці» [4, с. 9], «Відкіль такі се 

гольтіпаки?» [4, с. 16], «Яка ж ватага розбишак?» [4, с. 16], а їх ватажок Еней, 

за словами ображеної ним Дідони, «Поганий, мерзький, скверний, бридкий, 

Нікчемний, ланець, кателик! Гульвіса, пакосний, престидкий, Негідний, злодій, 

єретик! За кучму сю твою велику Як дам ляща тобі я в пику, То тут тебе лизне і 

чорт! І очі видеру із лоба Тобі, диявольська худоба. Трясешся, мов зимою 

хорт!» [4, с. 26]. Така бурлескна форма оповіді про образи козаків у зниженому 

пародійному тоні дозволяє авторові вживати народну лексику в досить 

широкому стилістичному спектрі – від нейтральної до зменшено-пестливої, 

пестливо-зневажливої, розмовно-побутової та інвективної. 

Отже, національно-забарвлена лексика і фразеологія в «Енеїді» свідчить 

про народну основу гумору І. Котляревського. 

Увагу в подальших дослідженнях з цієї проблеми можна зосередити на 

поглибленому вивченні концептосфери поеми. 
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Відомо, що переклад «завжди виконував дві найважливіші функції: 

долучення світової культури до національної та утвердження стильово-

стилістичної потуги власної мови» [8, c. 81]. У цьому сенсі він, за словами Г.-

Г. Гадамера, «з’єднує два береги одного материка» [6, с. 152]. Сьогодні 

переклад, набуваючи нового статусу, дедалі відчутніше стає не тільки засобом 

взаємообміну між мовами та культурами, але й «умовою пізнання людей і 

суспільств» (Н. Aвтономовa). Без перекладу нині неможливо уявити собі 

глобального спілкування в ситуації очевидного розширення міжкультурних 

контактів, пов’язаних із процесом європейської інтеграції. Цей прогноз «треба 

вважати безпомильним, бо сучасний світ, національно строкатий, культурно 

розмаїтий і різномовний, уникає уніфікованості і цікавиться унікальністю» [5, 

с. 110]. Тож цілком закономірно, що останніми роками увага науковців до 

художнього перекладу та дотичних до нього проблем помітно зростає. Тому 

уже сама постановка проблеми актуалізує комплекс важливих питань, котрі 

дискутуються сучасними теоретиками й істориками літератури. 

В українському літературному процесі першої третини ХХ століття 

тенденцію апології національної культури в синтезі зі світовим духовним 

простором сформували київські неокласики (М. Зеров, М. Рильський, 

П. Филипович, М. Драй-Хмара, О. Бургардт-Юрій Клен). Вони розпочали 

боротьбу за «вихід української літератури на нові горизонти європейської 

культури» [11, с. 320]. Саме цим можна пояснити їх гострий інтерес до 

проблеми літературного пограниччя. Синтезуючи й творчо переосмислюючи 

здобутки національної перекладацької традиції та перекладознавчої думки, 

максимально враховуючи власний досвід у цій сфері, репрезентанти «грона 

пʼятірного» продовжили й продуктивно та плідно розвинули справу П. Куліша 

та І. Франка, окресливши широке коло перекладознавчих проблем – «від 

конкретніших, що стосуються власне мистецтва перекладу (адекватність 

відтворення змісту й форми першотвору, його віршованого розміру, 

збереження еквілінеарності, образності, мелодійності, загалом враження, що 

його викликає оригінал, його стилістичних особливостей, лінгвостилістичний 

аналіз перекладу), до загальніших, у межах яких 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) [24, 

c. 16]. 

Перекладацька спадщина київських неокласиків у своїй сукупності 

становить цікаву сторінку в історії національної та світової культур. Ці 

неперевершені майстри художнього слова, творчі особистості Франкового 

взірця зуміли створити «школу українського поетичного перекладу, роль і 

значення якої не применшується з роками» [17, c. 259]. В 90-х роках у серії 

«Майстри поетичного перекладу» планувалось видання перекладів неокласиків. 

Але, «на сором нам усім, серія перестала існувати, і перекладацький доробок 

цих чільних майстрів поетичного перекладу дотепер цілком не опубліковано» 

[16]. Це й зумовлює актуалізацію проблем видання та наукового осмислення 

перекладацького доробку репрезентантів «грона п’ятірного», які залишили нам, 



за словами одного із найяскравіших майстрів українського перекладу ХХ 

століття, «рушія новітньої української інтелектуальної думки» (Р. Зорівчак), 

учня і послідовника лідера неокласичного угрупування Г. Кочура, «такі зразки 

перекладацького мистецтва, яких не спосіб перевершити, з якими не легко й 

зрівнятися […] Таке феноменальне явище, як Микола Лукаш, такий майстер, як 

Борис Тен, такі яскраві постаті, як Дмитро Павличко, Дмитро Паламарчук, 

Андрій Содомора – мабуть, не відмовилися б визнати, що не раз у їхній роботі 

майоріли перед ними постаті наших неокласиків, ніби закликаючи їхню працю 

продовжувати, не знижувати досягнутого рівня, естетичної і філологічної 

культури» [18, c. 196]. 

Праця київських неокласиків у галузі перекладацтва стала важливою віхою 

засвоєння національною літературою світових мистецьких набутків. «Добрі 

знавці європейських мов і культур, свідомі трудівники на ниві духовного 

взаємозбагачення народів, великі вболівальники за честь своєї літератури, вони 

закладали перекладацькі традиції, живе значення яких сьогодні особливо 

зрозуміле» [7, c. 37]. Амплітуда їх перекладацьких інтересів надзвичайно 

широка, референтне коло авторів вельми різноманітне – від античної поезії, 

фінського епосу до сучасної їм європейської літератури. Кожен із них виявив 

індивідуальні перекладацькі зацікавлення. Феноменальним явищем в 

українському перекладацькому мистецтві став «незаперечний і безпомильний 

метр» (Є. Маланюк) неокласиків М. Зеров. Гостро відчуваючи величезну 

прогалину в цій сфері національної культури, він свідомо й результативно 

працював для утвердження української перекладацької традиції як 

інтерпретатор світової класики, як редактор і видавець, автор фундаментальних 

праць з теорії та практики перекладу. Більшість художніх версій М. Зерова 

явила незрівнянні взірці філігранних перекладів шедеврів давньоримських 

авторів (Катулл, Горацій, Вергілій), російських (Пушкін, Лермонтов, Брюсов), 

польських (Міцкевич, Красіцький, Залеський) поетів, французьких (Леонт де 

Ліль, Жозе Ередіа, Бодлер) та англійських (Шекспір, Байрон) класиків. Такий, 

далебі повніший у М. Зерова «реєстр» зарубіжних письменників, що становили 

його перекладацький діапазон, засвідчує високий рівень літературної 

обізнаності, увиразнює уявлення про ґрунтовний культурний потенціал лідера 

некласичного угрупування. С. Єфремов цілком справедливо назвав його 

«озброєним солідною підготовкою» перекладачем зі «справжнім поетичним 

хистом», що дав «немов ковані переклади» [10, c. 385]. 

Значущість перекладознавчого й перекладацького доробку М. Зерова для 

національної культури стала «аксіомою» (Г. Кочур). Його спадщина, за 

слушними спостереженнями Д. Павличка, «виконувала й ще довго 

виконуватиме завдання своєрідної академії для українського перекладацького 

мистецтва» [21, c. 18]. Навіть у сумні часи цькування неокласиків офіційна 

критика не заперечувала «високої мистецької вартості» (О. Дорошкевич) 

перекладів М. Зерова. В період літературної «борні і суєти» лідер неокласиків 

став «богопосланим патрицієм» (М. Рильський), що свідомо взявся підкоряти 

українському слову могутні вершини світового письменства – «не в 

популярному, звуженому чи переповідному варіанті, а в повнокровному 



відтворенні всього драматизму, напруженості й виразності, яке завжди 

притаманне світовим художнім шедеврам» [4, c. 193]. 

Лідер неокласиків, йдучи «до джерел» за своїми попередниками 

П. Кулішем, І. Франком, Лесею Українкою, «закликав до опанування не лише 

своєї, а й класичної спадщини. Не приймаючи популяризації оригіналу, 

перекладач невтомно працював над виробленням неокласичного стилю 

українського перекладу – точного й мелодійного, логічного й витонченого» [5, 

с. 98]. Бездоганне знання мов, неабиякий мистецький талант, загальна висока 

культура забезпечили перекладам М. Зерова точність, а не «горезвісний» 

буквалізм у відтворенні смислових і художніх особливостей першотвору. Його 

ж поетичний хист став чинною спонукою творчого проникнення, глибинного 

занурення в оригінал. Із таких засад виходив він і в практичній перекладацькій 

діяльності, й у теоретичних працях. Так, у статті «У справі віршованого 

перекладу» ним сформульовано чітку настанову – «придивлятися не тільки до 

видимої течії, а й до глибшого, затаєного її руху» [15, c. 137]. Обґрунтовуючи 

свої погляди на методологічні принципи перекладацтва, М. Зеров застерігав не 

тільки від спокуси буквалізму, калькування, а й від волюнтаристської тенденції 

приблизного переспіву, образної аналогії чи примітивної стилізації. 

Неодмінною передумовою успішної роботи перекладача він вважав досконале 

володіння мовами оригіналу й перекладу, забезпечення вірності художньої 

версії тропам, поетичним фігурам, особливостям строфічної будови, евфонії 

першотвору. Водночас М. Зеров обстоював свободу інтерпретатора як митця, а 

не «літературного техніка», особливо піклуючись про «красу, природність і 

невимушеність» рідної мови. У своїй перекладацькій практиці він переважно 

адекватно передавав загальний колорит іноземного твору. Разом з тим, йому 

вдавалось віднаходити унікальні можливості дотримання синтаксичних норм 

української мови, навіть коли йшлося про інтерпретацію складного для 

перекладу латинського тексту. 

Вважаючи перекладацтво одним із найрезультативніших і 

найоптимальніших шляхів збагачення українського художнього слова 

здобутками світової класики, М. Зеров віддавав багато енергії проблемам теорії 

та критики перекладу. Такі його праці, як «У справі віршованого перекладу», 

«Кобзар» Шевченко в русских переводах», «Брюсов – переводчик латинских 

поэтов», «Прокуратор Іудеї і два перекладачі» (неопублікована), зримо 

зміцнили не надто тривку на ту пору українську перекладацьку традицію. А 

світові шедеври, художньо трансформовані перекладачем у стихії української 

мови, сприяли мобілізації її потенційних лексико-стилістичних можливостей. 

Чимало зробив лідер неокласиків для утвердження національної школи 

художнього перекладу як педагог-фахівець високого рівня. На посаді 

професора він викладав методику і методологію перекладу та інші 

перекладознавчі дисципліни в Українському інституті лінгвістичної освіти від 

1930 до 1933 року. В Літературному музеї Г. Кочура зберігаються окремі 

матеріали, що стосуються цієї сторінки біографії М. Зерова. Серед них – 

програма курсу «Методологія перекладу» для студентів 2-го курсу (20 год.). 

Сам текст лекцій професора, на превеликий жаль, очевидно, втрачено [16]. 



Органічне поєднання таланту митця з аналітичним розумом ученого стало 

важливою запорукою появи високовартісних взірців художнього перекладу 

М. Зерова. В умовах суспільно-мистецьких «ламентацій» 20-х років потужним 

художньо-естетичним орієнтиром, своєрідним ідеалом були для поета, за його 

ж словами, «старий Вергілій, і Горацій, і гостро-жовчний Ювенал». На думку 

М. Зерова, саме римська поезія і давньої епохи Августа (Вергілій, Горацій), і 

пізніших часів (Авзоній, Клавдіан) спроможна була дисциплінувати 

«розхристане» українське поетичне слово, активізувати його стильову 

монотонність. Невипадково й в оригінальній творчості з метою поетичної 

дисципліни він нерідко вдавався до віршових розмірів давньоримських авторів 

(гекзаметр, пентаметр). «На наших літературних облогах, – відзначав М. Зеров 

у передмові до приміток перекладної частини «Камени», – при повній майже 

нерозробленості поетичної мови, римські майстри можуть мати чимале 

значення стилістичне» [13, c. 68]. 

Дослідники творчості М. Зерова відзначають його вміння блискуче долати 

майже непереборні труднощі роботи над перекладами історично віддаленої 

епохи «золотого віку» римської літератури, здатність передавати тонкощі 

латинської мови, підпорядковувати формальні засоби розкриттю смислового 

навантаження першотвору, зберігати риси відграненої майстерності велично-

урочистого слова давньоримських поетів. Для прикладу варто навести рядки 

перекладеної М. Зеровим «гучної» поеми «Енеїда» Вергілія, над якою він 

працював понад десять років і завершував уже на засланні. Тут авторові 

вдалося досягти максимального ефекту у відтворенні складного для української 

мови Вергілієвого вірша: 

Збройного славлю звитяжця, що перший з надмор’їв троянських, 

Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський. 

Горя він досить зазнав, суходолами й морем блукавши... [14, c. 207]. 

Поетично вправні рядки цитованого перекладу М. Зерова припадають на ту 

пору, коли він був уже визнаним майстром у цій сфері. С. Білокінь наводить 

свідчення самого неокласика (переважно листи) про його систематичне й 

наполегливе вдосконалення перекладацької майстерності, а також про критичне 

ставлення до власної праці. Так, у недатованому листі з Соловків до 

З. Єфремової він писав: «Мне кажется, я только теперь по-настоящему 

почувствовал мастерство Вергилия» [3, c. 55]. 

Освоєння римської поезії М. Зеров розпочав, навчаючись в університеті. 

1910 року він переклав оду Горація «До Левконої». Згодом (1918 року) в 

одному з номерів «Літературно-наукового вісника» (№ 2–3) публікує нову 

редакцію цього перекладу, що посутньо різниться від першої не тільки 

окремими формальними ознаками, але й змістово-стильовими якостями, значно 

вищим рівнем майстерності. (Поліваріантністю супроводжується вся його 

перекладацька практика). В «ЛНВ» за 1918 рік було вміщено ще чотири 

переклади творів Горація та Вергілія. Власне, з них і розпочалася систематична 

й кваліфікована робота митця на теренах трансляції художніх здобутків 

світової класики в українське письменство. 

1920 року виходить друком збірка перекладів «Антологія римської поезії», 



до якої включено художні інтерпретації шести найближчих неокласику поетів 

(Катулл, Горацій, Вергілій, Овідій, Проперцій, Марціал). В «Антології» ще 

відчутні сліди російської перекладацької традиції. Зрілим майстром перекладу 

постає М. Зеров у збірці «Камена» (1924), де його художні версії світових 

сюжетів об’єднано в спеціальний розділ, що має назву «Римляни». Вони 

дістали високу оцінку критики. О. Білецький, наприклад, у рецензії на 

«Камену» відзначав: «Точність сполучається в них (перекладах) з вишуканістю. 

Перекладами М. Зерова не лише збагачується виднокруг українського читача, 

збагачується й сама література – удосконалюючи український гекзаметр, 

елегійний дистих...» [2, c. 27]. 

У перекладацькому доробку лідера «грона» значний інтерес становлять 

його художні інтерпретації творів О. Пушкіна («Поетові», «Лист у Сибір», 

«Труд», «До вельможі», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний»), у яких 

російський поет зазвучав автентично, із збереженням багатьох ознак його 

художнього стилю. Найповніше вдалося перекладачеві репродукувати в 

українському слові пушкінські істотні смислові акценти й ритмічну схему в 

перекладі трагедії «Борис Годунов» російського автора. Він не тільки передає 

дух оригіналу, але й робить його природним для української мистецької 

традиції та суспільної атмосфери. При цьому ним максимально збережено і 

загальний зміст, й інтонаційний лад поеми. Створена на грані морального 

надриву (30-і ж роки), його художня версія трагедії О. Пушкіна «у свідомості 

перекладача виростає до народної трагедії кривавого сталінізму» [4, c. 213]. 

Тож закономірним видається свідоме підсилення іронічного начала в багатьох 

епізодах перекладу поеми. Виразно саркастичними тональностями 

супроводжуються характеристики Самозванця. М. Зеров, порівняно з автором 

першотексту, надає своїй іронії ще глумливішого тембру. Це прочитується, 

наприклад, в одній із останніх реплік гордої шляхтянки Марини, яка зневажає 

присягання Самозванця, глузує з його пустопорожніх обіцянок («Ти 

присягаєшся ім’ям Господнім, / Як святобожний приймит єзуїтський»). 

І. Заславський, розмірковуючи про переклади М. Зеровим творів О. Пушкіна, 

підкреслює його здатність передавати «усю гаму семантичних і емоційних 

відтінків», а також «стилістично-інтонаційної атмосфери першотвору» [12, 

c. 12]. Для потвердження схвальних відгуків про рівень перекладацької 

майстерності лідера неокласиків наведемо фрагмент його версії сонета 

«Поетові» О. Пушкіна: 

Поете, не зважай на лестощі народу! 

Хвалінь і захвату мине хвилинний шум, 

Почуєш блазня суд і черні дикий глум, 

Але байдуже стрінь той вихор і негоду [14, c. 396]. 

Праця М. Зерова над перекладами була систематичною. Віднедавна стало 

відомо, що перебуваючи в соловецькому ув’язненні, він не переставав 

працювати над перекладами «Енеїди» Вергілія, а також над творами 

англомовних авторів, зокрема, Лонгфелло (балада «Вальтер фон дер фоль 

Фогельвайд»), Байрона («Поразка Сеннахеріба»). Листи М. Зерова до дружини 

переконують, що він мав намір дати українському читачеві власну версію 



«Зимової казки» Шекспіра [19, c. 89]. Незважаючи на несприятливі для творчої 

праці умови, поет усе ж знаходив можливість для роботи над перекладами. 

Листи з Соловків свідчать про характерну для нього творчу активність у цій 

сфері. С. Білокінь наводить такі рядки його останнього листа до дружини, 

датованого 19 вересня 1937 року: «Я майже щодня сиджу годину-другу над 

італійською граматикою» [3, c. 55]. 

М. Зеров надзвичайно багато зробив для утвердження української 

перекладацької традиції як редактор і видавець перекладів. Він був ентузіастом 

і активним учасником перших радянських видань О. Пушкіна й М. Гоголя 

українською мовою. Велика його заслуга в публікації цілої бібліотеки 

французької класики в українських перекладах. Так, 1927 року було 

видруковано за редакцією М. Зерова «Кандід» Вольтера у перекладі 

В. Підмогильного. Того ж року В. Підмогильний оприлюднив переклад роману-

притчі «Таїс» А. Франса. У примітках від імені перекладача висловлювалася 

подяка М. Зерову за серйозну допомогу у виданні [9, c. 22]. М. Рильський також 

свідчив про «повсякчасні поради» М. Зерова при перекладі «Пана Тадеуша» 

[22, c. 5]. У річищі його перекладацької традиції протікала й діяльність Б. Тена 

– відомого перекладача поем Гомера. Б. Тен згадує, що «під керівництвом і за 

допомогою Миколи Костьовича» працював над перекладами французьких і 

німецьких поетів. Говорить він і про «тактовне редакторське втручання і цінні 

поради», що давав йому М. Зеров у процесі роботи над Есхілом, допомагаючи 

«опанувати протиставлення ямбічних триметрів, якими написано основні 

тексти античних трагедій, і різноманітних, дуже складних розмірів хорових 

епізодів» [23]. Таких прикладів творчої співпраці лідера «грона пʼятірного» з 

іншими письменниками в означеній царині можна навести чимало. 

Діапазон перекладацьких інтересів М. Зерова доволі широкий. Окрім 

згаданих творів, він перекладав російську прозу (Гоголь, Чехов), навіть ідиш 

(І. Перец). Прагнучи забезпечити резонанс українському поетичному слову, 

популяризував твори Лесі Українки та М. Рильського російською мовою. 

Нині серед літературознавців існує думка про те, що значна частина 

перекладів М. Зерова й дотепер залишається анонімною, а тому – незнаною. 

І. Качуровський, наприклад, стверджує, що відома в 30-і роки хрестоматія 

С. Кондратьєва «Римская литература» включає багато перекладів, за 

анонімністю яких – ім’я М. Зерова (скажімо, «Посланіє до Пізонів» Горація). 

При цьому він опирається на конкретні факти, зокрема, на тексти перекладів 

М. Зерова, що були ним надіслані В. Чапленкові [1, c. 318]. Цікаві свідчення 

щодо анонімності друкованих перекладів М. Зерова подає Г. Кочур, який був 

залучений до планованої антології французької поезії як талановитий учень її 

упорядників – С. Савченка та М. Зерова. Співпраця із лідером неокласиків 

єднала Г. Кочура і в роботі над п’ятитомною хрестоматією О. Білецького-

М. Плевака, Він згадує, що М. Зерову як найґрунтовнішому латиністу було 

доручено готувати латинську частину. З відомих ідеологічних причин 

хрестоматія побачила світ 1938 року в скороченому (однотомному) варіанті. В 

ній не згадувався ні М. Зеров, ні М. Плевако. Переклади М. Зерова були 

видрукувані анонімно. Для того, щоб зрозуміти ситуацію, дозволимо собі 



подати розлогий фрагмент листа Г. Кочура до Р. Зорівчак від 19 березня 1982 

року: «Коли книга вийшла в світ і я побачив там відомі мені (та й усім) 

переклади М. Зерова, а через них уже здогадався, що Миколі Костьовичу 

належать і деякі інші, менш відомі. Прізвище перекладача не було названо. 

Саме тому впорядник відступив від загального правила: ні в «Змісті», ні в 

самому тексті перекладачі не були перелічені, і тільки в передмові впорядник 

зазначив, котрі саме твори належать перекладачам, яких можна було називати 

(Свідзінський, Державин, Кочур, А. О. Білецький, Борис Тен). А далі йшло 

речення: «За всі переклади, уміщені в хрестоматії і які не належать переліченим 

раніше перекладачам, упорядник відповідає сам». Отже, О. Білецький взяв на 

себе відповідальність за переклади М. Зерова» [16]. 

1937 року побачило світ двотомне видання О. Пушкіна українською 

мовою, редаговане М. Рильським. Переклад «Бориса Годунова» був підписаний 

ім’ям Б. Петрушевський. Професор О. Білецький написав про це видання 

спеціальну статтю, оминувши (мабуть, свідомо) названий текст. Не омовився 

жодним словом про нього й М. Рильський у своєму виступі на зборах 

письменників у Києві 27 березня 1937 року. Він добре знав про те, хто саме 

автор цього перекладу. Анафемований на той час М. Зеров був іще живий, адже 

2-м квітня того ж року датовано його лист із Соловків до Києва, в якому він 

надіслав уривок з перекладу пушкінського вірша. Зрозуміло, що М. Рильський 

не ризикнув називати ім’я М. Зерова, добре розуміючи, що це може дорого 

йому вартувати. Згодом він докладе надзвичайно багато зусиль, аби 

реабілітувати чесне ім’я свого колеги по перу, талановитого перекладача. Так, 

1959 року буде перевидано драму «Мазепа» Ю. Словацького у перекладі 

М. Зерова і включено до редагованого М. Рильським ювілейного двотомника 

польського письменника. 1963 року в передмові до свого перекладу «Пана 

Тадеуша» А. Міцкевича він відгукнеться теплим і приязним словом про 

М. Зерова, котрий сприяв його перекладацькій діяльності. Цього ж року була 

написана стаття «Микола Зеров – поет і перекладач». Її оприлюднено вже по 

смерті М. Рильського на сторінках журналу «Жовтень» (1965, № 1), а 1966 року 

видрукувано як передмову до «Вибраного» М. Зерова. У статті високо оцінено 

його перекладацьку спадщину, про яку й досі після М. Рильського ніхто краще 

не сказав. Невипадково, мабуть, двотомне видання творів реабілітованого 

неокласика (К., 1990), до якого увійшла краща частина його перекладацького 

доробку, супроводжує знову ж таки стаття М. Рильського. Вона явила собою 

«завершення, підсумковий виклад думок видатного майстра, який на схилі 

свого нелегкого життя все ж дістав змогу сказати достойні слова про свого 

найближчого друга, про блискучого поета, перекладача і вченого, чий життєвий 

і творчий шлях був обірваний за відомих трагічних обставин 30-х років» [20, 

c. 800]. 

Отже, продуктивна й багатопланова діяльність М. Зерова у царині 

перекладу наочно та переконливо демонструє, як можна «добитися 

адекватності перекладу, якщо невпинно шліфувати його» [5, с. 98]. Його 

художні версії світових авторів стали, поза сумнівом, різновидом творчої 

діяльності, одним із сутнісних кодів естетичної системи. Вивчення усіх її 



аспектів в означеному ракурсі визначає перспективні напрями осягнення 

культурологічної парадигми М. Зерова – і в індивідуальних творчих виявах, і в 

контексті неокласичної концепції мистецтва слова загалом. 
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А. В. Соколова 

 

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ НАРОДНО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ 

У РОМАНІ МАРИНИ ГРИМИЧ «МАК ЧЕРВОНИЙ В РОСІ» 

 

Сучасний літературний процес характеризується складною взаємодією 

багатьох формально-змістових чинників, що призвело до формування поетики 

«неоміфологізму», характерною рисою якої є активне використання 

легендарно-міфологічних структур. 

Процеси «реміфологізації», які активно відбуваються в українській 

літературі на початку ХХІ ст., позначені складністю рівнів освоєння 

фольклорно-міфологічних традицій, очевидною скерованістю на дослідження 

суперечностей духовного світу особистості. У новому культурно-історичному 

контексті загальновідомі міфи й легенди підлягають прямому чи 

опосередкованому осучасненню, набувають національно-психологічних 

характеристик народу, що їх використовує. На думку А. Нямцу, в результаті 

цього здійснюється складний взаємопов’язаний процес онтологічної та 

аксіологічної «перевірок» подієво-семантичних домінант традиційних 

структур: з одного боку, сучасні реалії допомагають глибше осмислити 

універсальні морально-психологічні проблеми загальнокультурних зразків; з 

іншого – позачасові колізії легендарно-міфологічних структур, накладені на 

конкретний національно-історичний матеріал, часто пропонують несподіване з 

погляду повсякденної свідомості дослідження глибинних джерел сучасного 

духовного континууму» [4, с. 4]. 

Відтворення міфа як зразка буття, представленого досвідом, не є прямим 

поверненням інтелектуального й філософського начала в людині, з її глибоким 

знанням національної історії й культури, релігії та наукових, філософських 

концепцій, з декодуванням національних культур, переглядом поглядів на свій 

вітчизняний фольклор. У неоміфологічній свідомості фокусуються враження 

різних рівнів свідомості – внутрішньолітературних, загальнолітературних, 

повсякденної дійсності й вікового людського досвіду, зафіксованого в міфі. 

Розглядаючи міф як «альтернативну реальність», сучасний митець подає 

новий погляд на світобуття, в якому виявляються універсальні парадигми 

існування, одвічні загальнолюдські цінності. В сучасній антропології, як 

зауважує Я. Поліщук, «міф сприймається як універсальний культурний 

феномен, значення якого виходить поза конкретні часові виміри (проте в кожну 

епоху інсталюється в духовних координатах часу) як первісний код символів, 

смислів, світоглядних уявлень чи, за узвичаєним у науці терміном, архетипів» 

[5, с. 36]. 

Особливо активно міф матеріалізується у творчості М. Гримич, для якої 

міфологізм є художнім прийомом і водночас іманентною ознакою 

світовідчуття. Мета статті – дослідити архетипи народного світогляду в романі 



письменниці «Мак червоний в росі…» (2005) та з’ясувати їх роль у формуванні 

етноміфопоетичної традиції. 

Твір М. Гримич – вражаюча розповідь про «покоління, народжене в 60-х 

роках ХХ століття – покоління світлого смутку і обережної радості…», 

сповнений ностальгійними мотивами та містично-готичними подіями. Жанрова 

природа твору засвідчує його близькість до казкової прози, для якої 

характерними є такі ознаки, як таємничість, чудесність подій, динамічність їх 

розгортання. Центральним мотивом є мотив подорожі, дороги її головного 

персонажа [3, с. 427]. Так, життєвий шлях героїв роману віддзеркалює 

архетипну дорогу міфологічних персонажів за такою традиційною схемою: 

перехід з дитинства до юності, зрілості через випробування, втаємничення у 

доросле життя, тобто ритуал ініціації. Цей перехід з одного вікового стану в 

інший є безперервним і обумовлює особливість казкового хронотопу. 

Зображуваний у романі М. Гримич простір, як у казці, величина умовна. 

Він ділиться на два виміри – «цей світ» і «той світ». Між цими вимірами 

плинна межа. Простір і час тут нерозривно зв’язані між собою: «Концепція 

єдності простору, в якому відбуваються події, невіддільна від концепції єдності 

часу [...] Як є тільки емпіричний простір, є тільки емпіричний час, що 

вимірюється не числами, днями, роками, а дією героїв. Тільки відносно до цієї 

дії час існує як реальний фактор оповіді, але сам по собі ролі не грає» [6, 

с. 313]. 

Сюжетна лінія роману розвивається в двох часових просторах. Оповідаючи 

про події, що відбуваються з персонажами твору, авторка повертається до 

далеких 60-х років ХХ століття, які стали зав’язкою сюжету. Паралельно «Маку 

червоному в росі..» в книзі живе інший роман – не менш важливий і для самої 

письменниці, q для героїв, а в розв’язці – і для читача. 

Лейтмотивом твору є мотив смерті, який постає у найрізноманітніших 

виявах, наявний у характеристиках майже всіх персонажів (можна сказати, що 

кожен з них характеризується саме з позиції свого ставлення до смерті): похмурі 

фантазії Масюні; інтерес Чижика до самогубств; тема смерті в романах Рюрика; 

суїцидальні нахили дітей 60-х років. 

Уявлення про смерть і безсмертя формувалося в людській свідомості не 

тільки як результат природної реакції індивідуума на тимчасовість свого 

земного буття, а й як своєрідна форма компенсації, яка давала можливість 

психологічно й емоційно долати страх перед неминучим завершенням земного 

буття. Смислова опозиція «життя–смерть» як у первісній свідомості, так і 

сьогодні не відтворює закінченої і стабільної моделі світу, а навпаки, є 

постійною константою духовних пошуків і роздумів. 

Первісний синкретизм природи і людини зумовив сприйняття смерті в 

архаїчних культурах не як припинення існування чи перехід у небуття, а як 

черговий етап у циклічній повторюваності життя. Спираючись на дослідження 

канадського літературознавця Н. Фрая, зокрема його працю «Анатомія 

критики» (1957), треба зауважити, що первинно у житті індивіда домінував 

принцип неперервності. Відтак, закономірним було трактування смерті як 

перехідного стану до нового народження чи переродження особистості. 



На думку російського вченого Е. Мелетинського, свідомість людини 

завжди відображає міфологічний вектор циклічності життя, при цьому перехід 

від народження до смерті доповнюється переходом від смерті до народження 

(принцип неперервності) [7, с. 106-107]. Для М. Гримич життя і смерть у 

природі є частиною великої драми людської смерті і воскресіння, адже природа 

постійно піддається регенерації: мусить вмирати, щоб народжуватися й жити 

знову. Подібну думку висловлює один з героїв роману – Чижик: «...Після 

смерті люди продовжують своє існування. Тільки не в цьому світі, а в «тому». 

Світ мертвих – «той світ» − майже такий, як і цей. Там люди живуть, 

працюють, орють, сіють. Адже в нашій народній мові нечасто вживають слово 

«помер»: переставився (тобто перетнув межу, перемістився з цього простору в 

той). Ще є слово «відійшов». У нас є така версія: якщо рано вийти з дому в поле 

і прикласти вухо до землі, то можна почути, як під нею гонять волів на пашу 

«Гей! Гей!». Просто і ясно. І ніякої містики. Все як тут» [2, с. 65]. 

Розповідаючи історію про двох дівчат, які наклали на себе руки, але 

змушені продовжувати життя на землі, письменниця використовує пласт 

народних вірувань у те, що грішна людина проходить певні кола очищення, 

перш ніж перейти у наступне життя. Міфологічно-ритуальне зіткнення зі 

смертю є необхідним моментом відродження. Інакше кажучи, треба померти, 

щоб могти народитися знову. 

Часто ініціація передбачає тяжкі випробовування, такі, як зіткнення зі 

смертю чи вимушене заподіяння смерті. Проходження через смерть є виходом 

поза емпіричні просторово-часові рамки у «вічне» (універсальне), що наближує 

героїв до прадавніх архетипних ситуацій: «Ляля знала напевно, що зі смертю 

не можна гратися, не можна її накликати»  [2, с. 6]. 

Одним із провідних мотивів твору є мотив пригадування, яке тотожне 

поверненню до своєї істинної суті: героїні опиняються в умовах, коли для 

віднайдення у собі відповідей на життєво важливі питання їм необхідно 

звернутися до минулого – власного й родинного, родового, національного. 

У романі М. Гримич особливості хронотопу не просто пов’язані з мотивом 

пригадування – вони зумовлені ним: в переломний, кризовий момент свого 

життя героїні опиняються в місці, де здобувають можливість з’єднати розірвані 

ланки часу, відновити своє істинне «я». Ляля і Масюня, які почуваються чужими 

в людському світі, їдуть на місце «хронотопного зламу» в Карпатах. Вони 

підсвідомо прагнуть єднання з першоосновами буття, долучення до великої 

духовної спільноти, зв’язки з якою були призабуті, хоч і ніколи не 

переривалися. 

Органічну містику М. Гримич пов’язує з життям героїв, які насправді 

перебувають, чи то існують, в проміжному стані між життям та смертю: « − Ви 

перебували в лімінальному стані, − пояснив Чижик. – Тобто в переходовому. 

На межі між цим світом і тим...» [2, с. 157]. Викликає подив те, що іноземний 

науковець Ґайґер, який займається вивченням паранормальних явищ, запрошує 

літераторів та письменників, покоління, народжене в 60-х – дітей київської 

інтелігенції, в карпатську «зону хронотопного зламу», з тим, щоб розібратись у 

національній паранормальності, провокуючи супутників на розмови про 



«живих» та «неживих». Гості стають свідками дивних подій та починають 

спостерігати не тільки за духами, що мешкають в пансіонаті, а й один за одним, 

мовляв, хто ще, крім мене, бачить привидів. Пізніше стає відомо, що всі. Адже, 

насправді, не всі вони ще є «живими» на даний момент: «– Ви не відчуваєте, що 

тут, у горах, є певний хронотопний розрив? Часово-просторова «чорна діра» 

[…] – Це не лише тут, у цій місцевості. Є такі точки на планеті, де щось дивне 

відбувається з часом: або він скажено летить, або навпаки, зупиняється […] з 

простором, який раптово з неперервного стає дискретним, наче ми опиняємося 

на іншій планеті. Тут збігаються різні часові пласти: минуле й майбутнє, а 

теперішність геть зникає. Саме тому в таких точках з’являються примари 

минулого і знаки майбутнього, усе переміщується і перевертається з ніг на 

голову!» [2, с. 47]. 

Відтворюючи нав’язливу атмосферу смерті й водночас нагромаджуючи 

картини старого Києва, авторка поступово підводить читача до розгадки головної 

таємниці героїнь – Лялі й Масюні. Їхня «неприкаяність», «невписаність» у світ 

пояснюється одним: обидві давно мертві і продовжують існувати тільки як 

привиди. Містична подорож, яку організовують для них Чижик і Ґайґер, має на 

меті допомогти їм відійти на «той світ», де вони мусять бути за логікою 

світобудови. Хронотоп Лялі й Масюні, їхній ідеальний часопростір – Київ 60-х – 

лишився в минулому. 

Рятівний процес пригадування майже завжди відбувається в потойбіччі, 

отже, і хронотоп у романі постає як певна аномалія, часопросторове викривлення. 

М. Гримич виводить цілий ряд «чорних дір», де час і простір зазнають 

викривлення. Це карпатська хата, де мешкає привид мольфара; урвище, над 

яким зависає машина мандрівників; київське метро, де пасажири перебувають «у 

безчассі, ...поза простором». 

Мотив пригадування також поєднується тут з мотивом ініціації: Ляля не 

може осягнути свою істинну сутність, бо вона «забула», що відбулося з нею 

після стрибка в Дніпро. Тільки після відновлення розірваних ланок пам’яті Лялі 

стає зрозумілою суть її конфлікту зі світом: вона – привид, отже, вона чужа 

довколишній дійсності. 

Змальовуючи подругу Лялі – Масюню, М. Гримич використовує весь арсенал 

фольклорної образності, позначеної давніми ментальними маркерами: «Масюня 

була яскравою маленькою істотою. Вона була тропічним метеликом, який злетів 

на скромні українські луки […] Масюня вдягнена в екзотичне вбрання: яскраво-

червона спідниця «тетянкою», яку носила її прабабуся в ХІХ столітті, коли була 

дівкою, полотняна сорочка з величезними пишними рукавами, щедро усипаними 

вишивкою, в оксамитовій зеленій керсетці і разками коралів і мониста, на пальцях 

масивні перстні, а на голові – вінок із свіжих криваво-червоних маків («мак 

червоний в росі…») [2, с. 63]. 

Символічний образ квітки маку постійно супроводжує події то у вигляді 

маківки в Масюниних косах, то як пелюстка, залишена серед зими мольфаром, то 

як рядок із популярної у 60-х роках пісні «На долині туман...»: 

«На долині туман,  

На долині туман упав,  



Білі ніжки в росі,  

Білі ніжки в росі скупав. 

Попід гору дівча,  

Попід гору дівча ішло,  

Мак червоний в село,  

Мак червоний в село несло» [2, с. 136]. 

Створюючи у романі два світи, міфологічний і реальний, письменниця 

вдається до персоніфікації природи, повертаючи читача до міфопоетичних 

систем, де мак асоціювався зі сном та смертю, а туман здавна уособлював лихо, 

небезпеку, загрозу, невизначеність, тугу. Нестача світла й надлишок вологи 

уподібнюють туман первозданному станові світу, хаосу. З останнім його також 

зближує суть форм і обрисів, утрудненість орієнтації. Він символізує стан, в 

якому здійснюються помилки та непорозуміння. Туман у романі використано 

як одну з умов ініціації. Заблудла душа мусить пройти від тьми до світла крізь 

хаос – туман: «Туман дедалі густішав. Тепер можна було розгледіти лише 

спину того, хто йде попереду. Складалося враження, що туман хоче роз’єднати 

вервечку людей, хоче щоб ті погубилися і розчинилися в ньому» [2, с. 161]. 

Цікаво трансформуються в романі М. Гримич фольклорні образи помічників, 

які супроводжують героїв у потойбіччі. З’являється ціла галерея медіумів-

контактерів, через яких здійснюється з’вязок із «тим світом»: мольфар, дядько 

Дмитро, баба Вєра. Про це зазначає один з героїв роману – Гайгер: «Ми з 

бабою Вєрою провідники між цим світом і тим [...] Рятуємо заблудлі душі...» [2, 

с. 179]. Стара, досвідчена жінка – баба Вєра, яка знає таємниці природи, 

проводить ритуал очищення, у результаті якого героїні роману переходять 

межу смерті; за нею ж перед ними відкривається нове життя. Саме там вони 

врешті-решт можуть стати щасливими. 

Ляля й Масюня виявляються чужими у світі людей, зате підтверджують 

свою тотожність «тому світові», куди й відходять. Позбавлені здатності 

відчувати, не отримуючи насолоди від плотського кохання, вони не мають 

інстинкту продовження роду і тільки пройшовши ініціацію, випробування на 

самототожність, повертають собі здатність відчувати біль та насолоду. Цікава 

деталь: баба Вєра, хранителька «того світу», пригощає своїх гостей борщем, смак 

якого здатен оцінити тільки той, хто мусить залишити людський світ. 

Власне, тут ідеться про культ предків, вшанування пам’яті померлих і віру в 

їхнє вічне буття. Віра в потойбічне родинне вогнище, цю основу основ, особливо 

важлива для людини, яка перебуває в стані помежів’я, переживає кризові 

моменти свого життя. Потойбіччя, в якому мешкають предки, неодмінно 

пов’язується з ментальними уявленнями про «той світ». Чижик наголошує на 

прагматичності української культури, яка споконвіку мислить «той світ» як 

потойбічний аналог речового, людського світу. «В усіх культурах – від 

найдавніших і до нинішніх – існує культ предків у тому чи іншому вигляді. 

Незалежно від того чи віримо ми у життя після смерті, тілесне чи безтілесне, 

наші предки, і не тільки наші предки, а й ширше – духи померлих – постійно з 

нами» [2, с. 54]. 

Тут доречно згадати поняття історичної інверсії, запропоноване 



М. Бахтіним, суть якого полягає в тому, що «міфологічне і художнє мислення 

локалізує в минулому такі категорії, як мета, ідеал, справедливість, 

досконалість, гармонійний стан людини і суспільства тощо [...] Щоб надати 

реальності тому чи іншому ідеалу, його мислять як такий, що вже був колись у 

Золотому віці, в «природному стані», як такий, що існує в теперішньому за 

тридев’ять земель, за океанами, якщо не на землі, то під землею, якщо не під 

землею, то на небі. Ладні швидше надбудовувати дійсність (теперішнє) по 

вертикалі вгору і вниз, ніж іти вперед по горизонталі часу» [1¸ с. 183–184]. 

Осягнувши свою потойбічну сутність, Ляля пригадує, що побачила під 

водами Дніпра: «...ці води Дніпра ці міфічні первісні води моря-окіяну містять під 

собою кілька світів потойбічний світ існує не на небесах а під водами Дніпра під 

водами Дніпра було кілька світів один світ це світ померлих сіл затоплених при 

будівництві численних ГЕС ці села продовжують жити разом з душами 

померлих на затоплених сільських кладовищах хоч могили й викопували проте 

кладовища вічні кладовища не там де захочуть зробити їх люди кладовища це 

спільні місця на землі визначені Світовим Розумом і Світовою Долею тому 

кладовища вічні...» [2, с. 141]. 

Незважаючи на сакральну сутність Дніпра, який має для українців – давніх і 

сучасних – таке саме значення, як Ганг чи Євфрат для інших народів, люди під 

його водами продовжують займатися цілком земними справами. Таке бачення 

«того світу», властиве міфологічному світогляду українців: «Дніпро це не просто 

ріка Дніпро це міфологічна ріка сакральна ріка як Ганг як Ніл як Тибор як 

Єфрат як Амазонка як Міссісіпі Дніпро це світотворчі води це первісний океан 

море-окіян з якого і походить весь світ Дніпро це первісний море-окіян а не 

питна вода а не географічний об’єкт це первозданні води з яких все 

починається і в яких все закінчується там живе міфічна риба-потвора яка 

поглинає людей обраних людей і вивергає їх на берег для нового життя…» [2, 

с. 53]. Як бачимо, М. Гримич формує свій концепт міфологеми смерті і 

воскресіння, в якому поєднує елементи міфологічної і релігійної свідомості. 

Письменниця погоджується з головною ідеєю християнської теології, за якою 

життя не закінчується з настанням смерті. Водночас вона не заперечує 

язичницьких переконань про можливість нового народження, що 

ототожнюється з циклічністю природних явищ. 

Авторка роману демонструє надзвичайно цікавий процес нашаровування 

довкола прадавніх, архетипових образів нових смислів, що відображають 

складний внутрішній світ мислячої людини, яка зберігає зв’язок із основами буття 

свого народу. 
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ОДНОРІДНОСТІ  

В СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ МОВІ 

 

Найважливіше соціальне призначення публіцистичного стилю – 

формування суспільної думки на реальних прикладах та зразках з усіх сфер 

життєдіяльності людини, що визначає конкретне функціональне навантаження 

різних публіцистичних жанрів. Усі публіцистичні тексти, що перебувають у 

колі наших інтересів, вміщують повідомлення про конкретні факти дійсності 

(інформаційно-комунікативна функція), завдяки чому і здійснюється вплив на 

суспільну думку (функція впливу). 

Мова преси як жанровий різновид публіцистичного стилю, що 

використовується в засобах масової інформації та виконує інформативну 

функцію [1, с. 323], постійно привертала увагу лінгвістів. Специфіка газетної 

мови, якій притаманні свої лінгвістичні особливості, досліджено в працях 

А. Н. Васильєвої, М. А. Жовтобрюха, О. В. Какориної, В. Г. Костомарова, 

І. П. Лисакової, О. А. Сербенської, О. І. Соколової, О. А. Стикова, А. В. Швець 

та ін. Вивчення мови газети відбувалося переважно на лексичному матеріалі. 

Цілісний же та ґрунтовний аналіз специфіки функціонування синтаксичних 

одиниць у мові газети фактично відсутній. У дотеперішніх наукових розвідках 

розглядаються лише окремі аспекти синтаксису публіцистичних текстів, що й 

зумовлює актуальність означеної темою статті наукової проблеми. 

Мова сучасної української газети зазнала активного впливу суспільно-

політичних, соціально-економічних, культурних і лінгвістичних змін. Її 

вивчення дає змогу констатувати помітні зміни й мінливість у її системі взагалі 

та аналізувати особливості функціонування синтаксичних одиниць зокрема. 

Синтаксичний рівень мови, що охоплює найбільші за обсягом, найскладніші за 

структурою і найважливіші за комунікативними властивостями одиниці, на 

думку В. І. Кононенка, відкриває широкі можливості для стилістичних 

спостережень і висновків, в основі яких – синтаксичні дослідження мови [6]. 

Синтаксис сучасної української газетної мови, в якому проступають 

тенденції, з одного боку, до стандарту (узагальнення синтаксичних одиниць), 

тобто схильність при укладанні газетної інформації надавати перевагу вже 

готовим формам вираження думки, та тенденція до посилення їх 

експресивності й оцінності, з іншого – для привернення уваги читача та 

ефективнішого впливу на нього – репрезентує великий арсенал синтаксичних 

конструкцій і багату палітру виражальних засобів. Серед них у газетній мові 



зафіксовано такі найтиповіші експресивні побудови: ланцюги номінативних 

речень, риторичні питання, специфічні питальні й спонукальні речення, 

риторичні оклики, вставні та вставлені елементи, експресивно-стилістичне 

словорозташування, лексичні повторення із синтаксичним поширенням, 

парцельовані конструкції, приєднувальні структури, синтаксичні структури, 

ускладнені відокремленими членами речення та однорідними рядами. 

Безперечно, ступінь експресивності поданого переліку неоднаковий. Їх 

наявність і комбінування в тексті, композиційне розташування для досягнення 

стилістичного ефекту, на думку І. Я. Завальнюк, є специфічною рисою мови 

української преси початку ХХІ ст., диференційною ознакою газетно-

публіцистичного стилю [2]. 

Однорідність є одним із типів ускладнення як важливого чинника 

семантики й синтаксичної будови речення, що дає можливість 

використовувати його як стилістичний засіб. Спосіб однорідності при 

вираженні різноманітних ознак, дій, станів, указівок на предмети надає 

мовленню виразності, підкреслює ці дії, ознаки, стани та означувані предмети. 

Конструкції з однорідними членами можуть виконувати низку 

соціолінгвістичних функцій: функцій актуалізації та привернення уваги 

адресата, впливу, виокремлення. 

Оскільки такі побудови навантажені різними семантико-синтаксичними 

відношеннями, вони мають свою неповторну індивідуальну сутність, вагому 

стилістично, і своєрідно збагачують фразу семантично. Кожен вид 

однорідності, проявляючи свою специфіку, деталізує дійсність, вносить більшу 

інформативність, жвавість у повідомлення, ніж речення без однорідних рядів. 

Завдяки однорідності створюється своєрідна логічна та емоційна сутність 

речення, а на цій основі й така ж його стилістична, функціональна 

індивідуальність. Таким чином, перелік на підставі однорідності в газетній 

мові є одним із засобів емоційно-експресивних. Саме на цій підставі речення з 

однорідними членами модифікуються стилістично і функціонально. 

Отже, мета нашого дослідження – простежити стильову специфіку 

використання однорідних членів речення та виявити прийоми їх застосування в 

мові сучасної української преси. 

Дослідження проведено на матеріалі таких українських видань: 

«Літературна Україна», «Голос України», «Політика і культура», «Урядовий 

кур’єр», «Тиждень», «Поступ» та ін. Як зазначає І. Я. Завальнюк, на тлі жанрової 

диференціації газетної мови дедалі активніше постають синтаксичні одиниці, які 

умовно можна поділити на ті, що вживаються в усіх жанрах, і ті, що властиві 

деяким жанровим групам чи окремим жанрам [3, с. 29]. Оскільки однорідні ряди 

переважно пов’язані з логічним викладом і майже позбавлені емоційності, 

речення з однорідними членами завжди справляють враження спокійного, 

заздалегідь обдуманого повідомлення. Такі структури, які вважаються відносно 

стилістично нейтральними, властиві всім жанровим групам: художньо-

публіцистичному, інформаційному, аналітичному та рекламному. Однак нерідко 

для створення в контексті різних стилістичних відтінків конструкції з 

однорідними членами допомагають увиразнювати висловлену думку. Їх 



використання пов’язане не лише з авторською індивідуальністю, але й із 

різновидами журналістського тексту, з культурним і асоціативним досвідом 

читача. Активність їхнього застосування в жанрових групах неоднакова, оскільки 

стильова специфіка прийомів вживання однорідності як синтаксичної категорії у 

мові преси має свої властивості. Такий тип ускладненої синтаксичної одиниці 

деякі лінгвісти відносять до конструкцій експресивного синтаксису. 

У газетній мові регулярність / нерегулярність використання однорідних 

членів речення залежить від семантико-стилістичних і синтаксичних властивостей 

однорідності: 1) від лексичного складу однорідного ряду, його сполучення, де 

«кожен наступний член такого ряду підсилює попередній, а разом вони 

характеризують поняття, явище або ознаку ширше й багатогранніше, ніж одне 

слово» [5, с. 259], а також дає можливість рельєфніше, об’єктивніше, виразніше 

відтворити той чи той образ, картину, подію, наприклад: «До розумної 

толерантності, взаємоповаги, пошуків дотичних і корисних державі варіантів ще 

ой як далеко!» (Україна молода, 2008); 2) від наявності сполучних засобів 

(повторюваних/неповторюваних) сполучників чи їх відсутності, наявності 

прийменників, часток, оскільки вони нерідко використовуються з певною 

стилістичною метою, наприклад: «Не жахливий буревій, не руйнівний 

землетрус, не страшна пожежа чи кривава війна стрімко й безжалісно стирають 

з поверхні землі ознаки неповторності найчарівнішого і найулюбленішого 

міста!» (Літературна Україна, 30. 08. 2007); 3) від кількісного складу 

однорідних рядів: «Невідпорна логіка дзвінкої монети, химерний політ 

містобудівної думки, опосередкований своєрідною мудрістю градоначальників, 

зрідненість естетичної уяви невпинно нівелюють, уніфікують, нищать оспівану 

самобутність красеня над Дніпром» (Літературна Україна, 30. 08. 2007). 

Газетна мова використовує найчастіше двокомпонентні ряди, не обтяжені 

розгорненими групами пояснюючих слів, а лише об’єднані безсполучниковим 

(логічно вичерпний перелік) зв’язком, типу «Наш народ віками збагачував методу 

виховання особистості, її душевної чистоти» (Літературна Україна, 20. 02. 2008). 

Зауважимо, що відсутність сполучників між членами однорідного ряду часто є 

свідченням того, що ряд є незакінченим, перелік не вважається вичерпним. 

Проілюструємо сказане відповідними фрагментами різних медіатекстів: «Чи 

жевріє ще десь в Україні допомога, шляхетність, мораль?!» (Молодь України, 25-

29. 10. 2007); «Шкода, що на Батьківщині педагогічного генія немає ні коштів, ні 

бажання (що більше в дефіциті?) видати автентичне повне зібрання творів 

Макаренка» (Голос України, 15. 03. 2008). У подібних конструкціях однорідний 

ряд незамкнений, що свідчить про можливість його продовження однорідними 

членами речення. Іноді безсполучниковий зв’язок у непоширеному 

двокомпонентному однорідному ряді буває настільки міцний, що перед ним 

поступається і сполучниковий спосіб зв’язку, наприклад: «Любімо її, вивчаймо, 

розвиваймо!» (Літературна Україна, 21. 02. 2008). 

Регулярними в мові преси виступають однорідні конструкції з 

перелічувальними відношеннями (сполучники сурядності: єднальні, розділові), 

які домінують в інформаційних, художньо-публіцистичних та рекламних 

жанрах. 



Дедалі поширенішим прийомом створення однорідних конструкцій стає 

перерахування однорідних членів речення із використанням сполучника і при 

кожному члені речення: «В агенції кожна людина уніфікована, тобто робить 

кілька робіт: і знімає, і спілкується кількома мовами, і водить авто, і монтує 

матеріал, і може при потребі передати матеріал за кордон» (Поступ, 30. 03. 2006). 

Як бачимо, чим більше однотипних сполучників у конструкціях з однорідними 

членами, де перелік не має чисто класифікаційного характеру з інтонаційним 

зв’язком, тим виразніше й емоційно відчутніше виражається значення 

однорідності, тоді як їх відсутність робить вислів емоційно менш яскравим, 

помітно втрачається виразність. Порівняйте: «І обов’язково влаштовуємо 

тематичні прогулянки містом: засвоюємо правила дорожнього руху, 

спостерігаємо за птахами, вивчаємо дерева і квіти, збираємо гербарій з 

осіннього листя» (Голос України, 15. 03. 2008). 

Якщо у багатокомпонентному однорідному ряді останній член, ніби 

замикаючи ряд, приєднується сполучником і, у висловленні виникає значення 

завершеності, перелік набуває закінченого характеру: «Щомісяця в Португалії 

гине 15 українських заробітчан – на будовах, дорогах і через бійки» (Суботня 

пошта, 19. 12. 2002); «О десятій головний комуніст у супроводі місцевих 

лідерів КПУ приїхав на Личаківський цвинтар і в елегійній обстановці поклав 

квіти до могил Івана Франка, Ярослава Галана, Гаврила Котельника та 

Олександра Кузнєцова» (День, 12. 02. 1998). 

Для поєднання однорідних членів також широко використовують 

розділові та протиставні сполучники. Найчастіше зв’язки розділовості, 

експлікації семантики роздільності, чергування, взаємовиключення, передають 

ряди зі сполучниками чи та або, які, багаторазово повторюючись, посилюють 

значення розділовості, від чого й перелік однорідних обставин не вважається 

вичерпаним: «Прийшла справжня пора показати, чи ми великий, чи тільки 

плаксивий, чи закоханий в себе народ!» (Літературна Україна, 10. 01. 2008). 

Протиставні ряди однорідних членів за своїм змістом завжди замкнені. 

Найпродуктивнішими конструкціями з однорідністю у всіх газетних жанрах 

виступають одиниці зі сполучником але, який найвиразніше передає 

протиставлення. Часто  вживаним є сполучник а, що має найменш виразну 

властивість визначати протилежність, а також слабкіші протиставні функції: 

«Не ріжуть, а лікують!» (Голос України, 12. 02. 2008) та ін. 

Якщо до сполучників додаються різні уточнюючі слова або частки, у 

повідомленні виникають ускладнені семантичні відношення. Так, заперечно-

протиставні відношення виражає сполучник а у поєднанні з часткою не: «У 

новому рейтингу акценти будуть дещо змінені: експертами та читачами 

оцінюватиметься не рівень впливу на розвиток політичної ситуації в регіоні, а 

популярність певної публічної особи» (Поступ, 09. 12. 1999), протиставно-

зіставні відношення – у наступному прикладі: «На цей чинник впливають 

передусім успіхи того чи іншого лобі в політиці, а також успішність 

державного регулювання економіки» (День, 11. 12. 2006). 

Автори повідомлень мають у своєму розпорядженні й такі мовні засоби, як 

низку подвійних сполучників для встановлення порівняльних, зіставних та 



інших відношень. Це двочленні сполучники не тільки – але й, не тільки – а й 

з градаційно-зіставлювальними відношеннями, суттю яких є міра вияву 

якогось явища. Завдяки таким зв’язкам у тексті робиться акцент на тому, що 

охоплення дією не обмежується одним предметом, а поширюється й на інший: 

«Більшість наукових праць друкуються часто символічним тиражем не тільки 

без будь-якого цензурування, а й без елементарного редагування» (Дзеркало 

тижня, 24. 02. 2004); «... уряд Кінаха знайшов у собі сили порадити президенту 

накласти вето не тільки на закони, приємні серцю злодіїв, але й які руйнують 

нашу країну» (Універсум, 2002, № 1–2, с. 35). Ця особливість градаційних 

сполучників надає фразі більшої увиразнюючої сили. Без сполучників замкнені 

ряди однорідних членів використовують нечасто. Значення розділовості чи 

протиставності в безсполучникових рядах не таке чітке, як у сполучникових. 

Використання сполучних засобів із градаційним значенням відчутно 

конкретизує мовлення. Так, завдяки парним сполучникам як – так і 

виявляється двосторонність відношень із відтінком підкресленої 

рівнозначності: «Бажано було б побачити в наступному складі журі 

представників партії-організатора, уповноважених контролювати й керувати 

процесом як попередньої підготовки, так і подальшим проведенням таких 

акцій» (Поступ, 03. 12. 2006); «Треба було вжити рішучих заходів як з боку 

ради керуючих фондом, так із боку уряду» (Дзеркало тижня, 20. 01. 2007). 

Згадані синтаксичні конструкції із замкненими рядами однорідних членів 

речення характерні для кількох жанрів різних жанрових груп газетної мови. 

Зокрема, однорідні ряди з протиставними сполучниками виявляють активність 

в інформаційних та аналітичних жанрах, синтаксичні ж одиниці із 

градаційними відношеннями більш властиві аналітичним жанрам. 

Зауважимо, що в газетній мові, зокрема в художньо-публіцистичних 

жанрах, почастішало вживання однорідних рядів із комбінованим зв’язком: 

сполучниковим та інтонаційним, що збагачує фразу інтонаційно, робить її 

гнучкішою. 

Певного стилістичного навантаження однорідним рядам надають 

прийменники. В газетній мові прийменники при однорідних членах 

потребують особливої уваги у зв’язку з вимогами чіткості й прозорості 

викладу. Для підкреслення, виділення смислового навантаження членів 

речення прийменники повторюються перед кожним членом однорідного ряду 

за таких умов: 1) якщо ці прийменники неоднакові, а також якщо однорідні 

члени, навіть з однаковими прийменниками, ускладнені пояснюючими 

словами. Наприклад: «Зростання внутрішнього валового продукту за 

підсумками останнього, досить складного року, за всеобіцяючим прогнозом 

міністерства, становитиме 4, 5 % при нульовій інфляції» (День, 11. 12. 2002); 

2) якщо члени однорідного ряду пов’язані повторюваними сполучниками: 

«Пізнати цю людину неможливо. Геніальність Лобановського є загадкою і для 

людей, які його оточують, і для тих, що перебувають на відстані» (Експрес, 

18. 01. 2001); 3) якщо засобом зв’язку виступають подвійні зіставно-

протиставні, розділові та градаційні сполучники: «Ці квоти залежатимуть не 

тільки від портфеля замовлень, але й від розрахунків з держбюджетом, 



Пенсійним фондом та виплати зарплати» (Експрес, 06. 01. 2006); 4) якщо 

однорідні члени значно поширені однорідними словами; 5) якщо 

підкреслюється важливість змісту кожного з однорідних членів: «Болить душа 

за Україну, за народ многостраждальний, за онуків і дітей наших!» 

(Літературна Україна, 02. 08. 2007). Як бачимо, наявність прийменника при 

кожному члені однорідного ряду увиразнює виклад, привертає увагу. В 

окремих випадках з певною стилістичною метою, для уникнення 

одноманітності прийменники можуть пропускатися, залишаючись лише при 

першому члені. Можлива також комбінація пропущених і повторюваних 

прийменників. 

У газетній мові, переважно в художньо-публіцистичних жанрах, 

частотними є синтаксичні одиниці з кількома однорідними рядами, обтяжені 

розгорненими групами пояснюючих слів, або до складу яких можуть входити 

словосполучення, відокремлені звороти і навіть підрядні частини. Наприклад: 

«Як потрібен сьогодні досвід тих років, коли в школі панувала атмосфера 

всебічної державної підтримки освіти, станової рівності учнів, взаємна любов 

та повага вихователів і вихованців, коли плекалися почуття здорового 

колективізму, безкорисливої дружби та взаємопідтримки!» (Освіта України, 

22. 01. 2008); «Зупинімося, вслухаймося, про що плаче маленька річечка, 

здогадаймося, про що шепоче ліс, мальовничі галявини якого завалені 

сміттям…» (Урядовий кур’єр, 07. 02. 2008). Як бачимо, чим більший кількісно 

однорідний ряд, тим повніша в ньому розчленованість висловлюваної думки, 

тим вона багатша та інформаційніша. Завдяки значеннєвій місткості 

багатоступеневих однорідних рядів висловлення набуває підвищеної 

семантичної ємності, енергійності. 

З цього приводу А. О. Капелюшний зауважує, що нагромадження 

однорідних членів у структурі речення не тільки виконує логіко-семантичні 

завдання, а й увиразнює текст, сприяє підвищенню його комунікативності. 

Окремо він наділяє такою функцією дієслівну, іменникову і прикметникову 

однорідність [4, с. 333]. Проаналізований матеріал дає підстави констатувати 

наявність усіх названих видів однорідності в художньо-публіцистичних та 

рекламних жанрах, в «яких синтаксис вирізняється образністю і максимально 

активною позицією автора щодо її вираження» [3, с. 35]. 

Речення з дієслівною однорідністю надають висловленню енергійності, 

динамічності, емоційно наснажують виклад думок, відображають прагнення 

автора показати дійсність у динаміці, в русі шляхом нагнітання однорідних 

дієслів. Наприклад: «Сповільніть крок, прислухайтесь, не проминіть його» 

(Вінничина, 16. 02. 2008). Ефект наростання енергії, сили, підвищення 

потужності дії когось чи чогось створюється ампліфікуванням (нагромадження 

однорідних лексем для створення потрібного стилістичного ефекту) 

компонентів дієслівного ряду: «Більшість з нас уже потрапили у вир 

політичної реклами, що просякає в усі щілини, бадьорими рядами марширує з 

екранів телевізорів, збуджує радіохвилями, вивалюється з поштових скриньок, 

немов конфетті» (Політика і культура, 2006, № 7). Приклади свідчать, що 

нагромадження однорідних лексичних компонентів для створення потрібного 



стилістичного ефекту, найбільш притаманне для інформативно-аналітичного та 

експресивно-публіцистичного різновидів журналістського тексту, і наповнює 

зміст речення очевидною дієвістю, динамікою, енергією руху. Саме такі 

конструкції порушують стилістичну нейтральність тексту, надають йому 

ефекту емоційної схвильованості, чим і привертають увагу адресата. 

Максимального загострення викладу, динамізму автори публікацій досягають, 

використовуючи парцеляти, тобто складові однорідного дієслівного ряду, 

утворені внаслідок членування його на окремі сегменти у зв’язку з певною 

комунікативною ідеєю. У результаті цього створюється градаційний ряд, у 

якому добирається лексика або семантично тотожна, або семантично 

різнопланова, де автор примушує її служити певній стилістичній настанові [5, 

с. 263]: «Вийди за рамки! Тягни! Користуйся! Задовольняйся! Хай інші 

працюють!» (Літературна Україна, 20. 09. 2007). Градація таких речень-гасел, 

як зауважує І. Я. Завальнюк, створює суспільний резонанс, актуалізує 

проблеми суспільства, викликає незадоволення, осуд [2, с. 212]. 

Нагромадження елементів прикметникової однорідності в експресивно-

публіцистичному та узагальнювально-директивному різновидах газетного 

тексту є способом урізноманітнення опису, характеристики когось чи чогось. 

Наприклад: «Яке (Різдво Христове) загадкове, яскраве, піднесене, веселе, 

відкрите серцем і душею людей, які до нього готуються і беруть в ньому 

участь!» (Молодь України, 04–10. 01. 2007); «Спасибі Дмитру Іванову за 

«пам’ять чорнозему» й крилату надію, за його мужнє, вистраждане, чисте і 

світле слово!» (Літературна Україна, 07. 02. 2008). Проілюстрований матеріал 

свідчить, що прикметникова однорідність застосовується як стилістичний 

прийом для створення жвавості, іноді образності змалювання. Активно 

вживана названа однорідність надає повідомленню більшої значеннєвої та 

емоційної ваги. Змістовим засобом посилення характеристики виступають 

також ступені порівняння прикметників: «Тому що ці політики хронічно хворі 

на чотири «най», тобто вважають себе найрозумнішими, найшанованішими та 

найнезаміннішими» (Політика і сатира, 2007, № 2). 

У газетній мові спостерігаємо конструкції з перерахуванням логічно 

неоднорідних понять, які, з певного погляду, в авторському трактуванні є 

однорідними: «Висока, кістлява, з довгими руками, величезним ротом і занадто 

різкими рисами обличчя – нічого спільного з голлівудськими стандартами» 

(Суботня пошта, 12. 08. 2004). Зауважимо, що нагромадження прикметникової 

ампліфікації для різновидів журналістських текстів, які поєднують у собі риси 

офіційно-інформативного та інформативно-ділового різновидів з рисами 

наукового тексту в особливому синтезі, суворо обмежене, тоді як для 

різновидів газетних текстів така ампліфікація, що полегшує сприйняття тексту 

й емоційно впливає на читача, застосовується. 

Іменникова однорідність посилює враження предметної різноманітності та 

складності: «Так вони вже були! Пошукайте їх і знайдете в того ж Макаренка, 

Ушинського, Сухомлинського, Сковороди…» (Голос України, 15. 03. 2008). 

«Закінчити цей текст вартувало б інтелектуально вишуканим резюме, 

компліментарно-естетичним реверансом чи ще якоюсь пафосною сентенцією 



про вічність і непересічність справжніх культурних цінностей» (Політика і 

культура, 2006, № 25, с. 42). Як бачимо, при іменникових однорідних рядах у 

центр уваги читача потрапляє певне поєднання однотипних за якоюсь ознакою 

предметів. Зазначимо, що в деяких випадках однорідність може виступати й 

одним із емоційно-експресивних засобів. Так, наприклад, із стилістичною 

метою поєднуються тематично й логічно різнопланові поняття: «У разі 

відставки депутатство для Литвина було б не кар’єрою, а американською 

тушонкою, яку можна відкрити в разі потреби» (Дзеркало тижня, 17–

19. 11. 2006). 

Дієвості сучасним газетним викладам додає прийом створення інтонації 

посилювального повтору, яка виникає від повторення того самого слова з 

поступовим посиленням і підкресленням його ролі. Його стилістична 

настанова – наголосити на значимості, ролі, обов’язковості чогось: «У нас 

були, звичайно, свої недоліки, свої проблеми, але я в родині отримала головне 

– тверді, недвозначні поняття про основні людські цінності: порядність, любов, 

гордість» (Високий Замок, 02. 01. 2003); «А потім прокинулася цікавість, 

оскільки аналогічні вітальні листівки, як виявилося, з’явилися в поштових 

скриньках знайомих, знайомих, знайомих, знайомих, знайомих і т. і.» 

(Літературна газета, 04. 01. 2006). 

Функціонально-стилістичне забарвлення у повідомлення вносять побудови 

однорідного ряду із узагальнювальними словами, яким у системі семантико-

стилістичних можливостей однорідності належить велика роль. 

Узагальнювальне слово, на думку М. С. Зарицького, є одним із прийомів 

організації позамовного матеріалу й використовується для створення 

рельєфнішого відворення переліку подій, фактів, ситуацій. Добір їх, як 

зауважує А. П. Коваль, характер і розміщення – дуже неоднакові, оскільки 

залежать від семантико-стилістичних настанов автора, а також від його творчої 

індивідуальності [5, с. 267]: «Саме за допомогою цього літературного ходу 

авторці вдається легко й весело розповісти і про циркові професії, а також про 

тих людей, котрі залишаються непомітними за лаштунками: режисери, 

уніформісти, пожежники, білетери та ін.» (Літературна Україна, 26. 02. 2009); 

«Всі описання, невдалі порівняння, метафори, логічні перетікання, вбогі за 

глибиною, – все не його» (Поступ, 15. 08. 2002). 

У згаданих жанрах зустрічаються однорідні ряди, котрі через цифрову 

систематизацію перед кожним із членів ряду будують різноманітні 

класифікації: «По-перше, чітко визначено нову структуру, виписано роль 

міністерств та відомств. По-друге, скорочено кількість центральних 

виконавчих органів, що раніше всіляко гальмувалося. По-третє, з’явилося таке 

поняття, як «підпорядкування окремих комітетів міністерствам...» (Україна 

молода, 11. 04. 2001); «По-перше, швидкісний, по-друге, має хороший 

дриблінг, що не раз демонстрував....» (Спортпанорама, 19. 08. 2002). 

Слід відзначити, що в газетних повідомленнях енергійність, піднесеність 

викладу зростає, коли в організацію ряду вноситься парний зв’язок однорідних 

членів, які формують образну, емоційно наснажену, естетично заряджену 

думку, «активізують мислення» та «викликають напругу» (В. Чабаненко): 



«Побажаємо авторові, нехай щира молитва української душі приносить 

читачам його книг, шанувальникам його таланту радість і наснагу, пізнання й 

духовне очищення, віру і любов!» (Літературна Україна, 07. 02. 2008); «Його 

феномен дивує і продовжує дивувати відомих політиків і державних діячів, 

артистів і спортсменів, письменників і естрадних зірок» (Місто / передмістя, 

06. 01. 2001). 

Отже, в мові газети конструкції з однорідністю, які переважно пов’язані з 

логічним викладом і позбавлені емоційності, не властиві однаковою мірою 

усім жанрам газетної мови, оскільки прийоми їх використання залежать від 

активізації особистісного чинника журналіста, від тенденції до посилення 

інформаційності викладу, від авторської мети та індивідуальних особливостей 

стилю, а також від жанру, художньої манери, стилю мовлення тощо. Проте, 

незважаючи на їх стилістичну нейтральність і відсутність експліцитного 

експресивного елементу забарвленості, можна стверджувати, що в певних 

контекстах, залежності від лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників, від 

прийомів їх розташування та побудови, ряди з однорідними членами в газетній 

мові містять у собі певне стилістичне навантаження. 
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Н. Д. Іванова 

 

ПРО ТИПОЛОГІЮ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

Важливість емоцій для людини важко переоцінити, адже саме вони є 

індикаторами задоволення всіх її потреб. Не дивно, що вираження емоцій, і 

вербальне, й невербальне, викликає неабияку зацікавленість учених. 

Особливості вираження емоцій у мові були предметом дослідження 

багатьох мовознавців, серед яких: Ю. Апресян, Ш. Баллі, Є. Бедфорд, О. Вольф, 

Є. Галкіна-Федорук, О. Реформатський, В. Телія, В. Шаховський. 

Одним з основних засобів словесного вираження людських емоцій є 

лексика. Незважаючи на дедалі більшу кількість наукових праць, у яких 

досліджуються особливості лексичного вираження емоцій, у лінгвістиці все ще 



немає єдиної думки щодо засобів вираження емоцій у мові, а також недостатньо 

вивченими залишаються теоретичні аспекти, що стосуються визначення понять 

«емотивна лексика», «емоційна лексика» та проблем її типології, чим й 

обумовлена актуальність цієї статті. 

Мета статті полягає у виявленні специфіки типології емотивної лексики, 

зокрема частиномовної та семантичної, а досягнення поставленої мети 

передбачає виконання таких конкретних завдань: висвітлити стан вивчення 

проблеми в лінгвістиці та визначити сутність емотивної лексики, її 

взаємозв’язок з емоціями, виявити типи емотивної лексики. 

У мовознавстві проблема емотивних назв розглядається у кількох 

аспектах. Назви емоцій становлять об’єкти наукових студій у галузі 

порівняльного мовознавства (А. Д. Григор’єва, І. Б. Левонтіна,), 

психолінгвістики (Л. А. Лисиченко), історичної та описової лексикології 

(В. М. Русанівський, К. М. Тищенко), семасіології (В. Ю. Апресин, 

Ю. Д. Апресян, Ю. С. Степанов). У новітніх дослідженнях із семантики 

емотивних назв ураховуються як позамовна інформація про феномен емоції 

(почуття), так і його місце та роль у формуванні національної мовної картини 

світу, що дозволяє простежити смислову перспективу розгортання образів на 

основі  емоцій за допомогою асоціативних зв’язків. 

Емоція представлена в різноманітних психічних і фізичних реакціях 

людини, які виникають при порівнянні навколишньої дійсності з ідеалізованою 

моделлю світу. 

У мовознавстві існують дві теорії щодо розподілу лексики, яка виражає / 

позначає емоції. Перша  теорія умовно поділяє цю специфічну ділянку лексики 

на: лексику емоцій (слова, які позначають емоції) та експресивну лексику 

(емоційно забарвлені слова, які радше виражають емоції та почуття). Друга ж 

теорія заперечує цей умовний розподіл і розглядає емоційно-експресивний 

вокабуляр мови як єдине поняття – «емоційну лексику». В сучасних 

дослідженнях поряд із терміном «емоційна лексика» активно вживаються 

терміни «емотивна лексика» та «емотиви». 

На думку Є. М. Галкіної-Федорук, емоційна лексика «виражає почуття й 

настрої людини, за значенням ця лексика ділиться на лексику, яка називає 

почуття й висловлює ставлення до явищ дійсності, позитивну й негативну» [5, 

с. 136]. Тобто, емоційна лексика – це кілька прошарків: «1) слова, що 

виражають почуття, які переживає сам мовець або інша особа; 2) слова-оцінки, 

які кваліфікують річ, предмет, явище з позитивного чи з негативного боку всім 

своїм складом, лексично; 3) слова, у яких емоційне ставлення виражається не 

лексично, а граматично, тобто особливими суфіксами й префіксами» [5, с. 136]. 

До емоційних за стилістичним забарвленням автор відносить також лайливі й 

вульгарні слова, тобто емоційність слова розуміється як його стилістична 

характеристика. 

І. В. Арнольд же вважає, що до емоційної лексики не належать слова, які 

називають емоції та почуття, і ділить емоційну лексику на дві сфери: 

1) емоційно-нейтральну, що позначає тільки поняття, без вказівки на ставлення 

до нього мовця, 2) емоційно-забарвлену, що виражає почуття, настрої і 



ставлення мовця до висловлювання [1]. 

До емоційної лексики відносять також слова, які містять позитивну або 

негативну оцінку того, що називається в слові (ласкаві, лайливі слова, вигуки) і 

образне вживання похідних слів завдяки гіперболі [1, с. 92-95]. Отже, тут 

безумовної протилежності між емотивністю й емоційністю не простежуємо. Як 

відзначає Н. Д. Арутюнова, оцінка «застосовується до всього, що спрямовано 

на ушляхетнену модель малого та великого світу, тобто на те, що людина 

вважає добром» [2, с. 59]. 

Про специфіку поняття «емотивна лексика» уперше в лінгвістиці писав 

російський учений В. І. Шаховський. Емотивною лексикою вчений вважав не 

окремий лексичний прошарок, а радше кодифіковану семантичну властивість 

слова виражати семантику емоцій. Детальне вивчення феномену емоції дало 

можливість В. І. Шаховському охарактеризувати емотивну лексику як 

«опосередковані мовою відносини емоційно-соціологізованих уявлень людини 

про навколишній світ» [7, с. 20]. Пізніше вчений напише в одній із своїх статей, 

що емотивні одиниці – емотиви, афективи, конотативи – є й засобами системи 

мови, і засобами висловлення тексту [7]. 

Причинами появи в мові емотивних номінацій є емоції мовців, прагнення 

своєрідно, оригінально й тому експресивно позначити об’єкти відображення та 

відношення, гру з мовою, брак словникових одиниць для адекватного 

вираження різних емоційних відносин мовця [7, с. 60]. 

Уявлення В. І. Шаховського про специфіку поняття «емотивна лексика» 

отримало подальший розвиток і по-новому було осмислено в працях багатьох 

інших лінгвістів. Наприклад, особливістю емотивної лексики, на думку 

Л. К. Парсієвої, є широке охоплення різнорідного лексичного матеріалу, що 

надало їй можливість стверджувати: найбільш виразним представником 

емотивної лексики є вигуки [6, с. 6]. Однак вигуки, на нашу думку, це форми 

емоцій, а не емоції в їхньому психічному і психологічному розумінні. Найбільш 

адекватною природі описуваного об’єкта нам видається концепція 

Л. Г. Бабенко, за якою семантична класифікація емоцій є найбільш доречною 

насамперед у галузі лексики, що називає емоції [3, с. 23]. 

Для віднесення лексичних одиниць до емотивів необхідно, на нашу думку, 

застосовувати два підходи: психологічний і лінгвістичний. З погляду психології, 

емоційна вмотивованість лексики обумовлюється емоційною реакцією 

суб’єкта; лінгвістична ж умотивованість емоційності полягає в тому, що вона 

властива самому слову і є невід’ємним компонентом його значення. На 

лексичному рівні емоції трансформуються в емотивність, яка, на нашу думку, є 

лінгвістичною категорією, емоцію же  кваліфікуємо як психологічну категорію, 

при цьому враховуємо, що сутність емотивів у мові ґрунтується на дослідженні 

самих емоцій. Поняття «емотивна лексика», таким чином, будується на підставі 

урахування в описуваному об’єкті аспектів його значення, які відображають 

основні людські емоції, а лексична маніфестація конкретизує їх з різним 

ступенем глибини й у різних аспектах. 

Отже, емотивною лексикою називаємо всю сукупність засобів, якими 

позначають назви емоцій, а також емоційно забарвлені слова, що виражають 



емоції та почуття. 

Матеріалом для статті слугували емотиви сучасної української 

літературної мови, дібрані нами з Великого тлумачного словника сучасної 

української мови (уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел) [4]. За своїм частиномовним 

складом і кількістю відібрані емотиви розподілилися таким чином: іменників 

нараховано 537, прикметників – 350, дієслів – 223. 

Класифікація іменників за семантикою виявила розподіл на такі групи: 

1. за кваліфікацією суб’єкта: 

- за морально-етичною ознакою: розбишака, лицемір, брехун, невіглас, 

забіяка, хамло; 

- за емоційно-психологічною ознакою: боягуз, жаба, псих, унікум, блазень; 

- за типом темпераменту: тишко, непосида; 

- за інтелектом: осел, талант, баран, знавець, недотепа, бовдур, дурень, 

йолоп, гевал, мастак, дурепа; 

- за зовнішністю: лялька, красень, принцеса, нарцис (у значенні 

самозакоханого чоловіка, юнака, що милується собою); 

- за родом діяльності: лісник, даїшник, СБУшник, ПТУшник; 

- за соціальною приналежністю: волоцюга, жебрак, олігарх; 

- за суб’єктивно-особистісною ознакою: паразит, сволота; 

2. за кваліфікацією психічних станів: 

- страх: тривога, страх, переляк; 

- гнів: гнів, лють, ненависть; 

- любов: витонченість, чарівність, кохання; 

- співчуття: співчуття, милосердя, доброта; 

- смуток: невдоволення, розчарованість; 

- самотність: одинак; 

- відчай: приниження, розпач, безвихідь; 

- щастя: радість, щастя, задоволення, успіх; 

- надія: очікування, надія; 

- страх перед смертю: агонія, конання. 

3. за кваліфікацією характеру: доброта, страх, жорстокість, привітність, 

ласка, прихильність, чуйність. 

Інші види іменників: суперечка, спір, правота, незгода, дискусія. 

Серед емотивів сучасної української літературної мови прикметники 

репрезентовано трьома групами слів: за рисами характеру, зовнішністю та 

станом людини. Розглянемо ці групи прикметників: 

1. за кваліфікацією характеру: 

- за морально-етичними якостями: злий, хитрий, толерантний, 

інтелігентний; 

- за емоційно-психічними якостями: добрий, мужній, чуйний; 

- за інтелектом: обмежений, простодушний, дурний; 

2. за кваліфікацією зовнішності: 

- за фізичними ознаками: товстий, великий, носатий; 

- за психологічними ознаками: грубий, жінкоподібний, сміливий, боязкий; 

- за загально-оцінним значенням: великий, страшний; 



3. за кваліфікацією емоційного стану: 

 - за емоційно-психологічним станом: сумний, щасливий, радісний, 

задумливий; 

  - за інтелектом: божевільний, несамовитий, розумний; 

 - соціального стану: паршивий, поганий. 

Дієслова-емотиви розподілилися таким чином: 

1. за кваліфікацією видів діяльності: 

- морально-етичної: обдурити, заспокоїти, запевнити; 

- інтелектуально-психологічної: обдурити, жартувати, зневажати; 

- психо-фізіологічної: нити, гримати, нервувати; 

- соціально-політичної: полювати, переслідувати, стежити; 

- фізичної: посміхатися, сумувати, плакати, горювати, радіти. 

2. за кваліфікацією емоційного стану: 

- емоційно-психічного: вити, скиглити, нервувати, кричати, шепотіти; 

- психо-фізіологічного: тремтіти, боятися; 

3. дієслова з оцінкою поведінки: хвастатися, вихвалятися, стримуватися. 

Таким чином, іменники домінують в емотивному вокабулярі сучасної 

української літературної мови, що зумовлене низкою чинників: 1) іменники є 

однією з найбільших частин мови, 2) іменники позначають найбільш значущі 

для людського життя явища та поняття, 3) іменники мають високу частотність 

використання у мові. 

Найменшу кількість в емотивному вокабулярі сучасної української 

літературної мови демонструють дієслова-емотиви. Це можна пояснити тим, 

що у сфері емотивної номінації дієслово не має такої великої сили та 

можливості кваліфікації, як іменники та прикметники. 

Сильні, нестримні емоції часто уявляються як бурхливе явище і тому 

мотивуються назвами навального вітру: обурення, буря, розбурхатися, спокій, 

тиша, утіха тощо. Пристрасні емоції досить регулярно асоціюються з вогнем: 

вогонь, горіння, горе, запал, гарячка, палати, печаль. Стан душевного неспокою 

метафорично передається образом бурхливої або каламутної води: 

баламутитися, замішання, каламутитися, кип’ятитися, колотитися тощо. 

Лексикою зорових відчуттів мотивуються такі назви: заздрість, завидки, 

ненавидіти, презирство, зверхність. Від назв смакових відчуттів походять: 

гіркота, кислий, насолода, смакувати. Позитивне емоційне забарвлення мають, 

наприклад, слова щастя, радість, жага, кохання, шана, рідний, любий, ніжний, 

чарівний. 

У складі лексем-емотивів сучасної української літературної мови 

домінують лексеми з негативним значенням, що є опосередкованим свідченням 

чітких ціннісних орієнтацій людини у ставленні до навколишнього світу, до 

соціуму, до конкретних осіб, до самого себе, які вербалізуються за допомогою 

адекватних емотивів з позитивним або негативним значенням. 

Надзвичайно велика кількість назв неприємних емоцій походить від 

лексики, яка позначає болісний фізичний вплив на організм людини або якесь 

механічне ушкодження. У семантичних мотиваціях деяких назв емоцій 

відбилися закорінені у міфічний свідомості опозиції важкого / легкого, верху / 



низу. Сумний настрій навіюють своїм лексичним значенням слова жаль, сум, 

журба, туга, розлука. Негативні емоції викликають лайливі слова, 

вульгаризми: негідник, шкуродер, шахрай, ледащо, неотеса, пика, потвора.  

Вираження емотивності в лексиці може відбуватися не лише за рахунок 

лексичного значення, але й завдяки додаванню афіксальних засобів до 

нейтральних слів. 
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Р. М. Мельникова 

 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ 

 

Лінгводидактичні основи вивчення української мови в школах з 

російською мовою навчання слугують теоретичними засадами, які повинні 

розкрити вихідні положення, дидактичні принципи, необхідні для 

обґрунтування змісту та структури навчання, шляхів представлення матеріалу, 

визначення співвідношення теорії й практики в курсі української мови, 

побудови системи вправ, спрямованої на підвищення орфографічної 

грамотності школярів. 

Лінгвістичне обґрунтування становить одну з теоретичних основ. 

Потребу оволодіння орфографією розуміли здавна, проте в історії розвитку 

методичної думки не було єдиних поглядів на методику її навчання. І у 

вітчизняній, і в зарубіжній методиці та педагогіці по-різному визначали й 

оцінювали основні фактори, що забезпечують успішне опанування 

орфографічними навичками. Одні вчені вважали, що орфографію слід вивчати 

на основі граматики, що свідоме знання правил забезпечує міцне формування 

навичок грамотного письма. Інші, поділяючи антиграматичні погляди, вважали, 

що правописні правила не відіграють великої ролі, а основним у засвоєнні 

орфографії є зорове сприйняття чи розвиток моторної пам’яті. 

Уперше необхідність свідомого опанування орфографії на основі знань із 
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граматики науково обґрунтував Ф. І. Буслаєв (1818–1897) у своїй праці «О 

преподавании отечественного языка». В процесі свідомого вивчення 

орфографії, шляхом проведення різноманітних вправ, що супроводжуються 

поясненням, «учень має дійти до того, щоб позасвідомо, не думаючи, писав 

правильно» [4, с. 116]. Вивчення орфографії, на думку Ф. І. Буслаєва, має 

пройти три етапи. Спочатку учні пишуть так, як чують і говорять, далі 

вивчають правопис на основі граматики, коли навчаються обґрунтовувати своє 

написання, і, нарешті, – самостійне письмо школярів. Учений радить навчання 

орфографії провадити обачливо, переходити до нового матеріалу тільки тоді, 

коли учні засвоять вивчене. Ф. І. Буслаєв першим розробив доцільну систему 

вправ, куди входять: списування, диктанти, перекази, твори, переклади тощо. 

Проте він переоцінював значення механічного письма. 

Учений І. І. Срезнєвський (1812–1880) також був прихильником свідомості 

у виробленні орфографічних навичок і рекомендував поєднувати орфографічні 

вправи з розвитком мовлення та творчим письмом учнів. Робота над 

виробленням навичок, на думку вченого, повинна поєднуватися з розвитком у 

дітей допитливості, спостережливості, уважності й кмітливості, з вихованням 

наполегливості в роботі. 

К. Д. Ушинський (1824–1871) продовжив, розвинув і підніс на новий 

щабель методичні ідеї Ф. І. Буслаєва в галузі вивчення орфографії. Він був 

пристрасним прихильником свідомого навчання письма, що будується на базі 

знань з граматики. Знання граматики і розвиток мовлення – це та основа, на 

якій має здійснюватись опанування орфографії. «Для засвоєння правильного 

письма дітьми, звичайно, потрібна практика, але практика, керована 

граматикою» [13, с. 237]. 

К. Д. Ушинський – прихильник різноманітних вправ (списування, диктант, 

письмо по пам’яті, твори), а також різних видів розбору (змістового, 

граматичного й орфографічного). Вченим також обґрунтований принцип 

свідомості й автоматизму в навчанні орфографії. Орфографічні навички будуть 

міцними тоді, коли наявним буде свідоме застосування правил у процесі 

проведення системи тренувальних вправ, достатніх для досягнення 

автоматизму написання. К. Д. Ушинський надавав великого значення розвитку 

усного мовлення, що необхідно для бездоганного оволодіння писемною мовою. 

Він відзначав, що граматика потрібна не тільки для засвоєння орфографії, вона 

сприяє і розвитку логічного мислення учнів. Отже, опанування граматики та 

орфографії є невіддільним від процесу загального розвитку учнів. 

Визначний російський педагог і освітній діяч, організатор вечірніх шкіл 

для робітників, автор букварів та посібників Д. І. Тихомиров (1844–1915) 

велику увагу приділяв методиці навчання орфографії. Як послідовний 

продовжувач ідей К. Д. Ушинського, він вважав, що для оволодіння 

орфографією необхідні бездоганні знання граматики, тривале проведення 

тренувальних вправ, які мають бути різноманітними і спиратися на слух, зір, 

зміст мовлення. Він надавав великого значення різноманітним вправам, серед 

яких чільне місце посідали різні орфографічні завдання. Вибір вправ у кожному 

випадку зумовлюється характером орфограми. Проте Д. І. Тихомиров 



недооцінював значення робіт з розвитку мовлення для успішного оволодіння 

орфографією. 

Представником антиграматичного напряму в методиці навчання 

орфографії був В. П. Шереметьєвський (1834–1895). Він вважав, що орфографія 

– мистецтво графічне, і тому радив покладатися на зорове сприймання, 

заперечував значення граматики для оволодіння правописом, був противником 

заучування правил. 

Одночасно В. П. Шереметьєвський відстоював свідоме письмо і 

самодіяльність учнів у процесі оволодіння ним. Він говорив: «...орфографія 

слова є біографія слова, що коротко, але переконливо розповідає про 

походження його» [14, с. 17]. А тому чим глибше учні вникнуть у значення 

слова, зрозуміють його будову, тим правильніше його напишуть. Для того, щоб 

навчити школярів писати грамотно, треба, на думку вченого, уважно читати 

тексти й піддавати їх змістовому, стилістичному й граматичному аналізам, 

застосовувати різноманітні вправи, крім диктантів, розраховані на слухове 

сприйняття. 

Негативний вплив на методику вивчення орфографії мали праці німецьких 

учених В. Лая та Е. Меймана, які вважали, що орфографія засвоюється не на 

основі теоретичних знань, а шляхом проведення механічних вправ. Поширення 

ідей В. Лая і Е. Меймана призвели до того, що певний період і в радянській 

методиці панував антиграматичний напрям, навчання орфографії проводилось 

у відриві від граматики, без опори на свідоме засвоєння теорії, а тільки шляхом 

виконання практичних вправ, які спиралися чи то на зір, чи на слух, чи на 

моторні уявлення. 

Укладачі перших радянських програм з мови (1919), спираючись на 

погляди представників антиграматичного напряму, відокремили орфографію 

від граматики, а в «Пояснювальній записці» до програми рекомендували під час 

вивчення правопису слів користуватися списуванням і спиратися на зорові й 

моторні уявлення. 

Теоретики комплексної системи відводили занадто скромне місце 

орфографії у програмах з рідної мови і орієнтували тільки на практичне її 

засвоєння. 

Проте в 20-і роки Л. А. Булаховський, О. М. Пєшковський та інші вчені 

обстоювали необхідність вивчати орфографію у нерозривному зв’язку з 

граматикою, на основі знань з граматики. 

За період, що минув відтоді, з’явилася чимала кількість праць, присвячених 

методиці вивчення орфографії в школі. Великий вклад у розробку цієї 

проблеми внесли визначні методисти й психологи Д. М. Богоявленський, 

О. В. Текучов, М. В. Ушаков, С. Х. Чавдаров та ін. 

Сучасною методикою розроблено основні принципи навчання орфографії, 

чітко визначено місце вивчення орфографії у зв’язку з різними розділами 

шкільного курсу мови, введено в шкільні підручники й методичний обіг 

поняття орфограми. 

Таким чином, граматична теорія навчання орфографії на шляху свого 

остаточного формування впевнено «пробивала» собі дорогу в лінгвометодичній 



літературі та шкільній практиці. 

Що ж таке орфографія? Орфографія – система правил: 

1) написання слів та їх значущих частин (морфем); 

2) написання слів разом, окремо та через дефіс;  

3) вживання великої та малої літер; 

4) переносу слів із рядка в рядок [8, с. 13]. 

Інше визначення орфографії дає А. П. Грищенко: «Орфографія (гр. 

orthographia – orthόs – правильний і grápho – пишу) – історично сформована, 

уніфікована система правил, що визначає написання слів згідно з усталеними 

нормами» [5, с. 88]. 

Як і кожний інший розділ мовознавства, орфографія оперує певними 

термінами, найважливішими з яких є орфограма, орфографічне правило, 

принципи орфографії. 

Центральним поняттям правопису є орфограма (гр. orthόs – прямий, 

правильний і gramma – літера) – написання, що відповідає правилам орфографії 

[8, с. 11]. 

Отже, орфограми – це, перш за все, букви, до написання яких треба 

застосовувати певне правило правопису (напр., написання слів з префіксами 

пре- та при- , роз-, без-, з-, с- та ін.). Це – буквені орфограми. Але існують і 

небуквені. Зразком їх можуть бути написання слів окремо (до школи, рідний 

дім), разом чи окремо (глибокозмістовний, суспільно корисний), окремо чи 

через дефіс (по нашому подвір’ю, по-нашому зробити), написання через дефіс 

(пліч-о-пліч, зроду-віку). Небуквеною орфограмою є також місце перенесення 

слова з рядка в рядок, характер скорочення слова. 

Поширеною в лінгвістичній літературі є класифікація орфограм на основі 

принципів орфографії [11, с. 182]. За нею виділяють фонетичні, морфологічні та 

традиційні написання. Такий поділ цінний для практики викладання тим, що 

враховує лінгвістичну природу орфограм, їх зв’язок з вимовою і морфемною 

будовою слів. Але треба зазначити, що автори, які дотримуються названої 

типології, по-перше, охоплюють тільки буквені орфограми і, по-друге, не 

враховують семантико-диференціюючих написань. 

Сукупність лінгвістичних умов орфограми веде до встановлення 

орфографічного правила її вживання. 

Орфографічне правило – коротка чітка рекомендація для певного 

написання як зразкового [9, с. 29]. Орфографічне правило служить інструкцією, 

допомагає правильно вибрати орфограму. Воно являє собою узагальнення, яке 

стосується всіх виявів відповідного виду орфограми. 

Принципи орфографії – закономірності, на основі яких виробляються ті 

чи ті правила правопису [7, с. 14]. 

Українська орфографія спирається на такі принципи написання: 

фонетичний, морфологічний, історичний (традиційний) та диференційний 

(смисловий) [6, с. 3]. 

За фонетичним принципом пишуться слова, написання яких точно 

передає їх вимову: голова, схил, козацький, товариство. 

За морфологічним – слова, написання яких розходиться з їхнього 



вимовою, тому для правильного їх написання потрібно знати їхню будову: 

розумний, молотьба, безшовний, відданий. 

За історичним (традиційним) принципом пишуться слова, окремі літери 

яких уживаються згідно з усталеною традицією, і написання їх не можна 

пояснити ні вимовою, ні морфологічною будовою слів: батько, щока, їжак, 

левада, кишеня, сметана. 

За диференційним (смисловим) принципом вживається велика чи мала 

літери: Гончар (прізвище) – гончар (ремісник), Антонівка (село) – антонівка 

(сорт яблук). 

На основі теоретичних знань (орфографічних правил) виробляються 

орфографічні уміння й навички. 

Уміння – здатність незалежно виконувати певні дії на основі набутих 

знань [10, с. 26]. В методичній літературі орфографічними уміннями 

називають орфографічні дії, засновані на чіткому усвідомленні орфограм і 

правил, а також операції по застосуванню цих правил [10, с. 21]. 

Орфографічні уміння в міру їх автоматизації переходять у навички. Таким 

чином, орфографічна навичка – дії, складові частини яких у процесі 

формування автоматизуються [10, с. 26]. 

Для вироблення міцних орфографічних умінь і навичок велике значення 

мають методи й прийоми навчання, які використовує вчитель. 

Метод навчання – це об’єднане в одне ціле діяльність вчителя й учня, 

спрямована на засвоєння мовних знань та вироблення умінь і навичок, 

організацію пізнавальної діяльності учнів, формування їхньої національно-

мовної особистості [10, с. 81]. 

Прийом навчання – це елемент методу, засіб його реалізації, окремий 

пізнавальний акт [10, с. 105]. Добір методів, прийомів і вправ для кожного 

конкретного випадку при вивченні орфографії має бути винятково дбайливим, 

враховувати вікові особливості дітей, рівень їх розвитку й те, які психічні 

якості учнів удосконалюються: пам’ять, увага, сприйняття тощо [12, с. 252]. 

Загальноприйнятою класифікацією методів є класифікація О. М. Бєляєва за 

способом взаємодії вчителя та учнів на уроці. Вчений виділяє зв’язний виклад 

учителя, бесіду, спостереження й аналіз мовних явищ, самостійної роботи [2, 

с. 4]. 

Зв’язний виклад учителя як метод навчання орфографії використовують 

для теоретичного обґрунтування тих написань, які своєю складністю вимагають 

або затрати великих зусиль учнів, або просто непосильні для самостійного 

усвідомлення. Насамперед слово вчителя потрібне для з’ясування правопису 

слів, зв’язаних з чергуванням голосних у коренях слів (чергування о-а, е-и та 

ін.), окремих правил правопису іншомовних слів, написань через дефіс тощо. 

Звичайно, слово вчителя має місце й тоді, коли подаються історичні довідки до 

правопису слів, що не підлягають правилам, чи до написань, які відбивають 

складні фонетичні процеси. 

Оскільки вивчення орфографії будується на базі граматики (опрацювання 

якої передує вивченню орфографії), то цілком природно, що такого типу 

написання можна вільно з’ясувати шляхом бесіди. Це стосується правопису 



закінчень, суфіксів, префіксів, складних слів тощо. 

Спостереження й аналіз мовних явищ, як метод теоретичного вивчення, 

доцільний тоді, коли виникає потреба користуватися зіставленням і 

порівнянням для усвідомлення правопису орфограми. Це стосується вивчення 

правопису букв, що позначають ненаголошені голосні, написання слів, де 

відбуваються асимілятивні процеси тощо. 

Метод самостійної роботи включає роботу з підручником, словниками, 

різноманітною лінгвістичною літературою. 

Ефективними для вироблення орфографічних умінь і навичок є прийоми 

навчання. Прийом навчання – це елемент методу, засіб його реалізації, 

окремий пізнавальний акт [10, с. 105]. 

Характерною рисою прийому навчання у порівнянні з методом є, по-

перше, здатність включатися у різні методи, по-друге, частковість, через що 

прийом часто називають деталлю методу. 

Методи взаємодіють між собою, але не можуть бути частиною один 

одного, а прийоми, взаємодіючи, поєднуючись у різних варіантах, можуть 

входити як складові компоненти у різні методи. 

Всі прийоми поділяються на прийоми розумової діяльності й специфічні. 

Серед найбільш поширених є такі прийоми розумової діяльності [12, с. 14–15]: 

аналіз – основоположний прийом пізнання, що полягає у розчленуванні в 

думці предмета дослідження на складові, а його протилежність – синтез – у 

поєднанні результатів аналізу в єдине ціле. Тому аналіз обов’язково передбачає 

синтез, який має сенс лише у результаті аналізу; 

порівняння – один з найчастіше використовуваних прийомів пізнання, що 

полягає у зіставленні двох або більшої кількості досліджуваних об’єктів на 

певній основі з метою виявлення подібності й відмінності між ними; 

виділення головного здійснюється у процесі аналізу об’єкта дослідження 

і полягає у диференціації його ознак на істотні та неістотні, важливі з певного 

огляду та другорядні; 

узагальнення – перехід на вищий ступінь абстракції шляхом виявлення 

спільних ознак (властивостей, відношень, тенденцій розвитку тощо) предметів 

досліджуваної сфери; 

систематизація – це розташування результатів аналізу об’єкта 

дослідження у певній послідовності й у зв’язках: у вигляді плану, таблиці, 

схеми, моделі тощо; 

конкретизація полягає у наведенні одиничних фактів, що підтверджують 

загальні положення, висновки; 

експериментування передбачає переконструювання об’єкта пізнання, 

зміну його зв’язків з іншими об’єктами, що дає змогу виявити певні мовні 

явища, закономірності, факти;  

аналогія – це висновок про об’єкт дослідження на основі його подібності з 

відомим іншим об’єктом; 

постановка і розв’язання проблеми передбачає виявлення суперечності в 

об’єкті дослідження, формулювання проблеми, пошук способів її розв’язання, 

реалізацію плану та підведення підсумків. 



Ефективним специфічним прийомом формування орфографічних умінь і 

навичок є орфографічний розбір. Він передбачає аналіз і пояснення написання 

слів, що сприяє закріпленню знань з орфографії та виробленню міцних 

правописних навичок. Орфографічний розбір найчастіше має характер 

граматико-орфографічного, бо тісно пов’язується з аналізом за будовою слова і 

частинами мови. Проте його не можна сплутувати з граматичним, тому що 

орфографічний аналіз покликаний з’ясувати правопис орфограм, але, звичайно, 

на основі знань будови слова, особливостей частин мови. У процесі проведення 

орфографічного розбору учень самостійно визначає потрібні орфограми, 

пояснює, які з написань можна перевірити, обґрунтовує написання відповідним 

правилом. 

Орфографічний розбір за способом проведення буває усний і письмовий. 

Його проводять у такій послідовності: 

а) визначити слово; 

б) в якій частині слова знаходиться орфограма; 

в) яким правилом або як пояснюється орфограма; 

г) підбір аналогічних прикладів, пояснення їх правопису. 

З’ясування правопису закінчень безпосередньо пов’язане з розбором слів 

за частинами мови, з визначенням тих ознак лексико-граматичних категорій, які 

зумовлюють вибір і написання відповідної форми слова. 

Орфографічний розбір може практикуватися як окремий вид вправ, для 

виконання якого вчитель відводить частину уроку; він може супроводжувати 

списування, навчальні диктанти тощо. 

Вправи – повторюване використання дій з метою засвоєння знань і 

вироблення мовних і мовленнєвих умінь та навичок [10, с. 32]. Традиційно 

розрізняють такі основні види орфографічних вправ: списування, вправи з 

орфографічними словниками, різні види диктантів, запис тексту, вивченого 

напам’ять, перекази, твори. 

Списування посідає важливе місце серед орфографічних вправ. Воно 

буває двох основних видів: відтворення тексту без будь-яких змін (його ще 

називають копіюванням) і творче, тобто ускладнене різними завданнями, 

виконання яких вимагає застосування правил. Списування може бути 

текстуальним (суцільним, дослівним) і вибірковим, коли за завданням вчителя 

учні виписують тільки окремі слова чи словосполучення з певними 

орфограмами. Практикується також списування-переклад. 

Завдання, що ними ускладнюється творче списування, можуть бути 

різноманітні: підкреслити окремі букви, склади, морфеми з орфограмою; 

встановити пропущені букви чи склади; виписати з тексту слова, написання 

яких підлягає певному правилу тощо. Вибіркове списування може 

супроводжуватися класифікаційною роботою (наприклад, розташування слова з 

різними орфограмами в окремі колонки). Списування супроводжується 

поясненням написання кожної орфограми, зверненням до орфографічних 

правил. У процесі списування реалізується зв’язок орфографії з граматикою і 

розвитком мовлення, що своєю чергою сприяє кращому засвоєнню правопису. 

Списування завжди має бути свідомим, а не механічним. Учень записує 



текст тільки тоді, коли він його прочитав і з’ясував, як і чому саме так треба 

писати те чи те слово. 

Списування – цінний і надійний метод навчання орфографії в 1–3 класах, 

проте він використовується і в 4–8 класах для розвитку зорової та моторної 

пам’яті, при виробленні вмінь і навичок грамотного письма. Крім того, 

списування розвиває увагу та спостережливість учнів. 

Робота з орфографічним словником відіграє велику роль у підвищенні 

грамотності, бо допомагає дітям запам’ятовувати важкі у правописному 

відношенні слова, урізноманітнює методи практичного вивчення правопису, 

сприяє свідомому ставленню учнів до оволодіння орфографією. 

Орфографічний словник має бути обов’язково у кожного учня, 

використання його повинно стати систематичним. Бажання і потреба 

користуватися орфографічним словником перебуває у прямій залежності від 

зацікавленості учнів вивченням мови і орфографії зокрема. 

Словник передусім є довідником, який використовують у класі та вдома в 

усіх випадках, коли в учнів виникають труднощі щодо написання того чи того 

слова. Проте орфографічний словник слід використовувати і як посібник для 

вправ. За словником учні можуть виконувати різноманітні тренувальні вправи, 

наприклад, із зазначених сторінок виписати слова з тими чи іншими 

орфограмами та з’ясувати їх правопис. 

У шкільній практиці можливі й настінні орфографічні словники, як іноді 

називають таблиці з переліком слів або словосполучень, правопис яких 

необхідно запам’ятати. Настінні орфографічні словники сприяють 

попередженню помилок і успішній роботі над їх усуненням. 

У системі тренувальних вправ з орфографії значне місце посідають 

диктанти. Це одна з найефективніших форм роботи, що сприяє виробленню 

міцних орфографічних навичок. Звичайно диктант використовують для 

формування пунктуаційних навичок, а також і для закріплення знань з 

фонетики, лексики, граматики. Цінність диктанту полягає в тому, що у процесі 

його написання учні призвичаюються до активної та організованої колективної 

праці, адже за один і той самий час треба виконати однакове завдання. Диктант 

привчає учнів писати з максимальним зосередженням уваги, розвиває пам’ять, 

зір, слух, виробляє вміння свідомо користуватися орфографічними правилами. 

У методиці й практиці навчання існує багато різних видів диктантів, 

кількість яких поступово збільшується. Різні методисти користуються 

неоднаковою класифікацією диктантів. Найзручніше класифікувати диктанти, 

враховуючи такі три критерії: мета проведення, характер запису 

диктованого тексту, час пояснення орфограм у тексті. 

За метою проведення диктанти поділяються на контрольні та навчальні. 

За характером запису тексту диктанти поділяють на дослівні 

(текстуальні), в яких текст (зв’язний, окремі речення, слова) записують без 

будь-яких змін, та диктанти зі зміною тексту. 

Дослівними, або текстуальними можуть бути попереджувальні та 

пояснювальні диктанти. До диктантів із зміною тексту належать вибірковий, 

вільний і творчий. 



За часом пояснення орфограм виділяють попереджувальні, коментовані і 

пояснювальні диктанти. Пояснення правопису орфограм можуть бути до 

початку запису (попереджувальний диктант), у процесі запису (коментований) і 

після запису (пояснювальний). Хоча в усіх випадках після запису тексту 

вчителі також проводять перевірку, з’ясування порушених правил, обговорення 

неправильно написаних орфограм. 

Особливість попереджувального диктанту в тому, що до запису тексту учні 

повторюють орфографічні правила, а потім аналізують усі складні орфограми і 

з’ясовують їх правопис. Після цього текст записують і перевіряють. 

Попереджувальний диктант може бути зоровим і слуховим. У першому 

випадку аналізують текст, узятий із «Хрестоматії з української літератури» або 

поданий на дошці, плакаті чи спроектований на екран. Після з’ясування 

правопису орфограм учитель закриває текст, учні записують його під 

диктування, а потім звіряють із знову відкритим текстом. Під час проведення 

слухового попереджувального диктанту після повторення потрібних 

орфографічних правил учитель читає текст і колективно обговорюється 

правопис орфограм, які закріплюються. Потім текст записують і перевіряють. 

Коментований диктант передбачає пояснення правопису складних 

орфограм у процесі запису тексту. Проводити його слід так: учні класу під 

диктування записують текст. І в цей час один із учнів за завданням учителя 

вголос називає слова із складною для написання орфограмою і з’ясовує, як 

потрібно писати те чи те слово і на основі якого правила. Цей диктант 

проводять тоді, коли тільки-но розпочато процес закріплення вивчених 

орфограм або коли трапляються особливо складні випадки правопису слів. 

Користуватися коментованим диктантом треба зрідка. На проведення його слід 

відводити 7–15 хвилин. 

Пояснювальний диктант відрізняється від попереджувального тим, що 

пояснення правопису орфограм здійснюється після запису тексту. 

Пояснювальний диктант найчастіше проводиться двома способами. 

Перший спосіб. Після визначення мети і завдань роботи учні записують 

текст під диктування вчителя. А потім записаний текст перевіряється. Учні 

читають речення за реченням, з’ясовують правопис орфограм, спираючись на 

відповідні орфографічні правила. Бажано, щоб у цьому випадку учні мали 

можливість звірити написане ними з текстом, що спроектований на екран чи 

заздалегідь записаний на дошці і відкритий на час перевірки. 

Другий спосіб. Учитель диктує, один з учнів пише на дошці, а інші – в 

зошитах. Після запису кожного речення учні виправляють допущені помилки, 

обговорюють правопис відповідних орфограм і повторюють правила. 

Вибірковий диктант передбачає виписування з диктованого тексту тільки 

окремих слів, словосполучень або речень відповідно до мети йзавдання уроку. 

Вибірковий диктант може бути різної складності, а саме: з диктанту виписують 

окремі слова й з’ясовують їх правопис; слова не тільки виписують, а й 

відносять до певної правописної групи, вміщують у відповідну колонку 

(наприклад, виписують слова з апострофом у три стовпчики: апостроф після 

губних, після р і після префікса); вибрані з тексту слова ставлять у певній 



формі. 

Вибірковий диктант – досить цінний вид вправ, тому що, по-перше, 

вимагає свідомого, вдумливого ставлення до роботи і фактично виключає 

механічний запис, адже в тексті необхідно розпізнати й відібрати тільки слова, 

які пишуться за певним правилом; по-друге, за порівняно короткий час учні 

записують велику кількість слів, отже, опрацьовують правопис орфограм на 

широкій лексичній базі. 

Вибіркові диктанти можуть бути попереджувальні, пояснювальні й творчі. 

Особливість вільного диктанту в тому, що учням надається право 

записувати текст не дослівно, а з деякими змінами в доборі слів і побудові 

речень, зберігаючи при цьому основний зміст. Текст для такого диктанту 

беруть суцільний, причому такий, щоб легко поділявся на частини з двох-трьох 

об’єднаних змістом речень. Спочатку вчитель читає весь текст, а потім диктує 

по два-три речення без повторення, а учні пишуть у вільному викладі. Після 

запису всього тексту учням дається можливість самостійно перевірити 

написане. 

Вільний диктант – це також робота з розвитку мовлення, бо сприяє 

збагаченню лексики учня, виробляє самостійність у передачі думок, становлячи 

перехідну ланку від диктанту до переказу. Для зміцнення орфографічних 

навичок вільний диктант має менше значення порівно з іншими навчальними 

диктантами, бо вільний запис тексту створює для учнів можливість уникати 

важливих в орфографічному відношенні слів, замінювати їх іншими. 

Щоб підпорядкувати вільний диктант виконанню орфографічних завдань, 

учитель може поставити вимогу обов’язково вживати слова, що пишуться за 

певним правилом. 

Творчий диктант існує у вигляді кількох тренувальних вправ творчого 

характеру, що виконують у процесі запису тексту, речень, слів. Відповідно до 

того, яке завдання ставиться перед учнями, творчий диктант має кілька 

різновидів. 

Перший різновид – розширення речень за рахунок введення означень, 

обставин тощо. Наприклад, у спеціально дібраному тексті вчитель випускає 

означення і без них диктує текст. Текст він читає у сповільненому темпі, щоб 

учні встигли знайти місце пропуску означень, підібрати і записати їх. Часом 

подають слова для вставок. У процесі перевірки з’ясовується не тільки 

правопис вставлених слів, а й влучність їх добору. Отже, це вид вправ, де 

поєднується орфографічна робота з розвитком мовлення. Цей різновид 

творчого диктанту використовують також і під час роботи над синонімами, 

антонімами тощо. 

Другий різновид творчого диктанту – орфографічно-граматична робота, 

яка полягає в заміні одних граматичних форм слів іншими. Наприклад, текст 

має форми минулого часу дієслів, а учні записують їх у теперішньому чи 

майбутньому часі, змінюють форми особи дієслів, числа іменників тощо. 

Третій різновид – заміна словосполучень чи речень окремими словами. 

Вчитель диктує тлумачення слів або визначення понять, а учні записують 

відповідні слова. 



Диктант-переклад у більшості випадків передбачає читання тексту 

російською мовою, а запис – українською. До написання такого диктанту учні 

повинні старанно готуватися. На початковому етапі над диктантом-перекладом 

проводиться колективна робота. Російський текст аналізується, усно 

перекладається, потім учитель диктує текст, коли учні навчаться вільно 

перекладати з російської мови, вчитель диктуватиме текст із таким 

розрахунком, щоб дати час для обдумування перекладу й запису українською 

мовою. 

Словниковий диктант характеризується тим, що складається тільки з 

окремих слів або словосполучень, правопис яких підлягає певному правилу. 

Значення словникового диктанту полягає насамперед у тому, що за незначний 

проміжок часу учні на великому лексичному матеріалі закріплюють те чи те 

орфографічне правило. Проте словниковим диктантом не можна закріплювати 

диференціюючі написання. Словниковий диктант може бути 

попереджувальним і пояснювальним, мати творчий характер, якщо 

рекомендувати учням видозмінювати форму слова. Цілком можливий і 

словниковий диктант-переклад. 

У методичній літературі виділяють ще й диктант із додатковим завданням 

[4, с. 62]. Це такий вид вправ, який передбачає після запису продиктованого 

тексту виконання визначеного вчителем письмового граматико-орфографічного 

завдання. Одне з можливих завдань таке: виписування в колонку слів, що 

підлягають певним орфографічним правилам. 

Диктант «Перевіряю себе» розрахований на свідоме письмо учнів, на 

вироблення в них навички суворо контролювати себе. Особливість проведення 

цього виду диктанту така: якщо в процесі запису тексту в учнів виникають 

сумніви щодо правопису окремих орфограм, то сумнівні місця вони 

підкреслюють, а потім звертаються до вчителя із запитанням, як слід написати 

те чи те слово. Методика проведення диктанту «Перевіряю себе» може бути 

двоякою: а) після кожного записаного речення учні ставлять запитання і 

виправляють помилки; б) після закінчення всього диктанту вчитель (чи один із 

учнів) відповідає на поставлені запитання, а всі учні виправляють помилки. 

Значення цього контрольно-навчального диктанту полягає в тому, що він 

активізує роботу учнів під час написання, розвиває почуття самоконтролю, 

привчає бути уважними до використання набутих знань, спонукає до 

осмислення кожної орфограми. 

Мета контрольного диктанту – перевірити знання і навички учнів, виявити 

прогалини в опрацюванні певного матеріалу. Контрольний диктант сприяє 

також міцнішому засвоєнню правил і закріпленню навичок. Виконання 

контрольного диктанту починається з визначення мети й завдання роботи, 

чіткої організації праці учнів. За вказівкою вчителя вони роблять у зошиті 

потрібні записи: дату виконання і назву роботи. Учитель нагадує, як він буде 

диктувати текст, як його треба писати, дає стислу оцінку змісту тексту. 

Велике значення має кваліфікований добір тексту: він повинен бути 

доступним і відповідати виучуваному матеріалу. Текст для контрольного 

диктанту повинен бути зв’язний. Проте інколи зв’язним текстом не можна 



охопити всього вивченого матеріалу. В таких випадках слід брати диктант, що 

складається з окремих частин зв’язного тексту, а то й окремих речень, які 

об’єднанні єдиною тематикою (речення про рідну природу, про честь, 

справедливість, людську гідність). Диктант повинен виключати орфограми, що 

їх учні ще не вивчали. Добираючи текст, треба враховувати міру складності 

синтаксичних конструкцій відповідно до років навчання. Обсяг тексту має бути 

таким, щоб учні могли опрацювати його за відведений нормою час (наприклад, 

у 5 класі – за 25–30 хвилин). 

Важливе значення має також насиченість тексту вивченими орфограмами. 

Слід добирати такі тексти, в яких кожний вид орфограми й пунктограми, що 

перевіряється контрольним диктантом, був би представлений 2–3 випадками. 

Це стосується і орфограм, і пунктограм, вивчених за час, що минув від 

проведення попереднього контрольного диктанту. При цьому слід враховувати 

й основні, вивчені раніше орфограми та пунктограми. 

Запис вивченого напам’ять тексту – також вельми корисний вид вправ 

для зміцнення орфографічних навичок. Для того, щоб вправа відіграла належну 

роль, до неї слід ретельно й заздалегідь готуватись. Учитель добирає текст на 

уроці, виразно читає його і разом з дітьми проводить граматико-орфографічний 

аналіз. Учні цей текст вивчають удома й готуються до запису по пам’яті на 

уроці. 

Таким чином, орфографічна грамотність – одна з основних вимог, яка 

ставиться до писемного мовлення. Тому вся система навчальних вправ, які 

пропонуються для виконання в класі та вдома, має бути спрямована на 

формування умінь орфографічно правильно виражати на письмі власні думки 

та передавати чужі. 
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ЛЕКСЕМИ НА ОЗНАЧЕННЯ АСТРАЛЬНОГО КУЛЬТУ  

В ХУДОЖНІЙ МОВОТВОРЧОСТІ МИТЦІВ ПОДУНАВ’Я 

 

У національній філологічній науці, як відомо, проблема ідіостильових 

засад художньої мовотворчості пов’язана з концепцією О. Потебні про 

найближче (об’єктивне, етимологічне, народне) та найдальше (суб’єктивне, 

особистісне) значення художнього слова [9]. Тут слід вести мову про 

суб’єктивно-об’єктивну природу мистецтва словесної творчості. 

(Методологічну основу подібних досліджень становить антропо- та 

етноцентрична концепція лексичного значення, що належить видатній 

польській лінгвістці ХХ ст. А. Вежбицькій, яка розвиває ідеї М. Боас, В. фон 

Гумбольдта, О. Єсперсена, Е. Сепіра, Б. Уорфа та ін.). Художня мовотворчість 

митців Придунав’я в цьому сенсі становить собою цікавий матеріал, оскільки 

на ідіостилі кожного з них відобразились специфічні полікультурні особливості 

цього регіону, що значною мірою й визначили специфіку їх мовотворчості, 

тобто, «найдальше (суб’єктивне, особистісне)», за О. Потебнею, значення 

художнього слова. Просторова картина світу в текстах поетів Придунав’я має 

високий ступінь суб’єктивізації. Вона зазвичай вибудовується шляхом 

змалювання картин придунайських пейзажів, сприйнятих і відтворених apriori:  

Осокори вдалині 

Часто бачаться мені 

Над лиманом в придунайській стороні… [2, с. 19]. 

Концептуальний аналіз характерних ідіостильових ознак художньої 

мовотворчості поетів Придунав’я ще не ставав об’єктом спеціальних 

лінгвостилістичних досліджень, що й зумовлює актуальність порушеної у 

статті проблеми. Цей аспект лише пунктирно окреслений у деяких 

літературознавчих розвідках Г. Райбедюк та О. Томчука, у фольклористичних 

публікаціях В. Телеуці. Ставимо собі за мету виявити і з’ясувати значення 

семантичного спектру лексем астрального культу (зоря, місяць, сонце) у 

формуванні макро- і мікро образів та смислової багатоплановості авторського 

тексту найвідоміших митців Придунав’я (М. Василюка, В. Виходцева, 

Т. Кибкало, Г. Лисої). Вони певною мірою вплинули на етномовну картину 



світу цього регіону. 

Відомо, що вербалізований досвід і культура, які нагромаджує та чи та 

етноспільнота, створюють своєрідну формулу володіння світом, якою й 

користується митець, розвиваючи її, а відтак наповнюючи новою 

культурологічною сутністю. Сучасна лінгвостилістика постулює образну 

теорію поетичної мови як моделюючої системи, що характеризується певною 

пізнавальною потужністю та обов’язковою вмотивованістю мовних одиниць. 

Естетична трансформація слова в поезії кардинально відрізняється від подібних 

перетворень у прозі чи драмі, адже в організації поетичного тексту домінує 

антропометризм, антропоцентризм, егоцентризм. Тому поетичне мовлення й 

дає багаторядні, кратні смислові ефекти мовних одиниць [7]. 

Якщо ж ідеться про поетичну творчість митці Придунав’я, то слід 

зазначити, що це особлива сторінка в культурі цього південноукраїнського 

краю. Специфічною є і їхня мовотворчість. Зауважимо, що етнопсихологічні 

особливості доволі відчутно позначились на мові мешканців півдня України, 

для якого характерними є взаємовпливи та перехрещення багатьох культур. 

«Відродження етнічної самосвідомості населення українського Придунав’я 

знаходить відбиття в мові, уснопоетичній творчості, обрядах тощо» [11]. 

У жанровому плані художні твори придунайських авторів – це переважно 

ліричні вірші. Ліричний же вірш, як стверджує Г.-Г. Гадамер, 

«найоднозначніше доводить невіддільність твору словесного мистецтва та 

оригінального явища мови» [5]. Мистецький феномен тутешніх поетів не в 

останню чергу криється в їх мовотворчості, в індивідуальних особливостях 

манери письма, художнього стилю загалом. На її формування помітно вплинув 

ландшафтний фон, його впізнаванні реалії (М. Василюк: «Над Придунаєм осінь 

пеленіє…»; Т. Кибкало: «На березі блакитного Дунаю…»; В. Виходцев: «Ой, за 

туманом, за лиманом, / Ой, за Дунаєм голубим»). Важлива роль тут відводиться 

лексичній сфері як органічній підсистемі художньої мови, зокрема, 

номінативній лексиці (нерідко це топоніми – Буджак, гідроніми – Дунай), яка 

має різноманітне семантичне, стильове й експресивне навантаження залежно 

від художнього контексту.  

Вельми частотним явищем у художній мовотворчості придунайських 

митців слова стала астральна символіка в найрізноманітніших ракурсах 

(В. Виходцев: «А місяць на небі гострий: / Лиш ручку – і серп уже…»; 

М. Василюк: «Осокори на зорі, / Наче вийшли матері…»; Г. Лиса: «Я Біблію 

відкрию на зорі…»; Т. Кибкало: «А сонце сміється і сміх його ллється…»). 

Поети часто послуговуються традиційним засобом персоніфікації, особливо 

характерним для фольклору (М. Василюк: «А місяць, як вінок, уповні / Так лиє 

сяйво на Дунай»; В. Виходцев: «Зоря під ранок не згаса / Зоря ховається у 

роси»). 

Найуживанішим з-поміж астральних образів-символів тут зустрічається 

образ сонця в розмаїтих тропеїчних конструкціях – традиційних і водночас 

індивідуально-авторських, маркованих етнічними ознаками (напр., «сонцезорий 

Дунай» – у М. Василюка). Так, у Т. Кибкало мати, котра прийшла до ліричної 

героїні уві сні, «усміхнена, як сонечко весною». В іншому вірші поетеса влучно 



порівнює похилий вік людини із сонцем, що «покотилось до межі». В 

М. Василюка – «сонце стоголосить», «пісня сонячна». Цікаві порівняння із 

сонцем використовує Г. Лиса («Я за тобою – як за сонцем сонях…»). 

Гармоніюючи душевний стан героїні вірша «Дороги», вона використовує 

оригінальні, цілком авторські метафори («І всміхнулось до неї сонце, / 

Заспокоївся в полі вітер…»). Для В. Виходцева сонце – людська доля («Ой, 

куди закотилися сонечка / У цей добрий-недобрий наш світ?»). 

Лексико-семантичний спектр астрального культу в мовотворчості митців 

Придунав’я більшою чи меншою мірою пов’язаний із фольклорно-

міфологічними джерелами. Народ, як відомо, природно називав зіркою (зорею) 

кохану. В символічному значенні дуже часто у весільному комплексі Подунав’я 

зустрічається зірка як символ щасливої долі: «Ніч яка темна, / А зіронька ясна. / 

Яка ж моя доля прекрасна». Ще одне значення символу – прекрасна дівчина, 

сяйвом вроди подібна до небесного світила: «Зірочка вийшла та все поле 

освітила, / А дівчина вийшла – смутне серце розвеселила. Таке значення 

образу-символу зорі «найчастіше зустрічається в піснях. Компоненти 

символічного значення – «доля», «щастя», «краса», «дівчина». Оцінна 

характеристика лише позитивна» [15, с. 142]. 

У кожного з придунайських авторів – власні маркери художньої 

мовотворчості, а відтак і структурування індивідуальної мовної картини світу. 

Однак кожен із них тією чи тією мірою вводить у свої вірші елементи 

регіонального колориту. Для прикладу наведемо низку поетичних рядків 

М. Василюка із його збірки «Серце на долоні бандури»: «Сонце над містом сяє, 

/ Хвиля дунайська грає»; «Верби цвітуть на Дунаї, / Сонячні верби старі…» [2]. 

Подекуди поет на одну площину тексту виводить астральну символіку 

фольклорно-міфологічної генези й алюзії та ремінісценції з української лірики, 

перемежовуючи мовну картину творів лексемами на позначення регіонального 

колориту: 

А місяць, як вінок, уповні 

Так лиє сяйво на Дунай, 

Що хоч при світлі його в човні 

«Причинну» Кобзаря читай [2, c. 16]. 

Подібні віталістичні тональності звучать у поетичних одкровеннях 

Т. Кибкало. Так, у вірші «До читача» авторка милується рідним краєм, до якого 

прикипіла серцем і душею («Бо в Придунав’ї вже давно живу»). Їй найкраще 

почувається на цій землі, де «губляться зірки в густій імлі, / Де сонце восени 

гаряче…» [8, с. 5]. У цей контекст органічно вписується й лірика В. Виходцева, 

в якій яскраво прочитується «пов’язаність культу небесного світила із виразно 

локалізованим рельєфом рідного краю» [12, с. 144]. Художньою ілюстрацією 

сказаного може бути вірш «Буджак»: 

В надвечір’ї неозорий 

Степ Буджацький догора,  

А у небі ясні зорі 

Від Дунаю до Дністра [4, с. 14]. 

Звертаючись до астральних образів-символів, митці Придунав’я у своїй 



ліриці утверджують ідеї світла, життя, кохання, добра, тобто віталістичну 

концепцію буття, сковородинівську ідею гармонійного універсуму. Звідси – 

позитивні конотації лексичних ресурсів, їх семантичного потенціалу: 

Квітує весела весна на Дунаї, 

У вербах зелених зозуля кує, 

А сонце сміється, і сміх його ллється 

На квіти, на трави, на серце моє [8, с. 5]. 

Не менш оригінальний в індивідуальній творчій презентації інваріантів 

сталих образів астрального культу й В. Виходцев. Деякі з них є для поета 

улюбленими, існують у різних (нерідко – доволі несподіваних) лексико-

семантичних модифікаціях, утворюючи розгалужені емоційно-смислові ряди. 

Для повнішої картини наведемо декілька вихоплених із контексту рядків, які в 

кожному окремому випадку виконують важливу естетичну функцію – від 

конкретизації зорового уявлення про зображене, відтворення почуттєвої гами 

ліричного героя і до глибоких філософських узагальнень про гармонію світу: 

«На сторінках нічної книги / Читаю літери зірок»; «Я в долонях листя лиш 

тримаю / Схоже на оту твою зорю»; «Які предивні і які пречисті / Тіла, 

передовірені зорі»; «Мерхли зорі в небі / Й падали в росу»; «Зоря під ранок не 

згаса – / Зоря ховається у роси». Смислове значення символу зорі в ліриці 

поета, як і в інших митців Придунав’я, розшифровується в традиційних вимірах 

як символ сподівання людини, що «зійде зірка ота сама». 

Концептуальну навантаженість образів-символів астрального культу 

засвідчують атрибутивні синтагми із означувальним прикметником світлої 

барви (а також його семантичних відтінків): «А у небі ясні зорі / Від Дунаю до 

Дністра…» [4, с. 14]; «І чекали її лілеї, що відразу розквітли білим » [10, с. 21], 

«Тож скоро облетять розкішні коси / Й забілить білим білий сніговій» [1, с. 20]. 

Колористика у творах будь-якого письменника, як слушно зауважує 

Н. Сологуб, є елементом його ідіостилю і світобачення. Назви кольорів у 

художньому творі – «частина естетики художнього цілого; вони мають велику 

смислову значимість, викликають широке коло асоціацій» [13, с. 60]. На 

потребі вживання письменником засобів живопису як мистецьких прийомів 

моделювання художньої картини світу акцентував свою увагу ще І. Франко. У 

праці «Із секретів поетичної творчості» він підкреслював: «Коли поет береться 

малювати, він робить це не фарбами, а торкає наші різні чуття, викликає в душі 

образи різнорідних значень, але так, щоб вони тут же зливалися в одну 

органічну й гармонійну цілість» [17, с. 405]. 

З-поміж митців Придунав’я особливим ліризмом вирізняється поезія 

В. Виходцева. Його голос негучний, проте звернений до внутрішнього світу 

читача й самого митця. Він володів дивовижною здатністю притягувати «до 

своєї творчої орбіти кожного, хто спроможний розгледіти в ньому споріднену 

душу» [14, с. 5]. Однією з визначальних рис мовотворчості В. Виходцева є 

«вміння малювати словами» [16, с. 138]. Поетичні асоціації кольорової гами 

його лірики надзвичайно багатопланові. Це стосується і словообразів 

астрального спектру:  

Соняшники – жовті озерця – 



Сонце доторкнулось до лиця. 

Сонце урочисте з оболоні 

Впало хліборобам на долоні, 

Впало на зачерствілі мозолі, 

Щоб запахнуть хлібом на столі [4, с. 40]. 

Серед концептуальних смислів, що вербалізують сакральну сутність 

зображуваного в ліричному тексті поетів Придунав’я, є концепт «небо» («неба 

голубінь» – у В. Виходцева; ), в якому, як і в усій українській етнокультурі, 

«відбилося вірування народу про сполучення неба із землею» [6, с. 388]: «Гілки 

вистрілюють бруньками / І небо, всіяне зірками, / Тримають на тремких руках» 

[4, с. 40]. Водночас у мові кожного з поетів спостерігаємо індивідуальні 

тропеїчні структури з оригінальними авторськими вкрапленнями з  лексемами, 

що оприсутнюють придунайський колорит: «А у небі ясні зорі / Від Дунаю до 

Дністра» [4, с. 14]. 

Здобутки індивідуальної поетики кожного з митців Придунав’я 

характеризують незужиті, цілком авторські метафори. Так, М. Василюк будує 

метафоричні сполуки на основі поєднання астрального словообразу з 

авторськими неологізмами («сонце стоголосить»). В. Виходцев естетизує текст 

за допомогою введення в метафоричні вислови відповідного смислового поля 

архаїчної лексики («зійшов місяць тулумбасом»). 

Отже, лексеми на означення астрального культу у творчій практиці 

придунайських авторів характеризуються розширенням семантики слова, його 

підвищеною сугестивністю, що передбачає, за твердженням О. Веселовського, 

«ефект підказування, збагачення новою інтенсивністю відомих слів та образів» 

[3, с. 58]. Адже саме словесно-художній образ у літературному творі являє 

собою істотний мовно-естетичний компонент. Проаналізований сегмент 

художньої мови поетів Придунав’я (лексеми на позначення астрального культу) 

формує естетичну енергетику їхньої лірики, її вітальну силу. 

Мерхли зорі в небі 

Й падали в росу. 

Не будіть! Не треба! 

Вранішню красу [4, с. 88]. 

Таким чином, науково-лінгвістичне вивчення художньої мови поетів 

Придунав’я, як, власне, й літературознавче, поки що не має своєї історії, 

відчутних набутків, а тому потребує необхідних студій та узагальнень. 

Антропо- та етноцентрична концепція лексичного значення мовного потенціалу 

їх художніх текстів визначає один із пріоритетних перспективних напрямків 

подальшого дослідження не тільки творчості означеного кола поетів, але й усієї 

культури регіону в контексті загальнонаціонального духовного простору. 
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А. О. Колесников 

 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ І ЗАХІДНОПОЛІСЬКИЙ ДІАЛЕКТНІ ТИПИ 

У ГРАМАТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРОК 

 

Українські південнобессарабські говірки належать до переселенських 

говірок нової формації. До того ж історичні обставини зумовили різні етапи у їх 

становленні. Зокрема, утворення більшої частини цих говірок відбулося 

переважно після 1812 р. (перша формація), меншої ж – у 40-50 рр. ХХ ст. (друга 

формація). Це безпосередньо пов’язано з тим, що на початку ХІХ ст. на 

звільненій від турків і татар буджацькій території поряд з іншими етносами 

оселилася чимала кількість німецьких колоністів, яким Олександр І подарував 

не лише землі, а й привілеї. В 1940 р. унаслідок пакту Ріббентропа-Молотова 

німці були змушені покинути Бессарабію, залишивши свої вправно вибудовані 

домівки і значну частину майна. Так їхні села стали місцем побутування 

більшості українських південнобессарабських говірок другої формації. З 1944 

р. колишні німецькі колонії (сс. Вишняки, Мирнопілля, Плоцьк Арцизького р-

ну, Надежда, Світлодолинське Саратського р-ну, Малоярославець Перший, 

Малоярославець Другий Тарутинського р-ну тощо) почали активно заселяти 

мешканці сусідніх сіл, а також приїжджі із Закарпаття, Волині, Рівненщини та 

інших областей України. 

http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/35500-4.htmlх


Говірки цього типу суттєво виділяються на тлі неоднорідного 

південнобессарабського діалектного масиву, додаючи йому ще більшої 

строкатості. Досліджені лише фрагментарно [1, с. 2], вони потребують 

окремого розгляду, адже діалектотворчий процес у цих говірках, різною мірою 

ускладнений міждіалектною і міжмовною взаємодією, перебуває на різних 

стадіях, подекуди ще початкових. Зокрема, деякі мікросистеми розвиваються 

подібно до мішаних говірок (напр., у селі Веселий Кут Арцизького р-ну 

українська мова й досі вживається як діалектно різнотипний ідіолект), інші – 

подібно до моногенетичних (напр., у селі Новоселівка Арцизького р-ну домінує 

материнський західнополіський діалектний тип); в окремих (напр., у селі 

Прямобалка Арцизького р-ну) функціонують дві і більше українських говірок.  

Діалектні риси українських південнобессарабських говірок другої формації 

встановлювалися нами за свідченнями, отриманими за допомогою залучення 

спеціальної програми, а також діалектних текстів. На думку П. Ю. Гриценка, 

тільки поєднання цих двох методичних прийомів дає можливість зафіксувати і 

дослідити якомога повний перелік граматичних одиниць, відзначити динамічні 

процеси у говірках, змоделювати етапи їх становлення. 

Зауважимо, що серед основних чинників, які спричиняють відмінність цих 

говірок між собою, – такі: діалектна основа переселенців (північна, південно-

східна, південно-західна); характер переселення (компактний/дисперсний, 

добровільний/примусовий); подальші демографічні рухи 

(виселення/дозаселення); контактування з територією поширення материнських 

говірок. 

Українські говірки другої формації поширені в Арцизькому, Саратському, 

Тарутинському і Білгород-Дністровському р-нах Одеської обл. Ареал, що 

охоплює значну частину говірок Арцизького р-ну, – більш віддалений від 

говірок першої формації, а тому закономірно, що він меншою мірою зазнає 

впливу південнобессарабського діалектного типу, описаного 

А. А. Москаленком, В. П. Дроздовським, А. М. Мукан, Т. П. Заворотною, 

П. Ю. Гриценком, зберігаючи риси материнських діалектних мікросистем. 

Натомість у говірках другої формації Тарутинського, Саратського і Білгород-

Дністровського р-нів цей вплив відчутніший. 

Надзвичайно складною виявляється у говірках другої формації діалектна 

ситуація, оскільки тут спостерігаємо: 1) говірки з суттєвим впливом мішаного 

південнобессарабського діалектного типу говірок першої формації (переважно 

ті, що перебувають у його оточенні); 2) говірки південнобессарабського типу 

(оскільки діалектоносіями є переважно переселенці з навколишніх сіл); 

3) говірки з ознаками буковинсько-подільського діалектного типу (напр., у 

с. Надежда (Ейгенфельд) Саратського р-ну оселилися мешканці розташованого 

впритул до нього с. Молдово, що свого часу переїхали з Хотинщини, 

працювали на німців, а тому одразу після їх виселення перейшли в порожні 

німецькі хати); 4) говірки з ознаками різних південнобессарабських та інших 

типів українських говірок (напр., в с. Романівка Білгород-Дністровського р-ну 

поруч із носіями говірок південнобессарабського діалектного типу з 

північнобессарабською основою з с. Ройлянка Саратського р-ну співіснують 



представники інших говірок південно-західного наріччя, а також переселенці з 

інших сіл Білгород-Дністровського р-ну). 

На відміну від інших говірок ареалу, діалектні  мікросистеми Арцизького 

району зазнають потужнішого впливу літературного стандарту, 

характеризуються значними відмінностями, окремі з яких виразно 

співідносяться з материнськими діалектами. Спостереження над цими 

говірками засвідчують чимало особливих діалектних явищ. Окрім форм, що 

відокремлюють їх від інших говірок та літературної мови, це й спільні з 

літературною мовою, але лакунарні в українських говірках ареалу першої 

формації; відсутні в цих говірках, але характерні для типових 

південнобессарабських; спільні для різних типів говірок другої формації, але 

відсутні у південнобессарабських (|файний, |вел’ми, |л’іпше, (Мп., Пб.)). 

Стосовно діалектних рис, спільних з літературним стандартом, привертає 

увагу доволі активне використання діалектоносіями сполучника але; усіх 

синтетичних дієслівних форм майбутнього часу недоконаного виду (ка|затиму, 

ро|битиму та ін.); форм іменників І і ІІ відміни з чергуваннями г, к, х // з’, ц’, с’ 

у дав. і місц. відм. (у ру|ц’і, на но|з’і, у ст|р’іс’і, |жінц’і); деяких специфічних 

форм ІV відміни (два поро|с’ати) (Нвс.); збереження (меншою мірою це 

стосується закарпатського діалектного різновиду) подекуди диференціації за 

твердістю-м’якістю в орудн. відм. іменників І (х|лопцем, трактор|цем, пле|чем) 

(Нвс.) і ІІ відміни (зем|лейу, |вулицейу, ду|шейу) (Мп.), на противагу 

південнобессарабським говіркам, де типовими у цій формі є флексії твердого 

різновиду (х|лопц’ом, зем|л’ойу); дещо більше ніж в українських мікросистемах 

першої формації збереження кличн. відм. (|д’ад’ку Ан|тоне) (Мп.); форм род. 

відм. вказівних займенників (т’і|йейі, ц’і|йейі поряд з |тойі, |ц’ойі) (Мп.) тощо. 

Однак багато південнобессарабських діалектних рис, різною мірою 

властивих цим говіркам і зумовлених передусім іншомовними впливами, 

зокрема частки мей, бре, |ґата, |ето, сполучник но, форми іменників жін. р.  

місц. відм. без чергування к//ц (у І|вановк’і) у цих говірках не представлено або 

вони спорадичні, сприймаються діалектоносіями як ненормативні. Та вже саме 

входження їх у мовлення діалектоносіїв свідчить про початок процесу 

запозичення, передусім це стосується частки-вигука мей, займенника-частки 

ето. 

У сс. Вишняки (Село № 17, Ной-Арциз), Веселий Кут (Село № 10, 

Алекзюсверт, Париж), Новоселівка (Фершампануаз), Мирнопілля (Село № 22, 

Фріденсталь), Прямобалка (Село № 21, Денневіц) Арцизького р-ну 

репрезентований передусім західнополіський діалектний тип. У зв’язку з 

облаштуванням полігона, більшість їх мешканців були примусово переселені з 

сс. Заячівка, Черемошне Ковельського р-ну, Стобихва Камінь-Каширського р-

ну, Бережниця Маневицького р-ну Волинської обл. та ін. Мешканці 

навколишніх сіл та представники інших українських говірок ареалу називають 

цих діалектоносіїв по|л’аки, по|л’аци, що зауважено й у мікротопоніміці 

(По|л’аки – куток с. Мп.), а вони себе – волинянами (з Во|лин’і ми, з По|л’іс’:а). 

Відзначимо, що вихідці з Волині у деяких населених пунктах суттєво 



переважають, напр., у с. Новоселівка згідно з даними сільради вони становлять 

85-90%. 

Окрім західнополіського говору, північне наріччя у досліджуваному ареалі 

представляють й інші діалектні типи, напр., основу с. Плоцьк (Село № 24, 

Плоцьк) Арцизького р-ну становлять носії східнополіських говірок – 

переселенці з Чернігівщини. Збереження ними діалектних рис північного 

наріччя відзначалося й іншими дослідниками [2, с. 27]. 

Проілюструємо основні діалектні материнські риси, що на рівні граматики 

відрізняють західнополіський діалектний тип в ареалі. У іменниковій 

морфології це: форми дав. відм. іменників ІІ та ІV відміни з флексією -ови 

(|синови, б|ратови, х|лопц’ови – В.К., Мп.), (те|л’ови, ло|шови – Нвс.); род. відм. 

ІІІ відміни (|матери – Нвс.). Серед прикметникових словозмінних форм 

привертають увагу (передусім через непредставленість у говірках першої 

формації) нестягнені, напр., наз. відм. мн. (ста|рейе |л’уди – В.К.), (|добр’ійі, 
|син’ійі); с. р. (|житн’ейе, |добройе / |добрейе, |син’ейе); ж. р. (|добрайа, 
|син’айа); знах. відм. ж. р. (моло|дуйу, |син’уйу) (В.К., Мп.); род. відм. ж. р. (до 

ста|рейі |баби – В.К.); а також форми наз. відм. мн. (дерев|йани, вов|н’ани, 

го|лодни – В.К.); форми, що свідчать про певну лексикалізовану перевагу 

твердого типу відмінювання (|сине, |сина, |синим – Нвс.); серед несловозмінних 

– форми, пов’язані з кількісним виявом якості (|вел’ми |добре – Нвс.). З-поміж 

специфічних форм займенників впадають у вічі нестягнені вказівні наз. відм. 

ж. р. (|тайа, о|тайа, о|ц’айа); наз. відм. мн. (о|т’ійі, о|ц’ійі); знах. відм. ж. р. 

(|ц’уйу, о|ц’уйу, |туйу – В.К.); наз. відм. с. р. (|цейе (|ц’ойе), |тойе поле – Мп.); а 

також інші, зокрема, знах. відм. ж. р. особового займенника 3 ос. (йе|йо чи йі|йо 

– В.К.); присвійних займенників орудн. відм. ж. р. (|мейу – В.К.); род. відм. ж. р. 

(|мейі, т|вейі, с|вейі – Мп.). Серед дієслівних переважають форми з 

чергуваннями приголосних основи і наголосом на флексії (хо|жу (і хо|джу), 

во|жу (і во|джу), кру|чу), а не |ход’у, |вод’у, к|рут’у, як у більшості говірок 

ареалу. Специфічними є й структури прислівників (по-|пол’ску, по-|руску – Мп.), 

ймовірно, пов’язані з впливом на материнські говірки польської мови. 

Південно-західне наріччя в говірках найновішої формації найяскравіше 

представляють закарпатські говірки. Так, один з кутків с. Мп. через те, що 

основу його склали переселенці з Банату, має назву Бана|цани. Згідно зі 

свідченнями дослідників українських говірок Румунії М. Павлюка та І. Робчука, 

у Банаті поширені закарпатські говірки, і тільки в одному селі «лише частково» 

знаходяться гуцули [3, с. 23–24]. За нашими спостереженнями в Мп. 

закарпатський діалектний тип інтенсивно розчиняється в іншодіалектному 

оточенні (у селі переважає західнополіська діалектна група, крім того говірка 

зазнає потужного впливу південнобессарабського діалектного типу). Окремі 

причини стирання питомих діалектних рис знаходимо у мовленні респондентів: 

тут см’і|йалис’а з нас шо // йа |помн’у п’іш|ла ко|лис’ йа в мага|зин / хл’іб 

куп|л’ала // ну і попро|сила |булку х|л’іба // гово|р’у |дайте ме|н’і той / май 

при|жарений // та розсм’і|йалис’а з |мене // бо // май / май / шо це май? // |майа 

не|ма ше! / шо ти |майкайеш? // см’і|йалис’а з нас тут // (Мп.). Серед ознак, що 

їх вирізняли і були незрозумілі представниками інших діалектних типів, окрім 



сполук з часткою май (май |файно), мовці зауважують архаїчні дієслівні форми 

минулого часу (хо|дилисте, іш|лам, |былам), займенникові форми з наголосом 

на корені (|мойа, т|войа), твердість [т] у дієслівних формах теперішнього часу 

3 ос. мн. (|кажут). 

Найміцніше закарпатський діалектний тип утримується в говірці с. Пб. й 

переважає там західнополіський. Діалектоносії – добровільні переселенці з сс. 

Синевір і Негровець Міжгірського р-ну Закарпатської обл. Стійкість діалектної 

системи зумовлена насамперед активною підтримкою родинних зв’язків з 

родичами із Закарпаття). До основних діалектних граматичних ознак цієї 

говірки належать: специфічні сполуки числівника два з формами с. р. ІІ відміни 

(дв’і |в’ідра); форми орудн. відм. І відміни (зем|л’оў, |вулиц’оў, ду|шоў); форми 

дав. відм., місц. відм. ІІ відміни з флексією -ови, що вживаються поряд з -ов’і 

(|синові, х|лопц’ові, б|ратови, жени|хови, моло|кови); форма орудн. відм. мн. 

(йай|цима); форми род., дав., місц. відм. ІІІ відміни з флексією -и (|соли, 

с|мерти, |радости, |матери); специфічні форми дав. відм. ІV відміни (те|л’ати 

і те|л’ови, ло|шати і ло|шови); конструкції знах. відм. назв істот, що збігається з 

наз. відм. (йа |майу |д’іти); перевага твердої групи відмінювання прикметників 

у наз. відм. ч. р. (|синий, до|машний, |житний); наз. відм. с. р. (|сине, |верхне, 

до|машне, |житне); наз. відм. ж. р. (|сина, |верхна, до|машна, |житна); род., 

місц. відм. мн. (|синих, вчо|рашних, |житних); дав. відм. мн. (|синим, 

вчо|рашним, |житним); орудн. відм. мн. (|синими); нестягнені форми типу 
|синейе, |добрайа; форми (май |добрий, |май добрий, май |файно, май кра|с’іво), 

де наголос розрізняє ступені порівняння, поряд з іншими засобами (|самий 

добрий, |самий май |добрий, фест |файний); сполука шче май як засіб 

вираження найвищого ступеня; елементи май, шче май можуть виступати не 

лише з прикметниками і прислівниками, але й з дієсловами та іменниками (шче 

май |добрий, шче май |помне, шче май по|р’адок); використання числівникових 

форм йе|дин, йед|на насамперед у займенниковій функції (у нас й’ед|на 

надо|йіла); уживання специфічних форм вказівних займенників той, цей: наз. 

відм. ч. р. (тот, сис’); наз. відм. ж. р. (то|та, с’а, се|с’а); наз. відм. мн. (то|ты, 

сі, с’іе|с’і); знах. відм. ж. р. (с’у, се|с’у); знах. відм. с. р. (се, се|се); форми род. 

відм. займенника він (до |него, |коло |него); варіантні до літературно 

нормативних форми присвійних займенників із наголосом на корені (|мойа, 

т|войа, с|войа; |мого, т|вого, с|вого; |мойіх, т|войіх, с|войіх), форми род. відм. 

вказівного займенника цей (|цейі, |цего і |ц’ойі, |ц’ого); дієслівні форми з 

суфіксом -ова (купо|вати, мал’о|вати); з препозицією частки -с’а (с’а 

вжи|вайут, с’а го|вор’ат, с’а с|тала, йак с’а |майете); інфінітив з формантом -

чи (печи); форми з твердим [т] у флексіях 3 ос. одн. (|мочит, |л’убит) і 3 ос. мн. 

(бере|жут, пе|чут, |кажут, си|д’ат); форми наказового способу з часткою най 

(най бог |милуйе і хай бог |милуйе, най спит), аналітично-особові форми мин. 

часу типу хо|дилам, хо|дилисте, хо|дилисме; уживання архаїчних форм з 

дієслівною зв’язкою (пес йе злий, пес не йе злий); специфічні форми 

займенникових прислівників, зумовлені фонетичними особливостями говірки – 

збереженням звука [ы] (с’у|ды, ту|ды, ку|ды, тог|ды, в’і|т:огды, з|в’іткы, 
|туйкы, те|перкы) та інші (|оде, |онде, |к’іл’ко); наявність сполучників ко|бы 



(ко|бы не д’і|ти); |тому што (не|майе г|рошей |тому што пйе), штоб (|земл’у 

т|реба оброб|л’ати / штоб ро|дила), прийменниково-іменникових сполук 

(п’і|шов на д|рова (на |воду); |чириз |зиму у значенні ‘упродовж зими’ і ‘після 

зими’), часток, зокрема для вираження згоди поряд з да використовується йо. 

Спостереження над українськими південнобессарабськими говірками 

другої формації засвідчують високий ступінь збереження ними ознак 

материнських архетипів, передусім західнополіського та закарпатського. Це 

зумовлено специфікою демографічної ситуації, ступенем віддаленості від 

інших південнобессарабських діалектних мікросистем, а також тісними 

стосунками з носіями материнських говірок. На сьогодні очевидно, що, попри 

їх різнорідність, західнополіський та закарпатський діалектні типи є для них 

домінантними. Якщо ж у майбутньому відбудуться демографічні зміни й вони 

поглинатимуться іншими діалектними різновидами, риси цих архетипів 

обов’язково виявлятимуться. 
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ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ ЕТНОМІФОЛОГЕМ  

У КОНЦЕПТОСФЕРІ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО 

 

Одним із оптимальних шляхів декодування своєрідності індивідуального 

стилю кожного митця є дослідження специфіки його художнього мислення, 

«експлікація якого стосовно того чи того письменника рівнозначна виявленню 

формо / системо / стилетвірного чинника» [10, с. 57]. Авторська свідомість 



М. Вінграновського, а відтак і форми її творчого втілення міцно пов’язані з 

матрично-архетипними структурами буття української нації. Архетипні за 

ґенезою та семантичним спектром, структурно визначальні символи формують 

енергетику художнього світу поета, смислотвірним центром якого виступає 

гармонійне співіснування людини та природи. Його авторська модель світу 

кореспондується з міфом, що традиційно виражає «синкретичне відношення до 

дійсності у вигляді чуттєво-конкретних персоніфікацій і одухотворення істот, 

які уявляються цілком реально» [2, с. 104]. 

Міфологічні основи художнього мислення М. Вінграновського, параметри 

його авторської концептосфери оприявнюється через сталі структури, серед 

яких важливе місце посідає міфологема, що, за визначенням К.-Г. Юнга, 

становить собою «запозичення з міфу теми або його частин у пізніших 

фольклорних та літературних творах» [8, с. 228]. Зауважимо, що міфологемний 

концепт як такий не варто зводити до ролі художнього корелята світоглядно-

етичних пріоритетів митця. В концептосфері того чи того автора він перебуває 

серед постійних і вельми значущих величин індивідуального світомислення, 

відіграючи ключову роль філософсько-естетичного маркера його художньої 

аксіології. Функціонування у концептосфері М. Вінграновського 

етноміфологемної образності є істотним ключем декодування його тексту. 

Проте їх акцентація, що є важливим змістовим компонентом індивідуальної 

поетики митця, сьогодні досліджена недостатньо. Незважаючи на значну 

кількість публікацій про творчість митця, означений нами вектор її студіювання 

поки залишається не до кінця розкритим і прокоментованим, що й зумовлює 

актуальність порушеної у статті наукової проблеми. Окремі її аспекти окреслені 

в локальних публікаціях Т. Бахтіарової, С. Богдан, І. Дзюби, Т. Салиги та ін. 

Проте названі й деякі інші праці не формують цілісного уявлення про художнє 

мислення як першооснову «енергії художнього слова» (Г. Клочек) поета, 

сутнісний маркер його індивідуального творчого самовираження. 

Активно інтерпретовані М. Вінграновським етноміфологеми, архетипні за 

ґенезою, природою та семантичним спектром, формують художню енергетику 

більшості текстів, смислотворчим центром яких виступає центральна в його 

естетичній системі ідея гармонійного духовного світу особистості. 

Етноміфологеми вельми частотні в ліриці поета, базованій, за словами 

В. Моренця, на «ґрунті національної культурної традиції та народного 

світогляду в усій повноті їх вербального і невербального вираження» [13, 

с. 820]. Повторюючись у віршах митця, етнонаціональні міфологеми у тісній 

взаємодії з іншими образними структурами формують нові асоціативні поля, 

настроєві та медитативні аспекти смислового поля авторського тексту, надаючи 

йому щораз нових естетичних нюансів та емоційних регістрів. 

Міфологічна маркованість лірики М. Вінграновського становить собою 

авторську міфопоетичну модель. Індивідуальний «набір» стійких координат 

(етноміфологем) у його художній системі має засадничий характер. 

Етноміфологеми є універсальним об’єктом поетичних осяянь митця й чітко 

диференціюють його авторське «Я», визначають форми творчої репрезентації 

ліричного суб’єкта, зокрема, його національної ідентифікації. Парадигматичний 



спектр етноміфологемної образності в авторській моделі художньої картини 

світу конституює аксіологічне «Я» (Ego Ax) [14], тобто систему ціннісних 

пріоритетів поета як соціальної особистості (social self) і особистості духовної 

(spiritual self) [7, с. 20]. 

Національний образ світу М. Вінграновського, як і Л. Костенко, 

побудований «на архетипних за своєю енергетикою і смислами природних 

образах-лейтмотивах, які визначають авторські світоглядні і світовідчувальні 

концепти» [15, с. 96]. Артикуляцію авторського «Я» в ліриці митця виконує 

художня функція знакових для українського поетичного континууму 

міфологем. Міфопоетична картина його художнього світу продуктивно 

репрезентована багатим і розмаїтим спектром астральної символіки (неба, зорі, 

місяця, сонця). В них закладено комплекс цінностей, що актуалізуються як 

органічні складові національного світогляду українців, як авторська модель 

національного Космо-Психо-Логосу (за Г. Гачевим). Міфологемами 

астрального символічного поля уславлюють «закони біосу». Водночас вони 

символізують саморух ліричного переживання (сюжету) від профанного 

(приземленого, побутового) до сакрального (високого, вічного). Тож 

закономірно, що в ієрархії художньої аксіології поета ці міфологеми, що 

реалізують в його ліриці естетичну функцію бінарної опозиції земне / небесне 

(«Земля ж спочила тихо просто неба…»), мають концептуальний характер. 

У більшості випадків художньої трансформації міфологем астрального 

культу в авторський текст М. Вінграновського відчувається їх апологетизація, 

близька до народнопоетичних уявлень. Вони є системоутворюючим чинником 

художнього світу митця, маркерами його міфологічного мислення. З небесними 

світилами як моделлю гармонійного універсуму поет аналогізує людське життя, 

перенесене на цілісну світобудову. В тропеїчних образних сполуках відповідного 

смислового поля прочитуються також настрої, внутрішньо співзвучні з 

віддаленими, в тім числі – суспільно-історичними, громадянськими рефлексіями. 

Образи небесних світил мають згущену семантичну наповненість, у якій 

міститься кодова інформація про внутрішній світ митця, розшифровується його 

індивідуальність і багатоликість, розгортається Я-центричність у зримих 

чуттєвих образах, емоційно-психологічних сюжетах, особистісних 

переживаннях: «Я – син зорі…»; «Я – Сонця син. Творець Землі і неба..»; «Із 

місяцем і сонцем на плечах / Лечу…»). У таких рядках простежується авторська 

присутність, «координувальна роль автора» (О. Цепа) у тексті, який перетворює 

чуттєву реальність у сакральну (міфологічну). 

Об’єднуючим началом міфологем астрального культу традиційно виступає 

символічний образ неба. В концептосфері М. Вінграновського – «це і 

вираження величі природи й природних уявлень, і ностальгія за недосяжно 

прекрасним, і бунтівлива сутність людських прагнень-поривань, і ще одна 

грань дотику до вічності та споконвічних цінностей-величин» [6, c. 47]. Образ 

неба зазвичай виступає промовистим символом для розуміння й увиразнення 

духовно-аксіологічних констант того чи іншого автора (твору). Небо, як 

підкреслює С. Андрусів, зазвичай знакує «дах дому, яким є земля» [1, с. 281]. В 

українській філософсько-мистецькій традиції небо виражає свободолюбиві 



прагнення, духовно-етичну вісь трансцендентного відземного руху, виступає 

естетичним мірилом духовної просторовості. Цей багатофункціональний образ 

«символізує беззастережну відкритість авторського погляду, акцентовану 

безкраїсть поетичного простору, усвідомлену причетність земних начал до 

вищих сил, що їх скеровують та надихають власною Божественною волею» [6, 

c. 47]. Небо є одним із ключових образів концептосфери М. Вінграновського, 

потужною синергетичною художньо-філософською конструкцією, що 

оприявнює, з одного боку, сенсорну метафорику буття, а з іншого – 

експресивну рефлексійність автора, його витончен асоціативні інтенції 

(«Темніє лист на світло-темнім небі, / І біля неба гріється зоря…»; «Де між 

хмарами обійма / свою ніжну дорогу небо»; «У тепле небо дивились води…»; 

«Колисало небо білу хмару…»; «погасло небо, і землі не чути, / Сплять босі 

села в хаті на печі…»; «Ще народись та удайсь / В небо, Вітчизну і волю…»). 

На фоні семантичного розмаїття тропеїчних структур із смисловим 

центром «небо» в художньому просторі лірики М. Вінграновського активно 

постають астральні образи, що додають ідейному змісту твору додаткових 

суттєвих наголосів, прирощують його емоційні відтінки, а переважно 

розгортаються у вкрай важливу для нього тему національного буття, набуваючи 

характеру етноміфологем. Доволі часто поет виводить на площину одного 

тексту образний комплекс усього астрального культу. Володіючи унікальним 

даром «переназивати» світ, перетворювати його авторською свідомістю, він 

персоніфікує образи небесних світил, оприявнюючи мотив емоційної злитості з 

природою. Ліричний суб’єкт, долаючи «тугу дисонансів», зазвичай тяжіє до 

царини гармонії. Естетизовані пейзажі, синтезуючись із астральною 

символікою, формують конотативний план злагоджених ритмів земного і 

космічного буття. Такі вірші поета в жанровому плані можна дефініювати як 

казку: 

Що робить Сонце уночі, 

Коли у лісу на плечі 

Тоненька зіронька сидить, – 

Що робить Сонце? Сонце спить. 

Що робить Місяць по ночах, 

Коли Земля йому в очах, 

Земля, ромашка і вода, – 

Тоді він Сонце вигляда [4, с. 218]. 

М. Вінграновський транспонує в авторський текст образ денного світила. В 

українській літературній традицій цей астральний символ є найчастотнішим. 

Відомо, що для первісної людини сонце було «головним двигуном і джерелом 

усього життя на землі» (І. Огієнко). Свого часу М. Костомаров прямо 

пов’язував «солярний міф із християнською концепцією єдиного Бога» [17, 

с. 19]. В літературі образ сонця традиційно вживається як важливий пейзажний 

елемент. У пейзажних картинах українських романтиків, скажімо, сонце 

пов’язувалось переважно з пробудженням весни, з розквітом природи 

(«Перебендя» Т. Шевченка, «Весна» О. Афанасьєва-Чужбинського, «Весна й 

зима» М. Костомарова тощо). В символічному ж значенні цей астральний образ 



«базується на семантиці міфологеми сонця – життєдайного божества, властивої 

віруванням українського і багатьох інших народів» [11, с. 217]. Його 

уживаність в українській літературі, модифікуючись, переважно зберігає 

спільність значеннєвого коду. 

У ліриці М. Вінграновського астральний символ сонця відтворює динаміку 

її втілення від найдавніших часів до сьогодення, ідентифікуючи в кожному 

випадку домінанти національного світогляду. Поет виводить на площину 

тексту іманентні для ліричного суб’єкта аксіологічні величини. Його авторське 

«Я» структурується орієнтацією на адресата, вираженою через інтонації 

звертання. В таких випадках монолог діалогізується. Так, звертаючись до ріки 

«свого життя» [Дніпра. – Л. Ф.], поет міфологізує контекст, уводячи в його 

смислове поле символічний образ сонця: 

Та сонце твоє узялось верховіттям, 

І стогону твого напився Тарас… [4, с. 122]. 

Міфологема сонця в цьому контексті, як, власне, й у багатьох інших, 

сакралізується, отже, виступає символом вищих смислів буття (сонце «узялось 

верховіттям»). Разом з тим поет, уводячи в загальну ауру художнього світу 

найрізноманітніші семантичні контексти солярного образу, естетизує картини 

національного пейзажного колориту, використовує найнесподіваніші образні 

«ходи», метафоризовані вертикалі («Лазить сонечко в травах»; «Смачного 

сонця лагідні жовточки»; «І квокче сонце і хати»; «Повільне сонце на тумані / 

До проса випливло з води»). 

Поетичному дискурсу М. Вінграновського релевантна антитеза земного 

буття й небесного космосу, в якій художньо реалізована бінарна опозиція 

верх/низ (профанне/сакральне). Міфологемою сонця структуровано чимало 

його віршів, смислотворчим центром яких виступає ідея дотику до Вічності, що 

продукує цілий спектр «моральністю пронизаних спонук» (М. Кодак). Так, 

образ сонця сприймається й подається ним як сила, здатна подолати всесвітнє 

зло й неправду. В багатьох випадках міфологема сонця у концептосфері митця 

є сутнісним проявником художніх смислів і нерідко розгортається у наскрізну 

тему України: 

Понад Дніпром, де сонце, де орли, 

Понад Дніпром на світ, на Україну… [4, с. 354]. 

До найчастотніших у ліриці М. Вінграновського належить міфологема зорі. 

У збірці «Цю жінку я люблю» зустрічаємо 53 випадки використання самої 

міфологеми та її різних інваріантів (зоря, зорено, зоряний, зорехмарний тощо). В 

межах одного вірша поета художній простір тексту нерідко структурується 

кількома міфологемами водночас, що увиразнює націоментальну визначеність 

ліричного суб’єкта: 

Вийшла з дому зоря й піднімає вітрило, 

Степ з лиманом лягли – ждуть вітрило зорі… [5, с. 26] 

або: 

А над степом, отам, 

Сині очі зорі,  

Сині очі зорі на дорогу… [5, с. 194]. 



Традиційно смислове наповнення символічного образу зорі в національній 

художній свідомості асоціюється із символом родючості природи, дівочої 

краси, високого почуття кохання, світлого духу, вічності тощо. М. Дмитренко в 

словнику «Українські символи» подає характеристику вживаності образу зорі в 

українській мистецько-художній традиції. Дослідник підкреслює, що цей 

міфологемний образ «зустрічається в одному із найдавніших міфів «Зоря, 

ключі, роса і мед». У фольклорі, зокрема колядках, зоря – це «красна панна, 

дружина або донька місяця, господаря небесного дому [...] Богині зорі 

приписуються певні магічні дії, що символізують випадання роси, рух світил на 

нічному небі. Вона гатить гатки з дорогих шат, мостить мости срібні або 

перлові, садить сади-виногради, вбирає їх наволоками, сіє по полю дрібним 

жемчугом, вишиває або гаптує золотом чи сріблом дорогі узори...» [16, c. 111]. 

В усній народній творчості, зокрема, в замовляннях постають три зорі: 

вранішня, вечірня, полуденна. Це символічні образи, що позначають певні 

сакральні проміжки часу. Народна символіка кваліфікувала зорі то як дітей 

сонця й місяця, то як запалені Богом свічки на честь народжених людей [3, 

с. 249]. 

Образ зорі, як зауважує О. Камінчук, «в українській романтичній ліриці 

ХІХ століття є переважно образом-реалією, пейзажною деталлю, серед 

художніх засобів розкриття якої найпоширеніша персоніфікація, закорінена в 

міфологічних поняттях» [9, с. 104]. М. Вінграновський у своїх індивідуальних 

версіях первісного міфопоетичного канону переважно йде за усталеною 

традицією в трансформації міфологеми «зоря». Водночас він активно уводить у 

ліричну сюжетику віршів тканину індивідуально-авторські незужиті засоби, 

здебільшого міфологемно мотивовані метафори (зоря «піднімає весла»; зоря 

«хлібом пахне» й под.): 

Така зоря із бід людських воскресла,  

Така зоря в своїм промінні чесна, 

Така зоря не падає, як мрець! [5, с. 172]. 

Л. Кужільна доповнює подане нами змістове наповнення міфологеми 

«зоря» в поезії М. Вінграновського. Ця міфологема символізує, за її 

спостереженнями, також «вітрила нації» («Вийшла з дому зоря й піднімає 

вітрило»), розуму Вічності, народної творчості: «…моя зірнице, перепелице, 

моя зорено, моя зоря»; символ певної частини світла нового мислення, дзеркало 

знака» [12, с. 42]. В образній палітрі лірики поета, отже, міфологема зорі має 

високу концентрацію (ущільненість) художнього вислову, сугестує широкий 

спектр філософських, морально-етичних та естетичних концептів, які 

структурують специфіку національного світогляду. Навіть звужений перелік і 

характеристика цієї міфологеми в концептосфері митця потверджує 

присутність у його художній свідомості міфопоетичного канону, закоріненість 

у національному ґрунті. 

Отже, концептосфера М. Вінграновського, а відтак і форми її вираження, 

тісно пов’язані з матрично-архетипними структурами буття української нації. 

Вирішальним у його поезії постає міфологізм, виразно акцентований на рівні 

ліричного сюжету, жанрової специфіки, мовомислення та інших рівнів тексту, 



що кореспондуються із ментальними основами національного світогляду. В 

образній палітрі митця ці етноміфологеми мають високу концентрацію 

художнього вислову, багатоплощинний і рухливий комплекс значень та 

смислових перспектив, що відкривають перед дослідниками його спадщини 

широкий простір для подальших інтерпретацій. 
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А. Д. Погорєлова 

 

ЕРОСНО-ТАНАТОСНА ПАРАДИГМА ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ 

ЮРІЯ ЛИПИ: МЕТАФІЗИЧНИЙ АСПЕКТ 



 

В українській літературі міжвоєнної пори еросно-мортальна парадигма 

онтології (соціальної та особистої) стає «одним із генеральних алгоритмів 

побудови сюжету художнього тексту, визначає специфіку й характер розвитку 

його конфлікту» [11, с. 130]. Означена тенденція характеризує твори різних 

жанрів, поетичних у тім числі. Модус людського буття, закорінений у 

діалектиці перманентного протистояння життя (любові) і смерті (еросу / 

танатосу), постає одним із ключових філософсько-антропологічних мотивів у 

творчості Ю. Липи, художньою презентацією його авторських інтенцій. 

Останніми роками спостерігаємо помітні спроби осмислити художній 

феномен поезії Ю. Липи як знакове явище національної духовної культури. 

Значну частину доробку митця становлять любовні вірші, які особливо 

рельєфно оприявнюють духовний модус буття людини. Немало місця в його 

ліриці відведено мортальній проблематиці. Однак цей сегмент спадщини поета 

сьогодні досліджено недостатньо, за винятком кількох публікацій, у яких 

тексти відповідного змістового поля розглядаються на рівні принагідних зауваг 

чи дещо ширших коментарів у зв’язку з інтерпретацією всієї творчості 

письменника (праці В. Борецького, В. Качкана, В. Марочкіна, І. Руснак, 

Л. Череватенко та ін.). Названі автори одностайні в тому, що любовна тематика 

інтерпретується автором у метафізичному руслі. «Недосяжність» і «Високість» 

коханої, її відірваність від буття, а також феєрична картина весняної «перлистої 

далечі» роблять її образ надземним і трансцендентним» [1, с. 124]. 

У творчості Ю. Липи вельми активно інтерпретується й метафізична тема 

смерті, котра є істотним стильовим маркером його поетики загалом. 

Еміграційна дослідниця А. Стебельська зауважує, що він належить до людей, 

для яких характерне «шляхетне відношення до всього живого на землі, адорація 

всього одуховленого призвели 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» [16, с. 214]. 

Художньою ілюстрацією сказаного може бути вірш «Епітафія»:  

Хоч я умер, беззвучні сі рядки  

Хай сповнять зміст могутній, многоцвітний, 

Що з ним життя моє вливається в твоє… [9, с. 30]. 

В естетичній концепції Ю. Липи «поняття життя і смерті [еросу / танатосу. 

– А. П.], долі і чину, нації і Бога» постійно зв’язані, творять його органічне 

«вірую» [16, с. 213]. Проте дослідження метафізичного дискурсу в поезії митця, 

що є неспростовним маркером його художнього стилю, зумовленим релігійно-

містичним світоглядом, у сьогоднішньому літературознавстві лише 

розпочинається. Отже, актуальність порушеної проблеми пояснюється її 

недостатньою науковою репрезентацією. 

У своїй статті свідомо оминаємо детальне психоаналітичне трактування 

еросу й танатосу як двох видів інстинкту, антиномія яких вважається основою 

життя [18, с. 36]. Ці категорії осмислюємо в їх традиційному тлумаченні. Тобто 

еросом вважаємо феномен біофілії, життєвого потягу (еротичного вдоволення), 

а танатосом – руйнівний первень, що асоціюється зі смертю. Поняття ж 



«метафізика» використовуємо в процесі інтерпретації поезії митця у значенні 

способу «пізнання гіперфізичного, невидимого боку людського буття» [5, 

с. 56]. 

У ліриці Ю. Липи любов трактується здебільшого як ідеальне почуття, що 

вивищує дух, але не заперечує (чи принаймні розвінчує, ставить під сумнів) 

тіло, плотську насолоду. Однак усюди в його творах «земна любов 

поступається любові неземній, жертовно-аскетичній, amore profano відступає 

тінь і дискримінується, натомість підноситься amore sacra – плід ідеальних 

почуттів та устремлінь людини. В сакральному коханні втілюється ідеал 

Абсолюту» [13, с. 18]. Поезія митця сягає того рівня, коли однозначно 

доводиться неспростовний сенс і вартісність любові, її божественної сутності. 

Л. Куценко у книзі «Як перший пелюсток весни…», присвяченій інтимній 

ліриці Є. Маланюка, підкреслює, що «кохання, як і талант, – дар Божий. Його 

вияви мають безліч граней, і кожна людина, котрій даровано було пізнати 

бодай одну із тих граней (любити, бути коханою, пізнати почуття взаємної 

любові…), щаслива тим Божим дарунком» [8, с. 3]. Ю. Липа у процесі 

естетизації високого почуття структурує модус дематеріалізованого буття, 

несумісного з «речовим» контекстом. Отже, тема любові в його індивідуально-

творчому баченні переходить у тему самої людини, формуючи так звану 

«метафізичну любов» (О. Легка), яку він трактує виключно як субстанцію 

позачасову й позапросторову. Метафізичний характер любовних віршів поета, 

трансцендентна природа мовнопоетичної картини його художнього світу 

уможливлюють процес переходу семантики дійсності в семантику ймовірної 

реальності: 

Вечірняя зоря 

Із сутіней глядить на гри семибарвисті, 

На хмари у шаленій, душній ристі, 

У глибині високій, променистій [9, с. 66]. 

Сутнісною ознакою високої духовності як ключової домінанти поетики 

Ю. Липи виступає витончене одухотворення почуттєвості. Еротичний «наліт» 

не є для нього явищем характерним, а «біологічна радість» (Ю. Бойко) не 

визначає емоційної атмосфери віршів. Ю. Липі імпонує Плужникові «по той бік 

пристрасті народжується ніжність». «Парування» почуттів «пристрасть-

ніжність» у нього подибуємо вельми рідко. Однак і в подібних випадках 

відстежуємо трактування теми відповідно до барокового культурного коду, в 

якому домінує духовне начало. Поет не конструює мотивів пристрасті в окрему 

маску «вампа, а переважно, як підкреслює Б. Рубчак, засвідчує «воювання 

проти пристрасті в різних творах» [14, с. 29]. Сукупність смислів його 

любовних текстів перебуває ближче до тих представників української та 

європейської любовної лірики, котрі «висловлюють нездійсненне бажання 

вести буквально духовне життя» [15, с. 118]. Яскравою ілюстрацією щодо 

сказаного може бути вірш «Ланцюг ніжності», в якому автор підносить любов і 

ніжність як праджерело людського роду до рівня не лише естетичної, але й 

філософської ідеї, що рельєфно оприявнює метафізичний аспект його 

художнього світосприйняття. Енергія кохання створює таке мотивне коло, в 



якому домінує не еротично-сексуальний антагонізм, а містична спорідненість 

душ, космічна гармонія, що зазвичай сягає метафізичних вершин. Такий спосіб 

інтерпретації традиційної теми свідчить про те, що художнє мислення поета 

розгортається в духовному напрямі: 

Віддай її мудро, це Бог пов’язав у ланцюг нас, 

Від пращурів, прадідів тим обдаруєш правнуків, 

Як знаком, що лучить і кров, і насіння, і вічність [9, с. 17]. 

Щоправда, в окремих віршах Ю. Липи маємо тонко відтворену сферу 

людської пристрасті, яка функціонує в площині тілесного начала. Поетову уяву 

збурюють «тремтячі пестощі жіночі». Плотську любов він співвідносить із 

«золотодзвонними утіхами». Двоє в коханні для нього – «то є знак, / Що один 

одного доповнюють взаємно». Цей «ланцюг ніжності» виступає водночас 

вічною субстанцією, мірилом досконалості, врешті – знаком божественного 

блага. Еротичний дискурс деяких любовних рефлексій митця розгортається в 

річищі дихотомії чоловіче / жіноче, що здебільшого є антиподами. Автор 

відверто протиставляє недосконалість чоловічого начала вічній жіночності як 

символу одухотвореної досконалості. Так, у вірші «Мужчино, смирися...» з 

відтінком одвертої відрази він говорить про те, що «стервом є мужеське тіло», 

натомість про жіноче пише як про «безсмертне». 

Еротичне захоплення жінкою змальовується Ю. Липою переважно з 

«присмаком» цнотливості. Спалахи одкровення в його текстах зміщуються з 

поля зору тілесного до надземного. Отже, об’єктом естетичного осмислення для 

нього стає, насамперед, та еротична любов, котра символізує притягання 

висоти, рух угору, трансцендентний відземний порив до Вічного. Ерос у ліриці 

митця – не просто пристрасть, спрямована на конкретну жінку. Це найперше 

шлях до її божественної досконалості. Жінка, на думку поета, збагачує 

ущербну, духовно-бідну істоту, виражає «рух до повноти, яка ніколи не 

досягається» (М. Бердяєв). Отже, йдеться про утвердження ідеї сублімованого 

сакрального еросу, тобто високої акумуляції духовних вартощів та єднання 

земної людини з трансцендентним началом буття.  

Ю. Липа естетизує вітальну чуттєвість, тлумачить любов як величезну 

силу, спроможну подолати смерть, надає їй особливого статусу у вирішенні 

споконвічної буттєвої антитези життя / смерть. Таким чином, тема кохання 

розробляється ним у тому ж плані, що її розгортали поети-метафізики 

попередніх епох, тобто опозиція тілесне / духовне трактується як конфлікт між 

минущим і вічним, тобто божественним («рай / чуття земні»). Така природа 

художнього вислову надає йому ознак філософічності. Любов осмислюється як 

важлива ланка між небесним і земним, шлях до вищої сутності (до Бога). Вона є 

«Верх», а поза нею «все маліє»; в ній усе «зіллється й житиме повік» («Молитва 

за кохану жінку»). Невипадково поет для поглиблення духовної сутності 

любові добирає такі промовисті епітети, як «безсмертна», «безконечна» («Лист 

Елісси»). Цікавим у цьому сенсі є метафоричний епітет «голубиний», який у 

віршах Ю. Липи притягує до себе виражально-зображувальні нюанси 

метафізичного характеру. Буяння любовних почуттів розгортається синхронно 

з ранньою весною, що проходить у «голубиній млості». Б. Рубчак, 



характеризуючи поезію В. Барки, зауважує, що часто вживаний епітет 

«голубиний» символізує «відсвіт неба», поєднуючи в собі значення іменника 

«голуб» і кольору «голубий» [12, с. 86]. Отже, йдеться про використання не 

зужитого поетичного антуражу з метою знакування дороги до неба («туди, де 

небо чисте»): 

Я, покоряючи, – покорен 

Квіт імені твого цвіте. 

Їй, голубиній, що одна 

Створила простір неозорен… [9, с. 65]. 

Ліричну сюжетику віршів Ю. Липи наскрізно пронизують і танатологічні 

візії. Діалектика еросу й танатосу в його художньо філософській пададигмі 

осмисленні мотивована значною мірою міфологічним розумінням смерті не як 

цілковитого вмирання, а як акту ініціації, «зміни мирського стану на 

надприродний» [6, с. 179]. 

Простір сприйняття та зображення поетом смерті – явище багатовимірне й 

неоднозначне. На одному полюсі її репрезентації він фактично знімає будь-які 

ідеологічні підтексти. Дискурсивну домінанту метафізичного тексту в плані 

художньої обсервації теми смерті становить барокова традиція 

(І. Величковський, К. Сакович, К. Транквіліон-Ставровецький та ін.). Творчо 

засвоюючи й продуктивно продовжуючи її стильову лінію, поет активно 

розробляє тему неминучості смерті («Стихне пісня моя, / Стихну я…») та 

готовності до зустрічі з нею («Моє серце дозріло, / Мої руки не здригнуться, / 

Мої очі бачать усі дороги й / призначення річей…»). Земне буття мислиться 

ним виключно як проминальне й недосконале («Усе ніщо на світі: бенкети 

веселі, / Уквітчана зрадлива гра любови…»). Єдиною вищою ціллю людини, на 

його думку, є її «кардинальний прорив із буденного у високе, із тимчасового у 

вічне». І тільки через смерть ліричний герой сподівається «прорватися до нової 

реальності» [7, с. 75]. Ця ідея афористично сформульована поетом у багатьох 

віршах. Так, у циклі «І прийде час» висловлено тверду віру в те, що по «цім 

життю» людська душа прямуватиме до «світла іншого, де інші квіти, Божі». 

Сутнісною гранню інтерпретованої Ю. Липою метафізичної теми смерті є 

позбавлення її заперечувальної знаковості. Поет трактує смерть як необхідний 

етап життя, що співвідноситься з буттєвими метаморфозами. Відомо, що 

«мотив смерті був у бароковій літературі поширений ще більшою мірою, ніж у 

середньовічній. Барокові автори нерозривно поєднували смерть із життям. Для 

них кінець був обов’язково пов’язаний з початком і навпаки. За бароковою 

традицією «пальму чесного життя» можна здобути «лише після смерті» [3, 

с. 60]. Цікаві спостереження з цього приводу подає Д. Чижевський. Він, 

зокрема, говорить про те, що майстри бароко «навіть пам’ятники померлих 

зображували в якомусь стані переходу від смерті до життя, від сну до 

пробудження» [19, с. 335]. Ю. Липа також вважає, що смерть приносить людині 

нове життя, приводить до Бога.  

Роздуми про смерть і вічність, пошук власного призначення у світі й 

дослідження духовної реалізації в ньому спрямовують ліричного героя до 

Творця формують його стан екстазу метафізичного взаємозлиття з 



божественним. Отже, поет декларує свідомість смерті, звільнення людини від 

страху перед неминучим завершенням перебування на «цьому» світі, що 

означає «повноту життя» (М. Гайдеггер). У вірші «Смерть і монах» автор 

стверджує, що зі смертю людини закінчується лише життя земне (в його 

інтерпретації воно іменується «прахом») і починається те нове, яке веде до 

Бога. Смерть у Ю. Липи показана як «друге народження» (Г. Сковорода), що в 

його концепції засадничо визначає характер ідей та повсякденних діянь. У 

вірші «Шпіцрута» він просить Всевишнього зробити з його душі «по смерти / 

любови справедливую / шпіцруту!». А в поезії «В покорі просять покоління» 

пов’язує з Богом не лише власне, але й людське життя та його конечність, 

висловлює сподівання та віру в духовне відродження («праву путь»): 

Ось лиця всіх до Тебе, Боже, 

Звертаються в молитві й ждуть; 

Ти вивів нас на роздоріжжя,  

Щоб ми пізнали праву путь [9, с. 8]. 

Трактуючи матеріальне буття в ідеалістично-містичному аспекті, Ю. Липа 

тлумачить фізичну смерть лише як вихід із тілесності, істинне ж буття 

характеризує як простір свідомості «після смерті», містичний екстаз з’єднання з 

Богом (знак найвищого духовного сенсу). Розуміння швидкоплинності земного 

життя стимулює поета декларувати прагнення «вивищитись, як твердь небесна» 

та «утвердитись із Богом». 

Для Ю. Липи смерть – це миттєвість, що передує вічності, вища мета, 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 

віршах поета лише в окремих випадках подибуємо рефлективно-відчуттєве 

втілення смерті як такої: 

І то не важно, що я згнию, 

Що люди затопчуть плоть мою… [9, с. 26]. 

Цю тенденцію спостерігаємо в барокових творах. Д. Чижевський зауважує, 

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» [19, с. 379].  

Ю. Липа, живучи в драматичній дійсності (в його творах простежуємо 

співпадання фабульного часу з життям автогероя: «Час – мій! Час – мій! Час – 

мій!»), співвідносить містичну атмосферу буттєвого хаосу з дисгармонійним 

світом. Тому в його підході до теми смерті й людських страждань не бачимо ні 

«естетизації руїни», ні трагічних відчуттів від сприйняття катастрофізму. 

Історично достовірні факти фізичної та духовної руйнації світу відтворюваної 

ним бурхливої тривожної доби зливаються в поезії митця із суб’єктивно 

забарвленим ліричним наративом. Це зумовило емоційно рівний оповідний 

стиль репрезентації теми фізичної смерті людини (винятком тут є висока 

смерть-офіра, що подається в урочисто-піднесених тональностях). Можливо, 

саме з цієї причини картини смерті створюють враження віддалених асоціацій 

із відповідним семантичним полем («довершу останнє»; «час затінити сонця»; 

«я кружу довкола Бога»; «уславлять твій кінець»). Вони мають здебільшого 



морально-повчальну мету, оприявнюють авторське розуміння високого 

призначення людини на землі, її здатності «сповнить зміст могутній, 

многоцвітний» («Я, може, й не довершу останнє, / Але мушу це останнє 

знайти»). 

Переводячи онтологічний сенс смерті в царину духовної сфери, Ю. Липа 

насичує ліричну сюжетику текстів «зовнішніми» та «внутрішніми» 

метафізичними чинниками. Він активно освоює мотив містичного настрою 

другого «народження людської душі». А з’єднання з божественною силою в 

його трактуванні уможливлює перемогу над двоїстістю буття, оприявнює 

примат духовного над тілесним. Звідси – наскрізна гіперболізована антитеза 

«тілесність як неволя» / «смерть як простір», що значною мірою формує ядро 

художнього стилю митця, виражаючи «одне з провідних почуттів барокової 

доби – марноту і тимчасовість зовнішнього світу» [3, с. 47]. 

Сьогодні документально засвідчено насильницьку смерть Ю. Липи від рук 

енкаведистів. Він був підступно затриманий і по-звірячому закатований у 

серпні 1944 року. Належачи до «покоління приречених», «трагічних 

оптимістів», які в епоху «апокаліпсу хижих літ» (Є. Маланюк) декларували 

«свідомість трагізму життя – і знайдення в нім щастя» [4, с. 280], поет був 

цілком свідомий свого вибору, нерідко декларував власного «призначення 

перст». К.-Г. Юнг зауважував, що для того, аби «вільно говорити про смерть, 

необхідно перебувати безпосередньо поряд із нею» [20, с. 110]. Отже, 

усвідомлення цілком імовірного передчасного кінця стимулювало внутрішню 

готовність поета гідно та стоїчно зустріти власну смерть. У статті «Сучасність і 

культура» він писав: «Що з того, що впав діяч культури? Він додав свою малу 

суму до великої суми зусиль. Смутно, що перестав жити письменник, чи 

політик, чи науковець, але слава Богу, що те, що в нім було, дісталось до 

великого підрахунку, до культури. Важкі умовини творчості під час історичних 

бур, але справжня творчість не зупиняється» [10, с. 313]. 

Ю. Липа відводив смерті місце «вищої духовної дії» (Г. Гегель). Смерть 

усвідомлювалась і подавалась ним тим неминучим явищем, що його В. Франкл 

називав «сенсом життя» [17, с. 197]. Більше того, він неодноразово засвідчував 

свідомий потяг до високої «смерті як вчинку» (Ф. Ніцше): «Усе відкинуть. 

Слухати лиш волі, / Що смерті тінь щодня в зусиллях кличе…» [9, с. 25]. 

Відчуття близької реальної смерті не лякали поета. Екзистенційне переживання 

буття в модусі страху для нього абсолютно неприйнятне. Він повсякчас 

декларує повну відсутність страху перед нею та неймовірне за емоційною 

силою прямування до фатального кінця, що має стати початком чогось 

величного, незбагненного, вартого самопожертви. Деякі його рядки звучать як 

заклики, запросини смерті, сама ж вона характеризується формальним 

«оздобленням» переважно позитивного змісту: 

Обізвіться в червоній імлі життя, 

Ви, прегарні блискавки смерті… [9, с. 27]. 

Таким чином, Ю. Липа, не відкидаючи земного досвіду (в його текстах 

деталі реального буття нерідко впізнаванні), трактує смерть переважно в 

метафізичному плані – як шлях до вищої сутності, тобто до Бога. 



Закономірність простування людини до свого фізичного кінця й переходу в 

іншу (вищу) реальність він, як і належить поетові-метафізикові, не мислить без 

«господньої длані» («Непереможні будьте, діти, / Сам Бог так хоче!»). Смерть у 

ліриці Ю. Липи «окреслює рішучу й остаточну межу фізичного існування, 

проте так само владно виявляє необмеженість людського духу» [13, с. 15]. 

Такий підхід засвідчив творчу реалізацію думки Гегеля, що смерть посідає 

місце вищої духовної дії, здатної сколихнути людство. Як приклад філософ 

наводив життєвий шлях і смерть Ісуса Христа [2, с. 101]. В ліриці поета крізь 

драматичні медитації про смерть прориваються світлі тони, переводячи змістові 

акценти в річище роздумів про про Вічність. 

Містичну утаємниченість віршів поета еросно-танатосної проблематики 

моделюють різні форми апеляцій до Бога. Головна ідея екзистенційного 

конфлікту еросу й танатосу в авторському наративі митця пролягає у площині 

апологетизації життя як найбільшої аксіологічної вартості. Змістові акценти 

його художньої творчості в цьому плані потверджують тезу Ю. Евола, що ерос 

«за своєю метафізичною природою є одним із природних способів подолання 

екзистенційної розгубленості» [5, с. 122]. Діалектика еросу й танатосу в поезії 

Ю. Липи концентрує специфічний модус буття, в якому колізія любові та 

смерті спонукає ліричного героя (героїню) до духовного самовдосконалення, 

осягнення та переживання нових сплесків вітальних вартощів. І любов (життя), 

і смерть в індивідуальній презентації митця постає в його авторському тексті як 

метафізика віталізму. Їх фатальний зв’язок як стрижневий мотив творчості, 

мінливість настроїв ліричного героя засвідчують «об’єктивні відповідники 

емоцій» (Т. Еліот) та «напруги» метафізичної поезії. Дослідження різних типів 

колізії ерос / танатос у художніх візіях Ю. Липи та шляхи їх творчої 

концептуалізації визначає перспективність подальшого декодування його 

поетики, з’ясування специфічних законів її функціонування. 
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М. С. Делюсто 

 

ГРАМАТИКА ТЕКСТУ І СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА 

 

Сьогодні граматика як частина лінгвістики закономірно розширила свої 

звичайні межі, визнавши текст основним об’єктом вивчення. Чинником такої 

переорієнтації та об’єднуючим началом стала людина, особа мовця. Адже 

граматична наука – це не «зведення парадигм, правил і заборон, а ключ до 

будови мови, до будови текстів, до будови людської думки» [8, с. 108]. Тому 

доцільним уважаємо проілюструвати еволюцію тексту в галузі філології. 

Мета статті – проаналізувати поняття «текст» у сучасному мовознавстві та 

з’ясувати пов’язані з ним актуальні питання; схарактеризувати погляди на текст 

відповідно до традиційної, генеративної, когнітивної та комунікативної 

парадигм філологічних знань, висвітлити погляди на граматику тексту в 

лінгвістиці, визначити перспективи залучення тексту як об’єкта дослідження 

діалектології. 

У сучасному мовознавстві до поняття «текст» підходять по-різному. Його 

тлумачать як «писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну 

послідовність висловлень, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і 

формально-граматичними зв’язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному 

плані – спільною тематичною та сюжетною заданістю» [4, с. 704]; в іншому 



випадку підкреслюють зв’язність і цільність тексту – «об’єднану смисловим 

зв’язком послідовність знакових одиниць» [14, с. 507]; подібно трактує цей 

термін і К. Ф. Шульжук [27, с. 372]. Більш докладне, спрямоване у площину 

комунікації та в позамовні змісти поняття тексту подає О. О. Селіванова, 

вважаючи його цілісною семіотичною формою лінгвопсихоментальної 

діяльності мовця, концептуально та структурно інтегрованою, що «є 

прагматичним посередником комунікації та діалогічно вбудована у структуру 

семіотичного універсуму культури» [21, с. 599]. На мовотворчій ознаці тексту 

наголошує І. Р. Гальперін: «Текст – це витвір мовотворчого процесу, якому 

властива закінченість, об’єктивований у вигляді письмового документа, 

літературно оброблений відповідно до типу цього документа, витвір, що 

складається з назви (заголовку) і ряду особливих одиниць (надфразових 

єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, 

стилістичного зв’язку, що має певну цілеспрямованість і прагматичну 

настанову» [3, с. 18]. 

Наведені дефініції тексту свідчать про наявність різних підходів до 

визначення сутності тексту як одиниці дослідження та її меж. Розмаїття 

тлумачень терміна «текст» пояснюється пошуком прототипу, ключового слова, 

одиниці мовного рівня, яке б стало відправним моментом дефініції [21, с. 599]. 

Відмінність між діалектними та літературними текстами є очевидною. В 

діалектному тексті – графічному аналогу фонозапису, не підданому 

сторонньому втручанню – «відсутня передусім опрацьованість, затертими чи 

значно зневиразненими є цільові настанови тексту» [4, с. 12], часто немає 

цілісності; завершення, вербалізоване спеціальними мовними засобами, у 

діалектному тексті порівняно з літературним присутнє не завжди [4]. 

Діалектний текст відрізняється від текстів літературної мови. Якщо останні 

можуть належати до різних стилів – художнього, ділового, публіцистичного 

тощо, то діалектний текст – це насамперед розмовне мовлення, монологічне або 

діалогічне – найдавніший стиль, започаткований з виникненням мови. 

Водночас діалектний текст – це реальна форма існування мови, мабуть, 

найреальніша з усіх можливих. 

Актуальною в сучасному мовознавстві є проблема співвідношення тексту і 

дискурсу [12, с. 13], оскільки труднощі в їх розрізненні зумовлює 

взаємопроникнення граматики тексту (лінгвістики тексту взагалі) та аналізу 

дискурсу. Сьогодні існує чимало визначень дискурсу, зокрема, П. Серіо, 

виділяє 8 значень у розумінні цього поняття. Однак переважна більшість 

мовознавців, поділяючи думки Ф. де Сосюра, ототожнює дискурс із поняттям 

мовлення [13]. Проблему розмежування тексту і дискурсу намагаються 

розв’язати О. В. Александрова та О. С. Кубрякова. На їх думку, «текст – це 

готова даність, що може вивчатися у своїй завершеності, закінченості, тоді як 

дискурс завжди повинен вивчатися радше як процес створення текстів зі своїми 

особливостями». «Текст є безпосередньою матеріальною даністю, і ми можемо 

працювати з нею як з певного роду матеріальним об’єктом, дискурс – більш 

складний, і для його аналізу потрібно реконструювати задум мовця, його 

інтенції, настанову тощо, тобто визначити, окрім того, що є у породжуваному 



на наших очах мовленнєвому творі, тексті, й те, що – за текстом або ж 

надтекстом» [12, с. 195]. О. С. Кубрякова зауважує, що «під дискурсом слід 

розуміти саме когнітивний процес, пов’язаний з реальною мовотворчістю, 

створенням мовленнєвого твору, текст же є кінцевим результатом мовленнєвої 

діяльності, що виливається у закінчену (і зафіксовану) форму» [13, с. 31]. Таким 

чином, дискурс – це мовлення, а текст – його зафіксований результат. 

У сучасному мовознавстві домінують чотири провідні наукові парадигми: 

традиційна, генеративна, когнітивна та комунікативна [12]. Щодо традиційної 

парадигми наукових знань, у річищі якої створюються структурно-системні 

граматичні описи, то вчені зауважують, що вона не віддала належного 

лінгвістиці тексту і потребує подальшого дослідження. Тому «мають рацію ті 

лінгвісти, які вважають текст і дискурс поняттями, що найбільш яскраво 

характеризують галузі аналізу сучасних парадигм; недолік цей особливо 

хворобливо відчутний: і трансфрастика, й лінгвістика тексту повинні стати 

невід’ємною частиною граматичного опису мови» [12, с. 191]. Генеративна та 

постгенеративна парадигми, які представляє Н. Хомський і його послідовники, 

не дають дефініцій поняттю «текст», оскільки, за спостереженнями 

О. С. Кубрякової, типовою для них є увага до синтаксису висловлювання [12]. 

Когнітивні аспекти тексту і дискурсу, тісно пов’язані з передачею інформації, 

належно опрацьовані О. В. Александровою [12], Н. В. Гуйванюк [5], 

В. І. Карасиком [11], О. О. Селівановою [21], О. С. Кубряковою [13] та іншими 

дослідниками. 

Окремі сучасні дослідження присвячено вивченню комунікативної 

парадигми [7–9]. Аналіз тексту як віддзеркалення комунікативного процесу 

посприяв перегляду деяких звичних уявлень про граматичні явища та методи 

дослідження. 

Активізація вивчення тексту припадає на кінець 50-х років ХХ ст., коли 

його досліджували з позицій теорії синтаксису. Згодом, у 60–70 роках, «у 

зв’язку з комплексом змін лінгвістичних цінностей, завдань і позитивних 

програмних настанов» [18, с. 5], з розвитком таких зорієнтованих на людину та 

її діяльність мовознавчих дисциплін, як теорія комунікації, психолінгвістика, 

прагматика, функціональна стилістика, соціолінгвістика тощо [16], відбувається 

зародження й оформлення окремого мовознавчого напрямку – вивчення тексту. 

Існування диференційних підходів до поняття «текст» та різне розуміння 

текстової природи зумовило появу таких лінгвістичних галузей його 

дослідження у сучасному мовознавстві, як лінгвістика тексту, граматика тексту, 

теорія тексту й аналіз дискурсу. 

Проте тривалий час не було чіткого розмежування об’єктів дослідження 

цих чотирьох галузей текстології, що зумовлювало вживання термінів 

«лінгвістика тексту», «теорія тексту» та «граматика тексту» як рівноправних. 

Т. М. Ніколаєва пояснює тогочасну розрізненість термінів і понять лінгвістики 

тексту її онтологічними рисами: «граматика тексту є, очевидно, граматикою 

полів і градуальних переходів, а не системою опозицій дискретних елементів» 

[18, с. 36]. При цьому дослідниця вважає, що в цілому усі розділи науки про 

текст об’єднує теорія тексту [14]. На думку В. Г. Адмоні, використання різних 



термінів ускладнювалось наявністю значної кількості розбіжностей у їх 

інтерпретаціях [1]. 

Поняття «граматика тексту» зустрічаємо у працях І. Р. Гальперіна, 

В. І. Карабана, О. І. Москальської, А. І. Новикова, П. Сгалла, Д. Фівегера, 

Л. Г. Фрідмана та ін. Його сутність науковці розуміють по-різному. 

Здебільшого йдеться про існування пропозиційного та комунікативного аналізу 

[25]. Перший зумовлює уявлення про граматику тексту як аналогію до 

граматики речення, тобто текст у такому випадку розуміють як «єдність 

синтаксичних, семантичних і прагматичних аспектів, які можуть бути 

досліджені тими ж засобами, що й синтаксичні, семантичні і прагматичні 

аспекти речень» [25, с. 315–316], а граматику тексту – як розділ традиційної 

граматики – синтаксис тексту або надфразовий синтаксис [20]. Пропозиційний 

напрям дослідження тексту започаткований В. В. Виноградовим, котрий 

націлював на аналіз більших синтаксичних утворень: «над усіма цими колами і 

розділами граматики постає зовсім недосліджена галузь стилістичного 

синтаксису, в центрі якої знаходиться проблема будови складних синтаксичних 

єдностей з типовими для неї прийомами розшарування і зчеплення синтагм як 

граничних синтаксичних одиниць у структурі цих складних синтаксичних 

цілостей» [2, с. 764]. Цей напрям розуміння граматики тексту знайшов своє 

відображення у студіях О. І. Москальської, яка вважає за необхідне поєднувати 

власне граматичну проблематику з аналізом багатьох базових понять теорії 

тексту [15]. Л. Г. Фрідман також переконаний, що одним із основних аспектів 

дослідження одиниць, більших від речення, є граматичний: «Що стосується 

граматики тексту, то вона, гадаємо, повинна розглядатися саме як розділ 

традиційної граматики, оскільки компонентами тексту є одиниці, які вивчають 

у традиційній граматиці, й подібна інтерпретація граматики тексту допомогла б 

більш повно й усебічно дослідити як особливості цих одиниць, так і специфіку 

самого тексту. Крім того, низка питань про різні аспекти багатьох одиниць у 

мові можуть бути розв’язаними лише за умови дослідження проекції структури 

тексту на особливості цих одиниць» [26, с. 13]. На думку В. Г. Адмоні, 

«взаємопроникнення тексту і граматики, тексту й речення не знімає їх 

самостійності», а «про граматику тексту можна говорити лише як про розділ 

граматики, що вивчає поведінку граматичних єдностей (у тому числі найбільш 

розгорнутих – надфразової єдності й абзацу) у тексті» [1, с. 66–68]. У 

німецькому мовознавстві, як відзначає Д. Фівегер, на засадах 

пропозиціоналізму працював Х. Ізенберг, на думку якого поєднувати і 

пропозиційний, і комунікативний підходи до тексту неможливо [25, с. 317]. 

Комунікативний підхід до вивчення тексту, який базується «на уявленні 

про текст як комунікативну єдність, що конструюється розчленованою в часі 

послідовністю мовленнєвих дій» [25, с. 316], передбачає розуміння граматики 

тексту як окремої галузі текстології, котра вивчає послідовність окремих 

висловлювань. За словами Т. М. Ніколаєвої, лінгвістика тексту (граматика 

тексту) – «це граматика лінійних послідовностей», тобто граматика 

«комунікативної зорієнтованості, причому зорієнтованості як на відому 

інформацію (у широкому розумінні – анафорику), так і на те, що якусь 



інформацію слід очікувати, її повідомлять (у широкому розумінні – 

катафорику)» [19, с. 39]; «це перелік виявлених дослідниками мінімальних 

категорій і правил їх комбінацій у межах окремого висловлювання» [19, с. 48]. 

Нелінійна, вертикальна модель граматики тексту була запропонована 

І. Петефі. «Його ідея – побудувати певний текст-конструкт, загальну ідею 

тексту, потім породити усі можливі варіанти цього тексту, його співіснуючі 

втілення» [18, с. 33]. Підхід до тексту з позицій комунікації поступово набув 

розвитку у дослідженнях граматики художніх текстів. Його репрезентовано 

працями І. Р. Гальперіна [3], С. Небжеговської-Бартмінської [17], Ц. Тодорова 

[23], який, зокрема, пропонує поєднувати теорію оповіді з універсальною 

граматикою, за допомогою граматичних класів слів характеризувати художній 

текст, створюючи граматику оповідального тексту [23]. 

В. І. Карабан вважає граматику тексту окремим напрямом дослідження, що 

протиставляється лінгвістиці тексту в цілому. На його думку, завдання галузі 

полягає у повному описі й поясненні мовних здатностей носіїв мови, в 

необхідності проаналізувати структуру тексту, визначити його міжфразову та 

загальну зв’язність [10]. 

А. І. Новиков у праці «Семантика тексту та її формалізація» (М., 1983) 

відзначає, що різниця у підході до граматики тексту пов’язана з використанням 

тих чи тих засобів зв’язку для виділення надфразових єдностей. Представники 

пропозиційного підходу використовують власне граматичні засоби зв’язності, а 

комунікативного – більш складні засоби зв’язності граматичного типу, зокрема, 

видо-часову співвіднесеність речень. 

У сучасному мовознавстві ідеї І. Петефі – розуміння граматики тексту як 

розділу лінгвістики, що досліджує схеми (абстрактні моделі), на які 

орієнтується мовець і за якими він будує інші тексти – текстеми, знайшло 

відображення у працях польського вченого Є. Бартмінського [28]. 

Г. О. Золотова, як і В. І. Карабан, пропонує обрати предметом дослідження 

граматики композицію тексту, зауважуючи при цьому, що «граматика, 

зорієнтована на текст, на вияв закономірностей його організації, відкриваючи 

підступи до проблем композиції, не претендує на літературознавчі аспекти його 

вивчення» [7, с. 45]. Дослідниця підкреслює, що «опертя на текст слугує 

орієнтиром у виборі граматичного напряму, розсуваючи традиційні граматичні 

межі граматичної науки, демонструючи її комунікативно-смислову 

компетенцію, філологічну змістовність» [7, с. 44]. 

Уважаємо за можливе поєднати традиційний і комунікативний підходи 

щодо дослідженні тексту. Поділяючи думки П. Ю. Гриценка, граматику тексту 

пропонуємо розуміти як дослідницький прийом, як граматику, обмежену лише 

текстом, причому текстом не художнім, а розмовним, породженим 

діалектоносієм / діалектоносіями. Такий підхід зумовлений і тим, що «однією з 

особливостей тексту як структурно-семантичної єдності є здатність впливати на 

мовні одиниці, які входять до його складу» [22, с. 10], що «під впливом тексту у 

його складниках реалізуються нові, додаткові значення, що існують у системі у 

прихованому, латентному стані, або породжені контекстом» [22, с. 11]. Тому 

одним із завдань діалектологічної науки є повний опис граматики говірки у 



тому обсязі й стані, як вона зафіксована у корпусі текстів окремої говірки. 

Такий підхід дозволить відповісти на питання: яке з граматичних явищ 

виявляється реалізованим у діалектному мовленні (дискурсі), а що з елементів 

інваріантної моделі-матриці залишається нереалізованим у корпусі текстів. 
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О. А. Дакі 

 

ІЗ ПОЛЬОВИХ ЗАПИСІВ БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРОК 

 

Діалектні тексти є базою дослідження говірок на всіх мовних рівнях. 

Високий евристичний потенціал фіксованого діалектного мовлення зумовлює 

актуальність наших студій. Перший в україністиці текстовий збірник 

«Хрестоматия по малорусской диалектологии», в якому було зібрано наративи, 

записані «від руки» у різний час діалектологами, фольклористами та 

етнографами, опубліковано у 1913 році [4]. Вихід із друку збірника «Говори 

української мови» у 1977 році сприяв становленню української текстографії [2]. 

Пізніше, в першому десятилітті XXI ст., побачили світ збірники текстів, що 

відтворюють різні наріччя та діалекти. Серед них варто відзначити працю 

«Говірки Чорнобильської зони» (науковий керівник проекту П. Гриценко) [1]. 

Ареал межиріччя Дністра та Дунаю досі не був репрезентований у подібних 

працях. Вже здійснено перші кроки у вирішенні цієї проблеми. Так, діалектні 

тексти представлено у роботі «Методичні рекомендації для практичних занять з 

української діалектології» А. Москаленка [5], тексти говірки с. Шевченкове 

Кілійського району – у дисертації М. Делюсто [3]. Проте існує потреба в 

обстеженні та фіксації усього говіркового масиву зазначеної території. 

Репрезентуємо фрагмент запису, який було здійснено автором статті у 2006 

році в с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області. Основою публікації є 

відповіді на запитання про ботанічну лексику, записані від Дупан Аксенії 

Макарівни, 1922 р. н., освіта – 2 класи. Відповіді респондента подано курсивом 



у повній фонетичній транскрипції, питання експлоратора – звичайним 

шрифтом. 

– Розкажіть, будь ласка, як Вас звати, де й коли Ви народились? 

– о-о-о / дاvац′ат′ vтоооاроогоо اгоодоу дاvац′ат′ vтооاроогоо اмарта //  

– Де Ви народились?  

– тоут у матاрооск’і // да jа / у اмами бо уاлоо اдес′ат′ / jа одиاнац′ата // 

– Чи давно було засноване Ваше село? 

 / jалиاрооси тоут стооاк’іс′ матاли jаاказоуvала / шоо боуاмама мн′е роосا –

буاлоо гет′ тоуاтоо гет′ поусاте vсе боуاлоо / роосاказоуvала шоо اн′ескоокоо / 

 к’іс′ тоутاси jаاмалоо і матрооا с′емاлоо сооўاлоо // боуاхатоок боуا н′ескоокооا

стооاjaли jак wооاни чооاгоо wооاни тоут стооاjали / ч’і wооاна наاv’ернооjе / 

 мини // ноу jа жاгарами / і роуاбилис′ з боулا тоуркиا лаاна боуاкажоут′ шоо wооا

/ зاнаjeш jак моолооاда маاлен′ка не اмоожна меاн′і اнадоо / ноу так меاн′і ноу 

шоо / шоо скаاзали чоо матاрооска / а wооاни гооاwоорaт′ матрооاса стооاjали 

тоут і приاжилис′а اдаже тоут / і так w′оاни назاvали // اwоулиц′оу теاпер 

фоурاдоуjа vاбили / اwоулиц′а фоурاд′уĭ / так і цеĭ اмабоут′ і сеاлоо так اнаше 

так поосاтаvили / а jа рооاдилас′а jа уاже поосاл′едн′а / маاлен′ка / і браاт′іў v 

меاне боуاлоо اwоос′ем / ну три боог прибاраў / три اп’jaт′ оcاталоос′ اjакоос′ / і 

нас три сестاри jа اсама اсама маاлен′ка vже // одاна буاла сестاра 

деv’jaтاсоотоогоо пооاтоом брат деv’jaт′اсоот اперvоогоо а пооاтоом п’ішاли 

п’ішاли i п’ішاли / і не зاнаjу шоо і jак //  

– Де Ви вчилися? Скільки класів? 

– е-е-е / jак зاнаĭте / jак уاже اпооvна اхата д′іاтеĭ / اтак اсил′ноо хооاт′іли 

 лоо а jа дvаاке боуاнада таا пастиا рооvиاпасти кооا v’іvц′іا / ′читاбат′коо yا

кاласа з плаاчoм اvипроосила / боо ми чооاтири кاласа уاч’илис′а اбоол′ше не 

даاvали // бاрат اм’іĭ ч’іاтир′і уاчиўс′a // а jа vже так т′іاкала اwоулиц′ами /  

хооاvалас′а  од اбат′ка / اт′іл′ки шооб y шاкоолу п’іاти / так اсил′ноо л′оyاбила і 

уاчилас′ хараاшоо // уاчила бاрата اдаже / ар′іфاмет′iкоу v’ін не поон′іاмаў / і 

v’ін اпише на اп’іўник’е і ja на اп’іўник’е загл′аاдаў шчооб спиاсати у اмене / а 

jа хооاvаjу / даاси меاн′і шооاнебоуд′ тооاд′і дам тооاб’і спиاсати jа / дاралис′a / 

ну v’ін дvаاц′атоогоо / а jа дاvац′ат′ vтооاроогоо // v нас дvа اгоода jа اсил′ноо 

хoاт′іла v шاколоу / ну дvа при роуاмин′іا гоода jа пооуاчилас′ і vс′o // اбоoл′ше 

меاн′і не اдали اжизн′і / اти اд′іvчина / тооاб’і не اнaдоо уاчиц′а / а хаĭ vін اучиц′а 

// а гاроош’і сч’іاтат′ уاм’іjy 

– Що у Вас садять на городі? 

– шоо ми اсадем на гооاроод′е // саاдили баاгатоо на гооاроод′і та اзасуха та 

 / рад′іاти у vиноогاроод буў пошاvес′ гооا роошиĭاрад не буў хооاбоула / vиноогا

кукуاрузу / а тоо боуў vиноогاрад / пооĭтоом боуاли اjаблоукu сاлиvи / абриاкооси 

штоук тاриц′ат′ اбоулоо паاкет ноу зاнаjeш гоод v гоод гоод v гоод اначалоо 

vисиاхат′ / vисиاхат′/ vиноогاрад боуў اдооvгоо vже اд′іти اбyли у нас vеاлик’і 

шче / поомаاгали اр′ізати на пاрооwоолки / а пооاтоом اначали поолиاvат′ / 

 лоод′aз′іاда v кооاлоодна vооاдат′ / хооاначаў проопаا тала і v’інاкас′ сاзасоуха jаا

і vипоусاкали اv’іничоок ноу je اдереwоо / а поолооاvиноо اvиосохлоо // اбоули v нас 

так поосеاред гооاроода поосаاдила чооاтири гоyاр′іха уاже оттаاкоjі тооvшиاни 

// дvа اч’ут′ اтоон′ше / оاдин таاки jе / а тоо vс′і vاсоохли // так поосаاдила раз 



боуاла поосаاдила اvишн′і / اн′ескол′коо шاтоук / пооاтоом так жерاдел′і боуاлоо 

тاроудноо поолиاvат′ / اпоустиш шاлангоу v гооاроод′і اv’ідрами нооاсила зاран′:a 

v’ідاра три / і так vооاна жиاvа / jіاjі боог спаاсe jiاji // обриاкооса поاсоохла / 

чеاрешн′а одاна і дاруга // тоут боуاли чеاрешн′а і поاсоохли / пооاтоом у нас 

гاрад боуў اсил′ниĭ / на гооاроод′і боуاлоо три там одاна і град п’іاшооў із 

роуاмин′іjі // тоут jакاраз اкоомнатоу ми маاли стاрооіли і таاкоо اдиvис:′а y 

v’ікاноо / اдиvис′:а / а град боуў таاкиĭ jак اп’іvjаiاц′а і так اт′іл′ки тاрин′-

диاрин′ / اvибиv шибاки і v ст′іاн′і таاк’і اjамки اjамки // і т′і чеاрешн′і от 

 л′ітоомا // гиблиاругиĭ гоод vс′і пооاни на дاли / і wооاvаў стwооاдиvис′:а  поvибиا

жаاра / а wооاди wоот каاкоо wоот стооاjалоо / град اvибиv / тоо пооاсоохлоо / 

ноу а اзараз поосаاди і там проопаاде / a т′і vиاсоок’і дv’і vже اvас′а син اгет′ 

спиاл′аv а одاноу дооاпил′yjе / а там оодاна  اтооже vже так / ноу там jе jіاjі 

 ′п’jатا дилиاдоу yрооاгатоо / v ц′iм гооاтоул′іv баاкооси ну гоуاчо’ут′ абриا-′чоутا

чи  اш’eст′ деاреv // اjаблоук’іv баاгатоо / таاких раاн′оушоок / y тих деاреv 

 боол′шеا ладе аاран’і сا каاн′ушка таاр′iнка / jaк раاсем′ // jaк симеا шест′ чиا

ше ше і мараاб’ел′ки // 

– Які ще сорти яблук є? 

– чоорносاлиў / اjаблуки кاрасн′і / jаاк’іс اvас′а поосаاдиў / ну шче не рооاдили // і 

те jaاк’іс′ посаاдиў не роاдили моолооاд′і шче / а ну шоо у нас там шче // 

– Які у Вас сорти вишні, черешні? 

 ′гетا ноуاмаjе / оодاроубоуvали // vже i неاгатоо // vже j поvиاvишн′іў баا –

зроуاбаў / дاроугоу до поолооاvини // і так штоук اдес′ат′ боуاлоо اvишен′ / а шчас 

 // талоос′аاш’iст′ оосا ′п’jатا

– Які види вишень? 

– таاк’і اроозооv’і / اм’елк’і / а jе одاна тоут у дvоoاр′і роосاте / اб’іл′а хاv′iртки 

/ маاлен′киĭ хاwоостик / кاрупна таاка зاнаjeш / м’іاчоуринка назиاvаjец′а // оĭ 

цеĭ гоод урооاдила / оĭ краاсиvа / jaк чеاрешн′a / а на гооاроод′і اчо’ут′ اпоже / jі 

це اкисле اтооже краاсиwоо اжалкоо vиاроубоуvат′ / ну н′іхاтоо не اjіст′ / wооاни 

не اхоочоут′ / vиіاжат′ не jіاд′ат′ / земاл′а اчоорна / шпаاки jіاд′ат′ / та jіх // 

– А шпанка є? 

– ну це ж назиاvаjец′a шاпанка / а тоо jе اдичка اтакиĭ اчоорна таاка / а اтооjі 

неا м’аjе / а це اчоорна таاка / кاроупна اтооже хооاрооша اvишн′а / ми jі 

закаاтали тاроошки / ну коомاпоот н′iхاтоо не اjіст′ // жерاдел′а пاраvда у нас 

тоут кاрупна / краاсиvа / jе одاна конاwоул′іjі jе/ оодاна здооاрооvа таاка / 

 vа vсеاка медоاроде / таا наاка vесاмел′ін′ка / ноу таا каاран′:а / ноу тaا-ран′:аا

на жерاдел′ах // 

– А шовковиця? 

– шооvاкооvиц′а jе у нас / jа i заاбоула / jе оодاна / jа i не зاнаjу сاк’іл′ки اjіĭ vже 

гоод маاбоут′ тاрицат′ / і v’ін оце тاроохи оброуاбаў / боо чооاгоотоо اначали 

 баў / а тооاjі  зроуاрохи jіاjут′ / і v’ін тاчатка кл′оуاка / i курاпоортиц′а / таا

шче тاроохи так اjест′ // і اдоос′і اлист′а шче зеاленоо // шооvا кооvиц′а оодاна / 

 // к’і баогат′іاб’іл′ше не маjе // ооце ми таا

– Які ягоди ростуть? 

– v сеاл′і у нас / اразн′і / неاvажн′і / боуاли у اмене і симиاренки / боуاлоо і бاілиĭ 

наاлиv / і vاсоохла симиاренка / vاсоохла пооاтоом // оاдин v’ін اvирvаv боо 



м’іاшаv на сاтежкоy / jаاкиĭ боуў اп’ізніĭ / кислоуاvатиĭ // اос′ін′:у اбоуў і покاлаў 

доо اпаски де стооاjат′ / ну оاдин шче осاтаvс′ / а оاце тоут недаاлекоо у 

оодاноогоо чоолооاv’іка / jе v’ін اт′іл′ки неاдаvноо поостاроjіvс′а / jе اjаблоука / 

оاтоо vи اмоожете там назбиاрати / от اjаблоука // 

– А ягоди, наприклад, малина? 

– vاсоохла / боуاла маاлина/ клоубاн′ікоу саاдили / саاдили / пооاсоохла i не 

пооاнишчат′ اмаjут′ поолиاvат′ / пооاлили / اvисоохла і так اтооjі маاлини / 

каاлини / vсе уاсоохлоо // اтооже اбоула / роосاла і уاсоохла / не зاнаjу i клоубاн′іки 

тооже неاмаjе // хооч’ем так заاvести таاкоогоо اсоортоу // 

– А смородина? 

– смооاроодини баاгатоо / оĭ / v мене смоاродини так тоут пооاпід اс′етку 

 //дажеا vалаاvала ĭ проодаاла нарاр′ад jа боуا ц′ілиĭا

– Яка смородина? 

 м’ел′ін′ка/ а ўا каاга / таاjакас′ jе // доо рооا / ′кажутا чоорна но не та деا –

 тоожеا ′рутاсиvа ну беاка краاvаjе таاvаjу / боуاчут′ поолиا лиاмене / кооا

хаاрашо // jа і закаاтала اбанку / чи дv’і اбаноочки поо-اмооjему / перемооاлоола / 

jак vже поосاл′едн'уjу з′ібاрали / а тоо нарاvала пjат′ чи اшест′ к’іл / прооاдала 

поо اwоос′ем рубاл′еĭ за к’ілоогاрам / да тооргуاvала اбаба грооاшеĭ / із اц'оогоо 

 соок / ноу шчообاс'іткоу коуاдила пооп’ідاjі поосаاтак jіاгатоо / jак jа оاбулоо баا

не боуاла اс'етка так / а поокاлаv п’ід даاлооĭ / і اгет' اкор'ін'  اvироубаv / а там 

куاсоочоок اчут' / а та стоорооاна так баاгатоо v اмене / так шчоо смооاроодину 

jа اмаjу // 

– Які сорти винограду? 

– vиноогاраду v нас н'іاчоогоо не осاталоос'а / на гооاроод'і vообاше прооاпаv / 

кусاтооv اнескоол'коо там // اзаĭбер jе / кал'іاрооvки поо-اмооjему на гооاроод'і / і 

кал'іاрооvки поо-اмооjему неاма v’ін куц'уاбаш / дvа кусاта назиاvаvс'а / отаاк’і 

гاроони / дاл'іна гاроона / а wооاна шче ĭ v бооاки пусاкала / так шчооб к’іاлоо 

поолтооاра одاна гاроона буاла / оاце оاтута wооاна اс'аде і اсетка таاка буاла 

тоож ос' прооاпала vс'а / чи мооاроози / чи неvсاп’іли поопاризкат' / чи п’іاшооў 

злиv / так поозбиاvала там wооاна коуاшч’іv / не прооاпали гет' / ну vже 

сاлабен'коо / то ж ми vиاна наاдоушоуvали поо три боочاка і на wоосемاнац'ат' / 

і на дاvац'ат' / і на п’атاнацат' / так шчоо чоолооاv’ік пиv-пиv та ĭ пооاгиб от 

vиاна / та ĭ اсина забاраv с: ооاбооjу / да / اчерез vиاно прооاпали оاбооjе / да / да 

// vиاна اбулоо wооاни кاроужками اпили / кاроужки wооاтак vاз'али اкоолоо 

 'десا / нооاv’ік / vже даvاпаv і син і чоолооاз'али і прооاчашку vا / vаĭاбоочки / даا

дاvац'ат' л'іт jоاго vже неاмаjе / а jа ĭ не счиاтаjу / не اдоуже боуў хооاроошиĭ / 

то ĭ не счиاтаjу // 

– Як слід саджати виноград? 

– саاдит' // ми саاдили кاл'оучками / ми саاдили пاроостоо а де v’ін саاдили поо-

 шла jа vاхооз'і / jак приاбила v калاриц'ат' гоод проорооاхооз'і / тاмооjему v калا

цеĭ дv’ір v’ін меاне запиاсаў / v’ін v اмене риاбак боуў / і запиاсаў ў рибаاки / ну 

jак vже اс'ети jа vjаاзала дла اjого / а пооاтоому vже ĭ зاv’іти اразом / اс'ети 

vже jа не нужاна / v калاхооз п’іاдеш // jа не хооاт'іла / ну так і п’ішاла із 

 лен'кеاбоулоо маا н'іاнац'ат' меاнац'ат' гоод чи деv’атاдооў з wоосемاперvих гооا

наĭшاлоос' і тооاд'і اпоосл'е wооĭاни уاже приاтихлоо vже / ато ми ж у нас тут 



руاмин тоут боуў / ми ж хооاдили / роуاмин тоут боуў / при роуاмин'і ми 

тاрошки прооاжили шче ĭ чут'-чут' / а пооاтоом і знооў / т'і роуاмини і знооў 

роуاмини ж наاзад отاбили اрус'к'і / і тоاд'і vже наاчаў коолاхооз настооاjашчиĭ 

vже / ми пооاчали раاбоотат' / тоут сад краاс'іvиĭ / отаاкиĭ о тут буў аĭ-аĭ / 

там اмаjе اн'ескол'ко / اдес'ат' чи сاкоокоо اбоулоо / шооб ми це дл'а vаاрен':а / 

оاтооĭ дاл'ін:иĭ маاжоорка назиاvаўс'а / саاмиĭ v’ін так паاк'ет наاгоул / а низ 

уاсеĭ / та ми ж اм’іс'ац' р'іاзали اтоогоо vиноогاраду / jак п’іاшоў доо кусاта / а 

тут дv’і паاн'ери / отаاкиĭ vиاсоокиĭ / на пاрооwоолк’і / і оاтоо паاн'ери / اv’ідра 

ĭ اноосимоо доо маاшини / таاка ж красооاта боуاла / оĭ сاкоол'коо ж wооاни 

vиاна v н'екاрасооvку wооاзили // боо اнаше сеاлоо маاлен'ке тاроошки боуاлоо нас 

л'оуاдеĭ тоож нас притоуاлили доо некاрас'іvки // доо липооاvаніv / і тоо ми там 

це ми рооاбили тоут / боо vиногاрадник / гооاроод наш боуў / не гооاроод / а ну 

jак / наш уاчастоок аж п’ід اлазерооvоо чи де туاди дес' там оاце jак 

коонاчаjец'а vиاлазилоо с'уاда назиاvалис' іваاнешти і там ми اтооже доо 

vиноогاрадника / тоاму اсамиĭ اзаĭбер і اтишчу اперvиĭ буў / اзаĭбер і اтишчу 

 гооاзен'киĭ / ми так jоاкиĭ н'іاненкиĭ / таاкиĭ дл'іاчорниĭ таا перvиĭا

переvاjазуvали без пاрооwоолооки / дл'а vиاна / а тооĭ буў саاма коол'اірооўка / 

стоолاби заاкоопоуvали / ноاсили ми ж’інاки і цеĭ jа اтооб’і рооcاказуjу тут ми 

 // роод'іاдили у гооاсебе поосаا чоок і ми / vاнаv’іт' кл'уا

– Якої довжини вони мають бути? 

– чооاтири اv’ічка шчооб اбоулоо чооاтири اv’ічка / одاне اv’ічкоо шчооб اкоор'ін' 

поусاкалоо і اтри اv’ічка дл'а اтоогоо расاт'ен'іjа от اv’ічка اтоокоо ми одр'іاзали 

і / так jак поосаاдили і гоорاбоочоок / гоорاбоочоок / v’ін jак тоо пусاкаjе / 

митооاд'і перерообاл'аjем шчооб там н’і кооاмашки не зاjіли тооĭ اпагеноок і 

пооاтоом знооv і так оاце ми vиноогاрад اvироостили не купاл'али а пооاтоом 

vже اкооjе jаاкі прооاдали шоо ми اр'ізали і саاдили таاкоо каاнаvка اчоут' 

vигл'аاдала і اтооже таاкоо наاсипали і це назиاvалас' шاкоолка / і اтам 

поусاкаjе кооاр'ін':а / дvа اгоода поороосاте ми поолиاvаjем / каاналка знооv і ми 

vиاкоопоуvали / саاдили اпооп’ід сاклад це  اтоже так / це jак проопаاдала ну 

кاл'оучкоу اдооvгоо жاдат' і там اмоожна ĭ боуاлоо ц'оу шاкоолоочкоу vже 

храاнили і wооاноо там ĭ اб’іл'ше اvироосте і зр'іاзаjеш стаاре дvа اv’ічечка 

остаvاл'аjеш зاнизу і саاдили اтооже / гоорاбоочоок пооاка пاриĭмец'а / рооاбоота 

vеاлика / боо тоо jа з коолاхоозу / рооاбили тут / тоо v некاрас'іvки ми ĭ саاпали 

патاсоолноух / саاпали і гармануاvали / اк’ін'ми оاрали / і ми шче vjаاзали 

снооاпи / кооاсооjу кооاсили / jа кооاсила сاтоокоо і оاvес / і тاраvи اразн'і / vсе 

кооاсили / а пооاтоом jа перешاла v п’іاтоомник / у п’іاтоомникоу раاбоотала // і 

тоо اv’ідрами / اтооже з اбоочки з wооاдооjу напооvاн′аjут′ / і оاтоо اн′іскоол′коо 

 коокоо тамاvали // а сاл′еĭ ми проодаاпjат′ роубا ′vац′атاбоочкоу / поо дا v’ідер уا

/ оاтак неاпооvне v’ідاроо اбоулоо // це v’ідاроо отаاке неاпооvне / оاце wооاни 

сاтоокоо اриби даاvали і اдvац′ат′ اпjат′ роубاл′еĭ // ja заاпоомнила хоорооاшоо 

сاтооjіла та اрибка // там боуў тоолстооاлооб / اбاілиĭ дзерاкал і аاмур / тاри 

 роучоуvали / іاбоочки / і закا рибочкоу у т′іا ц′оyاни оاлоо / і wооاце боуاсоорта оا

vезاли اдес′ боог jоاгоо зاнаjе коуاда // اv’іриш / поо тاриц′ат′ маاшин اочеред′ 

стооاjала اсо′уди доо اнас / п’іاтоомник таاкиĭ اсил′ниĭ اбоуў // 

– А зараз вже немає? 



– н′іاчоогоо yاже / ja запиاтала / пооvаاл′алоос′а / н′іاчоогоо // г’іاпоози ж бاрали 

шче // оاце приvеاзоут′ рибаاки / тоут же рибаاки риاбалили / اрибоу сдаاvали / 

калاган اбоуў / і це / хооاроошиĭ каاрасик اбоуў // wоугاл′і таاкоо / оi jaк wооاноо / а 

отаاкоо роозاvилоочка / заاбит′і дv’і اдоостооч’ки / і тоо اноожикоом тоуاди 

заnاхаjем тоу риاбинкоу і / اноожиком зр′іاзаjем اvерх jі / اшчооб боуاли т′і 

б’іاлен′ки اvидноо буاлоо / зاнаjеш / у اриби jе таاк’і не глаاза / а там اшчоос′ jак 

 р′іжем / аا / р′іжемا тоо миا поози // іاмоозоок / чи шчоо там / і там г’іا

д′іvاчата беاроут′ тоу اрибоу / і тоо так леاген′коо / так vит′aاгали т′і / оاт′і 

б’еاлен′кі дاvа куاсоочка / і киاдали у اтооĭ / не нашаاтирниĭ / а таاке смерاдо′уче 

/ пاр′оaм в боуاтилках остаاке / wооاн′оуче //  і اпоот′ім вит′аاгали / اтерли на 

моуاкоу jоاгоо / jак اwоони / мооاлооли / чи اтерли // і оاтоо кооاли кاлали / кооاли 

 лоо тамاноо жиاк’ілки wооاзнаjу  сا vа / jа неاн′а дاv’ін дا роу /іاкала ікاриба поусا

у wооاді // 

– Які трави у Вас в селі ростуть: на полі, на городі? 

– на اпоол′і jа не зاнаjу // jа кооاли коолاхоз бاроосила / vاже ж дاvац′ат′ اгоод 

 реĭ боуў / шчеاраvи/ пиاк’і тاроод′і jаاчаjу // ноу у нас v гооاпенс′іjу поолоуا

пооاтоом / от та اжирна / жирاнен′ка / жооvاтен′ким цv’іاте اжирна ц′а / 

баاгатоо jі v стеاпоу // jа маاлен′ка боуاла у اбат′ка / اгоод чоотирاнац′ат′ 

 ниاбила каvоуاсил′ноо л′оуا vооска / і jаاлоо / у нас боуў к’ін′ / пооاн′і боуاмооже меا

vиб′іاрат′ // і меاне اбат′коо оاце запр’аاже меاн′і кооاн′а / і на сاтеп / де тооĭ 

наш башاтан / нам пjатاна′цат′ اсоотоок даاvали / jак اл′оуд′ам оاдин коуاсоок 

даاjут′ / башاтан назиاvаvс′а // і оاтоо jа اjідоу / бил меاшоок / і це назбиاраjу 

 // гоомاт′іjут′ / б’іاдин′і  жооvا бачоу деا коучки / і тооا

– А які види кавунів були? 

ноу اб’ілше оاц′і / раاб’і поолооاсат′і поолооاсат′і / اб’ілих і бاлиcкоо не اбоулоо // 

теاпер اбачо’у і اб’іл′і і сvетاлен′к’і / раاб’і оاц′і отаاк’і от // а шче اбоуv 

тоуاман назиاvаjец′а اчоорниĭ-اчоорниĭ / пاр′ам гет′ اчо’орниĭ // не اчо’орниĭ / а 

таاкиĭ اто′омноо-саاлатниĭ / зеاло′оноо / اто′омноо-зеاл′оониĭ // اгл′анеш / а v’ін 

таاкиĭ леاжит′ таاкиĭ اжооvтиĭ اжооvтиĭ таاкиĭ / зاначит′ сاп’ілиĭ vاже // 

– Як за лопаткою чи за хвостиком визначити, що він уже дозрів? 

– а jе таاкиĭ закاроучениĭ закاроучениĭ / і лооاпатоочка / і jакاшчоо лооاпатоочка 

пооاсоохла/ тоо vже сاп’ілиĭ // jак зеاлоониĭ / тоо зеاлоониĭ / jак одاне зеاлооне 

одاне сاп’іле / тоо اjест′ اсоуاха лооاпатка / соуاхиĭ хاvоостик шче зеленкоуاvатиĭ 

 // боудеا бооjеاроозооvиĭ / а jак оا киĭاбоуриĭ v’ін / таا боудеا ′начитاтооjест′ зا /

тоо так اбаткоо меاне наvاчиv // jа اзнаjу шчоо اс′іноо таاке паاхоуче / і тоо jак 

поусاто′у кооاн′а / v’ін паاсец′а // не اмоожоу надиاшатис′a / і пاрамоо отаاкоо 

 / на vжеاк’і семеاкаjе от таاноо поусاс′інце / і wооا кеاл′ажоу / і отаا л′ажу іا

сwооاjі коолооاсоочечки / ноу таاке паاхоуче / і тоо оاтоо اс′іноо jа нарاwоу нарاwоу 

/ нарاwоу / кооاсоу jа не бاрала / кооاсит′ jа اмала боуاла / низкоуاvата // нарاwоу / 

і اпооvноу пооاwооскоу нагاроузо′у каwоуاн′іv / і поостеاло′у те اс′іноо / і اjідоу 

сооاб’і // 

– Як називається бадилля кавунів? 

а اудина / اудина / баاдил′:а це таاке v карاтоошки / v поом′іاдоор баاдил′:а / y 

боур′аاка баاди′л:а / а шче так اлист′a ми اкажемоо // 

– Як називаються маленькі огірочки? 



– oĭ jак wооاноо / wооاн′оі хооاроош’і дл′а закاvаски хооاроош’і / اт′іл′ки маاлен′киĭ 

v’ін шче / wооاни vсе так / із цv’іاтاочками буاvаjут′ jак маاленк’і // роосاте / і 

цv’іاтоочоок v них опаاдаjе // не зاнаjу jак jіх назиاvаjyт′ // 

– А не називають їх пуп’янки? 

 маjе / а тооاлиз′коо неاка ĭ бاжооvтиĭ / а ог’ірا бачимоо шчооا поупjаноок / jакا –

jа поодиاvилас’а اжооvтиĭ / поустооцاv’іт назиاvаjец′а // اпоупjаноок/ це кооاли 

 моожнаا / унاтец′а / ну jак каwоاте / ну jак / шчоо у нас плеاшчоос′ роосا

скаاзати اпоупjаноок з каwоунاцами // а v ог’ірاках поупjаاноок н′і // 

– Як називається огірок, залишений на насіння? 

– наاс′ін:иĭ // jа так гооاwоороу // vже اжооvтиĭ اжооvтиĭ поотاр′ісканиĭ / от 

тооĭ хооاроошиĭ таاкиĭ / поотاр′ісканиĭ- поотاр′ісканиĭ / wоот тоо хооاрош’і 

ог’ірاки на заاкvаскоу хооاроош’і // v’ін б’ілооاгоубка назиاvаjец′а // а jак таاкиĭ 

сам глаاден′киĭ і v’ін vже стаاриĭ / а сам таاкиĭ اчоут′-اчо’ут′ саاлатниĭ / v’ін 

поокاvасиш / а v’ін роозчاvакаjец′а / нехооاрошиĭ v’ін на закاvаску // اт′іл′ки 

 р′ізн′іا з′а// jіхا′vасит′ jіх нелاкусниĭ / но кاроошиĭ / vاроошиĭ v’ін / хооاjісти хооا

соорاта jе // اнежен′ки jе/ ос′ це на закاvаску // а jе чоорнообاриvц′і / ос′таاк’і 

маاсупен′к’і vже اжооvт′і // оĭ куاпила сем’аاн′іў чоорнообاриvц′іv / от таاк’і 

маاн′ун′і vже жооvاтен′к’і жооvاтен′к’і // а от таاкиĭ اдл′іниĭ і тооاнен′киĭ / 

таاкиĭ дاл′іниĭ зеاл′оониĭ зеاл′оониĭ / от jа заاбила jак wооاни хооاроош’і 

назиاvаjуц′а // 

– А що таке корч? 

 доор′іvاкоорч // поом’іا градоу / шче на шчооاтоошки / коорч vинооاкоорч карا –

 // wоореاне перегооاvе // тоо ĭ v’ін меاроускиĭ жиا динاтоут ооا коорч // у нас jеا

jа اjоому гооاwоор′оу / т′іاкаĭ боо упаاдеш у اпоогреб // اбабоушка / ти не 

поон′іاмаjеш // тоо не اпоогреб / тоо поодاvал // чи оاтоо каاwоуна поорا′ізали / jа 

гооاwоороу / ĭاди каاwоуна اjісти // каاкооĭ каاwоун / ноо тоо اарбуз // ноу ти не 

поон′іاмаjеш // اкоожне сاлооwоо v’ін меاне перегооاwоорит′ // от тоо не اтак 

 чоогоо vже неاтараjа / ти н′іاзо:убаjа / ти сاти беا / ′wоришاти гооا бабоушкаا

пон′іاмаjеш // а jа гооاwоор′оу / ну уاчи уاчи اбабоушкоу / jак оاтоо jаĭاцоо اкоуркоу 

 // дан′ікا цеĭا нас осا учит′ / так уا

– А як у Вас називається середина розрізаного кавуна? 

– каاwоун / тооĭ wооvк / wооvк // 

– А чому так називають? 

– ноу / меاн′і اwооvка осاтаv / меاн′і اwооvка // اр′іжоут′/ اр′іжоут′ так / не 

 // таvاwоvка осا н′іاкиĭ / меاvаjут′ / а там отаاлибоокоо / роозкриاдоуже гا

– Які є види динь? 

– jа не зاнаjу / jа اт′іл′ки коолاхоозничку اмоожоу скаاзат′ / таاк’і маاлен′к’і / 

пооاтискан′і / таاк’і пооvاнен′к’і // اрепенка / коолاхоозничка // коолاхоозничка / 

wооاна таاка маاлен′ка / wооاна неvеاлика роосاте оاта wоона / і таاка наاбита / 

т′аاжоола // а اрепенка اмооже отаاка اvироости / здооاрооvа. 

Отже, фіксація діалектного мовлення ареалу межиріччя Дністра та 

Дунаю і його репрезентація у текстах сприятимуть відтворенню його мовної 

картини як функціонуючої системи. 
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ВІДКРИТЕ ЛИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ  

ДИСИДЕНТСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Загальновідомо, що листи письменника є унікальним і неповторним 

явищем у різноманітних планах: духовному, мистецькому, філософському, 

історичному, екзистенційному тощо. Кожен із них тією чи тією мірою 

становить собою «неабиякий інтерес для дослідників як важлива форма творчої 

самореалізації митця» [11]. За слушними спостереженнями М. Коцюбинської, 

це «інтелектуальний продукт особливого роду» [5, с. 5]. Будучи близькими до 

художнього тексту, листи письменника водночас тяжіють до щоденникових 

нотаток, автобіографічних рефлексій та інших жанрових різновидів 

мемуаристики. Оскільки митець мислить образами, то й вираження кожної 

думки, інформації, навіть побутового характеру, набуває художньо 

узагальнених форм. Тому немало таких листів типологічно близькі до 

оригінальних мистецьких творів, залишаючись при цьому жанром приватної 

кореспонденції. 

Особливої актуальності набула останніми роками потреба дослідження 

епістолярної (ширше – мемуарної) спадщини тих письменників, котрим 

довелось жити й працювати в умовах творчої несвободи, до яких і належать 

дисиденти (В. Стус, І. Світличний, І. Калинець, М. Руденко, С. Сапеляк, 

Т. Мельничук, І. Сокульський та ін.). Листи в’язнів сумління (так традиційно 

іменують митців-інакодумців, політв’язнів радянських концтаборів) мають 

свою специфіку. Попри приватний характер, вони стають, так би мовити, 

«індикатором епохи» (Г. Мазоха), свого роду ареною літературних полемік та 

громадсько-політичної боротьби, її каталізатором. Саме тому епістолярій 

дисидентів виходить далеко поза межі звичайного буденного листування, надто 

коли йдеться про відкрите листування. 

Якщо приватна кореспонденція дисидентів особистісного плану (листи до 

рідних, друзів) більшою чи меншою мірою вивчена й прокоментована, то їх 



листи громадсько-політичного змісту вимагають детальнішого опрацювання. 

Окремо їх торкалися такі дослідники, як М. Коцюбинська, Г. Мазоха, 

Л. Ромащенко, В. Соболь та ін. Проте їхні праці не дають повного уявлення про 

письменницький епістолярій в’язнів сумління як вияв авторської свідомості в 

умовах тоталітаризму, що потребує сьогодні незаклішованої історико-

літературної рецепції науковців. Саме цим і зумовлена актуальність порушеної 

у статті наукової проблеми, що підсилюється очевидним інтересом дослідників 

до літератури факту (nonfiction), яка в українському літературознавстві 

упродовж тривалого часу перебувала на маргінесі. Істотним видається і той 

факт, що на сьогодні відкрите письменницьке листування належить до 

«найменш розроблених у царині літературознавства, теорії публіцистики та 

епістолографії» [3, с. 86]. 

Відкриті листи дисидентів – це особливий жанр мемуаристики з багатьох 

поглядів. По-перше, їх зміст виходить далеко за межі особистісно 

орієнтованого засобу комунікації, а кореспондується з проблемами, важливими 

для широкого загалу громадськості, отже, може трактуватись як соціально-

психологічний документ. Тому дисидентська комунікація, переходячи з 

приватної сфери до публічної, впливає на масову аудиторію, набуваючи 

неабиякого політичного сенсу. Відтак епістоли означеної модифікації стають 

синкретичними утвореннями, для яких характерними є елементи різних 

функціональних стилів (епістолярного, публіцистичного, художнього), 

спеціалізовані засоби контакту-діалогу комунікантів (своєрідна структура), 

специфічні тематичні домінанти. У своїй статті маємо за мету проаналізувати 

найхарактерніші змістові модуси відкритих листів в’язнів сумління та з’ясувати 

мовностилістичні ознаки їх етикетної формули. 

У період політичного «застою» 1970–80-х рр. в СРСР відкриті листи 

дисидентів в інформаційно-комунікативному просторі радянської системи 

претендували на особливий статус. У відкритих листах до Спілки 

письменників, Центрального Комітету Компартії, Верховної Ради дисиденти 

критикували панівну систему, що після відлиги стала повертатися до 

тоталітаризму, відновлення культу особи та порушення прав людини, 

протестували проти арештів у середовищі своїх колег. Цей вид комунікації 

відображав інакомислення в тоталітарному суспільстві, а тому зазвичай ставав 

фактом компетенції громадськості.  

Тематичний спектр відкритих листів в’язнів сумління (абсурдність 

радянської системи, боротьба за права людини, свободу слова й друку, вільний 

розвиток мови й культури, збереження духовних цінностей народу) сформував 

специфіку їх мовностилістичної структури. Стиль викладу апеляцій дисидентів 

далекий від епістолярної дипломатії (підтекст, недомовленість, натяки, 

утаємниченість тощо). Його характеризує гострота вислову, імперативний тон, 

виразно національна спрямованість, а відтак україноцентризм адресатів. 

Вартість цієї кореспонденції полягає насамперед у тому, що в них закодовано 

цінну інформацію про правозахисний рух в Україні, літературний процес в 

умовах тоталітаризму, приховувану від цивілізованого світу практику 

сфабрикованих судів над українською інтелектуальною елітою. «Схоже, що в 



недалекому майбутньому уявлення про духовне життя в тих роках 

формуватиметься саме за листами-хроніками цих людей, які є вражаючими 

духовними щоденниками долання страху перед системою і плекання в собі 

власної гідності» [4, с. 360]. 

У відритих листах дисиденти виражали опозиційні щодо монопольної 

ідеологічної доктрини думки про політику, літературу, культуру, принципи 

життя загалом. Зіткнення з домінуючою моделлю інформації було надзвичайно 

гострим, проте суттєво впливало на радянське інформаційний простір, що й 

змусило владу вдатися до рішучих дій: цькувань, переслідувань, врешті-решт – 

позбавлення волі. Стаття 62 КК УРСР передбачала вирок «за антирадянську 

агітацію і пропаганду». Дисидентським медіатестам тут належала особлива 

роль. Про це свідчить, наприклад, другий арешт В. Стуса, одним із 

звинувачень, йому інкримінованих, було саме написання листів «відповідного 

змісту». В. Марченко з обуренням у відкритому листі до Вальтера 

Гайновського та Герарда Шеймана, журналістів з НДР пише: «Винайдіть бодай 

єдину країну на нашій планеті, де ув’язнено поета, наголошую, поета, а не 

політичного діяча, який у хвилі резигнації виливає душу, римуючи рядки» [7, 

с. 217]. 

Приватне листування політв’язнів за умов цензурування вимагало від 

адресата максимальної зосередженості й потреби домислу, реконструкції думки 

автора тощо. У відкритих же листах адресант публічно виявляв свою 

громадянську позицію, яка контрастувала з офіційною нормою буття. 

М. Руденко у спогадах «Найбільше диво – життя» (К., 2013) з цього приводу 

констатував: «Дисиденти взагалі уникали будь-якої таємничості: навпаки, 

гласність, до того ж якнайширша, була нашим девізом і навіть нашою метою» 

[12, с. 503]. 

Якщо в поезії дисиденти нерідко послуговувались мовою Езопа, то у 

відкритих листах вони категорично «руйнували слова-міфи», які були базовими 

для радянського суспільства [8, с. 379]. Це були вигадки про «радянський рай», 

про гуманістичні принципи соціалізму, свободу думки, віросповідання, «так 

званий режим перевиховання у концтаборах СССР [7, с. 218]. Так, лист 

В. Стуса до Голови Президії Верховної Ради УРСР О. П. Ляшка та Секретаря 

ЦК КПУ Ф. Д. Овчаренка (1970 р.) можна кваліфікувати як вимогу, свого роду 

меморандум, у якому автор акцентує увагу на обставинах, що спонукали його 

висловити свої міркування та категоричні висновки щодо потреби гуманізації 

суспільства: «Кожне нормальне організоване суспільство залишає людині 

певний простір індивідуальної свободи. Адже це обов’язкова умова людського 

існування. При відсутності такої свободи є істоти, але немає людей, 

особистостей […] Отож, в інтересах нашого суспільства свято оберігати 

індивідуальні людські права. До таких прав я відніс би право мати світ у собі – 

право мислити, мати свої переконання, світогляд, характер, звички – ті 

мінімальні права, які майже не різняться від звичайних здатностей» [15, с. 406]. 

У листі-протесті, адресованому начальнику ВС 389/36 м-ру Журавкову 

С. Сапеляк із обуренням писав: «Я глубоко возмущен фактом жестокого 

преследования и репрессий против политзаключенных по религиозным 



мотивам и заявляю свой протест администрации данного «учреждения» и ряду 

общественных организаций» [13, с. 283]. 

У тематичному спектрі відкритої кореспонденції дисидентів особливе 

місце відводиться, так би мовити, «літературній проблематиці». В багатьох 

листах вони подають свій погляд на сутність і сенс художньої творчості в 

умовах тотальних заборон, декларують позицію митця як незалежної 

особистості («навпроти себе», «опроти самого себе» – за В. Стусом). 

М. Руденко в листі до першого секретаря ЦК КПУ В. В Щербицького 

констатував ганебне втручання партійно-державних інституцій у літературні 

справи українського письменства: «Неужели в подобных условиях можно 

ждать искренних произведений […] И как же здесь вообще жить? Это ведь 

неслыханное попрание всех человеческих прав» [12, с. 472]. У листі-заяві до 

радянського уряду (вересень, 1984 р.) В. Стус із болем та гіркотою писав про 

ситуацію в країні, що нагадує «найчорніші роки сталінщини», в «душогубках 

якої гинули кращі сини українського народу – М. Зеров, Л. Курбас, М. Драй-

Хмара, М. Куліш» [16, с. 347]. 

Своєю етичною визначеністю та відкритою громадянською позицією 

дисиденти дали відповідь на поставлене Л. Костенко питання про вирішення 

дилеми, перед якою постали митці у гнівливій духовно-психологійній ситуації 

кінця 60-х – початку 70-х років: «Одне із двох – або люби свободу, / Або залеж 

від милості владик» («Сніг у Флоренції»). Для них органічним стало кредо 

В. Симоненка, який стверджував: «Та не піддавшись зарібку легкому / Я не 

прислужував ніколи і нікому» («Поет»). Вони «протиставляли внутрішню 

свободу задушливій атмосфері тоталітаризму, духовну опозицію – літературі 

соціалістичного реалізму» [10, с. 50]. Поезія дисидентів постала «як голос 

самозбереження народу» (Є. Сверстюк) на міцному Шевченковому ґрунті. 

Звідси – шевченківська ідея слова як «першопочатку чину» («Борітеся – 

поборете, / Вам бог помагає!..»), мистецьки втілена в одному з наскрізних 

мотивів їх лірики, модифікованому в різних змістових іпостасях. Крізь 

дисидентську лірику рефреном проходять Шевченкові ремінісценції про 

«слово-волю», «слово-зброю» (Ю. Литвин: «Хай слово стане брутовим 

кинджалом»; С. Сапеляк: «Слово – звитяжний мій меч»; М. Руденко: «До кого 

слово праотців перейде / – Те слово, котре вигострив Тарас?»). 

Тож закономірно, що особливо болючим «нервом» листів дисидентів стали 

відкриті апеляції до тих літературних діячів, котрі, не витримавши моральних і 

фізичних тортур, ішли на самообмову, нерідко ставали й одописцями режиму. З 

особливою неприязню, навіть – огидою згадувались у листах «Собки і 

Дмитерки», інші речники літератури, продукованої «численними Ющенками». 

Наведемо для потвердження фрагмент відкритого листа І. Світличного до 

Миколи Бажана (грудень, 1975 р.), в якому він, свідомо оминаючи евфемізми, 

дає сувору, проте об’єктивну оцінку стану культури в тоталітарній атмосфері, 

коли митець постійно перебуває під жорстоким ідеологічним пресом: 

«Сверстюки-Стуси (а з ними й Ваш слуга покірний) опинилися за бар’єром 

літератури й суспільного життя. Коротичі-Сингаївські такої долі не зазнали і 

зазнати не могли…» [14, с. 518]. Безумовно, тут можна було б назвати й 



«Відкритий лист до Івана Дзюби», написаний В. Стусом 1975 року, який 

категорично, проте боляче сприйняв вимушений компроміс І. Дзюби з владою, 

тому що творче обдарування його цінував вельми високо. Через багато літ, уже 

по смерті поета, І. Дзюба, ніби спокутуючи вину, напише: «Я міг би щось 

заперечити, щось пояснити, але сам собі я говорив більше і тяжче…» [1, с. 123]. 

Особливу місію в радянському інформаційному просторі виконували так 

звані колективні протестні листи, в яких акцентувались об’єктивні спонуки 

написання листа й висловлювались конкретні вимоги щодо вирішення тих чи 

тих суспільно-політичних або ж громадсько-культурних проблем. Яскравим 

прикладом такої кореспонденції може бути «Лист творчої молоді 

Дніпропетровщини» на захист роману «Собор» Олеся Гончара та його 

однодумців, одним із ініціатором якого був сьогодні відомий, проте 

малодосліджений багатолітний політв’язень, поет-дисидент І. Сокульський. У 

«Листі...», зокрема, йшлося про втрати, яких зазнає українська культура, про 

гнітючу атмосферу, в якій жила інтелігенція, наводилися конкретні факти її 

переслідування. Це був відчайдушний крик тривоги й протесту, яким молодь 

намагалась розбудити почуття совісті та обов’язку керівництва області 

(республіки). В документах КДБ «Лист...» було кваліфіковано як 

«антирадянський документ», у якому «паплюжиться національна політика 

радянського уряду». Навіть саме ознайомлення з цим документом вже 

інкримінувалося як «антирадянська агітація і пропаганда». Для І. Сокульського 

«Лист...» став першим порогом, перейшовши який «шляху назад не було». Як 

одного з авторів «Листа...» його заарештовують. Передчуваючи все, через що 

доведеться пройти, він занотує у своєму записнику: «З ярликом на шиї, мов з 

петлею, я іду на сором і на глум [6]. 

Подібних прикладів у драматичній долі інакодумців чимало. Тут варто 

згадати колективний лист української інтелігенції проти масових арештів і 

переслідування національної еліти, надісланий до державних керівників на 

початку 1968 р., який підписали 139 осіб. Це був чи не найпомітніший 

правозахисний виступ 60–70-х років. Йому віддають належне в літературі про 

дисидентський рух, де він звичайно згадується як «київський лист». Тим не 

менше, як нещодавно писала М. Коцюбинська, досі не оприлюднено фактів, 

пов’язаних з його історією [5]. 

Варто зауважити, що відкрити листи (колективні й одноосібні) залишились 

однією з найуживаніших конституційних форм опозиційного руху дисидентів, 

яким поталанило живими вийти з неволі й продовжувати рішучий спротив 

будь-яким формам тоталітаризму в умовах уже «незалежної» України. Змістові 

домінанти таких публічних листів-заяв зберігають гуманістичну енергетику та 

високу «патріотичну гравітацію». Про це свідчить, скажімо, ціла низка 

публічних листів-заяв Ігоря та Ірини Калинців, у яких у традиційно гострій 

формі виголошується слово-протест супроти порушення прав людини на 

вільний розвиток своєї мови й культури, слово-захист щодо дотримання 

духовних цінностей народу. Як приклад, можна навести відкритий лист Ігоря й 

Ірини Калинців та ін. «До української наукової громадськості», в якому йдеться 

про репресивні заходи щодо української інтелігенції протягом століть та про 



сьогоденні утиски з боку сучасної влади» («Молода Галичина», 1998 р., 14 

лютого). Особливою гостротою відзначається лист до Президента України 

Леоніда Кучми «Про політичне переслідування української молоді та арешт 

членів молодіжної групи «Самостійна Україна» («За вільну Україну», 2000 р., 

15 березня) [2]. 

Відкриті листи дисидентів щодо тематично-змістового виміру мають ще 

одну спільну домінанту. Їх єднає виразно національна спрямованість, 

україноцентризм авторів. Подібно до багатьох попередників, котрі в своєму 

епістолярії гостро ставили націєтворчі проблеми (В. Винниченко, 

Б. Антоненко-Давидович, І. Багряний та ін.), дисиденти у відкритих листах 

особливо виразно «ідентифікували вияв авторської свідомості, сприяли 

подоланню шовіністичних імперських кордонів на терені вивільнення України 

від московської та будь-якої іншої чужоземної залежності, закликали до 

осмислення власної долі, вчили «чути себе українцями» [3, c. 90]. В 

тоталітарній імперії, що перетворювала народ на «масу», а саму людину на 

щось ефемерне, майже неіснуюче, дисиденти здобулися на відвагу відкрито 

заявити про своє право бути українцем і вільною людиною. Із листа 

С. Сапеляка голові Ради Міністрів О. А. Ляшку від 18. 06. 1974 р.: «…злочинне 

дивитися байдуже на трагедію українця-невільника, що протягом десятиліть не 

має змоги прочитати рідною мовою роман, повість, вірш, давню чи сучасну 

літературу» [13, с. 277]. У відкритому листі до Президії Верховної Ради СРСР 

від 15. 07. 1976 р. В. Стус із великим обуренням писав: «…моя любовь к 

родному народу, моя озабоченность кризисным состоянием украинской 

культуры были квалифицированы как национализм…» [15, с. 444]. Поет 

риторичним запереченням визначає свій соціальний «статус» («Я не робот»), 

що виражає загальне прагнення бути самосвідомим членом суспільства – 

вільним і незалежним. (Зазначимо, що концепт «свобода» визначає тематичну 

домінанту поезії в’язнів сумління). Вільнолюбство, як відомо, є іманентною 

рисою української нації. З огляду на це, М. Руденко ще 1960 року у відкритому 

листі до М. С. Хрущова застерігав від серйозних суспільних проблем: «Народ, 

який прозрів і все зрозумів, не підкориться [...] І важко навіть уявити, що може 

статися з цього» [12, с. 372]. 

Кожен відкритий дисидентський лист, безвідносно до адресата, був 

скерований на розвінчування міфів та ілюзій про «щасливе» радянське життя, а 

відтак на захист прав людини. Це надавало текстам якоїсь містичної 

«емісійної» інтонації. З цього приводу М. Руденко свідчив: «Я вважав своїм 

громадянським обов’язком писати в ЦК про згубну небезпеку, що насувалася з 

найближчих десятиліть. Я обрав для себе гірку роль радянської Кассандри. 

Мене лякало не стільки падіння імперії, що демагогічно називала себе союзом 

вільних республік, скільки трагедії мільйонів людей. Бо, на жаль, імперії 

падають не так, скажімо, як розвалюється скирта соломи. Як правило, імперії 

своїм падінням калічать і винищують цілі покоління…» [17, с. 779]. 

У цьому сенсі відкриті листи забезпечували інакодумцям публічну 

присутність у громадсько-культурному житті. Полемічний же потенціал 

подібних апеляцій піднімав їх епістолографію до рівня наджанру. Основні 



аспекти своєї ідейно-естетичної доктрини (зокрема, апологетизація свободи в 

художній творчості) дисиденти переміщали в ідеологічну площину відкритих 

листів виразно публіцистичної спрямованості. В плані жанрової специфіки це 

переважно листи-протести, листи-звернення, листи-заяви. Порушенням гострої 

соціально-політичної проблематики відкритих листів можна пояснити їх 

відверто-особистісну високоемоційну тональність, з одного боку, та виразно 

публіцистичне начало, базоване на документальній основі, реальній конкретиці, 

що знімає всілякі суб’єктивні нашарування, – з іншого. У зв’язку з цим у 

відкритих листах спостерігається зближення суб’єктивного та об’єктивного 

начал у нараторській парадигмі. 

Основною функцією відкритого листа, як відзначалось вище, є вплив на 

суспільну думку, активізація населення і контрольних органів у вирішенні 

певної важливої для суспільства проблеми. Тому адресатно-адресантні 

відношення в такого роду епістолярно-публіцистичних текстах мають свою 

специфіку. Ця комунікація булла, як правило, односторонньою. Тому автори, 

передбачаючи бездіяльність адресатів, якими були здебільшого державно-

партійні посадовці найвищих рангів (Л. Брежнєв, П. Шелест, О. Ляшко, 

М. Підгорний, В. Щербицький та ін.), переважно нівелювали мовленнєві кліше-

формули (стилістично нейтральні етикетні одиниці). Натомість вони активно 

послуговувались публіцистично наснаженими риторичними фігурами-

імперативами типу «вимагаємо», «наполягаємо», «припиніть дію беззаконня і 

зла» (С. Сапеляк) тощо. Відкритий дисидентський лист, як і будь-який текст, 

створюється автором шляхом ретельного добору найбільш промовистих і 

яскравих рис та деталей, оформлення їх у відповідні мовні одиниці. При цьому 

текстова дійсність будується ним з метою якомога сильнішого впливу на 

свідомість окремого адресата, нерідко – й суспільство в цілому. Звідси – 

потужна морально-етична еманація епістолярного тексту в’язнів сумління. 

Гострота вислову та наскрізний імперативний тон досягаються завдяки активно 

вживаним риторичним фігурам. Наведемо як ілюстрацію рядки листа В. Стуса 

від 01. 08. 1976 р. до Голови Президії Верховної Ради СРСР В. Підгорного: 

«Сьогодні, як і колись, я вимагаю судити організаторів і виконавців репресій на 

Україні – судити їх як ворогів українського народу та його культури, як 

злочинців проти людяності. Свободу радянським політв’язням! Винних за 

репресії – до відповідальності!» [15, с. 446]. 

Діючи на адресата, автор відкритого систа свідомо / підсвідомо не 

розраховує на адекватну зворотну реакцію. Така його психологічна 

інтроспекція позначається на самій структурі епістоли, у психологізмі 

авторського «Я» (у приватному листі це зазвичай його роздвоєння на 

комунікантів «просторового» діалогу). Тут фактично відсутні елементи щирості 

й одкровення, суб’єктивний тип дискурсу поступається об’єктивному. 

Натомість маємо публіцистичні висловлювання, значною мірою «підвладні 

ситуації, умовностям, табу…» [5, с. 40]. 

У кожному разі, безвідносно до конкретної теми апелювань і тих завдань, 

що їх ставить перед собою автор, відкритий лист повсякчас набуває 

підкреслено полемічного звучання. Для більшої переконливості заявлених у 



зверненнях вимог дисиденти активно послуговувались цитуванням офіційних 

документів, наведенням історичних прикладів, вербалізуючи в такий спосіб 

альтернативні щодо офіційних ідеї національного відродження, справедливості, 

особистої і творчої свободи тощо. Відкриті листи інакодумців містили 

альтернативні потоки інформації, що активно впливали на масову свідомість, 

спраглу до правдивого слова в умовах тотальних табу. Такі види комунікації 

блокувалися разом з її носіями, які змушені були розраховувати виключно на 

підтримку громадськості, а також однодумців-дисидентів з інших союзних 

республік та симпатиків «буржуазного» Заходу. 

Як і художні твори, відкриті листи інакодумців у період політичних 

«заморозків» офіційно заборонялись і суворо карались як альтернатива 

домінуючої моделі радянської культури та пропаганди. Це була, власне, 

контркультура та контрпропаганда, з якими влада будь-якого тоталітарного 

режиму завжди боролася за допомогою жорстокої цензури та свавільних 

репресій, щоб стримати від поширення заборонені типи текстів (і художніх, і 

публіцистичних). Тому доля відкритих листів дисидентів драматична, як і вся 

їхня творчість. Якщо приватна кореспонденція після багатьох цензурних 

«тортурів» попадала (і то не завжди) до безпосередніх адресатів (родина, 

близьке оточення), то відкриті листи в більшості випадків «губились» дорогою 

до призначення. Деякі з них, оминаючи адресатів, відправлялись за кордон і 

публікувались на сторінках тамтешньої періодики, як, скажімо, «Відкритий 

лист Миколі Бажану» І. Світличного, в якому він з із властивою йому 

категоричністю виступав супроти небезпеки втручання в художній процес 

«позалітературних сил» [14, с. 518]. Відомий дисидент-публіцист В. Марченко 

у листі від 10 грудня 1978 року звертався до Генерального Секретаря 

Об’єднаних Націй Курта Вальдгайма: «Прошу Вас взяти під свою опіку 

закордонні листи, які йдуть до мене» [7, с. 294]. 

Відкрите листування цікаве не лише з погляду повноти й змістових кодів 

дисидентської комунікації. Воно є комунікації є органічною частиною 

дисидентського дискурсу в суспільно-політичному та громадсько-культурному 

житті України, репрезентантів якого характеризували «протистояння 

нормативній соціалістичній поетиці, виступ проти етичного та національного 

нігілізму, культивування «вічних» мотивів у творчості» [9, с. 153]. Отже, 

всебічне дослідження відкритого листування в системі комунікації дисидентів 

вибудовує нові стратегії цілісної інтерпретації їх багатогранного доробку 

(художня, публіцистична та науково-критична спадщина), який можна 

однозначно сприймати як напружений драматичний текст про єдиноборство 

людини з тоталітарною системою. 
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М. М. Мітєва 

 

ТЕМАТИЧНА ГРУПА «СОМАТИЗМИ»  

В УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ  

ЯК ФРАГМЕНТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

Мовознавство останнього десятиріччя відзначається тенденцією до 

вивчення окремих фрагментів дійсності, що цілком закономірно, адже 

дослідження всієї системи може бути успішним тільки за умови ретельного 

аналізу окремих мікросистем. Cаме цим визначається актуальність нашої статті. 

Питання про особливості відображення мовної моделі світу в лексичній системі 

є предметом дослідження багатьох учених. Зазначену проблему вивчали такі 

видатні лінгвісти: Г. А. Брутян, Л. М. Васильєв, Р. М. Гайсіна, В. В. Морковкін, 

Ю. М. Караулов, Ж. П. Соколовська та ін. 

Соматична лексика – одна з найстародавніших універсальних лексичних 

груп, а також це один із найактуальніших об’єктів дослідження в порівняно-

історичних, структурно-порівняльних і лінгвокультурологічних працях 

лінгвістів, що виділяють означений пласт лексики зазвичай першим у лексико-

тематичній системі будь-якої мови (Ю. Ю. Аваліані, Д. А. Базарова, 

А. Ф. Богданова, Р. М. Вайнтрауб, Ф. О. Вакк, В. Г. Гак, Ю. А. Долгополов, 

http://uadocs.exdat.com/docs/index-187232.html
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А. В. Дибо, В. А. Плунгян, В. Н. Суєтенко, Е. М. Сендровец, Ю. С. Степанов, 

А. В. Кунін, М. М. Шанський та ін.). 

Причиною постійної уваги до соматизмів є той факт, що процес 

усвідомлення себе серед навколишньої дійсності та визначення себе як особи 

людина почала з відчуттів, що виникають безпосередньо через органи чуття і 

частини власного тіла. Людське тіло виявилось одним із найдоступніших для 

спостереження та вивчення об’єктом. Слова, що позначають частини тіла 

людини, так само давні, як і сама людська свідомість. 

За допомогою цих «інструментів» пізнання людина почала орієнтуватися в 

просторі й у часі, виражаючи своє відношення до світу. Еталоном просторової 

орієнтації людини є анатомічна орієнтація її тіла: передня частина – та, де 

розташовані органи чуття, органи зору, задня сторона – бік спини, що 

відображає структурний асиметризм людського тіла. 

Метою нашої статті є виявлення національної специфіки тематичної групи 

соматизмів як фрагмента мовної картини світу, відображеної в прислів’ях та 

приказках. Вибір матеріалу пов’язаний з тим, що в прислів’ях і приказках 

зосереджена народна мудрість, яка збиралася протягом віків. Прислів’я та 

приказки відображають сталі уявлення народу про світ, тобто в них 

відображена національна картина світу. Завданням нашого дослідження є аналіз 

семантичного зрізу фольклорних текстів; виділення певних тематичних груп, 

пов’язаних із фрагментами картини світу. 

Прислів’я та приказки є невід’ємною частиною народного побуту, його 

словесності. За довідковими джерелами, прислів’я – «короткий влучний, часто 

заримований народний вислів повчального змісту», а приказка – «це образний 

вислів чи мовний зворот, який влучно характеризує людину, її вчинки, явища 

життя і т. ін.» [2]. На слов’янському ґрунті прислів’я виникали ще задовго до 

початків писемності. 

Термін «картина світу» використовується нами для позначення сукупності 

уявлень людини про реальну дійсність. Під час взаємодії людини зі світом у її 

свідомості виникає глобальний образ – картина світу [3] – своєрідний 

конструкт, що розглядається як вторинне існування об’єктивного світу. 

Поняття картини світу – базове в теорії пізнання. У лінгвістиці мовна картина 

світу представлена з IV століття до н. е. різноманітними класифікаціями, в яких 

автори намагалися репрезентувати устрій світу через лексеми-концепти або 

поняття. Розрізняють дві картини світу: концептуальну та мовну. Перша є 

інваріантною для всіх людей і не залежить від мови, якою вони мислять та 

виражають свої думки [4]. Мовна й концептуальна картини світу синтезуються 

у проблемі концепту. Загальноприйнятого, чіткого визначення концепту на 

сьогодні немає. Найчастіше під концептом розуміють певну лексему, що 

співвідноситься з поняттям, суттєвим для життя людини. Близьким до концепту 

вважають поняття, запроваджене Ж. П. Соколовською [4]. Концепти 

представлені переважно ізольовано, але є підстави осмислювати їх 

дихотомічно, в опозиції [5], у протиставленні, бо істину людина пізнає під час 

розв’язання суперечностей. Оскільки концепти пов’язані, як правило, з 

лексемами, то осмислюються вони завдяки лексико-семантичному аналізу. 



Водночас лексеми функціонують у складі інших одиниць, зокрема, одиниць-

конструкцій. 

Існуючі класифікації понять відображають загальні, абстрактні поняття 

«картини світу». Схеми ідеографічних словників, у яких зафіксовано такі 

класифікації понять, свідчать про те, що «та сама» дійсність у матеріальній, 

духовній, фізичній та психічній основі різними укладачами сприймається по-

різному. І якщо термін «картина світу» використовується нами для позначення 

сукупності уявлень людини про оточуючий світ, то схеми словників 

відображають цю сукупність частково, лише в сукупності значень слів. Таке 

розуміння «картини світу», яке знайшло своє висвітлення у схемах 

ідеографічних словників, складає невеличку частину «мовної картини світу», 

яка матеріалізується не тільки за допомогою слів та їх значень, а й за 

допомогою асоціативно-смислових зв’язків між ними, взаємообумовленості 

тощо. 

Проаналізувавши існуючі схеми класифікацій понять (зокрема, Р. Халліга 

та В. фон Вартбурга, Ж. П.  Соколовської), враховуючи логіку їхньої ієрархії, 

яка найповніше розкриває «мовну картину світу», з усіх категорій нами 

відібрано одну: «Людина». 

Людина. В цій частині знаходять своє відображення і предмети 

матеріальної культури, духовної культури, людина як біологічна істота та 

соціальні взаємовідносини. 

Системний характер лексики виявляється передусім у системних зв’язках 

лексичних значень слів, які утворюють різні семантичні підсистеми. Останні за 

співвіднесеністю лексем із позамовною дійсністю, своєю чергою, 

диференціюються на певні тематичні групи, далі – на підгрупи, мікрогрупи 

тощо. 

У роботі дотримуємося думки, що «тематична група – це об’єднання 

значень слів, в основі якого лежить подальше чергування загального поняття, 

що входить у зміст категорії пізнання» [3, с. 47]. 

Особливість тематичної групи в цьому випадку виявляється у поєднанні 

логічного членування широкого поняття і його мовного «наповнення», 

«мовного членування уявлень людини про об’єктивну дійсність». У нашій 

роботі людські уявлення про об’єктивну дійсність виражені у прислів’ях та 

приказках. 

В українських прислів’ях і приказках сомонімічна лексика широко 

представлена. Ннайбільшою серед тематичних груп є група, яка позначає назви 

голови та її частин. Розглянемо приклади: 

I. Сомонімічна лексика – це найбільша група серед дібраних нами; 

вона включає найбільш частотні лексеми досліджуваної семантики, як 

такі: 

1. Назви голови та її частин: 

Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик, щоб менше говорив. 

Не те гріх, що в рот, а те, що з рота. 

Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить. 

Дурний язик попереду розуму біжить. 



Дурний язик – голові не приятель. 

Від красних слів язик не відсохне. 

Губами говори, а руками роби! 

Не в цім хороша, що чорноброва, а в тім, що діло робить. 

Печені голуби не летять до губи. 

І ріски в роті не було. 

Ні росинки, ні порошинки в роті не було. 

Їв би паляниці, та зубів нема.  

Без зубів лихо, а без хліба ще гірше.  

Дав бог хліб, як зубів не стало. 

Борода не робить мудрим чоловіка. 

І з сивою бородою не все розум приходить! 

Голова без розуму, як ліхтарня без свічки. 

Голова не на те, щоб тільки кашкет носить!  

Кожна голова має свій розум. 

Мудра голова не дбає на лихі слова. 

Мудрій голові досить два слова! 

На те й голова, щоб у ній розум був. 

Одна розумна голова добре, а дві ще краще! 

Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє. 

Що голова, то й розум! 

Не можна на небо злізти та через голову штанів скинути. 

Поле має вуха, а ліс очі. 

Дощ вимочить, сонечко висушить, а буйні вітри голову розчешуть. 

Як голова сивіє, то чоловік мудріє. 

Яка головонька, така й розмовонька! 

Другою великою групою за нашими спостереженнями є група: 

2. Назви верхніх кінцівок: 

Краще переконувати словами, як кулаками. 

Того руки не болять, що уміють. 

Слово до ради, а руки – до звади. 

Губами говори, а руками роби! 

Де руки й охота, там скора робота. 

Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує! 

Коли є до чого жагота, то кипить в руках робота. 

Як ручки зароблять, так ніжки сходять. 

Що знаєш, що вмієш, те за плечима не носить. 

Хто обкидає болотом інших, у того руки брудні. 

Де руки гріть, там треба і вогню. 

Казала баба: «Я на марець виставлю палець», – та й у березні замерзла. 

Подальші групи є нечисленними або ж представлені поодинокими 

прикладами, як-от: 

3. Назви шиї і тулуба людини: 

Роботі як не сядеш на шию, то вона тобі сяде.  

Нагодують калачем та й у спину рогачем. 



По саме горло ситий. 

4. Назви нижніх кінцівок: 

Як ручки зароблять, так ніжки сходять. 

В ноги пече, а з носа тече. 

5. Назви, що є загальносистемними позначеннями: лексеми, що 

позначають тіло людини: 

Шабля ранить тіло, а слово – душу.  

II. Остеонімічна лексика.  

Остеонімічну лексику становлять такі групи: 1. назви кісткової системи 

людського організму в цілому; 2. назви кісток голови; 3. назви кісток тулуба; 4. 

назви кісток верхніх кінцівок; 5. назви кісток нижніх кінцівок. За нашими 

спостереженнями, в українських прислів’ях та приказках ця група лекстики 

взагалі не представлена. 

III. Спланхнонімічна лексика – це нечисленна тематична група, 

репрезентована лише двома групами лексем: 

1. Назви внутрішніх органів у цілому: 

Щире слово, добре діло душу й серце обігріло. 

2. Назви дихальних органів: 

Кожна птичка своїм носиком живе. 

Такі групи спланхнонімічної лексики, як назви травних органів та назви 

сечостатевих органів, не представлені в українських прислів’ях та приказках. 

IV. Ангионімічна лексика. Ангионімічна лексика служить для 

найменування кровоносної системи людського організму. Ця лексико-

тематична група складає найбільш нечисленну частину в системі соматичної 

лексики багатьох мов. Вона представлена в основному лексемою серце та 

похідними від неї формами: 

Зимове сонце, як мачушине серце: світить, та не гріє. 

Зимове сонце, як удовине серце. 

Гостре словечко коле сердечко. 

Щире слово, добре діло душу й серце обігріло. 

V. Сенсонімічна лексика, яка репрезентує сенсорні органи, є також не 

дуже численною, однак трапляється в українських прислів’ях та приказках. 

Розглянемо це на прикладах. 

1. Назви органів слуху: 

Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик, щоб менше говорив. 

Хто бореться з морозом, у того завжди вуха мерзлі. 

Тепло, як у вусі. 

2. Назви органів зору: 

Жди з моря погоди, то роса очі виїсть. 

Мені все вітер в очі – як вдень, так і вночі. 

3. Назви органів нюху та органів смаку: 

В ноги пече, а з носа тече. 

4. Назви органів дотику – така лексико-тематична група взагалі відсутня 

в текстах українських прислів’їв та приказках. 

VI. Лексика, що позначає хвороби, недуги і прояви людського 



організму, репрезентована поодинокими прикладами: 

1. Назви хвороб і недуг людини: 

Добрий, хоч до рани прикладай.  

2. Назви проявів людського організму: 

Поки не упріти, поти не уміти. 

Ю. Д. Апресян і В. Ю. Апресян виділяють сім систем, функціонування 

яких відбувається за участю якого-небудь органу або органів: 1) сприйняття 

(органи тіла «сприймати»); 2) фізіологія (тіло в цілому, «відчувати»); 3) 

моторика (частини тіла, «робити»); 4) бажання (воля, «хотіти»); 5) інтелект 

(розум, «думати про»); 6) емоції (душа, «відчувати»); 7) мова (мова, 

«говорити»). Але в українських прислів’ях та приказках ці групи майже не 

репрезентовані, окрім групи «бажання» (воля, «хотіти»), представленою 

нечисленними прикладами: Коли є до чого жагота, то кипить в руках робота. 

Отже, досліджена тематична група соматизмів є цікавою семантично і 

багатою в плані виражальних можливостей. Вона дає уявлення про психологію 

українського народу, суспільно значиме для нього й шкідливе. В в ній 

сконденсований народний кодекс моральних норм спілкування в колективі. 
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І. А. Мітрієва 

 

ТИПОЛОГІЯ МЕТАФОР В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ 

«МАРУСЯ ЧУРАЙ» ЛІНИ КОСТЕНКО 

 

Метафора тривалий час була і залишається об’єктом наукових досліджень. 

Одним із перших дав її визначення Аристотель. Філософ розумів троп як 

«перенесення слова зі зміною із роду у вид, із виду у рід, із виду у вид або за 

аналогією» [1, c. 645]. На його думку, складати хороші метафори – означає 

підмічати подібність [1]. 

В Енциклопедії «Українська мова» акцентовано увагу на метафоризації: 

а) це семантичний процес, при якому форма мовної одиниці або оформлення 

мовної категорії переноситься з одного об’єкта позначення на інший на основі 

http://traditions.org.ua/usna-narodna-tvorchist/pryslivia-ta-prykazky
http://www.ukrlib.com.ua/encycl/slovnyk/


певної подібності між цими об’єктами при відображенні у свідомості мовця; 

б) похідне значення мовної одиниці, утворюване таким чином [12]. 

Одним із сучасних аспектів вивчення метафори є когнітивний, суть якого 

полягає у дослідженні ментальної діяльності людини. Теорію метафори як 

когнітивного утворення, що виникає в ході продукування смислів у 

дискурсивному просторі й уміщує, з одного боку, індивідуальний досвід 

особистості, а з іншого – колективне знання,  цінності, норми і правила, що 

регулюють її поведінку в соціумі, розробляли різні вчені. Так, Н. Арутюнова 

метафору розглядає як логічну дію перенесення словапоняття з однієї групи в 

іншу [2]; А. Баранов уважає, що метафора – це специфічна операція над 

знаннями, яка призводить до зміни їх онтологічного статусу: невідоме стає 

відомим, а відоме – новим [4]; В. Гак акцентує увагу на пізнавальній функції 

метафори, тобто визначає її як спосіб мислення та пізнання дійсності [5]; 

М. Джонсон і Дж. Лакофф підкреслюють, що метафори використовуються для 

структурування дійсності й керують інтелектуальною діяльністю людини, її 

вчинками тощо [7]. 

Серед вітчизняних лінгвістів у цьому напрямі працюють О. Балабан [3], 

А. Григораш [6], А. Попова [10], Л. Кравець [9] та ін. 

Мета нашої статті – описати семантичні та структурні типи метафоричних 

конструкцій в історичному романі «Маруся Чурай» Л. Костенко. 

У сучасній лінгвометафорології визнаною є класифікація метафор за 

належністю слова, що позначає донорську зону метафори, до певної 

семантичної групи [9]. На основі цього визначають такі метафори: 

антропоморфну, флористичну,  природоморфну, зооморфну тощо. 

Першу групу, за нашою картотекою, становлять антропоморфні метафори, 

що основані на порівнянні неістот, рослин і тварин з людиною: «А сон минув, 

розтанув. І натомість раптовим болем обпекла свідомість» [8, с. 33]; «…Дзвони 

завмирають…» [8, с. 36]; «І хата вмре… і я вже не прийду…» [8, с. 56]; «Двори 

якісь похмурі, непривітні» [8, с. 97]; «А степ уже сивий на поминках літа» [8, 

с. 93]; «Сто різних справ кричало на папері» [8, с. 79]. 

До другої групи відносимо флористичні й природоморфні перенесення, що 

спираються на порівняння з рослиною або її частиною чи природними 

явищами: «Душа до ранку смутком осипалась» [8, с. 54]; «Та ж вуха в’януть од 

такого лжу»» [8, с. 15]; «Ой, ллються сльози…» [8, с. 52]; «Перелузали зиму, як 

насіння» [8, с. 39]; «І крик намерз у неї на устах» [8, с. 98]. 

Зооморфні метафоричні утворення становлять третю групу. Вони 

виникають у випадку, коли допоміжним суб’єктом виступає тварина: 

«Гостренькі зуби – чисто ховрашок» [8, с. 47]; «Свахи ходять роєм…» [8, 

с. 47]; «Таке було мишастеньке, пикате…» [8, с. 52]; «Дрібні людці, гієни 

стервоїдні» [8, с. 54]. 

Отже, за нашою вибіркою, в історичному романі «Маруся Чурай» 

Л. Костенко високою частотністю відзначаються метафоричні проекції між 

когнітивними структурами знань концептосфер людина і природа. 

Концептосфера людина поділяється на такі субсфери: 

- людський організм: «Душа болить, і тіло як чуже» [8, с. 33]; «Душа 



рвонулась – і застряла в гратах, прозорі руки з гратами сплелись» [8, с. 34]; 

«Душа розм’яклась якось, заморилась» [8, с.  63]; «Душа у безвісті полине, 

очима зорі проведуть» [8, с. 81]; «А смерть кружляє, кружляє, кружляє, 

кружляє навколо палі» [8, с. 40]; 

- особистість: «Хай стане совість на сторожі права!» [8, с. 12]; «Збагнуло 

серце вражене моє: пішов у смерть – і повернувся в думі, і вже тепер ніхто 

його не вб’є» [8, с. 41]. 

Концептосфера природа має такі субсфери: 

- вода: «Шубовснуло – аж зойкнула вода» [8, с. 11]; «Вода зімкнула сонце 

наді мною в старих млинах, на греблі ворскляній…» [8, с. 48]; «Вміє море 

взяти й поховати, ні труни не треба, ні хреста» [8, с. 48]; 

- тварина, птах: «Старий лелека молиться до зір» [8, с. 55]; «Між корчами 

раки ходять рачки, сновигає зграйками плотва» [8, с. 49]; 

- рослина: «Горбаті верби льодяними клішнями скляні бурульки струшують з 

борід» [8, с. 38]; «І тільки груша листя ще зелене чомусь хитнула раптом 

при стіні» [8, с. 82]. 

Як свідчать вищеназвані приклади, метафоризаційні процеси в мові 

роману виявлено між когнітивними структурами різних концептосфер: за 

аналогією до будови тіла і його частин осмислено внутрішній світ людини, її 

душу; певні людські вчинки спроектовано на почуття. 

Метафоричність − одна з ознак поетики Ліни Костенко. Художня 

стилістика роману «Маруся Чурай» знайшла своє відображення в парадигмі 

тропеїзованих контекстів поетеси і слугує водночас базою для створення нових 

колоритних метафор, у яких завдяки глибоким відчуттям рідного слова оживає 

генетична пам’ять народу. Йдеться насамперед про ті метафоричні структури, 

де ключовими виступають лексеми-етноніми з символічним значенням, 

наприклад, контексти, спільним лексичним компонентом у яких є слово любов: 

«Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі» [8, с. 42]; 

«Здавалося в ті дні, − моя любов, прогіркла й перестояна, вже скоро душу 

випалить мені» [8, с. 45], де номеном любов поетеса передає душевний біль 

Марусі від зради коханого й разом з тим  її високі почуття до нього. 

Помічено, що в мовній тканині роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко 

метафоричному осмисленню підлягають кольороназви. Метафори зі значенням 

кольору побудовані на зорових відчуттях, тому їх легко виділити семантично. 

Хроматизми, зафіксовані в тексті, становлять таку гаму кольорів: жовтий, 

бурштиновий, золотий, червоний, рожевий, срібний, зелений, блакитний, сірий, 

білий. За допомогою метафоризованих колірних лексем поетесі вдається 

зображати яскраві картини природи. 

Вона часто звертається до осені, вживаючи кольороназви жовтий, 

золотий. Наприклад: «Багряне сонце. Дужка золотава стоїть над чорним 

каптуром гори» [8, с. 30]; «Чвяхкотіла земля у старих постолах, похилилися 

верби в осінньому шматті» [8, с. 91]. 

Жовтий колір також часто поєднується з багряним, таким чином 

створюється  цілісна метафоризована картина осені, де домінують жовті й 

червоні фарби, як-от: «Кленочками червоними й рожевими її на той світ осінь 



провела» [8, с. 91]. У цьому метафоризованому контексті цілісний опис пори 

року в усіх її барвах поетеса порівнює зі смертю матері Марусі. 

Синьо-голуба гама також наявна в означеному історичному романі, на її 

тлі перед читачами постають метафоричні образи природи: «Простугоніло 

смутком вечоровим, хитнуло тиші синій оксамит» [8, с. 31]; людини: «Воно  

було на танець і не схоже, ті корчі мук у синім кунтуші» [8, с. 71], за 

допомогою цього кольору Ліна Костенко передає переживання, спогади, 

спостереження головної героїні. 

Отже, метафори з семантикою кольору виражають не лише зорові 

враження, передаючи настрій, окреслюючи мотив, а й серед розмаїття барв 

дають змогу відчути імпліцитні ідейні смисли тексту. 

Змістове розмаїття метафор почасти зумовлене їх структурним багатством. 

Метафоричний епітет вважають різновидом метафори. Такі тропеїчні 

структури характеризуються перенесенням ознак і властивостей одних 

предметів на інші. За нашими спостереженнями, у тексті роману Ліни 

Костенко майже всі епітети метафоризовані: «У чорні бурі пристрастей 

людських пройшли б над полем буковок хистких» [8, с. 8]; «І попелом 

розвіяний Чурай безсмертним болем дивиться у душу» [8, с. 80]; «І тільки 

цвинтар чорними хрестами із ночі підступає до багать» [8, с. 139]. У 

зазначених метафоричних контекстах завдяки епітетам-метафорам чорні бурі, 

безсмертним болем, чорними хрестами підсилено вияв журби. 

У «Марусі Чурай» зафіксовано метафори-прикладки. Якщо в порівнянні 

зникає допоміжне слово (як, ніби), то порівняння перетворюється на метафору, 

бо зберігаються обидва полюси: те, що порівнюють, і те, з чим порівнюють, 

наприклад: «Ревли весною тури-переможці, шугали кажани-чепіргачі» [8, 

с. 57]. 

Особливе місце посідає у романі розгорнута метафора, тобто метафора-

порівняння. Наприклад, метафоричні структури: «Душа летить в дитинство, як 

у вирій, бо їй на світі тепло тільки там» [8, с. 37] і «Душа осиплеться, як маки» 

[8, с. 81] засвідчують образність ключового слова душа, що лине у дитинство, 

як пташка у теплі краї; осиплеться, як пелюстки маків. У контексті «Слова самі 

на голос навертались, як сльози навертаються на очі» [8, с. 50], передаються 

душевні почуття ліричної героїні, її переживання посилюються за допомогою 

порівняльної словосполуки сльози навертались, бо саме так навертаються й 

сумні слова. 

Тож, смислові відтінки представлених метафор сприяють розширенню 

меж образності у тропеїчних виразах. 

Дослідження лексико-семантичної структури метафор передбачає 

встановлення ядра тих семантичних відношень, що об’єднують 

метафоризоване й метафоризуюче; аналіз способів розгортання, ускладнення 

метафоричного образу; встановлення відношень між метафоричним 

словосполученням і прямою номінацією явищ під час визначення 

семантичного ядра та у випадку, коли мова йде про різні ступені ускладнення 

метафоричного образу [11]. 

Залежно від того, які семантичні відношення визначаються в 



метафоричних конструкціях, які компоненти, крім метафоризуючого й 

метафоризованого, виділяються, можна говорити про різноманітні структурні 

типи метафор, тобто про прості, ускладнені та складні [11]. 

До простих метафор відносяться ті, в яких семантичне ядро складається з 

двох компонентів: «Страшна, панове, приточилась справа» [8, с. 4]; «Я 

найдорожчі сплакала літа» [8, с. 72]. Таким чином поетеса просто коротко 

повідомляє про події, які сталися. 

Серед простих метафор виділяються структури, що складаються з двох 

іменників (генітивна конструкція): «острівок свободи» [8, с. 132]; з іменника й 

дієслова, з іменника й прикметника. Порівняймо: «Кружляє, кружляє, кружляє 

ота страшна хуртовина! Танцює, хижа і п’яна, льодистими сережками трясе» 

[8, с. 40]; «Пливуть над степом хмари волохаті» [8, с. 134], таким чином 

хуртовина – жива істота, яка танцює, кружляє, трясе сережками, а волохаті 

хмари – пливуть. 

На семантичному рівні компоненти ядра простої метафори 

підпорядковуються законам сумісності за змістом. 

В ускладнених метафорах один чи два компоненти збагачуються за 

рахунок нових слів того ж самого семантичного плану: «Душа шукала слова. 

Воно трудне, не виважиш на хунт» [8, с. 127]; «Вдягнула ніч на вікна чорні 

шори» [8, с. 67]. В ускладнених метафоричних структурах відбувається 

розгортання семантики одного чи обох компонентів ядра. Так, у метафорі 

«Душа шукала слова...» словосполучення душа шукала ускладнюється завдяки 

уточненню лексемою слова, що розвиває, посилює семантику дієслова шукала. 

Крім того, це уточнення повертає змісту цього номена пряме значення, 

створюючи ефект неочікуваної сполучуваності слів душа + шукала. 

Складні метафори, на відміну від ускладнених, формуються в тих 

випадках, коли один із компонентів семантичного ядра метафоризується двічі, 

тобто фактично входить до складу двох семантичних ядер. За нашою вибіркою, 

деякі метафори можна розкласти на два компоненти, але все-таки лише один із 

них становить метафоричне утворення, як-от: «Не служать очі на таке 

дивиться, щоб так двоїлась хлопцеві душа!» [8, с. 10]. У цьому прикладі є два 

семантичні ядра – двоїлась хлопцеві і двоїлась душа. Але тільки конструкція 

двоїлась душа підлягає тропеїчному перенесенню, а словосполучення двоїлась 

хлопцеві має пряме значення.  

Приклади складного метафоризованого словосполучення зрідка вжито 

поетесою, як-от: «На сто думок замислена Полтава вербові гриви хилить до 

води» [8, с. 30]. Очевидно, що два семантичних ядра об’єднуються навколо 

одного компонента: замислена Полтава (одна метафоризація) і вербові гриви 

(друга метафоризація). А метафоризована словосполука «І таємнича ниточка 

стежини» [8, с. 37] теж розпадається на два прості тропи таємнича ниточка + 

ниточка стежини. 

Таким чином, матеріал дослідження дає підстави стверджувати, що 

метафори в романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко виступають не тільки 

засобом образності й експресивності, а насамперед – когнітивними одиницями, 

концептуальними виразниками індивідуальноавторської картини світу. 



Семантика метафор тісно пов’язана із внутрішньою формою їх стрижневих 

елементів, що сприяє експлікуванню первинних образів, тих ключових 

концептів, які розширюють зміст метафоричних структур, виступають 

домінантами у мовній тканині означеного роману у віршах. 

Відтак актуальність подальшого дослідження вбачаємо в описі типології 

тропеїчних засобів у історичних романах Ліни Костенко. 
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І. Д. Русинська 

 

АВТОРСЬКА ВЕРСІЯ МОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ  

ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО 

 

Про український модернізм, його генезу, специфіку, ідентифікаційні 

мистецькі стратегії останніми роками написано вже чимало. Достатньо назвати 

давнішу монографію С. Павличко «Дискурс модернізму в українській 

літературі» (К. 1999), пізніші ґрунтовні розвідки А. Білої «Український 

літературний авангард: пошуки, стильові напрямки» (Донецьк, 2004) та 

Р. Мовчан «Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі» 

(К., 2008). В цих та інших працях (В. Агеєвої, Т. Гундорової, М. Ільницького, 



С. Лущій, В. Моренця, К. Москальця, Я. Поліщука та ін.) дослідники, 

використовуючи знакові художні твори письменників ХХ століття, з’ясовують, 

а відтак характеризують естетичний код модерності того чи того автора в 

контексті національної та європейської культури. 

У плані модернізації національного письменства особлива роль належить 

мистецьким уподобанням і творчій практиці українських еміграційних авторів 

так званого «малого відродження», тобто періоду МУРу (І. Багряного, Василя 

Барки, Д. Гуменної, Ігоря Костецького, У. Самчука та ін.). Адже, перебуваючи 

поза межами тоталітарного диктату (політичного та естетичного), вони мали 

реальну можливість вивчати й плідно засвоювати мистецький досвід 

європейської літератури, створюючи власну стильову парадигму. Ю. Шерех у 

цьому зв’язку свого часу писав про іманентну для національного художнього 

розвитку «теорію органічного національного стилю». Відома концепція 

В. Державина, котрий вважав національною ту літературу, «яка формує націю 

духово, тривало позначаючись на її ментальності» [2, с. 599]. 

У контексті мови про модерністський дискурс літературного процесу 

особливо актуальною й на сьогодні залишається проблема його художньої 

своєрідності та індивідуальних модусів творчої репрезентації. Письменники 

української еміграції головним своїм завданням вважали «написання 

високомистецьких творів європейського рівня, у яких глибоко відбився 

національний світогляд» [8, с. 14]. Діаспорний модернізм, поза сумнівом, став 

новим естетичним сплеском, оскільки був позбавлений канонів «радянськості», 

мав безпосередні художні та філософські контакти із західними літературами. 

Потреба саме такого ракурсу вивчення зумовлена багатьма чинниками, 

насамперед, специфікою української художньої творчості загалом, котра за 

радянських часів, як справедливо зауважувала Н. Шумило, «вивчалася лише 

опосередковано, зазвичай без урахування ментальності як причинно-

пояснювального фактора» [16, с. 22]. На цьому шляху зроблено вже немало – 

видано, прочитано й осмислено надбання пропущених крізь густе «сито» 

радянської ідеології творчих доробків письменників українського зарубіжжя 

(І. Багряного, Василя Барки, М. Ореста, Віктора Петрова (Домонтовича) та ін.), 

котрі в украй несприятливих екзильних умовах самовіддано творили 

національний духовний Космос. 

Ігорю Костецькому (Мерзлякову), в особі якого поєднались непересічні 

літературний та редакторський таланти, в цьому плані поталанило найменше. 

Його доволі-таки суперечлива постать, за словами С. Павличко, й досі «ніби 

відсторонена од магістральних шляхів розвитку української літератури. І не 

тільки материкової, а й діаспорної, до якої він перебував у постійній опозиції. І 

в цьому полягала суть його парадоксального становища» [5, с. 239]. Немала 

роль тут належить саме модерністському стилю письменника, який він 

обстоював і в науково-публіцистичних виступах, і в художній практиці (поезія, 

проза, драматургія). 

Рецепція модерністської концепції Ігоря Костецького ускладнюється 

різними об’єктивними та суб’єктивними чинниками: багатоликістю, 

парадоксальністю й одіозністю самої постаті письменника («схильного до 



скандалу богеміста»), відсутністю повного зібрання його творів та їх ґрунтовної 

бібліографії, невивченістю приватного архіву тощо [1, с. 4]. Тим часом він був, 

як стверджує Марко Роберт Стех, не тільки «одним із засновників Мистецького 

Українського Руху (МУРу), найвидатнішим представником і теоретиком 

модерністичних течій в нашій літературі. Ба, із перспективи часу, особливо у 

сфері драматургії, він виявився новатором далеко не тільки в українському 

контексті, адже був першим «абсурдистом» в европейському театрі» [15]. 

Модерністські акценти мистецького стилю письменника вже означено 

низкою розвідок С. Павличко, присвячених питанням українського модернізму 

в контексті МУРу, сучасних різнопланових студій М. Багрій, Ю. Мариненка, 

І. Юрової, численних статей еміграційних дослідників (Б. Бойчука, 

Г. Грабовича, В Державина, Л. Залеської-Онишкевич та ін.). 

Важливим аспектом наукового осмислення спадщини Ігоря Костецького є 

термінологічна невизначеність, «розмитість» дефініції «творчий метод» 

письменника (В. Державин: «чистий імпресіонізм»; С. Павличко: 

«нігілістичний модернізм»; А. Біла: «полістилістика»; І. Юрова: 

«постмодернізм» тощо). У названих та багатьох інших публікаціях «рясніють» 

дискусійні судження критиків щодо належності письменника до одного із 

стильових напрямів: експресіонізму, екзистенціалізму, бароко, сюрреалізму, 

драми абсурду тощо. Ми схиляємось до твердження М. Багрій, яка 

характеризує манеру письма Ігоря Костецького як альтернативну щодо 

традиційної (реалістичної), структуровану «принципами художнього 

експерименту, анормативності, деструкції традиційної мови й насичення її 

новими формами» [1, с. 15]. Модерністський дискурс у творчості письменника 

позначений багатьма індивідуально-авторськими стильовими чинниками 

(стилізовані форми барокового театру; символіка дуальних образів, ритміко-

лексичні експерименти тощо).  

У контексті мови про модернізм Ігоря Костецького неодноразово йшлося 

про декларативні заклики типу «геть від традицій» [8, с. 3], що дало підстави 

багатьом літературознавцям вести мову про його «нігілістичний модернізм» 

(С. Павличко). Гасло «неповороту назад» означало для письменника 

«передовсім заперечення дотеперішньої класичної традиції народницького 

реалізму […] було точкою відліку іншого, нетрадиційного, ненародницького 

дискурсу, який хоч і відразу не називався ним модерним чи модерністським, 

усе ж мав багато відповідних ознак» [11, с. 337]. Не заперечуючи цих 

тверджень (насамперед, мистецьких настанов самого Ігоря Костецького), що 

мають під собою реальний ґрунт, зважимось констатувати, що у багатьох 

змістово-формальних аспектах його творча практика засвідчила «свідомість 

деяких своїх (національних) джерел» (Ю. Шерех). У цьому ряду – плідне 

засвоєння та індивідуальна презентація біблійно-апокрифічних образних 

структур, сюжетів і мотивів. Їх виявлення та характеристика – мета нашої 

статті. Показовою щодо погляду на модерний аспект інтерпретації 

письменником біблійного першотексту є його особиста релігійна позиція: «Я не 

вірю в Бога, бо я знаю, що він існує […] Для мене остаточною вірою під цю 

пору є абсолютне сподівання, що моя доля не є щось, заздалегідь написане, – 



лише біла пляма, на яку я можу нанести той або той рисунок у залежності від 

того або того степеня чи характеру моєї слухняності супроти Бога» [6, с. 517]. 

М. Р. Стех, міркуючи про природу художнього мислення Ігоря Костецького, 

зазначає, що «у глибоко осмисленій і чітко сформульованій концепції життєвої 

місії Костецького центральне значення має його в суті релігійне розуміння 

культури» [13]. 

Неодноразово деклароване письменником аксіоматичне існування Творця 

свідчить про розуміння ним активної життєвої позиції людини, готової до 

вдосконалення себе і світу. Звідси – вільне поводження з традиційними 

біблійними концептами, образами, сюжетами, що зазвичай маркує модерне 

письмо. 

Спершу зауважимо, що глибока релігійність є однією із органічних 

складових духовності нації. Для українства, як відзначає В. Янів, основна вісь 

буття – «щось вище за нього, якась його «трансценденція», ідея чи ідеал, що 

перевищує границі життя» [17, c. 146]. Тож закономірно, що вся українська 

література просякнута релігійністю, яка для нації мислиться рівнозначно як 

висока духовність. Навіть у радянські часи, коли «релігійний інстинкт 

притлумлювався й карався, він не переставав визначати духовну плоть 

художніх творів та фольклору, функціонуючи переважно в імпліцитній сфері 

тексту» [12, с. 241]. У художньому дискурсі Ігоря Костецького модерне 

світовідчуття близько межує із сакральним, теологічним, що функціонує в його 

авторському тексті в цілком індивідуальному вияві, залишаючись при цьому 

суголосним із національною модерністською парадигмою, що сформувалась, як 

стверджує Р. Мовчан, «наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.» [10, с. 511]. 

У ХХ столітті Європа перебувала у стані катастрофізму та скептицизму, 

що відлунювали й у мистецтві. Тому в пору «модерністичних пошуків 

Абсолюту» спостерігався інтерес до метафізики та різних способів пошуку 

сакрального. На фоні таких процесів чимало модерністів, які відкинули 

раціоналістичне, позитивістське сприйняття дійсності, почали активно 

інтерпретувати відомі біблійні сюжети, адаптувати образи євангельської історії 

до профанного буття земної людини, суспільно-політичних проблем сучасності. 

Відомо, що для українських митців служити справі визволення рідного краю 

завжди означало (та й означає) служити Богові. Як підкреслює М. Ільницький, 

вони глибоко усвідомлювали, що «на тернистих шляхах історії нашого народу 

залишається потреба віри твердої, як Бескид, патріотизму й моралі, що 

ґрунтуються на християнському світогляді» [4, с. 4]. Розуміючи необхідність 

звернення до релігійної царини, українські письменники-емігранти не лише 

бралися інтерпретувати біблійні істин, поєднуючи основи Культури і Sacrum-у, 

але й наповнювали релігійний код художнього дискурсу особистісними 

реаліями думання й буття. До таких письменників належав Ігор Костецький, 

про що свідчить і його самоозначення: «…я вважаю свою творчість за 

моральну, дидактичну, засадничо релігійну» [6, с. 111]. 

Трансляція текстової реальності Святого письма в авторський текст Ігоря 

Костецького має свою специфіку, пов’язану з модерністським вектором 

інтерпретації традиційного першоджерела. Про це свідчать такі різножанрові 



твори: новела «Тобі належить цілий світ», драма «Спокуса несвятого Антона», 

повість «День святого» та ін. У плані змісту творів письменника впадають у вічі 

екзистенційні акценти (місце людини у світі), вільне поводження (подекуди й 

ігрова апеляція) з біблійними образами та сюжетами. Щодо форми, то тут 

звертає на себе увагу експериментування із структурою та жанрово-стильовою 

природою Книги Книг. 

Для аналізу модерністських підходів щодо означення динаміки переходу 

біблійних структур в авторський текст Ігоря Костецького звернемось до двох 

відомих його творів – «День святого» (дослідники називають цей текст 

«Євангелієм від Костецького») та «Історія ченця Гайнріха». Взявши за основу 

біблійні сюжети, письменник зосереджує увагу передовсім на висвітленні 

етичних засад християнства, на необхідності пошуків порозуміння людини з 

Творцем Всесвіту. Благовісний пафос творів Ігоря Костецького має дуже мало 

спільного з канонічним християнством. Йдеться радше про наближення до 

абсолютних начал буття, у жанровому сенсі – до трансцендентної медитації про 

людину та світ.  

З біографії (автобіографії) письменника дізнаємось, що його релігійні 

уявлення, еволюціонуючи впродовж життєтворчості, в багатьох випадках 

дисонували з офіційними церковними канонами [3, с. 125]. Врешті-решт він 

приходить до екзистенційного висновку про знаходження кожною людиною в 

Богові власної місії у земному бутті. Звідси – активна інтерпретація біблійного 

(вічного) феномену протистояння Добро / Зло, що, вочевидь, накладається на 

суспільно-політичні реалії сучасності («хаос доби», за Ю. Лавріненком).  

Порушуючи етичні проблеми, закладені в канонічному тексті Біблії, Ігор 

Костецький зазвичай наснажує їх індивідуальними переживання та емоціями. У 

більшості випадків діалог людини з Богом у його художньому дискурсі 

функціонує в модерністському вимірі, зокрема, межує з фатальним концептом 

екзистенціалізму щодо «неможливості» індивідуального вибору: «Це особиста 

доля кожного. З Богом всі мають свої окремі домовлення. За щось таке, що 

іншому дуже легко сходить з рук, я дістаю кару негайно, в лоб, майже 

примітивно. І в цьому моє відчуття Бога» [6, с. 518]. Отже, розуміння, а відтак 

трактування Бога Ігорем Костецьким виходить поза межі будь-яких 

конфесійних віросповідань (письменник був переконаним католиком, про що 

неодноразово свідчив особисто). Йдеться про духовну сутність людини, 

пов’язану з вірою в божественне начало буття, а також із екзистенційною 

проблематикою («вибір», «тривога», «доля» тощо). 

Художні твори, про які піде мова, написані в цікавому жанровому ключі. 

Письменник будує їх за жанрово-стильовими принципами біблійних апокрифів, 

ремінісценції з яких становлять «становий хребет» авторського тексту. 

Нагадаємо, що «апокрифи (у перекладі з грецької – таємне, заповідне) – велика 

група християнського епосу, пов’язана із сюжетами Св. Письма, Житіями 

Святих, версіями першопочатку світу тощо» [7, с. 57]. 

Повість «День святого» створена за мотивами ранньохристиянської історії. 

Образна структура твору пов’язана з біблійними персонажами – євангелістом 

Йоаном і римським «новонаверненим патрицієм» Теофілом. Його історія, як 



відомо, розгортається в Новому Заповіті (Євангелії від Луки 1: 3), в якому Ісуса 

Христа зображено не як Сина Божого, а як Сина Людського, який служить 

людям. Євангеліст Йоан, як свідчить Святе Письмо, був одним із улюблених 

учнів Христа. Він розповідає про духовні земні діяння Ісуса, акцентує увагу на 

його проповідях і реальних чудесах, на найвищій істині – Слові Божому, 

завдяки якому й стається навернення Теофіла до віри у Всевишнього. Твір 

цікавий передовсім завдяки введенню в сюжетику тексту психологічної колізії, 

що засвідчує певне роздвоєння автора, його інтелектуальну гру із самим собою 

(ознака модерністського письма). «Психологічна екзотика» (В. Барка) 

увиразнює модерністську програму письменника, що, з одного боку, не була 

позбавлена екзистенціалістських підходів до інтерпретації біблійно-

апокрифічних текстів, а з іншого – передбачала авторську презентацію 

народотворчих інтенцій, що, власне, характеризувало художній дискурс усієї 

тогочасної української літературної спільноти в екзилі. 

Апокрифічне оповідання «Історія ченця Гайнріха» побудоване як 

«ілюстрація абсолютного зла» (М. Багрій). Автор задумував твір як частину 

циклу з шістьох різних апокрифічних сказань про Гайнріхів. В основі сюжету – 

розповідь про ченця, який віддав свою нечестиву душу дияволові в обмін на 

примарні й минущі радості профанного світу. Характеристика головного 

персонажа («зелений і дурний вигляд», «погана пика» й под.) діаметрально 

протилежна до образної системи повісті «День святого». У такий спосіб 

протиставлення двох антиномічних художніх світів Ігор Костецький порушує 

одвічну дихотомію людського буття: Добро / Зло. Ця дихотомія втілена в 

протистоянні антиподів Христос / Диявол. Чернець Гайнріх уже сьогодні 

переживає кінець світу, бо ступив на грішний шлях. Його спокушують погані 

думки: вбивства дівчини-пастушки («як би то гарно відшмагати цю чабанку по 

дурних дебелих ногах, а тоді у воду, і щоб лихий сморід у неї з-за пазухи 

поплив водою…»), ненависті («…Гайнріх відчував тільки одне, що цей доктор 

– ворог його смертельний, і що він його ненавидить…» [6, с. 250–251]). Як 

зазначає М. Багрій, «ключовими в цій новелі є проблеми втрати людиною 

безпосереднього зв’язку з Богом, можливостей візіонерського спілкування 

особистості з Творцем та абсурдності пошуку сенсу» [1, с. 16]. Подібні 

екзистенціалістські ракурси увиразнюють модерністський вимір авторського 

тексту письменника. 

Інтертекстуальний простір творів українських модерністів доби МУРу 

спрямований на пошуки аргументів іманентної європейськості української 

нації: В. Домонтович звертається до спільного джерела – античності; Ю. Косач 

простежує у фактах сучасної європейської історії вписаність фактів історії 

новітньої України. І. Костецький шукає аналогій української долі в історії 

євреїв, у християнстві [9]. Опинившись в умовах радикального загострення 

глобальної «суспільної дихотомії» (В. Пахаренко), він, як і більшість 

українських еміграційних письменників означеного періоду, реагував на виклик 

доби випробуваним світовою літературою способом – актуалізацією художньої 

моделі гармонійного універсуму, для якої найбільше надавались відомі біблійні 

сюжети, образи, жанри. Кожен тодішній індивідуальний текст («Старший 



боярин» Т. Осьмачки, «Без ґрунту» В. Домонтовича, «Рай» В. Барки та ін.) на 

тлі загальної зневіри та розчарування, песимізму й спустошення пропонував 

власний проект гармонізації життя на батьківщині, ініціюючи таким чином 

національну самоідентифікацію українського народу. Цей вибір зумовив низку 

жанрових рішень письменників.  

Неодноразово апробовані в українській та світовій літературі жанрові 

структури активно використовував у своїй художній практиці й Ігор 

Костецький. Серед них на особливий статус претендує жанр притчі, що є 

«алегоричною оповіддю, в якій фабула підпорядкована моралізаційній частині 

твору» [7, с. 572]. Письменник інтерпретував ці жанрові тексти, котрі, як 

відомо, широко використовувались у Євангелії заради їх потужного духовного 

потенціалу. Як один із багатьох можливих прикладів наводимо абсурдистську 

за змістом новелу-притчу «Тобі належить цілий світ» (інша назва твору – 

«Притча вдареного по голові німця»). Новаторство Ігоря Костецького в 

авторській версії традиційного жанру притчі виявилась у тому, що він 

використав жанровий канон задля вираження морально-філософських роздумів 

про місію людини. Ключова настанова письменника звучить як наскрізне 

застереження від тотальної втрати зв’язку з Богом (отже, й бажання творити 

добро). Гуманістичну ідею притчі увиразнює заключний монолог-заповіт, 

монолог-застереження письменника: «…і найменшим братам на атолах – атож, 

на атолах – я розповім, що єсть на світі велика скарбниця справедливості […] 

Люди перестануть воюватись, аби я сказав. Вони воюються, бо далеко не всі 

знають це: обніміте, брати мої. Той, хто сказав ці слова, воював з усім світом, 

щоб мати право обійняти його. Я теж воюватиму з усім світом, поки він не 

дозволить мені обійняти його…» [6, с. 182]. 

Міркуючи про специфіку адаптації біблійного тексту у художній творчості 

Ігоря Костецького, М. Р. Стех зазначає, що письменник свідомо й послідовно 

декларував «постійне плекання в собі внутрішнього божества, яке вільно й 

безперешкодно стикається з божеством зовнішнім»; феномен «непомітного 

переміщення людського в божественне й божественного в людське» – «це 

побожна й разом з тим смілива віра в те, що в цьому світі зір, електронів, руху 

та болю людина є співтворцем, що також стимулює просунення вперед, до 

вічного й безконечного вдосконалювання, вдосконалювання без довершеності» 

[14, с. 148]. 

Відзначаючи неоднозначне ставлення до Бога, властиве письменникам-

модерністам, вбачаємо в позиції Ігоря Костецького різновид драматичної віри у 

Творця, що супроводжується відкриттям Бога як «самособоюнаповнення» (за 

В. Стусом) людини, її пошуків власної висхідної дороги до Всевишнього як 

заперечення дисгармонії світу. Така настанова декларативно означена ним у 

«Повісті про останній сірник»: «...Ми не хочемо валити віру, i церкви 

стоятимуть там, де й стояли. Ми хочемо, щоб ти і ми – всі були рівні перед 

Богом, щоб кожний сповняв свій обов’язок з власної відповідальности, а не з 

чийогось примусу» [6, с. 237]. Ці слова увиразнюють модерністський аспект 

авторського тексту Ігоря Костецького. Його структурованість багатьма 

культурними досвідами відкриває широкі можливості перед дослідниками 



різногранної спадщини письменника – творчої та науково-публіцистичної. 
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ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ-ІНТРОВЕРТ В ОБРАЗНІЙ СТРУКТУРІ 

ДИСИДЕНТСЬКОГО ТЕКСТУ 

 

Сьогодні перед читачами й науковцями в новій іпостасі постає феномен 

літературного дисидентства, репрезентований такими відомими іменами, як 

І. Світличний, В. Стус, І. Калинець, Т. Мельничук, М. Руденко, С. Сапеляк та 
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ін. Цим «лицарям Гулагу» (В. Лисенко) доля призначила «обстоювати й 

берегти українську духовність, рятувати український духовний космос від 

руйнування та поглинання його хаосом імперської тоталітарної системи» [6, 

c. 59]. Однак чи не найбільшою заслугою дисидентів стала актуалізація в 

суспільному й духовному просторі «зим людства» (В. Стус), в умовах «тортурів 

висамітнілого очужілого духу» (М. Коцюбинська) важливого питання, 

поставленого свого часу Г. Сковородою: «В чому суть conditio humana?». 

Ключовою філософемою лірики в’язнів сумління стало збереження людиною 

своєї особистості в «ситуації повної безнадії» [16, с. 21]. 

В Україні за останні десятиліття побачила світ бібліотека художньої 

спадщини дисидентів, що донедавна перебувала під сімома замками спецслужб. 

Унікальним виданням дисидентської лірики стала оприлюднена 2012 року в 

«Смолоскипі» антологія «Поезії із-за ґрат» (упор. О. Голуб; передм. 

Л. Тарнашинської), в якій зібрано твори митців, котрі зазнали переслідувань 

радянської влади й перебували в ув’язненні, залишившись внутрішньо 

вільними й сильнішими від системи, що їх полонила. 

Творчість дисидентів дедалі активніше попадає в поле зору науковців, про 

що свідчать ґрунтовні літературознавчі розвідки (праці О. Бровко, І. Дзюби, 

М. Жулинського, М. Ільницького, М. Кодака, М. Коцюбинської, І. Малковича, 

К. Москальця, І. Онікієнко, М. Павлишина, Г. Райбедюк, О. Рарицького, 

Е. Соловей, Д. Стуса, М. Ткачука та ін.), присвячені висвітленню різних 

аспектів ліричного доробку в’язнів сумління. Міркуючи про стан наукового 

стусознавства, Д. Стус у своїй відомій книзі «Василь Стус: життя як творчість» 

(К., 2005) підкреслює, що навіть найглибші дослідники спадщини поета 

«свідомо чи неусвідомлено обмежують себе окремими аспектами Стусового 

життя, творчости чи міту» [18, с. 52]. У 2001 році О. Рарицький писав, що у 

більшості розвідок про В. Стуса його творчість «міфологізується й 

сакралізується, що аж ніяк не сприяє її належному осягненню» [10, с. 22]. 

Відтоді, на жаль, мало що змінилось. У передмові до «Вибраних творів» (К., 

2012) поета Д. Стус зауважує, що «інколи навіть складається враження, що в 

теперішній науковій, протогромадянській, масовій свідомості та на шпальтах 

ЗМІ робиться все можливе, аби міфологізований образ Василя Стуса не лише 

«відірвати» від Стуса-людини, Стуса-поета і Стуса-громадянина, а й узагалі 

назавжди витіснити всю інформацію про реальну постать поета з активної 

матриці сучасності» [16, с. 10]. Аналогічне можна сказати про стан сприйняття 

й наукової інтерпретації художнього доробку усіх в’язнів сумління. 

В осмисленні мистецького феномену дисидентства й понині одним із 

найстійкіших стереотипів є погляд на них як на героїв-страдників, у біографії 

яких «світло етичного абсолюту» (І. Дзюба) заслоняє індивідуальність митця. 

Їхня творчість тлумачиться передовсім у біографічному річищі, в контексті 

традиційної «тюремної» образності [9]. Вірші в’язнів сумління більшою чи 

меншою мірою справді виступають їх біографічними самоокресленнями, однак 

вони становлять значно ширше явище, оскільки цим поетам, за слушними 

заувагами Ю. Шевельова, вдалось піднестися «понад обставинами біографії, 

понад всякі обставини побуту й географічної приналежності» [19, с. 112]. 



Подоланню розриву між їхньою біографією й творчістю сприяє психологічний 

метод дослідження, що передбачає еволюційні підходи до ґрунтовного 

студіювання «секретів поетичної творчості» дисидентської лірики загалом і 

неповторності її індивідуальних модусів репрезентації зосібна. Техніка 

психоаналізу уможливлює, на наш погляд, розгляд текстів дисидентського кола 

митців з гранично об’єктивних і найбільш органічних для їх вираження 

філософсько-естетичних позицій. 

Структура авторської свідомості кожного із в’язнів сумління засвідчила 

виразну схильність до інтроверсії, свідомої зверненості до свого внутрішнього 

світу, душевного ладу. Психологізація їх творчості передбачає її адекватне 

тлумачення з огляду на чітко виражену й індивідуально текстуалізовану 

егоцентричність. Проте означена назвою статті тема поки не вивчена й не 

«прописана» в літературознавстві в усій повноті. Отже, її актуальність 

зумовлена потребою реконструкції психосвіту поетів-дисидентів для осягнення 

вербалізованого ними вияву особистого буття митця поза ідеологічними 

моделями та літературознавчими міфами. 

Поезія для в’язнів сумління стала засобом їх творчого та особистісного 

самозбереження, «орудною іпостассю» (М. Кодак) життя. За таких умов текст 

«творить автора» (В. Топоров), стає його «душетерапією» [4, с. 176]. Сам же 

творець, за К.-Г. Юнгом, уже «не ідентифікується з процесом творчості; він 

визнає, що підкорений своєму творові» [20, с. 323]. З огляду на біографічні 

реалії життя в’язнів сумління, відторгненість від світу в його тривіальному 

розумінні, а відтак заглиблення у власні внутрішні імпульси буття й 

формування світу ірреального, в процесі їхньої творчості відбувається 

«енергетичне перевантаження» (Н. Зборовська) – зниження психічної енергії в 

полі свідомого, «натомість активізуються глибинні енергетичні потоки 

неусвідомленого» [1, с. 12]. Таким чином, психопоетикальний зріз 

дисидентського тексту дає змогу створити уявлення про «фігуру автора» 

(М. Фуко), його «подвійне Я» (М. Дессуар), «психічну особу» (І. Франко), котра 

значною мірою корелює із ліричним героєм. Тому мета нашої статті полягає у 

з’ясуванні особистісних інтенцій українських поетів-дисидентів як 

інтровертованої особистості у межах психологічного дискурсу авторського 

тексту. Ключовим концептом у реалізації особистісного рівні суб’єктивного 

світу кожного із них виступає «душа» як прояв етичного буття й духовної 

сутності людини в умовах «поневоленої душі», носій почуттів і волі суб’єкта 

дисидентської лірики: 

О душе! Хто тебе обставив 

Презумпціями злих обставин… [15, с. 64]. 

У листах, літературно-критичних виступах, а насамперед у поезії із 

дисиденти заявляли про зорієнтованість на олюднення світу (самоолюдення), 

употужнення чистоти душі. Подібно до Г. Сковороди, вони акцентували 

співзвучну з християнським віровченням думку, що душа є осередком добра в 

людині, її духовного світу, оскільки становить собою субстанцію, яку вдихнув 

у кожного індивіда сам Бог. Тому з душею як вмістилищем світлих начал у 

людині вони пов’язували всі позитиви в житті окремої людини й нації в цілому. 



«Протоками» душі дмсиденти вважали «правду і добро, / красу, і щедрість, і 

любов» (В. Стус). І. Калинець із цього приводу в одному з інтерв’ю говорив: 

«Ми завжди стояли на самій барикаді, – на зіткненні зі світом ворожим, світом, 

який мав нас знищити. Душевна напруга власне й сприяла творчості і нашому 

гуртуванню […] Ворожий світ мав, але не міг нас знищити» [3]. Це тому, що 

їхня поезія була «титанічним актом вивільнення душі з-під влади руйнівних 

сил, відродження Віри у високому й складному її розумінні, що веде до 

рішучих змін у ментальності соціуму» [8, c. 103]. У листі до рідних від 

08. 07. 1976 р. В. Стус писав: «Головний мотив, бачу, – людська душа перед 

вічністю високого неба» [17, с. 231]. І. Калинець метафорично висловив власне 

бачення «самореставрації» душевного світу людини через взорування на 

«розп’ятого на хресті» у вірші «Тренос над ще однією хресною дорогою»: 

…зроби так 

щоб у моїй душі 

стояв завжди 

образ Твоєї 

терном уквітчаної 

голови [2, с. 143]. 

Матрицю дисидентського тексту великою мірою структурує концепт 

«душа», що визначає один із найбільш ціннісних кодів християнського 

віровчення, в якому душу зазвичай пов’язують із найвищими (Божими) 

моральними вартостями (В. Стус: «…Та довжиться твоя висока падь / і душу 

виголублює пречисту» [16, с. 164]; І. Калинець: «Душі з призначенням 

прекрасним / страждати суджено й любить…» [2, с. 37]; І. Світличний «І на 

верхівці, як в раю, / Душа негайно влаштувала / Обсерваторію свою /… В 

божественній височині») [15, с. 350]. Цей концепт формує образний світ поезії 

репрезентантів дисидентського кола митців, окреслює стабільний мікрокосм, 

передає духовну атмосферу буття суб’єкта лірики, його психології, 

співвіднесеність із пошуками ним віри, шляхів долання непоборних меж, 

врешті-решт – наповнення внутрішнього світу новою метою, новим смислом в 

умовах «вертикальної труни». Тут прочитуються сковородинівські традиції 

вбачати в душі внутрішньо-глибинні (від рефлекторно-інтуїтивних до 

усвідомлених) устремління (С. Сапеляк: «Душа ясніє / в нічному небі / 

сковородинськомудра» [14, с. 78]. 

Слово «душа» є не тільки частотною й високоінформативною одиницею 

поетичного словника та епістолярію кожного з дисидентів. Їхню творчість 

загалом можна тлумачити як «історію душі» (Н. Зборовська). М. Коцюбинська, 

аналізуючи поезію В. Стуса, писала, що за кожним словом поета – «біографія 

душі: настроєві реалії, спонтанні реакції, дозрівання – емоційне, світоглядне, 

мистецьке, будування себе, «кам’яніння» [5, с. 144]. Аналогічне відзначав свого 

часу і Ю. Шевельов, підкреслюючи, що «для нього (Стуса) теми й мотиви – 

тільки виходи у внутрішній світ, у щоденник душі, у невислані листи до інших 

про власне внутрішнє» [19, c. 109]. Адже, душа – з’єднана субстанція, вона не є 

в’язнем тіла, а виконує лише добре і природне, те, що збагачує її [12]. Такі 

судження свідчать про концептуальний статус «душі» в художньо-філософській 



системі цієї когорти поетів, що увиразнює інтровертний характер авторської 

установки. Аналогічне можна сказати й про інших дисидентів. Так, С. Сапеляк 

в одному з останніх інтерв’ю газеті «Літературна Україна» зізнавався: «Мислю 

серцем. Пишу душею. Світ мій – ірраціональний» [13]. Т. Мельничук з метою 

передачі власного внутрішнього світу писав, що «душа морозу / плаче квітами» 

[7, с. 25]. А М. Руденко у вірші «Пам’ять душі» свій екзистенційний стан 

передав такими словами: «Давно забуте душу потрясе… / Це ніби й сон…» [11, 

с. 287]. Ліричний герой поезії дисидентів у понівеченому світі приймає «зерно 

вічності». Його «душа запрагла неба» (В. Стус) й «до вічності п’ялась» 

(І. Світличний). Для цього він і «здоймив житейські із душі окови» 

(І. Калинець), але й звільненій душі, як пише І. Світличний, поет-в’язень дає 

настанову: 

Душа на волю виліта  

Ні пут нових, ані неволі!  

Та з свого боку я додам:  

Не зайве, щоб душа ніколи  

Тюрми не забувала й там [15, с. 351]; 

 

Хай досконалиться вічна душа  

і не схибить ніде [15, с. 119]. 

Для в’язнів сумління творчість у казематно-невольничих умовах була 

джерелом самозбереження, свого роду «душетерапією» (М. Кодак). 

Актуалізуючи свої душевні стани й переживаючи містичне осяяння (за 

В. Стусом, «народження нове – / в онові тіла і в онові духу»), кожен із них 

«вочевидь сприйняв формулу Заболоцького: «Душа обязана трудиться» – хоч 

його власна душа трудиться не стільки з обов’язку, скільки з неминучості». «Їм 

добре відома – і прийнятна – «душа» В. Стефаника, розвинена, за зізнанням 

новеліста, до «всетерплячості і всеболючості» [4, с. 175]. 

Творча репрезентація концепту «душа» в дисидентському тексті є проявом 

етичного буття й водночас маркером духовної сутності Я-особистості, носієм 

почуттів і волі суб’єкта лірики, виразником особистих авторефлексій митця [9]. 

Вона становить собою своєрідний «автономний комплекс» (К.-Г. Юнг), котрий 

творить осібне, зазвичай виключене з ієрархії свідомості й прафанного буття 

психічне життя індивіда, що функціонує в метафізичному просторі:  

Сохрани м’я Боже 

Сине Господинь 

і спошли душі моїй 

сім дарів СВЯТОГО ДУХА… [14, с. 38]. 

У таких випадках вона існує «окремо / від свого тіла, здавна очужілого, / на 

відстані смертельній». Дихотомія «душа / тіло» вирішується виключно на 

користь «душі». За словами І. Світличного, «душа – в темниці / У тілі грубім і 

тіснім» [15, с. 450]. Із світлою душею особистості пов’язаний виразний 

гуманістичний імператив дисидентського тексту: «Добром об’яснена душа / 

велить вогнем палати…» [16, с. 170]; «І оморфою лилася / Душі прекрасної 

офіра» [15, с. 57]. В. Стус у листі до сина від 10. 10. 1982 р. писав: «Байдуже, 



ким Ти будеш, тобто, з якої чесної праці їстимеш свій хліб щоденний. Бо, 

маючи ясну безгрішну душу, будеш, як Бог…» [17, с. 429]. Поет вважав, що 

«без чистоти душі» справжніх («добрих») віршів не буває. М. Руденко також 

асоціює чисті помисли душі із справжньою творчістю, непідвладною насиллю 

над духом:  

На обрії душі моєї 

Cвітає слово, щоб пливти  

Супроти, не за течією – 

В умиті зорями світи [11, с. 343]. 

Зберігаючи моделюючу роль біблійного концепту душі, його «смисловий 

суверенітет» (В. Сулима), дисиденти водночас деперсоналізують душу 

(В. Стус: «душі на цім світі нема»), «ословлюючи» і духовні катаклізми в 

тоталітарному суспільстві, й спричинену ними нівеляцію особистісного начала 

в людині (С. Сапеляк: «Душа мертвіє / і не оживає / елегією Духа», «Мовчить 

душа / посивіли віки / безсмертний дух до сонця сонях хиле / світ відлунав»; 

І. Світличний «… душа чахне, скніє»). В умовах абсурдного буття загострилось 

відчуття катастрофічної ситуації обездуховлення світу, об’єктивуючим 

символом якого виступають образи «безмежних снігів душ» і «душ 

спресованих мерзлота вічна» (В. Стус). 

Дисиденти вважали коренем всесвітнього зла позбавлену душі людину, в 

якої, за образними висловами В. Стуса, «дрібнена душа», «вигасла душа». В 

такому контексті, що явно пов’язаний із езотеричними уявленнями, вони 

використовували вельми частотні метафоризовані образи, які синонімізуються з 

темними силами всесвітнього зла. Надзвичайно широким і розмаїтим є такий 

метафоричний ряд В. Стуса, який виражає тотальний апокаліпсис душі (ширше 

– світу): «одмерлі душі», «самоосліпла душа», «самоокупація душі», «уламки 

душ», «руїна душ», «пустеля душ», «відгомоніла душа», «переспрагла душа». В 

ліриці С. Сапеляка маркерами душевного світу ліричного героя стає «душа в 

росі», в І. Калинця – «заюшена» душа, в М. Руденка – «сумна душа», в 

І. Світличного – «душа, розпластана на пласі / Душа зневажена…». 

Схильні до інтроверсії, дисиденти метафоризують душу за властивим 

національній митецькій традиції принципом антропоморфізації, олюднюють її, 

втілюючи найболючіші внутріпсихологічні проблеми. Так, у віршах В. Стуса 

душа постає такою, що не лише генерує та виражає почуття, а й сама їх 

переживає, як жива істота («Кричить під пальцями душа»; «Як тріпотіти вміє ця 

душа»). В І. Світличного «Страждає – просвітку не має / Душа від чорної 

пітьми…». Об’єктом метафоризації концепту «душа» в дисидентській поезії 

виступає герой-інтроверт, самозаглиблений митець, для якого зовнішня 

ізоляція обернулась на творчу самореалізацію внаслідок ненастанної роботи 

власної душі, допомагаючи йому в розв’язанні проблем, пов’язаних з істинними 

основами людської екзистенції. Так, у сонеті «Чернець» І. Світличний 

категорично заявляє про імператив «у власній плоті вбити звіра / І дух 

пречистий зберегти» [15, с. 68]. 

Отже, відсутність «зовнішніх» подій в ізольованому бутті в’язнів сумління, 

емоційна й сенсорна депривація зумовили активізацію психологічного 



компонента у структурі тексту, що в кожному конкретному випадку має свої 

модуси творчої репрезентації й водночас загальний психологічний контекст. 

Визначальним для творчості дисидентів, як видно з представленого у статті 

аналізу їхньої творчості відповідного тематичного поля, став об’єктивно 

зумовлений тип інтровертованого суб’єкта лірики, який перебуває в 

екзистенційному помежовому стані. Ця ситуація «між-буття» текстуалізується 

не тільки концептом «душа», але й багатьма іншими концептами та 

спорідненими мікрообразами метафізичного плану, співмірними з 

ірраціональним буттям дисидентського світу. Їх з’ясування та детальна 

характеристика визначає один із магістральних напрямів подальшого вивчення 

художнього доробку в’язнів сумління в аспекті гуманістичної змістовності. 
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