
http://www.mau-nau.org.ua



STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA

http://www.mau-nau.org.ua



Аdres redakcji

Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań, Poland
Тел. +48 (61) 829 3576, тел./факс +48 (61) 829 3575

e-mail: ifros@amu.edu.pl

Redakcja

dr hab. prof. UAM Anna Hоrniatko-Szumiłowicz — redaktor naczelny
prof. dr hab. Tetiana Kosmeda — redaktor naukowy

dr Łukasz Małecki — sekretarz

Recenzenci

prof. dr hab. Mykoła Stepanenko
prof. dr hab. Anatolij Zahnitko

Kolegium redakcyjne

prof. dr hab. Josef Andersz (Оłomuniec — Czechy)
prof. dr hab. Mychajło Hnatiuk (Lwów — Ukraina)
prof. dr hab. Iryna Koczan (Lwów — Ukraina)
dr hab. Iryna Kononenko (Kijów — Ukraina; Warszawa — Polska)
dr hab. prof. UAM Halina Korbicz (Poznań — Polska)
dr hab. prof. UWr Agnieszka Matusiak (Wrocław — Polska)
prof. dr hab. Walerij Mokijenko (Sankt Petersburg — Rosja)
dr hab. Iryna Mytnik (Warszawa — Polska)
prof. dr hab. Ludmyła Popowycz (Belgrad — Serbia)
prof. dr hab. Walentyna Sobol (Warszawa — Polska) 
prof. dr hab. Anatolij Zahnitko (Donieck — Ukraina)

http://www.mau-nau.org.ua



UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA

ZESZYT IV

Redakcja

ANNA HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ — redaktor naczelny
TETIANA KOSMEDA — redaktor naukowy

ŁUKASZ MAŁECKI — sekretarz

 

POZNAŃ 2016

http://www.mau-nau.org.ua



Okładkę projektował
ŁUKASZ MAŁECKI

© Copyright by Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2016

Korekta w j. ukraińskim: dr Tetiana Osipowa
Konsultacja i korekta w j. angielskim: dr Jarosława Sazonowa

Korekta w j. рolskim: dr Łukasz Małecki
Skład i łamanie komputerowe: Jarosław Nachlik

ISSN 2300-4754

WYDAWCA: INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ UAM 
61-874 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4

e-mail: ifros@amu.edu.pl

Wydanie I. Ark. wyd. 19,00. Ark. druk. 21,78

Druk i oprawa: 
ZAKŁAD GRAFICZNY UAM, UL. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ

http://www.mau-nau.org.ua



До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia”

Статті четвертого випуску часопису репрезентують широкий спектр про-
блем сучасних гуманітарних знань: актуалізовано важливі питання лінгвістич-
ного, літературознавчого, історико- та масмедійно-літературознавчого на-
прямів. 

У студіях загальномовознавчого характеру висвітлено питання, що стосу-
ються теорії мовної особистості, зокрема й схарактеризованої в межах лінгво-
персонології, подано спостереження над проблемами лінгвоаксіології та ігрової 
стилістики (типологія мовної гри), фразеології. Репрезентована проблематика 
таких сучасних напрямів міждисциплінарного циклу, як теолінгвістика, невер-
бальна комунікація, лінгвоемоціологія, лінгвоконцептологія, юридична лінг-
вістика. Крім того, йдеться про розвиток дієслівної семантики; схарактеризо-
вано окремі аспекти явища запозичення; низка статей окреслює проблематику, 
що стосується становлення й поступу української термінології. Автори збірни-
ка ретельно описують тенденції розвитку публіцистичного стилю української 
мови, що виявляється насамперед у своєрідному використанні інтертекстуаль-
них мовних засобів, неологізмів та жаргонізмів. Дослідницьким об’єктом, як 
і в попередніх випусках, є так звана комп’ютерна мова. 

Предметом наукових студій перекладознавчого спрямування стали окремі 
мовностилістичні категорії, тексти, індивідуальні перекладацькі стратегії. Дея-
кі публікації виконані в межах теорії і практики зіставного мовознавства, на-
самперед це стосується польсько-українського анропонімікону.

Серед літературознавчих студій цікавими є дослідження впливу письмен-
ницької особистості на формування цілих течій послідовників, різних епіго-
нів. Своєрідними є і студіювання  історико-літературознавчого, масмедійно-
літературознавчого спрямування, у яких через історико-наукову призму здійс-
нено спробу встановити значущість діяльності того чи того поета, публіциста, 
мемуариста в налагодженні міжособистісних, міжкультурних та міжнаціональ-
них  взаємозв’язків.

Проф. Тетяна Космеда
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МОВОЗНАВСТВО

СУФІКСИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 
В АНТРОПОНІМІКОНІ

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ
МАРТА АБУЗАРОВА

Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Познань — Польща

PRZYROSTKI PROWENIENCJI UKRAIŃSKIEJ 
W ANTROPONIMII POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO

MARTA ABUZAROWA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska

STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest analizie formantów nazwiskowych pocho-
dzenia ukraińskiego obecnych w antroponimii polskiej mieszkańców pogranicza polsko-
ukraińskiego, które z punktu widzenia interferencji językowej wywołuje szczególne zaintere-
sowanie językoznawców. Na tym terenie kultura polska wraz z językiem polskim zetknęła się 
i uległa wpływom miejscowej ruskiej (ukraińskiej) kultury językowej, co zostało odzwiercie-
dlone w strukturze fonetyczno-morfologicznej badanych antroponimów.

SUFFIXES OF UKRAINIAN ORIGIN IN THE ANTHROPONYMY 
OF POLISH-UKRAINIAN BORDERLANDS

MARTA ABUZAROWA
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan — Poland

ABSTRACT. The article analyzes surname suffi xes of Ukrainian origin, present in Po-
lish anthroponymy of Polish-Ukrainian borderlands. Linguists are particularly interested in 
Polish-Ukrainian borderlands because here Polish culture along with the Polish language has 
been affected by the local Ruthenian (Ukrainian) culture and language. Therefore, Polish-
Ukrainian interference is refl ected in the phonetic and morphological structure of analyzed 
anthroponyms.

Жодна мова світу не існує без зв’язків, взаємовпливів та зіставлень з ін-
шими мовами”1. Результатом цих взаємовпливів мовознавці вважають    

„проникнення елементів однієї мови до іншої”2. Цей процес передусім 
актуалізується в прикордонних територіях. Яскравим зразком міжмовних взає-

1 І. Фар і о н , Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці ХVIII – по-
чатку XIX століття (з етимологічним словником), Львів 2001, с. 9.

2 В. І в а нишин ,  Я .  Р ад е вич -Винниц ь кий , Мова і нація. Тези про місце і роль мови 
в національному відродженні України, Дрогобич 1994, с. 95.
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8 М .  Абузарова

мовпливів є українсько-польське прикордоння, що якнайменше з ХІV ст.3 засе-
ляли, головно, два великі етноси — український та польський. Тривалі контак-
ти обох народів зумовили численні запозичення не лише в апелятивній, а й оно-
мастичній лексиці. Запозичення та впливи в системі ономастичної лексики про-
стежимо на прикладі польського антропонімікону Дрогобича — одного з про-
відних міст польсько-українського прикордоння.

Значні мовні уподібнення, нашарування, запозичення на прикордонних те-
риторіях відображені в антропоніміконі регіону такою мірою, що деякі антро-
понімні одиниці, особливо прізвища, нерідко важко диференціювати за етніч-
ною належністю. Оскільки більшість мовознавців уважає суфікс „головним по-
казником національної приналежності антропоніма”4 (у прізвищах морфоло-
гічного способу творення5), то важливим елементом у процесі міжмовних ан-
тропонімних запозичень уважаємо не тільки фонетичні й лексичні запозичення, 
що, безумовно, домінують, але й морфемні, найчастіше суфіксальні. Саме тому 
проаналізуємо українські суфіксальні запозичення6, що збереглися в польсько-
му антропоніміконі польсько-українського прикордоння в прізвищах мешкан-
ців Дрогобича к. XVIIІ – поч. XIX ст. 

Ця наукова розвідка — узагальнення аналізу 7754 прізвищ (після відбо-
ру однакових антропонімних одиниць їх залишилось 2400), розшифрованих із 
шести римо-католицьких метричних книг Дрогобича7, із записами, здійснени-
ми протягом 1784 –1816 рр.8. Ці книги зберігаються у фондах Центрального 
Державного Історичного Архіву України у Львові та Головного Архіву Давніх 
Актів у Варшаві. Вибрані прізвища належать парафіянам римо-католицького 
храму (латинський обряд), що на той час здебільшого свідчило про польську 
національну належність, адже до к. ХІХ – поч. ХХ ст. в межах досліджуваного 
регіону національну належність ототожнювали з віровизнанням.

3 А. Кондр ац ь кий , Поляки на Україні в Х – ХІХ ст., [в:] „Український історичний жур-
нал”, № 12 (369), грудень 1991, Київ, с. 84.

4 В .  Горпинич ,  А .  Корн і є н ко ,  Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміж-
них регіонів України, [в:] Ономастика і апелятиви, вип. 25, за ред. В .  Горпинич а , Дніпро-
петровськ-Миколаїв 2006.

5 Примітка .  З огляду на морфологію українські й польські прізвища зазвичай ототожню-
ють з іменниками або прикметниками, тому переважно у прізвищах є суфікси.

6 Примітка .  Запозичення — це звук, морфема, слово і т. д., перенесені з однієї мови в іншу, 
або сам процес перенесення.

7 Примітка .  Метричні книги: 1) Liber Natorum Civitatis Drohobycz ab anno 1784 – 1791, 
t. II / Метрична книга із записами про хрещення парафіян протягом 1784 – 1791 рр., м. Дро-
гобич, т. ІІ (mikrofi lm nr A-84275, nr sygn. 3, zespół nr 437, AGAD); 2) Liber Natorum Civitatis 
Drohobycz ab anno 1792 – 1812, t. III, IV, V / Метрична книга із записами про хрещення парафі-
ян проотягом 1792 – 1812 рр., м. Дрогобич, т. ІІІ, IV, V (mikrofi lm nr A-84275, nr sygn. 3, zespół 
nr 437, AGAD); 3) Книга із записами про одруження парафіян протягом 1792 – 1829 рр., м. Дро-
гобич (спр. 1720, опис 4а, фонд 201, ЦДІАЛ УКРАЇНИ); 4) Liber Copulatorum Civitatis Drohobycz, 
ab anno 1784 – 1792, t. II / Книга із записами про одруження парафіян протягом 1784 – 1792 рр., 
м. Дрогобич, т. ІІ (mikrofi lm nr A-84275, nr sygn. 3, zespół nr 437, AGAD); 5) Liber Mortuorum pro 
Civitate Drohobycz ab anno 1792 ad annum 1800, t. III / Метрична книга із записами про смерть па-
рафіян протягом 1792 – 1800 рр., м. Дрогобич, т. ІІІ (спр. 1719, опис 4а, фонд 201, ЦДІАЛ УКРА-
ЇНИ); 6) Liber Mortuorum Civitatis Drohobycz ab anno 1784 – 1791, t. II / Метрична книга із за-
писами про смерть парафіян протягом 1784 – 1791 рр., м. Дрогобич, т. ІІ (mikrofi lm nr A-84275, 
nr sygn. 3, zespół nr 437, AGAD).

8 Примітка .  Період к. XVIII – поч. XIX ст. обрано невипадково: саме з 1784 р. зберегла-
ся копія найстарішої метричної книги римо-католицької парафії Дрогобича. До 1816 р. записи 
в метричних книгах вели систематично, проте далі впорядкованість дещо порушилася, тому ця 
дата обрана як кінцева. Крім того, саме зазначений проміжок часу вважають періодом стабіліза-
ції прізвищ у сучасному розумінні цієї антропонімної категорії.
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9
Суфікси українського походження 

в антропоніміконі польсько-укра їн ського прикордоння

Уважаємо за доцільне звернути увагу на проблему визначення способу 
творення прізвищ, а відтак, і виявлення антропонімного форманта (суфікса). 
З’ясовано, що мають місце значні розходження „в оцінці словотвірної струк-
тури деяких категорій власних назв різними дослідниками та ономастичними 
школами”: про це проблемне питання писав Д. Бучко9. 

На прикладі прізвищ на -k(o), -uszk(o) (як-от: Feduszko, Hawryszko10) спро-
буємо описати два можливі підходи до визначення способу їхнього творення. 
Перший ґрунтується на розгляді прізвищ на кшталт Feduszko, Hawryszko як се-
мантичних патронімів (йдеться про перенесення з батька на сина зменшено-
пестливої форми імені): „Серед суфіксальних варіантів слов’янських відком-
позитних та християнських імен деривати на -ко дослідники ставлять на перше 
місце. Суфікс -ко приєднувався до повних і скорочених основ та до низки су-
фіксальних варіантів імен, тому численні прізвища типу Данилко, Іванко, Дем-
ко, Грицько можна кваліфікувати як семантичні деривати”11. Згідно з іншим під-
ходом ці прізвища утворені внаслідок приєднання прізвищевих формантів до 
кореня: „Якщо у давній антропонімії суфікс -ко відзначався переважно як ней-
тральний формант особових імен, то у пам’ятках пізнішого періоду дослідни-
ки кваліфікують його як патронімний суфікс. На таку його функцію вказують 
і записи в історичних документах з Бойківщини: Ficko — він же Ficak. Тому зга-
дані вище прізвища і численні аналогічні до них могли утворитися морфоло-
гічним способом від антропонімів Іван, Гриць і т. д.”12. Очевидно, не слід від-
кидати жодної з версій творення таких прізвищ, проте в процесі аналізу нада-
ємо перевагу морфологічному способу творення прізвищ на зразок Feduszko, 
Hawryszko. Подібну позицію щодо способу творення патронімічних прізвищ із 
суфіксом -k(o) відстоюють Б. Крея13, О. Баранівська14, Л. Гумецька, яка, зокре-
ма, наголошує, що „демінутивно-експресивний суфікс -к-, який часто поєдну-
вався з іншими суфіксальними морфемами, уже в староукраїнську добу втратив 
первинне демінутивне значення, а також похідне експресивне і перетворився 
на нейтральний структурний формант особових назв, що особливо помітно на 
прикладі двоосновних слов’янських особових назв і церковних імен”15.

Серед прізвищ дрогобичан, зафіксованих у римо-католицьких метричних 
книгах, виділяємо дві групи одиниць з українськими суфіксами: 

1. Українські прізвища. До власне українських прізвищ зараховуємо ті, що 
утворені на базі української твірної антропонімооснови та українського фор-
манта. Українські прізвища потрапили в римо-католицькі метричні книги, не 
зазнаючи полонізації, тому з огляду на українські суфіксальні запозичення 
в польських прізвищах ця група не викликає особливого зацікавлення: її розгля-
датимемо оглядово. Найпоширенішими формантами українських прізвищ дро-
гобичан уважаємо такі суфікси: 

а) -k(o) (іноді ускладнені додатковими суфіксами -ysz, -usz), який уважа-
ють характерним суфіксом українських прізвищ16: Demko, Feduszko, Hawrysz-

9 Г. Бучко ,  Д .  Бучко , Історична та сучасна українська ономастика, Чернівці 2013, с. 15.
10 Примітка. Прізвища, розшифровані із перелічених вище метричних книг, виділені курсивом.
11 Там  само ,  с. 51–52.
12 Там  само .
13 B .  K r e j a ,  Słowotwórstwo polskich nazwisk, Kraków 2001, s. 236.
14 O .  Бар ан і в с ь ка ,  Прізвищеві гібриди з формантами -к(о), -енк(о), [в:] Актуальні пи-

тання антропоніміки, Зб. матер. наук. читань пам’яті Ю. К. Редька, Київ 2005, с. 31–32.
15 Л .  Гумец ь ка , Нарис словотворчої системи української актової мови ХІV – XV ст., 

Київ 1958, с. 13.
16 Ю .  Ред ь ко , Сучасні українські прізвища, Київ 1966, с. 13.
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ko, Jamroszko, Kuczko, Pańko (Panko). Українські прізвища з формантом -k(o) 
здебільшого творилися від чоловічих християнських імен (їхніх українізова-
них форм або тих імен, що функціонували, головно, серед християн східного 
обряду — православних та греко-католиків): Дем’ян (порівн. пол. Damian), Фе-
дір (порівн. пол. Teodor), Гаврило (порівн. пол. Gabriel) і под. Сумнів викликає 
прізвище Bojaczko, утворене від пол. апелятива bój або укр. боятися, через що 
це прізвище зараховуємо до системи власне українських;

б) -uk, -czuk, що слугують для деривації українських прізвищ17: Antończuk 
(укр. ім. лат. походження Антон(ій) + укр. суфікс -czuk), Krawczuk (твірна осно-
ва Крав-, що однаково функціонує в польській та українській мовax, + -czuk). 
Привертає увагу походження прізвища Pynczuk, у структурі якого відсутній 
прізвищевий формант, оскільки воно утворене семантичним способом від укр. 
етноніма пінчук — ‘житель Пінщини’. Основа етноніма мотивована назвою міс-
та Пінськ, що розташоване на території Білорусі, зі східнослов’янською диспа-
латалізацією початкового приголосного [п]. Давнішу назву міста Пінськ укра-
їнці записували як Пинськ, тому й прізвище в основі зберегло [и] замість сучас-
ного [і]. Це явище нотує український словник Б. Грінченка18. Фіксуємо ще одне 
прізвище з українським суфіксом — Rewerenczuk (Reverenczuk), мотиваційна 
основа якого походить, найімовірніше, від діал. апелятива реверенда (слово лат. 
походження (від reverenda, reverendus) — „високоповажний”, що вживалося як 
розмовне на позначення ”підрясника”19);

в) -yszyn/-iszyn: Hryczyszyn, Juryszyn, Myszczyszyn (Myscyszyn, Misciszyna) — 
один із небагатьох матронімічних суфіксів, що служить для творення прізвищ 
від жіночих назв із суфіксом -ych(a)20: напр., укр. прізвисько Грицишин означа-
ло „син Грицихи”, Юришин — „син Юрихи” і т. д.;

г) твірний суфікс -yn у прізвищах Weredyn (Werydyn) i полонізованому We-
redynowa, що утворені від укр. розм. вереда, вередун21; 

д) суфікс -uch у прізвищах українського або білоруського походження Try-
buch (Tribuch) i похідних Trybuchowa, Trybuchowna (Trybuchuwna), що утворені 
на базі білоруського апелятива трыбух — „шлунок”, який у розмовному мовлен-
ні вживають у значенні „живіт” (на території всієї Білорусі)22. Суфікс -uch також 
фіксуємо в укр. апелятиві скрипух ← скрипіти. Він став мотиваційною основою 
прізвища Skrypuch i похідних полонізованих Skrypuchiewicz, Skrypuchowna;

е) прізвища на -ci(o)/-ci(a) (прізвищe Iwancio: укр. Іван + -ci(o)), крім 
українського, існують також і в польському антропоніміконі, проте вони „роз-
повсюджені на південно-східних теренах Польщі, мають регіональний харак-
тер. У літературній мові їм відповідають загальнопоширені форми з -k: Stefcia 
— Stefka, Romek — Romcio”23. Регіональний суфікс -ci(o) міг поширюватися на 
південно-східних польських теренах під впливом української мови, що дає змо-
гу припускати його український родовід.

17 Ю .  Ред ь ко ,  Довідник українських прізвищ, Київ 1968, с. 42.
18 Словарь української мови, упор. з дод. влас. матеріалу Б .  Грінченко ,  в 4-х томах, Київ 

1958, т. 3, с. 152.
19 Н .  Пуря є ва , Словник церковно-обрядової термінології, Львів 2001, с. 96.
20 Ю. Ред ь ко ,  Довідник українських…, с. 41.
21 Етимологічний словник української мови, у 7 томах, редкол. О .  С .  Мельничук ,   (гол. 

ред.) та ін., Київ 1982, т. 1, с. 352–353. 
22 Лексічны атлас беларускіх народных гаворак, в пяці тамах, пад рэд. Ю .  Мацкевіч ,  Ча-

лавек, Мінск 1996, т. 3, карта № 89.
23 J .  D o m i n , Słowotwórstwo hipokorystyków od imion własnych od imion własnych osobowych 

w języku polskim i rosyjskim, Gdańsk 1982, s. 55.
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2. Прізвища-гібриди (полонізовані українські прізвища або польські пріз-
вища з українськими суфіксальними впливами та запозиченнями). Ці прізвища 
зараховуємо до групи польських, оскільки вони утворені на базі польської / по-
лонізованої твірної основи або пройшли адаптацію до чинних норм польської 
мови за допомогою актуалізації відповідних фонетичних чи морфологічних за-
собів. Серед досліджуваних прізвищ виокремлюємо антропонімні структури з, 
імовірно, польськими антропонімоосновами та типовим українським форман-
том -k(o): Kapko (від пол. kapać або пол. kapa), Mrozko (від пол. mróz, mrozić), 
Objurko (етимон визначити важко; можливо, від пол. obierać або oburzyć się). 
Як було зазначено, на “українськість” суфікса -k(o) вказує багато мовознавців, 
порівн.: „У власних назвах (селянських, міщанських, шляхетських) суфікси -ko 
та -o були зосереджені на території Східних кресів [теперішні території Захід-
ної України, Білорусі та Литви, що колись належали Польщі — прим. автора 
— М. А.] Речі Посполитої, а також на Підляшші, східних теренах Малопольщі 
й Мазовії. На тих теренах навіть відбувалася заміна прізвищевих суфіксів -ek на 
-ko, наприклад Łokotko, Lestko, Kruczko, Wieczorko”24. 

Сумнівним уважаємо походження прізвищ Pareko і Pinko, мотиваційні 
основи яких визначити однозначно не вдалося. 

Виразним українським антропонімним формантом є суфікс -uk, за допо-
могою якого утворені прізвища із власне польськими антропонімоосновами 
Pawełszczukowa, Pawełszczukowna ← Pawełszczuk (від пол. імені Paweł; порівн. 
укр. Павло).

Формантом, що характерний для антропонімів українського мовного про-
стору, є суфікс -enk(о) — чи не найпродуктивніший формант українських пріз-
вищ25. Ю. Редько вважає прізвища із суфіксом -еnk(о) найтиповішими україн-
ськими прізвищами: „Якщо вони й зустрічаються серед інших слов’янських на-
родів, то переважно як прізвища українського походження”. За допомогою цьо-
го суфікса зазвичай творилися прізвиська від імені батька або (рідше) матері, 
що пізніше переходили в категорію прізвищ. На матеріалі польських католиць-
ких метричних книг Дрогобича кілька разів фіксуємо прізвище-українізм із су-
фіксом -enk(o): Chromenko (від старопол. ап. chromy (тепер kulawy) — „кульга-
вий” або від староукр. ап. хромати — „кульгавити”, хромота — „кульгавість”26) 
i його варіант із суфіксом -eńk(o) — Chromeńko, а також похідне жіноче прізви-
ще Chromenkowna. На прикладі жіночого прізвища Chromenkowna простежує-
мо адаптацію українського антропоніма на польському мовному ґрунті шляхом 
додавання польського суфікса із значенням належності (у цьому разі, найімо-
вірніше, належності доньки батькові) -own(a) до прізвища з власне українським 
формантом -enk(o) — Chrom+enko+owna.

Суфікс -ych(a)/-ich(a) — ще одне типове морфемне запозиченням зi схід-
но слов’янських мов: формант використовували для творення „тільки схід-
нослов’янських назв жіночого роду або за родом діяльності чоловіка або на 
означення жінок за їх власною професією”27. Цей суфікс характерний для укра-

24 J .  K o ś ć , Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w 
perspektywie historycznej, Lublin 1999, s. 47–48.

25 В .  Горпинич , Сучасна українська літературна мова. Морфеміка, словотвір, морфо-
нологія, Київ 1999, с. 40.

26 Словник староукраїнської мови ХIV – XV ст., у 2 томах, редкол.: Д .  Гринчишин ,  Л .  Гу -
мецька  (гол.), І .  Керницький  та  ін . ,  Київ 1978, т. 2, с. 520. 

27 І .  Кова ли к ,  Особливості іменникового словотвору східнослов’янської мовної групи, [в:] 
Питання слов’янського мовознавства, т. 9, 1963, с. 8.
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їнських жіночих прізвищ і в польській антропонімії з’явився під впливами 
української та білоруської мов28. У наших джерелах фіксуємо два андроніми — 
Motyczycha і Dudzicha, — утворені за допомогою суфіксів -ych(a) / -ich(a). Ва-
ріанти суфіксів формально вважають одним суфіксом, проте форма -ych(a) зде-
більшого поширена на українських теренах, варіант -ich(a) зафіксовано в ро-
сійській і (дещо рідше) в білоруській мовах. Щодо прізвища Motyczycha, то не 
можемо однозначно стверджувати про факт запозичення, адже прізвище мо-
гло потрапити до списку поляків разом зі своїм носієм-українцем (в україн-
ській мові, як і в польській, поширене чоловіче прізвище Мотика / Motyka, від 
якого й утворена жіноча форма). У прізвищі Dudzicha до власне польської твір-
ної основи dudz- (східнослов’янська основа мала б вигляд дуд- / dud-) додано 
східнослов’янський суфікс -ich(a). 

Цікавим з огляду походження є суфікс -ajlo в таких прізвищах дрогобичан, 
як Szepayło i Szczepajłowa. Він став дериваційним елементом апелятивів і антро-
понімів і в польській (напр., пейоративно конотовані апелятиви szukajło, jąkajło; 
антропоніми Drygajło, Dekajło), і в українській мовах (для прикладу, апелятиви 
міняйло, балакайло; антропоніми Мацайло, Мазайло). Є декілька версій щодо 
походження суфікса -ajło, які описує польський лінгвіст С. Ґала29. Мовознавець 
виокремлює чотири теорії походження суфікса: а) з польсько-литовського, бі-
лоруського і литовського прикордоння; б) українську або руську; в) польську. 
Прибічником українського походження форманта -ajło став, напр., С. Грабець, 
який убачає в українських апелятивах із суфіксом -ajło лексеми, запозиче-
ні польською художньою літературою в др. пол. ХVI ст. Відсутність білорусь-
кого акання, на думку С. Грабця, також доводить українське походження су-
фікса. “Українськість” форманта -ajło підтримують С. Роспонд та М. Шимчак, 
а А. Брюкнер переконаний, що цей пейоративний суфікс походить виключно 
“з руських мов”30. Очевидно, більшість антропонімів з -ajlo територіально роз-
повсюджені в східній і південно-східній частинах Польщі31. Мовознавці дово-
дять українську версію походження антропонімного суфікса -ajło.

Ще одним українським морфемним запозиченням польської мови вважа-
ють формант -eć. Г. Улашин доводить, що використання форманта -еc (-ець) для 
деривації етнонімів — це риса, характерна виключно східнослов’янським мо-
вам32. Прізвище Ukrainiecowa фіксуємо в римо-католицьких метричних книгах: 
за допомогою суфікса    -ec утворений етнонім українець → прізвище Украї-
нець / Ukrainiec → Ukrainiecowa (це факт семантичного запозичення).

Більшість польських мовознавців (напр. Я. Ріґер) звертають увагу на один 
із давніх східних впливів на польські прізвища — пристосування польського су-
фікса -ic до литовсько-руського -icz33. Така адаптація відбувалася ще в XVII ст. 
У метричних книгах Дрогобича к. ХVIII – поч. ХІХ ст. майже не знаходимо за-
лишків суфікса -ic. Єдиним прикладом, що репрезентує цей суфікс, є жіноче 
прізвище Wienckowicowna, утворене від чоловічого Wienckowic. Важко зрозумі-
ти, чи прізвище зберегло старопольський антропонімний суфікс -ic, чи церков-

28 J .  K o ś ć , Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym 
w perspektywie historycznej, Lublin 1999, s. 48.

29 S .  G a l a , Apelatywno-antroponimiczne struktury z sufi ksem -ajło, [w:] Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia Linguistica 27, Łódź 1993, s. 77–85.

30 Ibidem, s. 77–87.
31 Ibidem, s. 82–83.
32 H .  U ł a s z y n ,  Pochodzenie etniczne nazwy Ukrainiec, Łódź 1947.
33 A .  B r ü c k n e r,  Początki i rozwój języka polskiego, Warszawa 1974, s. 408.

http://www.mau-nau.org.ua



13
Суфікси українського походження 

в антропоніміконі польсько-укра їн ського прикордоння

ник, який робив відповідні записи, помилився. Оригінальний прізвищевий фор-
мант -icz настільки вкоренився в польському антропоніміконі, що сьогодні без 
глибших генеалогічних досліджень лише на підставі присутності форманта -icz 
неможливо відмежувати антропонімні одиниці.

Отже, у цій науковій розвідці підтверджено висновки мовознавців, які до-
сліджували польсько-українське прикордоння щодо активності суфіксальної 
деривації: на українсько-польському прикордонні в галузі суфіксальної дери-
вації зафіксовані „обопільні впливи однієї мови на іншу”, а „вплив українсько-
го субстрату засвідчений не тільки серед загальних назв, а й серед антропо-
німів”34. Незважаючи на те, що українські суфікси репрезентовані в антропоні-
міконі дрогобичан, закцентуємо увагу на наявності низького показника україн-
ських формантів саме в польських прізвищах, адже більшість прізвищ, що міс-
тять українські твірні суфікси, утворені на базі українських антропонімооснов, 
тому їх не розглядаємо як польські чи полонізовані, а зараховуємо до системи 
власне українських прізвищ (Antończuk, Feduszko, Juryszyn та ін.). 

Проведений аналіз польського антропонімікону мешканців Дрогобича35 дає 
право стверджувати, що польських / полонізованих прізвищ з твірними основа-
ми українського походження значно більше (бл. 15 %), ніж прізвищ, що містять 
українські суфікси (бл. 2 %). Цей факт, очевидно, свідчить про масову полоні-
зацію українських прізвищ протягом XVII – XVIII ст. на польсько-українському 
прикордонні шляхом додавання польських суфіксів або заміною українських 
формантів польськими.

34 Г.  Аркушин , Польсько-українське порубіжжя у світлі суфіксальної деривації, [w:] 
Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, pod red. F. Czyżewskiego, Lublin 2001, s. 111.

35 Примітка .  Кандидатська дисертація М. Абузарової Polskie nazwiska mieszkańców 
Drohobycza końca XVIII i początku XIX wieku na tle wschodniosłowiańskim знаходиться в базі AMUR 
(Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). 
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FORMA REZULTATYWNA W SYSTEMIE SEMANTYKI CZASOWNIKA 
(NA MATERIALE JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO)

JULIA HOLOCUKOVA
Mariupolski Uniwersytet Państwowy, Mariupol — Ukraina

STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest analizie form rezultatywnych w języ-
ku ukraińskim, badaniu ich rodzaju formalno-gramatycznego oraz specyfi ki funkcjonowa-
nia. Wyróżniono typy form rezultatywnych, przeanalizowano korelację  form rezultatywnych 
z innymi kategoriami gramatycznymi oraz leksykalno-gramatycznymi. Zdefi niowanо stabilne 
i niestabilne elementy sytuacji.

 
RESULTATIVE IN THE SYSTEM OF VERB SEMANTICS 
(ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN LANGUAGE)

YULYA HOLOTSUKOVA
Mariupol State University, Mariupol — Ukraine

ABSTRACT. The article deals with the research of the resultatives of the Ukrainian 
language: the formal-grammatical types, the peculiarities of their functioning. The types 
of the forms of resultatives are distinguished, the correlation of the resultative with other 
lexical-grammatical and grammatical categories is analyzed. Stable and unstable components 
of the resultative situation are defi ned.

Результатив у різних аспектах досліджували такі лінгвісти, як І. Вихова-
нець, О. Бондарко, К. Городенська, А. Загнітко, Ю. Князєв, Ю. Маслов, 
В. Недялков, В. Плунгян, Г. Сильницький, О. Холодович, С. Яхонтов 

та ін. Категорія результативності виражає аспектуальне значення дієслова: 
це найбільш давня дієслівна категорія, оскільки дослідники доводять первин-
ність аспектуальних значень у системах слов’янських та германських мов. Спо-
соби вираження категорії результативності змінювалися разом із розвитком 
мови. Спочатку це були кореневі основи. З часом окреслену функцію взяли 
на себе темпоральні засоби, словотворчі, лексичні (граничні дієслова) та систе-
ма синтаксичних засобів. 

У межах аспектуальної категорії результативність розглядали Н. Авілова, 
О. Бондарко, В. Виноградов, М. Гловінська, О. Ісаченко, Ю. Маслов, І. Мучник, 
М. Шелякін та ін. О. Потебня, І. Вихованець, А. Загнітко вважають, що резуль-
татив належить до категорії стану дієслова. 

Мета цієї наукової розвідки — репрезентація структурно-лінеарної і функ-
ційно-семантичної типології результатива в системі дієслівної семантики. Ре-
алізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: розгляну-
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ти структурне й семантичне співвідношення / неспіввідношення результатива 
й категорії транзитивності / інтранзитивності, виявити основні виміри взаємо-
дії результатива й аспекту, закономірності корелятивності категорійної семан-
тики результатива й темпоральної категорії дієслова, взаємовияв та взаємозу-
мовленість результатива та особи дієслова.

Одним із визначальних чинників, що зумовлюють утворення результатив-
них форм, є транзитивність / інтранзитивність вихідного дієслова. Українські 
результативи переважно утворені від транзитивних дієслів і зберігають водно-
час транзитивність. Для української мови характерні такі закономірності збере-
ження похідним результативом синтаксичних і семантичних інтенцій твірного 
результатива від транзитивного дієслова: 

— результатив від транзитивного дієслова керує іменником у знахідно-
му (семантика об’єкта) та орудному (семантика інструмента) відмінках: Оде-
жа, руки в них забруднені фарбою та клеєм (Леся Українка); Вся сторона, 
що від сонця, горіла рожевим світом, — здавалося, вона була викрашена такою 
краскою (Панас Мирний); Тіснота, галас, лайка, гуркіт возів, і знову чорна дорога 
в гори, блискання іскор, викресаних підковами, клекіт копит (О. Гончар); Див-
люся ранком — вже заволочено серпанком сіреньким небо, далі став помалу 
й дощик накрапати (Леся Українка); Величаві тріумфальні ворота закосичено 
щедро зеленим віттям кедрини й папороті (П. Козланюк); Закручено руки в ре-
мені, і ноги в колодки забиті (А. Малишко) та ін.;

— результатив від транзитивного дієслова керує іменником у родовому від-
мінку (семантика об’єкта) при запереченні: Казарка була бита на крило, а так 
більше нічого в неї прострелено не було (Остап Вишня); Не піднесено їхнього 
тріумфу до рівня свята (Ю. Збанацький) і под.;

— результатив від транзитивного дієслова керує іменником у родовому пар-
титивному відмінку. Такі транзитиви активно продукують форми на -но, -то, 
що характерні літературній нормі української мови: Федір Королевич був ко-
лишній арсенальський кадровий робітник, покликаний до армії в перший день 
війни — ще до того, як усіх арсенальських робітників заброньовано (Ю. Смо-
лич); Нашій вельможній шляхті завдано нечуваної ганьби (З. Тулуб) і таке ін.;

— результатив на -но, -то від транзитивного дієслова передбачає регуляр-
ний вияв інфінітива в правобічному найближчому оточенні, що постає рівно-
конкурентним знахідному об’єкта: Піднявшись кількома східцями на площадку, 
Гузь ввійшов у передпокій, де йому було запропоновано зняти пальто (М. Гон-
та); Командувати червоним фронтом призначено Фрунзе, — шорстко прока-
зав далі старий (Ю. Яновський); Йому дано було особисто заглянути у скринь-
ку Пандори (Н. Рибак).

Результативи української мови мотивовані інтранзитивами, як-от: В кори-
дорах надто чисто прибрано (Іван Ле); Накурено так, що дихати важко було; 
страшенно смерділо горілкою... (Панас Мирний); Невеличкий перон, видно дав-
но метений і невідомо коли ремонтований, швидко спустів (Ю. Збанацький) 
і под.

Традиційно в лінгвістиці аспектуальну категорію визначають так: „Вид 
є певною граматичною категорією слов’янських мов, саме категорією до-
конаності — недоконаності (перфективності — неперфективності) дієслів-
ної дії”1; аспект — це граматична категорія, що узагальнено вказує, як протікає 

1 Ю .  С .  Маслов , Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значе-
ние и употребление), [в:] Вопросы грамматики болгарского литературного языка, Москва 1959, с. 157.
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або як роз поділена в часі позначена дієсловом дія. Хоча й темпоральні, й аспек-
туальні значення „пов’язані із загальною ідеєю часу”2, але вона зреалізована по-
різному. На відміну від темпоральної категорії, аспектуальна не має дейктичних 
функцій: ідея часу виражена інакше — „як внутрішня інгерентна властивість 
самої позначуваної дії”3. У лінгвістиці загальноприйнятою є думка про аспект 
як про „внутрішній час” дії. 

Під „характером протікання та розподілу дії в часі” розуміють такі аспек-
туальні ознаки, як обмеженість / необмеженість граничністю, наявність / від-
сутність внутрішньої межі, дія як процес або обмежений границею цілісний 
факт, кратність, тривалість, фазовість дії, актуальність наслідків дії для пізні-
шого темпорального плану (перфектність), відмінність між власне дією, станом 
і відношенням. Сукупність цих ознак називають аспектуальністю. 

Основним засобом вираження вказаних значень є перфективи та імпер-
фек тиви. Ці значення можуть бути передані й способами дії — лексико-
граматичними розрядами. Проте роль центру в мовній системі відіграє саме 
граматична аспектуальна категорія. 

Отже, категорія аспектуальності — це база для аналізу аспектуальних ха-
рактеристик предикатів. Для української мови семантичною домінантою є „на-
явність / відсутність внутрішньої межі”, точніше, „спрямованість дії на резуль-
тат / досягнення результату”, тому найповніше й найпослідовніше аспектуаль-
на категорія реалізується в рамах граничних (результативних) дієслів, або діє-
слів із логічною (природною) граничністю та, відповідно, результативів.

Так, одним із двох головних чинників, окрім транзитивності дієслів, 
від яких залежить можливість утворення результативних форм, є аспектуаль-
на приналежність вихідного дієслова. Результативні форми утворені переваж-
но від граничних перфективних дієслів: класти → закласти → закладений (за-
кладено) — Серію потужних зарядів уже закладено в моноліт, у щойно про-
бурені шпури (О. Гончар); бомбити → розбомбити → розбомблений (розбомб-
лено) — Нічого певного не знає він про їхній смертний час, про те, як тонуло 
розбомблене фашистськими літаками транспортне судно (О. Гончар); пити 
→ випити → випитий (випито) — Зайво випитий ківш угорського вина з ніж-
них рук молодої Барбари… ламав священні вояцькі звичаї (Іван Ле); дряпати → 
видряпати → видряпаний (видряпано) — Тим часом стали надходити відповіді 
на його грамоти. Найперше від Судислава. Прислав бересту з видряпани-
ми костяним писалом кривулями (П. Загребельний); бомбити → розбомбити 
→ розбомблений (розбомблено) — Переправу розбомблено. Починають знову 
[бомбити] (О. Гончар) і под.; і неграничних перфективних дієслів: бренькати 
→ пробренькати → пробреньканий (пробренькано) — Шопена вальс, пробрень-
каний невміло / На піаніно. О! Даль яку він срібну відслонив / Мені в цей час ве-
чірньої утоми (М. Рильський); будити → пробудити → пробуджений (пробу-
джено) — Неначе пробуджені від сну надзвичайністю того, що сподіялось, 
люди набули раптом немовби нового бачення світу (О. Довженко); бинтувати 
→ забинтувати → забинтований (забинтовано) — Од страшного болю я за-
стогнав, схопив себе за обличчя: воно було вже забинтоване (Ю. Яновський); 
боронити → заборонити → заборонений (заборонено) — Чи знаєте, що „Зоря” 
і „Дзвінок” вже заборонені у Росії? (Леся Українка) тощо.

2 Ю .  С .  Маслов , К основаниям сопоставительной аспектологии, [в:] Вопросы сопостави-
тельной аспектологии, Ленинград 1978, № 1, с. 5.

3 Там  же ,  с. 7.
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Результативи від граничних і неграничних імперфективів характеризують-
ся відсутністю факту кінця дії; залежно від контексту такі конструкції можуть 
набувати результативного значення, порівн.: Ведмідь скакав, і хмарами плив-
ла під сонцем персть, вибивана ногами (М. Драй-Хмара) — лексема вибива-
на, утворена від імперфектива вибивати, не має факту кінця дії, але в контек-
сті набуває значення „вибита” як наслідок попередньої дії вибивати → виби-
ти → вибита; [Жандарм:] Я полюбив отсю бідолаху, Анну, сироту..., крив-
джену нелюдами-братами (І. Франко) — лексема кривджена, утворена від ім-
перфектива кривдити, не має факту кінця дії, але в контексті набуває значен-
ня „скривджена” як наслідок попередньої дії; Виснажений, знесилений, змуче-
ний. І самому лихо, і кінь морений так насилу-насилу допхавсь додому аж опів-
ночі (Г. Квітка-Основ’яненко) — лексема морений у контексті набуває значення 
„зморений” як наслідок дії „зморити”; Бійці, товплячись біля вікон, з радістю 
впізнавали штурмовані свої верховини, голосно звертались до них, як до живих 
істот (О. Гончар) — лексема штурмовані, утворена від імперфектива штур-
мувати, не має факту кінця дії, але в контексті набуває значення результату по-
передньої дії; Перегукуючись, лісоруби складали в стоси останні вогкі від соку 
кряжі, гонтарі досортовували шпунтовану гонту (М. Стельмах) — лексема 
шпунтована, утворена від імперфектива шпунтувати, не має факту кінця дії, 
але в контексті набуває значення результату попередньої дії; А його не кликано, 
не приманювано, сам прибіг. (П. Загребельний) — кликано в значенні „покли-
каний”, приманювано — „приманено”; — Гляньте на цих орлів, — казав, заду-
мано розглядаючи їх, Журба, — що не хлопець, то сила, розум, талант... Один 
в один... Це ж усе найкращий цвіт народу, вибираний, пересіяний! (С. Василь-
ченко) — вибираний у значенні „вибраний”; [Семен Мельниченко:] Як тут гар-
но, скільки усякого цвіту! І верба, що вдвох посадовили, розрослась навдивови-
жу: мабуть, часто поливана (М. Кропивницький) — лексема поливана завдя-
ки першій частині речення набуває результативного значення та ін.

Результативність „у межах аспектуальності пов’язана також із темпораль-
ною семантикою”4. В українському мовознавстві в рамах результативного зна-
чення розмежовують три темпоральні типи. Результативи аналітично виража-
ють значення часу, яке виявлюване тільки у форм дієслова бути, що набуває 
статусу регулярного часового маркера.

О. Ісаченко вважає, що пасивний дієприкметник має форми всіх трьох 
часів зі статальним значенням5. На думку Л. Леннгрен, перфектне значення 
(із різними його відтінками), що належить до теперішнього часу, може бути 
транспоноване в минулий і майбутній часові плани. Ю. Маслов також уважає, 
що „форми з «було» і «буде» можуть виражати перфектну семантику”6. А. Ло-
мов зробив важливе зауваження, що стосується категорії результативноті, — 

„значення результативності є регулярним: воно проходить крізь усі три часові 
плани й у зв’язку з цим опиняється ніби винесеним за дужки щодо темпораль-
ної категорії”7.

4 Ю .  С .  Маслов , Очерки по аспектологии, Ленинград 1984, с. 195.
5 А .  В .  Исаченко , Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. 

Морфология, Братислава 2003, ч. 2.
6 Ю .  С .  Маслов , Результатив, перфект и глагольный вид, [в:] Типология результативных 

конструкций, Ленинград 1983, с. 198.
7 А .  М .  Ломов ,  Категория вида, способы глагольного действия и базисные аспектуаль-

ные группы, [в:] Вопросы современного русского языка и методики его преподавания в педагоги-
ческом вузе, Курск 1974, ч. 1, с. 61.
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Виділяємо тричленну темпоральну систему результативів. Форма минуло-
го часу результатива має значення передування основній дії. Вона вказує на ак-
туальність результату попередньої дії до певного моменту, за точку відліку бе-
реться момент у минулому8. Конструкція показує, що не тільки дія, але й стан, 
що виник як наслідок цієї дії, належить до минулого: За рішенням херсонських 
властей і за бажанням самих тавричан загін незабаром було перейменовано 
в Перший Таврійський революційний полк (О. Гончар); Стріляли на стрільбах, 
кололи штиками ті самі опудала, що їх безліч разів уже було переколото кур-
сантами піхотного училища (О. Гончар); Багато беріз було перепсовано ку-
лями (Ю. Яновський); Його голова … була переповнена думками про вибори 
(Л. Мартович); Через голі Робінзонові плечі була перечеплена якась руда лат-
ка (Ю. Збанацький); Олександр переконався, що до кампанії з Наполеоном Ро-
сія зовсім була не підготовлена (І. Кочура) та ін.

Іноді важко визначити значення форми. На думку Ю. Князєва, співвіднос-
ні з предикативними формами на -но, -то дієприкметникові форми мають лише 
результативне значення, тому можливість заміни ними форм на -но, -то може 
вказувати на результативне значення останньої9: Йона атаковано зо всіх боків: 
він мусить згодитися, щоб його дочку оглянули (М. Коцюбинський) — атако-
вано = атакували — дія; Хоч вересень, а спіє жито, / Ячмінь колосся підійма, 
/ Отут було кілочки вбито, / А зараз їх чомусь нема (А. Малишко) — вбито = 
вбиті, — результат; Бачура зрозумів, що суперечку виграно, що Вовченко здав-
ся (В. Коцюба) — виграно = виграв — дія тощо. 

Майбутній результативний вимір означає, що дія та її результативний стан 
здійсняться після моменту мовлення або іншого моменту, узятого за точку від-
ліку. О. Шахматов уважав форми з дієслівною зв’язкою буде відповідниками 
простого майбутнього доконаного виду. Однак аспектологи визнають можли-
вість передачі в майбутньому результативного значення здійсненої дії (Ю. Кня-
зєв, А. Ломов, В. Маслова та ін.). Поєднання результатива зі зв’язкою буде 
в українській мові явище нерегулярне: відсутня практична необхідність вира-
жати результативний стан у майбутньому. 

Услід за Д. Вечорек виділяємо такі футуральні перфективи10:
— футуральні перфективи, що характеризуються яскравою перфектною се-

мантикою, яка виявляється в особливих синтаксичних умовах, тобто коли фу-
туральна форма входить до складу підрядно-умовної або підрядно-часової час-
тин складного речення: І сказав, що він, як тільки открито буде полюван-
ня, одразу на цілий місяць залізе в комиші (М. Хвильовий) — результатив буде 
открито повідомляє про майбутню дію відкривати → відкрити та її резуль-
тат відкритий (відкрито); Коли комбат попередив, що тільки-но кулеметний 
вогонь противника буде дезорганізовано, з фронту готель атакують ще кіль-
ка штурмових груп (О. Гончар) — результатив буде дезорганізовано повідомляє 
про майбутню дію дезорганізовувати → дезорганізувати та її результат дезор-
ганізований (дезорганізовано) та ін. Значення футуральної перфектності в наве-
дених прикладах визначуване не тільки особливим синтаксичним контекстом, 
але й допоміжною формою буде. Іноді зміст належить до майбутнього, тоді 
як перфектна конструкція репрезентована презентним перфектом. Як наслідок 

8 В .  П .  Недялков ,  С .  Е .  Яхонтов , Типология результативных конструкций: результа-
тов, статив, пассив, перфект, Ленинград 1983, с. 153–154.

9 Там  же , с. 149.
10 D.  Wieczorek,  Ukrainskij pierfekt na -no, -to na fonie polskogo pierfekta, Wrocław 1994, 

s. 20–32.
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— фактичне майбутнє постає як уже здійснене, порівн.: За два місяці буде наша 
школа, але за умовою, що ви мені допоможете в цьому. I тоді вашого Михайли-
ка врятовано (З. Тулуб) і под. Висловлене можна розцінювати як чергове свід-
чення експресивних можливостей презентного перфекта, його незалежності 
від контексту, що вказує на точку відліку;

— футуральні перфективи без особливих синтаксичних умов. Належність 
до майбутнього часового плану передбачає лише форма буде: — Про ваше по-
водження з арештованими буде повідомлено вашого безпосереднього началь-
ника! (І. Смолич) — результатив буде повідомлено інформує про майбутню дію 
повідомляти → повідомити та її результат повідомлений (повідомлено); Тим ча-
сом спокій в краю буде захитаний (Леся Українка) — результатив буде захита-
ний повідомляє про майбутню дію хитати → захитати та її результат захита-
ний (захитано) тощо.

Існує думка, що форма результатива найскладніша для опису11. За свідчен-
ням дослідників, основною особливістю перфектного значення, а отже, і ре-
зультативного значення зокрема, є його ненаративність. Це означає неможли-
вість використання результатива для позначення дій, що хронологічно сліду-
ють одна за одною, тобто результативи не включаються до видового контексту, 
на кшталт, „послідовність”12, зате їх включають до контексту типу „сукупність” 
зі значенням одночасних дій, що не слідують одна за одною. 

Український результатив ілюструє ненаративність, позначаючи дії, що від-
буваються одночасно, без хронологічної послідовності: Скільки люду там по-
ховано, Невідомо, не полічено, Скільки вбито, покалічено (Д. Павличко); 
Який хаос в тій світлиці! Не метено, не прибрано; все порозкидане (І. Нечуй-
Левицький); Прибіг Роман, і повідомив, що забито п’ятеро коней і потрощено 
його каруцу (О. Гончар); Степові маєтки, в яких минало її дівоцтво, попалено, 
розграбовано (О. Гончар) тощо. 

Проте в українській мові функціонують і форми теперішнього доконано-
го, для яких характерна наративність, що організовує контекст на зразок „по-
слідовність”. Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, наративних конструк-
цій не менше, ніж ненаративних результативних конструкцій, напр.: Для того 
й покладено, для того й залито цей клаптик асфальту, щоб і свої, і — головне 
— приїжджі бачили, що й ми тут, у степах, не від темноти своєї на тягачах 
трясемось (О. Гончар); За що ж тебе, світе-брате, в своїй добрій, теплій хаті 
оковано, омурано, премудрого одурено, багрянцями закрито і розп’ятієм доби-
то? (Т. Шевченко); Скільки труда було покладено на виховання цих полум’яних 
юнаків, скільки пролито крові, скільки кращих з кращих чернігівців, киян, пол-
тавців поховано з піснями або й просто кинуто мертвими на полях цієї тра-
гічної Волині! (О. Довженко); Зверху помащено та притрушено червоним ма-
ком... (М. Коцюбинський); Поле поорано, поле заскороджено; Повне і чисте 
зерно В землю, дощем перемиту, положено, Поки не встане воно (Я. Щоголів); 
Добре, що вкорочено вік Іслам-Гірею і посадовлено на ханський престол в Бах-
чисараї Магомет-Гірея (Н. Рибак); Одної ночі мене було спіймано на гарячому 
і приставлено перед очі нашого боса (І. Муратов) і под.

З наведених прикладів видно, як ненаративність, тобто здатність резуль-
татива позначати дії, які хронологічно слідують одна за одною, підтверджує, 

11 В .  П .  Недялков ,  Заметки по типологии результативных конструкций, [в:] Его  же , 
Коммуникативно-прагматические и семантические свойства речевых единиц, Калинин 1980, 
с.143–151. 

12 В .  П .  Недялков ,  С .  Е .  Яхонтов , Указан. источник.
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що результатив не виражає ідеї дії в чистому вигляді, незалежно від результа-
ту дії, тому ненаративність уважаємо важливою семантичною ознакою резуль-
тативного значення, залишаючи за наративністю, тобто здатністю результатива 
позначати ситуації зі значенням одночасних дій, що не зміняють одна одну, пра-
во репрезентувати дію і без збереженого результату.

Характерною особливістю категорії особи є і її невласне-дієслівний ха-
рактер13. Семантичний зміст категорії особи становлять особа або предмет, 
що вико нують дію або перебувають у станах, виразниками яких є дієслова. Ви-
конавцем дії, носієм процесу чи стану може бути мовець, співрозмовник (слу-
хач) або особа чи предмет, що не беруть безпосередньої участі в комунікатив-
ному акті. На цій основі вирізняють три грамеми категорії особи: 1) суб’єкт по-
відомлення (мовець); 2) адресат повідомлення (слухач); 3) об’єкт повідомлення.

Особливої уваги з огляду на зв’язок з категорією особи вимагають резуль-
тативні форми на -но, -то. Зафіксовані приклади дають змогу класифікувати 
результативи за такими значеннями особи: 

а) значення здійснення дії невизначеним суб’єктом: До картини було при-
сунуто стілець, і за знаком матушки Раїси Санька злізла на нього (О. Дон-
ченко); — До нас скинуто зв’язкового Центрального партизанського шта-
бу з шифром та дорученням. Прийде на старі, провалені явки (Ю. Яновський) 
тощо;

б) значення речовинного суб’єкта: природні явища чи стихія: На обрії, од-
разу ж за селом, де оболоню тишею сповито, горять кульбаби (В. Стус); іме-
на зі значенням „артефакт”: Прожекторами небо пописано (П. Тичина); Див-
люся ранком — вже заволочено серпанком сіреньким небо, далі став помалу 
й дощик накрапати (Леся Українка); метафоричні найменування: Повітрям 
тугим і червоним серця переповнено вщерть (В. Сосюра); Серце клекотом 
горя ошпарено (І. Драч); істота: Грядку цибулі було зрито кротом (Є. Гуца-
ло) тощо.

Усі наведені приклади містять агентивний додаток. Зазначимо, що як тіль-
ки агентивний додаток не фіксується, відразу з’являється суб’єктна неодноз-
начність, напр. у реченні Пилюку піднято можливі значення особи і не-особи / 
істоти та не-істоти, а також значення довільності.

Щодо учасників мовної ситуації в аспектології аргументовано виділяють 
три основні персональні різновиди суб’єктної ситуації „діяч”: 

а) діяч — мовець, 
б) діяч — слухач,
в) діяч — третя особа. 
Аналіз різних варіантів відношень мовця й слухача до дії (А. Ломов, В. Не-

дялков, С. Яхонтов) уважається необхідним, оскільки традиційне розуміння ка-
тегорії особи видається неадекватним. Так, в українських результативних кон-
струкціях до кола можливих суб’єктів дії може включитися кожний учасник си-
туації мовлення. Діячами постають:

а) мовець: Згадуючи усі сумніви, труднощі і прикрості у процесі створення 
фільму, коли сценарій уже затверджено і, як ведеться, вже „пронумеровано, 
прошнуровано й скріплено сургучною печаткою”, я приходжу до такого ви-
сновку: народ доручив нам свою кінодраматургію для того, щоб ми здобували в 
ній перемоги (О. Довженко); Ось уже перейдено пісок і глину, і корінь занурю-
ється, як жадібний хробак, у жовту землю (Ю. Яновський) тощо;

13 Там  же ,  с. 150–155.
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б) слухач: — Телеграму вже послано? — Послано (Ю. Яновський) і под.;
в) третя особа: Їм обом радісно стає, що знайдено спільну мову (О. Гон-

чар); Воєвода слухав і не слухав. Закляк в очікуванні і неприступ ності. Забуто 
про все (П. Загребельний) та ін. — у цьому разі навантаження результатива по-
силено його вичленуванням в окреме висловлення.

Уживання результативних конструкцій на -но, -то з референцією до мов-
ця характерне для наукового та публіцистичного стилів, де суб’єктом дії постає 
сам автор тексту: Включено також у монографію розгляд проблем текстової 
лінгвістики, що сьогодні набула поняттєво-категорійного апарату (А. Загніт-
ко); Тут поставлено завдання зіставити функціонально тотожні синтаксич-
ні структури (В. Русанівський) і под.

Отже, результативи переважно утворюються від транзитивних дієслів 
і зберігають водночас транзитивність. Одним із двох головних чинників, окрім 
транзитивності дієслів, від яких залежить можливість утворення результатив-
них форм, є аспектуальна належність вихідного дієслова. Результативні фор-
ми утворені переважно від граничних і неграничних перфективних дієслів. Ре-
зультативи від граничних і неграничних імперфективів характеризуються від-
сутністю факту кінця дії, проте залежно від контексту такі конструкції можуть 
набувати результативного значення. У рамах результативного значення розмеж-
овуємо три темпоральні типи. Результативи аналітично виражають значення 
часу, яке виявлюване тільки формою дієслова бути, що отримує статус регу-
лярного часового маркера. Українські результативні конструкції можуть бути 
особовими й неособовими, мати інклюзивний та ексклюзивний суб’єкти. 

Проблема категорії результатива, незважаючи на тривалу історію її вивчен-
ня, залишається дискусійною. Дослідження категорії результатива є важливою 
ланкою в процесі розвитку вчення про дієслово, загальну структуру мови.
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że narodowego językowego obrazu świata oraz narodowo-kognitywnego obrazu świata jako 
fundamentalnych kategorii lingwopersonologii. Szczególną uwagę w tym kontekście zwróco-
no na poglądy traktujące o lingwistycznej kategorii znaczenia leksykalnego. Podjęta została 
próba określenia prawidłowości i wzajemnych relacji między poziomami komunikacyjnym, 
uzualnym i językowym, tworzącymi strukturę lingwopersonologii. 
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ABSTRACT. Basic levels of language personality theory have been determined, and the sta-
tus of categories of linguistic identity, linguistic consciousness, national-language mapping picture 
of the world, national-cognitive mapping of the world as core categories of language personal-
ity theory has been identifi ed. Particular attention has been focused on considering the linguistic 
category of lexical meaning in the structure of the language personality theory. Regularities of 
communicative, usus and speech levels ratio in the language personality theory have been defi ned.

У сучасних мовознавчих студіюваннях лінгвоперсонологія є одним із актив-
но опрацьовуваних напрямів, що мотивовано можливостями адекватно за-
стосувати антропоцентричний (антропоцентровий) підхід у його кореля-

тивності / некорелятивності системоцентричному. 
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Антропологійний підхід уперше обґрунтовано у філософії, звідки перенесе-
но основні його постулати й принципи в лінгвістику, у межах якої він опрацьо-
вуваний у концептуальному розумінні мови та її відношенні до людини. Останнє 
зумовило формування двох діад: 1) людина ↔ мова й 2) мова ↔ людина. 

У межах першої основним є вплив людини на мову, підпорядкування мови 
запитам особистості та ін., для другої визначальним постає дослідження впли-
ву людської мови на особистість, її поведінку, встановлення статусної ролі мови 
у формуванні індивідуума як мовної особистості1. 

Діада мова ↔ людина є визначальною для студіювань, що зорієнтовані на 
мовну особистість, аналіз її лексикону, граматикону, дослідження лінгвокульту-
рологійного вияву особистості, визначення комунікативних інтенцій, розкрит-
тя помилок мовної особистості, зумовлених активною дією мовних начал, і под. 
Все це сукупно стало підґрунтям формування особливої сфери наукового піз-
нання — лінгвоперсонології. 

Термін лінгвоперсонологія, на думку багатьох лінгвістів, запропонував 
В. Нерознак2 на позначення наукової дисципліни, де об’єктом є мовна особис-
тість. Для науковця особливим постає відношення мовна особистість ↔ мов-
ний колектив, де перша завжди підпорядкована активному впливу останньо-
го, хоча необхідно враховувати й зворотну дію, оскільки активна особистість 
з її мовним потенціалом істотно впливає на загальномовну стихію колективу. 
Водночас слід враховувати те, що навіть особистість як лідер не може одноо-
сосібно, без підтримки інших мовних особистостей, кардинально змінити мов-
не тло колективу, хоча її вплив у загальному колективному вияві може суттєво 
варіювати → модифікувати → трансформувати мовний портрет колективу, 
що в перспективі може охопити низку такого розрізу студіювань. Більше того, 
інколи мовні особистості встановлюють мовні пріоритети, мовні цінності не 
тільки в мовному колективі, а й загальнонародні ↔ загальнонаціональні. Під-
твердженням цього є, наприклад, функційний статус мовних особистостей Іва-
на Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Франка3, Вука Караджича, Олек-
сандра Пушкіна, Юліуша Словацького та ін. Тому цілком мотивованим постає 
твердження про те, що лінгвістична персонологія досліджує „стан мови (інди-
відуації) частковолюдської мовної особистості (ідіолектної особистості) й бага-
толюдської (полілектної) мовної особистості (народу)”4. 

Цікавим є те, що магія слова для будь-якого мовця часто постає визна-
чальною: „… вірю в магію слова, в його здатність матеріалізуватися. Старша 
донька знайомої письменниці несподівано поставила її перед фактом: „Мамо, 
я одружуюся і виїжджаю до Словаччини”. Мати тільки випалила з гіркотою: 
„Ну от, вона виходить за словака. Тепер тільки залишається, щоб друга ви-
йшла за американця, і я залишилася сама…” Через два роки хлопець з Амери-
ки, наш емігрант, приїхав до Ужгорода, щоб забрати з собою її молодшу доньку” 
(М. Дочинець). 

1 Т.  С .  Пле с о в с ких , Лингвоперсонология в контексте антропологического подхода, 
[в:] „Science Time” 2014, № 4, с. 173–179.  

2 В .  П .  Неро з н а к , Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины, 
[в:] Язык. Поэтика. Перевод, Москва 1996, с. 112–116.

3 Примітка .  Порівн., напр., спостереження над мовною особистістю Івана Франка: 
Т.А .  Ко смед а ,  Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, 
риторичні виміри, Львів 2006, с. 124–145. 

4 В .  П .  Неро з н а к , Указан. источник, с. 113.
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Виділення Ю. Карауловим5 трьох рівнів організації мовної особистості — 
вербально-семантичного, лінгвокогнітивного, мотиваційного — ґрунтовано 
на її потенційній можливості виявляти себе на кожному з них. Тією чи тією 
мірою ідеї про особливості реалізації мовною особистістю на кожному з рів-
нів знайшли розвиток і поглиблення в низці студіювань (В. Карасик6, Т. Кос-
меда7, І. Стернін8 та ін.). Водночас досить ґрунтовно почали встановлювати 
закономірності реалізації мовленнєвих потенцій в окремих узусних практиках, 
що знайшло розвиток в ідеях дискурсивної практики чи дискурсивних практик. 

У сучасних дослідженнях активно простежуваними є кілька підходів 
до аналізу мовної особистості: 1) психологічний (особливості характеру й спе-
цифіка його комунікативного вияву); 2) соціологічний (розгляд індикаторів 
мовної особистості, корпоративних груп і т. ін. та індикаторів комунікативної 
поведінки мовної особистості, малих груп, встановлення параметрів узусних 
та мовленнєвих обмежень); 3) культурологійний (моделювання лінгвокультур-
них типів як упізнаваних національних феноменів на зразок український ко-
зак, польський шляхтич, американський бізнесмен); 4) лінгвістичний (комуні-
кативна поведінка носіїв різних суспільних категорій, встановлення параметрів 
комунікативної поведінки, „розпізнавання” мовленнєво-комунікативних ти-
пів, дослідження закономірностей реалізації комунікативних стратегій і тактик, 
розгляд особливостей вияву мовної особистості в різних її дискурсах9); 5) праг-
матичний ↔ прагмалінгвістичний ↔ лінгводискурсивний (визначення різнови-
дів комунікативної тональності)10. Для лінгводискурсивного підходу функцій-
но навантаженою є множина ознак, кожна з яких має самодостатність для опи-
су мовної особистості за відповідною дискурсивною практикою: 

1) одно- / поліплановість смислів; 
2) передбачуваність / непередбачуваність (відкритість) реакцій;
3) доцільність / недоцільність спілкування; 
4) кооперативність / конфліктність спілкування; 
5) пріоритет змісту / форми спілкування; 
6) розгорнутість / стислість спілкування; 
7) нормативність / ненормативність спілкування; 
8) конкретність / абстрагованість спілкування; 
9) одно- / багатотематичність спілкування; 
10) серйозність / несерйозність (іронія, жарт, сарказм та інше) спілкування;
11) відкритість / закритість спілкування. Для оптимального опису мовної 

особистості доцільним є розгляд щонайбільшого обсягу дискурсивних практик. 
Вагомим є встановлення категорійного апарату лінгвоперсонології. 

До її ядрових категорій належать „мовна особистість”, „мовна свідомість”, 
з якими пов’язані категорії „мовна картина світу”, „когнітивна картина світу”. 

У сучасній лінгвістиці мовну особистість зазвичай витлумачують, 
як конкретну особистість, що досконало знає мову, усвідомлено й творчо во-
лодіє нею, сприймає мову в контексті національної ментальності й культури 

5 Ю .  Н .  Кар аул о в , Русский язык и языковая личность. Москва 1987, с. 11–17.
6 В .  И .  Кар а с и к , Языковой круг: личность, концепты, дискурсы, Волгоград 2002, с. 187–194.
7  Т.  А .  Ко смед а , Комунікативна компетенція Івана Франка…, с. 104–114.
8 И .  А .  Ст е рнин . Коммуникативное поведение и проблемы его исследования, [в:] „Рус-

ское и финское коммуникативное поведение”, Воронеж 2002, вып. 1, с. 4–21.
9 Примітка .  Порівн., напр.: Т.  А .  Ко смед а , Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комуні-

кативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич, 2012, с. 57–68. 
10 См.: В .  И .  Кар а с и к ,  Дискурсивна персонология, [в:] „Язык. Коммуникация и социаль-

ная среда”, Воронеж 2007, вып. 7, с. 78–86. 
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як їхнє духовне осердя, уживає мову як невід’ємний елемент самотворення, са-
мопізнання, самоствердження й самовияву, розвитку та вдосконалення влас-
них інтелектуально-розумових та емоційно-рольових, експресивно-почуттєвих 
можливостей і як найнеобхідніший засіб соціалізації особистості в людському 
суспільстві11. 

За абстрагування та встановлення узагальненого зразка мовної особистос-
ті її модель можна кваліфікувати як сукупність здібностей і характеристик лю-
дини, що зумовлюють продукування й розуміння особистістю текстів, що різ-
няться між собою: 

1) ступенем мовно-структурної складності; 
2) глибиною, послідовністю й точністю вияву дійсності; 
3) комунікативною настановою; 
4) естетичним навантаженням; 
5) психологічним ефектом тощо. 
Тому мовна особистість є поєднанням: а) мовної компетенції, б) прагнен-

ня до творчого самовияву, в) вільного, автоматичного здійснення усебічної мов-
леннєвої діяльності, г) гармонійного існування в мовному колективі, ґ) власної 
мовної самоідентифікації і т. ін. 

Мовна особистість цілком свідомо й відповідально ставиться до власної 
мовної практики, є виявом соціально-корпоративного, суспільно-культурного, 
територіально-регіонального середовища, традицій виховання12. Вербальне 
мистецтво (подібне до інших мистецтв (малярство, музика тощо), але водно-
час є іншим) мовної особистості поєднує й акумулює всі зорові, слухові, доти-
кові відчуття в слові як специфічному синкретичному й синергетичному знако-
ві. Останнє зумовлює особливе значення мови як чинника формування особис-
тості. 

Досліджуючи зв’язок мови з мисленням людини, її внутрішнім світом 
та культурними цінностями (поч. XIX ст.), В. фон Гумбольдт наголошував 
на значущості силового13 поля мови для особистості, дух якої індивідуум спро-
можний пізнати тільки усвідомлюючи глибину мовного знака, та функційне на-
вантаження останнього для усіх носіїв мови. Незаперечною є теза: „Між будо-
вою мови й успіхами в інших видах інтелектуальної діяльності наявний безза-
перечний взаємозв’язок”14, адже „мова — дзеркало культури”15. Кожний індиві-
дуум формується в „семантичному полоні мови”, освоюючи та засвоюючи його. 

Встановлення особливостей вияву пропонованих ознак у дискурсивних 
практиках і загалом диференціювання дискурсів за цими кваліфікаційними 
параметрами має опертям рівневу структурацію лінгвоперсонології, що ніяк 
не повинна розглядатися спрощено, оскільки в такій структурації істотне наван-
таження мають усі традиційно виділювані мовні рівні, але в цьому разі йдеться 
про структурацію, де чинними є і мотивація, й інтенція, й креативність, й екс-
пресія, і лексикон, і граматикон, і т. ін.

Ідеї німецького лінгвіста творчо розвивав О. Потебня та ін. Такий підхід 
закцентував вагомість антропоцентризму, тобто перевагу психологічного (по-
рівн. виділення О. Потебнею психологічного підмета і психологічного присудка, 

11 А .  З а г н і т ко ,  Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни, Донецьк, 2012, т. 2, 
с. 345–346. 

12 Там  само ,  с. 345.
13 В .  Гумбол ь д т ,  Избр. труды по языкозн., Москва 2000, с. 46. 
14 Там  само ,  с. 47.
15 Там  само ,  с. 188.
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кваліфікацію речення як аперцепції почуттів) та етнопсихологічного (досліджен-
ня В. Вундта з психології мови) елементів у студіях з мови та зосередження уваги 
на людській особистості як продуцентові мовної картини світу16. Це уможливило 
диференціацію трьох ярусів структурного вияву мовної особистості: 

1) нульового — вербально-семантичного (лексикону мовної особистості) 
з відповідним фондом лексичних та граматичних засобів, які особистість ви-
користовує під час створення тих чи тих текстів (дискурс мовної особистості, 
що охоплює різножанрові й різностильові комунікативні одиниці); 

2) лінгвокогнітивного (тезаурусу мовної особистості) — простежуване ба-
чення об’єктивного світу (система знань про світ). На цьому рівні значущими 
постають інтелектуальні характеристики, притаманні картині світу особистос-
ті (тезаурусові особистості). Інтелект послідовно виявлюваний у мові, його лег-
ко проаналізувати через мову. Цей рівень інколи називають інтелектуальним17. 
Одиницями цього ярусу (тезаурусу) є поняття, слова-символи, образи, уривки 
фраз, формули, моделі, схеми, ідеї, що виформовані в кожної мовної індиві-
дуальності в упорядковану, певним чином систематизовану індивідуальну кар-
тину світу з відповідною ієрархією значущостей і цінностей. Лінгвокогнітив-
ний рівень (тезаурус) збагачується шляхом пізнання світу, унаслідок чого по-
няття, оцінки конкретної мовної особистості перетинаються й переплітаються 
з етнопсихологічними, соціокорпоративними, національно-культурними влас-
тивостями, тому мовна особистість — власне-національний феномен. Знако-
вим у національній свідомості є ставлення до мови, оцінка її як самодостат-
ньої, неповторної, самоідентифікаційної, здатної до загальнокультурного аку-
мулювання знань, надбань і досягнень інших народів, до оптимального вияву 
національно-мовної картини світу. Національне охоплює всі структурні яруси 
мовної особистості; 

3) мотиваційного (ярусу діяльнісної комунікації), що виявляє особистісний 
прагматикон (система стратегій, тактик, намірів, мотивів, настанов, виявлюва-
на в процесі творення текстів та в їхньому змісті, а також особливостях сприй-
няття чужих текстів із визначенням ієрархії цінностей у мовній моделі світу 
особистості). 

Мовну особистість у комунікативній лінгвістиці розглядають як типового, 
зразкового або самобутнього мовця (носія певної мови), виявлюваного в сукуп-
ності його мовленнєвих характеристик — стратегій і тактик. 

Опис (портрет) мовної особистості не варто ототожнювати, наприклад, 
із описом мови художніх творів певного письменника, тому що слід ураховува-
ти його формальне й неформальне спілкування (зокрема наявність епістолярної 
спадщини, спогадів очевидців, його перекладознавчу діяльність та ін.)18. 

Цікавими є спроби зінтерпретувати творчу мовну особистість через ха-
рактерні дискурсивні практики, порівн.: хобі, забобони, анекдоти19 як актив-
но мовно-мовленнєвий зріз сімдесяти майстрів художнього слова — від Воло-
димира Базилевського, Євгена Барана — до Володимира Шавкошитного, Воло-
димира Яворівського. У двохсот десяти майстрово викінчених оповідях — дис-
курсивних практиках легко впізнаваними постають жартівливість та іронія, 
глибинна мудрість і молодеча зухвалість, гра з читачем й апеляція до нього. 

16 См.: Т.  Б .  Р адбил ь ,  Основы языкового менталитета, Москва 2010, с. 86–163; 
Т.  И .  Домбро ван ,  Язык в контексте синергетики, Одесса 2013, с. 94–123.

17 А .  З а г н і т ко ,  Теорія граматики і тексту, Донецьк, 2014, с. 156–178.
18 А .  З а г н і т ко , Словник сучасної лінгвістики…, с. 345–346.
19 Посмішка чорного кота: гобі, забобони,  анекдоти, Київ 2011.
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Загальнорівнева структура лінгвоперсонології ґрунтована на знакових по-
няттях лінгвоетнічності, комунікативності, когнітивності, соціальності, лінг-
вокультурологійності, лінгводискурсивності, що уможливлює вирізнення лінг-
воетнічного (мовна особистість та етнос), комунікативного (комунікативні ін-
тенції мовної особистості, її креативність, тактики й стратегії, комунікатив-
на компетенція), когнітивного (національно-когнітивна база, корпоративно-
когнітивна множина, концептосфера, концепти й категорії, символи й образи, 
поняття й смисли мовної особистості, мовного колективу), соціального (соці-
олінгвістичного (комунікативно-статусні ролі, соціолінгвістичний портрет ко-
лективу та ін.), лінгвокультурологійного („лінгвокультурна мотивація” особис-
тості, лінгвокультурні зразки й под.), лінгводискурсивного (комунікативні то-
нальності, комунікативні регістри, маркованість дискурсивними практиками 
особистості, колективу, типологія дискурсивних практик мовної особистості, 
первинні й вторинні смисли, ситуативно визначувані смисли тощо) рівнів. 

Встановлені ядрові категорії на кожному з рівнів мають особливості сво-
го вираження. Якщо торкатися комунікативного, лінгводискурсивного та інших 
рівнів загальнонаціональної мовної особистості, вони корелюють із загальна-
ціональним фондом мовної пам’яті, функційними виявами мови тощо. Загаль-
нонаціональна множина дискурсивних практик знаходить відбиття в тлумачних 
словниках, за якими легко простежити й динаміку словникового складу, збіль-
шення ємності тих чи тих тематичних угруповань, розширення / звуження се-
мантичного багатства загалом та окремого слова зокрема. 

Кожний тлумачний словник є відносним зрізом відносного семантичного 
простору мови в усіх вимірах. Так, від перших граматик української мови й до 
найостанніших усталеною є частиномовна класифікація та її відбиття в різно-
манітних словниках, особливо там, де наявні різноманітні перехідні площини 
— словоформа набуває функційно іншого вияву, відповідно по-іншому його 
розглядають у лексикографії (порівн., напр. (23), (24), (25), (26), (27), (28), 
(29)20). 

На початку ХХ ст. у всі нормативні граматики й відповідно словники уві-
йшло поняття невідмінюваності (див.: (1), (2), (3) і далі), що охоплює іменни-
ковість, прикметниковість, постаючи в них як виняток. Для різноманітних дис-
курсивних практик семантичні й граматичні реалізації цього корпусу слів є до-
сить показовими, що підверджувано словниковою реальністю. 

Для комунікативної компетенції мовної особистості знаковим є або сис-
темно нормативне вживання слова / слів у відповідних значеннях (див. озна-
ку (7)), або ж орієнтування на корпоративні зацікавлення (див. ознаки (4), (11)), 
або ж обігрування для отримання певного ефекту (див. ознаки (5), (10)). 

У цьому разі розглянуто тільки функційно-словникові вияви окремих лек-
сем, оскільки їхній викінчений аналіз вимагає досить широкої площі. Так, на-
приклад, з-поміж невідмінюваних слів у сучасній українській мові особливу 
роль відіграє їхнє функціонування з опертям на відповідну семантику. 

Якщо виходити з позиційного закріплення невідмінюваних лексем, то лег-
ко можна переконатися в наявності цікавих виявів їхньої частиномовної кате-
горизації (тут не заторкнуто питання про нульову відміну цих іменників та на-
явність 14 омонімійних формально- й семантично-відмінкових форм у систем-

20 Примітка .  Усі наведені в тексті статті ілюстрації (речення) наскрізно пронумеровані для 
зручності опису та відсилання до них. У дужках з цифровим позначенням уміщені поклики на 
потрібні ілюстрації, що наведені в тексті. 
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ному вияві21, про динаміку їхньої диференціації за родами в узусній та мовлен-
нєвій практиках, де використання таких лексем із відповідною категоризацією 
роду належить до комунікативної компетенції мовної особистості22, його соці-
ального / соціально-рольового статусу, наявності колективно інтенційних реа-
лізацій і т. ін.). Для спостереження можна використати кілька лексем: каре, ін-
диго, інженю. Слово каре в сучасних словниках та за інвентарем фактично-
го матеріалу з Національного корпусу української мови Національної академії 
наук України23 має такі значення: 1) ‘невідм., с. Бойове шикування піхоти у фор-
мі чотирикутника; застосовувалося з XVIII ст. перев. для відбиття кавалерій-
ських атак’: (1)24 Після того [присяги прапорові] полк знову вишикувався в каре, 
командир з комісаром стали поруч на поличку тачанки (Ю. Смолич)25; (2) Три-
чі налітали дроздовці на це маленьке каре, … але щоразу на землю падала біль-
шість вершників (П. Панч); (3) Пролунали команди. Загриміли барабани. Ско-
лихнулися і завмерли прямокутники каре, рівні й застиглі, мов витесані із ка-
меню. Блискуча кавалькада придворних і генералів на чолі з імператором ру-
шила вздовж фронту (В. Малик); (4) Наш взвод розвертався в каре — лицем 
до ворожої кінноти. Передні лягали, ті, що позаду, ставали на коліна, а ще 
задні на весь зріст цілились в уявну кінноту (А. Дімаров); (5) Солдати підійшли, 
стали навпроти і почали розвертатися в каре, попереду із рипінням викоти-
лися візки із гарматами й каноніри почали розвертати їх, наводячи мідні жер-
ла на козаків (Д. Білий); 2) ‘невідм., с. Різновид жіночої зачіски середньої до-
вжини перев. з прямою гривкою’: (6) Навіщо вона постриглася сьогодні? Зро-
била якесь зовсім коротке каре. Такі зачіски чомусь завжди додають віку 
(І. Карпа); (7) Каре стало користуватися популярністю після Першої світової 
війни, зокрема завдяки танцюристці Ірені Касл (із журн.); 3) ‘у знач. прикм. 
У формі чотирикутника’: (8) Вивчаю Віку поглядом .. Темні кільця довкола очей, 
зачіска каре (Любко Дереш); (9) Комір каре. У першому значенні констато-
вано відтінок ‘Про те, що має форму чотирикутника’: (10) Посередині каре, 
на вільному місці плацу, як мушина крапка на шибці вікна — стояв крихітний 
аналой (Ю. Смолич); (11) Всього шість п’ятиповерхових будинків, стулившись 
у каре, оточували двір (О. Ірванець). Перший прискіпливий погляд на увесь фак-
тичний матеріал сигналізує про відносну умовність частиномовно-категорійної 
кваліфікації семантичного простору лексеми каре. Якщо порівняти (8) — 
зачіска каре, (9) — колір каре як підтвердження прикметникового частиномов-
ного статусу (в реченні каре на формально-граматичному рівні є означенням, 
ґрунтованим на формі підрядного прислівного синтаксичного зв’язку слабке 
прилягання) і (1) — вишикувався в каре, (4) — розвертався в каре, (5) — поча-
ли розвертатися в каре, де в усіх випадках конструкція в каре є постдієслівною, 
що актуалізує семантику дієслова розвертатися і є носієм окремої пропози-
ції, легко помітити — функційно в каре є ‘у знач. присл.’. Подібне твердження 

21 А .  П .  З а г н і т ко ,  Типологія категорійної семантики невідмінюваних іменників, [в:] Ак-
центологія. Етимологія. Семантика, Київ 2013, с. 613–632.

22 Примітка .  Якщо враховувати кваліфікаційні ознаки дискурсивних практик у лінгводис-
курсивному аналізі мовної особистості, вживання іменників нульової відміни може поставати од-
ним з аспектів кваліфікації мовної особистості за кількома такими ознаками (порівн. (2), (4), (6) 
та ін. ознаки).

23 А .  З а г н і т ко ,  І .  Данилюк ,  Ж .  Кра сноб а є в а -Чорн а ,  О .  Пут і л і н а ,  Г.  Си -
т а р ,  Парадигмально-категорійні основи прикладної лінгвістики, Вінниця 2015, с. 13–70.

24 Примітка .  Розпочато нумерацію ілюстративного матеріалу.
25 Примітка .  Тут і далі тлумачення й приклади почерпнуто з Віртуальної лексикографіч-

ної лабораторії Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
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легко аргументувати порівнянням із подібними конструкціями в постдієслівній 
синтаксичній позиції лексеми розвертатися, що марковані підрядним прислів-
ним синтаксичним зв’язком у формі прилягання. Для дієслова розвертатися 
з його десятьма системно закріпленими значеннями семантика ‘Повертаючись, 
змінювати своє положення або напрям свого руху; робити розворот’ у словни-
ку констатована після значення ‘розм. Переставати бути згорнутим, скрученим; 
розгортатися, розправлятися’. За врахування наявності в семантичні структу-
рі дієслівної лексеми розвертатися просторової семи як основної аналізова-
не значення має бути першим (у цьому разі не розглянуто особливості реалі-
зації просторової семи — нульова / формально виражена, оскільки важливим 
є те, що розвертатися можна тільки в межах певного простору): (12) Він [те-
плохід] зайшов у тиху бухту і став розвертатися (в бухті), щоб причалити 
до пристані (В. Собко); (13) Машина в’юнко виписувала віражі, різко зміню-
вала швидкість розверталася на місці (із журн.); (14) Не глянувши на подру-
гу, Марійка круто розвернулась і швидко подалась до лісу (О. Донченко) — ну-
льове вираження; (15) Пролунала команда, і ми спинились. Потім колона роз-
вернулася й загородила шлях (П. Колесник) — нульове вираження. Функційний 
вияв в каре є адвербіальним, ідентичним до (16), (17), (18), (19), порівн. також: 
(16) Ріос ще трохи зачекав на порозі, розвернувшись боком і нахиливши голо-
ву (А. Азімов); (17) Переяславські сотні зрештою розвернулись тилом до Во-
вчого Хвоста (І. Білик); (18) У бушуванні прожектора моряцькі машини роз-
вернулися в ряд (М. Вінграновський); (19) У бушуванні прожектора моряцькі 
машини розвернулися в ряд (із журн.). У (16) — боком, (17) — тилом, (18) — 
в ряд за особливостями внутрішньореченнєвої позиції підтверджують адвербі-
альний статус синтаксем, хоча в сучасних лексикографічних тлумачних словни-
ках така реалізація не знаходить відбиття. Винятком можуть бути окремі лек-
семи зразка кидком, ривком, у яких словники констатують: кидком — ‘присл. 
Швидко кидаючись або швидко кидаючи’: (20) Єдиний рятунок для них [ото-
чених] в цю мить — кинутись кидком саме вперед (О. Гончар); (21) Не напа-
дав, а підходив. Чому ж підходив? А як саме підходив? Крадькома чи кидком? 
(В. Фіялко); (22) Юнак миттєво оцінив всю складність ситуації — кидком ви-
передив усіх (із журн.); ривком ‘у знач. присл. Одним різким коротким рухом; 
поривчасто’: (23) Він став оглядати мотор, непомітно поставив на місце де-
таль (раніш зняту). Потім сів на мотоцикл, ривком натиснув ногою — мотор 
зразу ж завівся (А. Головко); (24) Допаливши цигарку, рвучким ривком вики-
нув [Мартин] її за вікно на вулицю (Г. Епік); (25) Запалившись, Оля з останніх 
сил, ривком, викручує ногу, і переслідувач... летить сторч головою (Л. Юхвід); 
(26) Він ривком притягнув до себе Марґариту (О. Авраменко, В. Авраменко); 
стрибком — ‘у знач. присл. Різко змінюючись’: (27) Надпровідність полягає 
в тому, що при наднизьких температурах, різних для кожного металу, у них 
стрибком, практично до нуля, падає опір. Матеріал стає надпровідним 
(з наук.-попул. літ.). До цього слід додати, що лексеми зразка ривком, стриб-
ком подані у відповідних лексикографічних статтях лексем ривок, стрибок 
як окремий вияв їхньої семантики. Нижче також наведено в статті іменнико-
вої лексеми ривок — ривками — ‘у знач. присл. Порушуючи ритм чого-небудь; 
неритмічно, нерівномірно’: (28) Кашубський ігнорував будь-які планові основи 
постачання експедиції, вся робота велась ривками, штурмівщиною (Л. Дми-
терко) з відтінком ‘Неплавно’(29) Щось крикнули з гурту, та Саїд не озирався. 
Відкрив допоміжний кран пального, і машина ривками понесла в гори (Іван Ле), 
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а в статті — стрибок — стрибками: ‘у знач. присл. Підскакуючи при перемі-
щенні від поштовхів, коливань і т. ін.’, порівн.: (30) Дерев’яний рибальський чо-
вен пливе стрибками (з наук.-попул. літ.). Для мовної особистості з її лексико-
ном як відбиттям загальнонаціонального істотним є не тільки знання загально-
го семантичного простору слова, але й уміння розпізнавати й упізнавати його 
категорійно-частиномовну семантику.

Побіжний погляд на виявлюваність лексичного потенціалу слова в сучас-
них тлумачних словниках свідчить, що категорія лексичного значення має осо-
бливий статус у лінгвоперсонології з виявом на комунікативному, лінгводис-
курсивному, когнітивному рівнях. Лексичне значення співвіднесене з усіма 
рівнями лінгвоперсонології, навантаження ж відповідних її форм спрямоване 
на перспективу студіювань. 

Відбиваючи сукупність більшості загальнонаціональних лінгводискурсив-
них практик, тлумачний словник спрямований на всеохопність відбиття значен-
ня слова. Сумарна кількість функційних виявів словоформи з тим чи тим зна-
ченням може репрезентувати її лексемну окремішність (див.: (20), (21)), низька 
частота реалізації — свідчить про зв’язок з основним (ієрархічно вершинним) 
значенням і кваліфікацію ‘у знач.’ (порівн.: (23), (24), (25), (26)). 

З мовною компетенцією пов’язана й кваліфікація невідмінюваних лексем, 
що можуть у межах свого значення охоплювати іменниковий, прикметниковий, 
прислівниковий статуси (індиго, ін-фоліо), прикметниковий і прислівниковий 
(ін-октавіо). Загалом невідмінюваність як мовно-корсетна особливість заслу-
говує на окремий розгляд у лінгвокреативному й лінгвокогнітивному вимірах 
лінгвоперсонології, не кажучи про форми на зразок вечорами, веснами, дня-
ми, ранками або лексеми з максимальним / відносним потенціалом граматиза-
ції (іти, піти, ходити). Перспективними є студії з усіх рівнів мовної особистос-
ті та встановленням площин найактивнішої взаємодії ядрових категорій лінгво-
персонології. 

Теорія мовних рівнів відкриває перспективи студіювання індивідуальних 
портретів лексичних, морфологічних, синтаксичних, словотвірних мовних осо-
бистостей, функційне навантаження принципів орфографії26 як поєднання від-
биття й умовності та пунктуації27 — індивідуальних портретів орфографічних, 
пунктуаційних мовних особистостей. 

Для лінгвоперсонологійних описів істотним є встановлення здібностей но-
сіїв мови з простеженням максимального / мінімального нахилу до варіантнос-
ті — фонетичної, фонологічної, морфемної, семантичної. 

Сучасна лінгвоперсонологія з її кількома рівнями, з-поміж яких найбільш 
опрацьованими є комунікативний зі спробами визначення типології прагма-
тичних інтенцій, вияву різного характеру девіацій, напрямів реалізації прин-
ципів комунікації з їхніми максимами й постулатами, простеженням комуніка-
тивних стратегій і тактик, когнітивний із послідовним розглядом певних кон-
цептосфер, встановленням співвідношення когнітивних глибин із формально-

26 См., напр.: Е .  Н .  Тат а ринц е ва ,  Лингвоперсонологическое функционирование принци-
пов русской орфографии, Автореф. канд. филол. наук, Барнаул 2007, с. 4–14.

27 Примітка .  Статус функційно-авторського принципу пунктуації є особливим: він не по-
кривається навантаженням структурного, семантичного й інтонаційно-ритмового. Його вияви 
в індивідуальному мовленні автора, його дискурсивних практиках розкриває особливості став-
лення митця до розділових знаків загалом та їхнього статусу в актуалізації, смисловому творенні 
зокрема (див.: А .  П .  З а г н т і т ко ,  Теоретична граматика української мови. Морфологія. Син-
таксис, Донецьк 2011, с. 525–784). 
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поверхневими. Останнім часом певного розпросторення набувають студіюван-
ня лінгводискурсивних практик, встановленням їхньої національно-мовної спе-
цифіки. Особливої уваги потребує розгляд комунікативних — лінгводискурсив-
них тональностей, лінгводискурсивних регістрів — з характеристикою рівнів 
мовної особистості на кожній з окреслених площин лінгвоперсонології. 
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STRESZCZENIE. W artykule opisano naturę oraz skutki przemian językowy-styli-
stycz nych na materiale współczesnej prasy ukraińskojęzycznej, co z kolei wpływa na orga-
ni zację środków językowych. Wzmacnianie informacyjnej normy mediów, еksplikacja 
funkcji powiadomienia i wpływu, wyrażających się w modyfi kacji subiektu nadawania, re-
pre zentacji stosunków nadawcy z adresatem, generują dialogiczność tekstu, a w jej wyni-
ku – іntertekstualność i precedentność. Іntertekstualność jako przejaw dialogiczności prze-
analizowano na językowym materiale ukraińskiej prasy lat 2000–2015.

DIALOGIC ASPECT OF THE LANGUAGE OF MASS-MEDIA
(ON THE MATERIAL OF UKRAINIAN MASS-MEDIA OF 2000–2015)

OLENA ILCHENKO
National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv — Ukraine

ABSRACT. In the article the nature and consequences of language-stylistic changes are 
described on the material of modern Ukrainian-language mass-media that infl uence the orga-
nization of language means. Strengthening of informative norms of mass-media, explication 
of functions of a report and infl uence that is expressed in the modifi cation of broadcasting 
subject, in the representation of relations of the addresser and an addressee induce to the in-
volvement of the dialogical principle that appears in intertextuality and precedentcy. Intertex-
tuality as a display of dialogical principle is analysed on the language material of Ukrainian 
mass-media of 2000 – 2015.

Із 90-х рр. ХХ ст. наукові праці, присвячені аналізу різних аспектів публі-
цистичного стилю, фіксують зміну „інформаційної норми в стилі, з чим 
пов’язане посилення інформаційної норми ЗМІ”1. Зміна інформаційної нор-

ми трансформувала функцію впливу й інформативну функцію. Взаємовідно-
шення названих функцій, їхня сутність, вага в мові ЗМІ, а також засоби їхньої 
реалізації помітно змінилися. У мові сучасних ЗМІ ці дві функції „виступають 
у своїй головній ролі — інформування й вираження експресії”2. Інформування 
прагне до достовірності, фактичності. „Функція впливу відходить від однопла-
новості й імперативності: у комунікативному акті ніби врівноважуються ролі 

1 Л .  Р.  Дуска е в а ,  Языково-стилистические изменения в современных СМИ, [в:] Стили-
стический энциклопедический словарь русского языка, под. ред. М .  А .  Кожиной , Москва 2003, 
с. 664.

2 Там  же , с. 666.
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адресанта й адресата”3. У сучасній мові українських ЗМІ матеріалізація функції 
впливу урізноманітнюється, стає більш індивідуалізованою.

У мові сучасних ЗМІ збагачується концепція адресата. Під адресатом розу-
міють не однорідну масу, а вельми різноманітну публіку з різними інтересами, 
інформаційними запитами й поглядами. Вплив перерозподілу статусу адресан-
та й адресата в сучасних ЗМІ відобразився на рівні тексту, спонукаючи до ді-
алогічності, що стала конструктивною, фундаментальною ознакою мови ЗМІ4. 
Щоб репрезентувати результати свого аналізу й переконати реципієнтів у їх-
ній достовірності, публіцист стимулює свою мисленнєву діяльність і мислен-
ня реципієнтів. Автор публіцистичного тексту не стверджує, не подає готових 
істин, а разом із читачем формує думку про об’єкт5, тому чужу позицію він пе-
редає цитуванням, переказуванням, а також уключенням у свій текст фрагмен-
тів інших текстів, де висвітлено оригінальні погляди6. Відбувається “інтелекту-
альна бесіда” адресанта й адресата. Важливою рисою вираження діалогічнос-
ті в мові ЗМІ є „використання деформації прецедентних текстів”7. Прецедентні 
тексти — вияв інтертекстуальності.

З огляду на викладене вище, можна стверджувати, що обрана для аналізу 
тема є актуальною; необхідність її вивчення підтверджує мовленнєва рефлексія, 
зафіксована картотекою, що налічує понад 3000 одиниць, дібраних з україно-
мовних матеріалів друкованих, телевізійних і електронних ЗМІ за 2000–2015 рр.

Мета цієї розвідки — виявити елементи інтертекстуальності в українських 
текстах ЗМІ, що є наслідком діалогічності сучасних ЗМІ.

Інтертекстуальність як домінантну ознаку мови сучасних ЗМІ досліджу-
вали В. Бабенко, В. Бородачов, Л. Дускаєва, О. Рябініна, О. Сербенська, Л. Си-
нельникова, І. Соболєва й ін. Авторка цієї статті теж неодноразово зверталася 
до розробки теми інтертекстуальності в мові ЗМІ8.

Термін „інтертекстуальність” уведений у науковий обіг Р. Бартом і Ю. Кри-
сте вою на позначення явища „тексту в тексті”9. Цим поняттям оперує багато до-

3 Там  же .
4 См.:  Ю .  Г.  Дишкан т , От экспрессивности к коммуникативному эффекту в газетных 

текстах, [в:] „Русская филология. Украинский вестник” 2000, № 3–4 (17), с. 29; Л .  Р.  Дуска е -
ва ,  Указан. источник, с. 670; Н .  Н .  Кохт е в ,  Публицистический стиль, [в:] Русский язык: эн-
циклопедия, Москва 2003, с. 399.

5 См.: Л .  Р.  Дуска е в а ,  Указан. источник, с. 670; Г.  Я .  Сол г а ник , Публицистический 
стиль, [в:] Стилистический энциклопедический словарь русского языка, под. ред. М .  А .  Кожи -
ной , Москва 2003, с. 314.

6 См.: Л .  Р.  Дуска е в а ,  Указан. источник, с. 670.
7 Там  же .
8 О .  А .  І л ьч е н ко ,  Джерела виникнення інтертекстуальності в україномовних ЗМІ по-

чатку ХХІ ст., [в:] „Дослідження з лексикології і граматики української мови” 2012, вип. 11, 
с. 54–61; О .  А .  І л ьч е н ко , Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних ЗМІ по-
чатку ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень), [в:] „Лінгвістичні дослідження”, 
за ред. проф. Л .  А .  Лисиченко ,  Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків 2013, вип. 35, 
с. 155–160; О .  А .  І л ьч е н ко ,  А .  О .  Свердлик , Інтертекстуальність у діалогічному ви-
мірі (на матеріалі сучасних україномовних і англомовних ЗМІ), [в:] „Матер. ІV Міжнар. наук. 
конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»” 2014, с. 103–108; 
О .  А .  І л ьч е н ко , Мовностилістичні модифікації преси ХХІ ст.: природа й наслідки, [в:] „Лінг-
вістичні дослідження”, за ред. проф. Л .  А .  Лисиченко , Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковоро-
ди, Харків 2011, вип. 31, с. 157–161; О .  А .  І л ьч е н ко , Прецедентність як ознака текстів сучас-
ної преси (на матеріалі метафоричних словосполучень), [в:] „Лінгвістичні дослідження”, за ред. проф. 
Л .  А .  Лисиченко , Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків 2012, вип. 34, с. 97–100.

9 Е .  А .  Бажено ва , Интертекстуальность, [в:] Стилистический энциклопедический сло-
варь русского языка, под. ред. М .  А .  Кожиной , Москва 2003, с. 104; О .  О .  Маленко ,  Інтер-
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слідників, приймаючи його як одну з важливих текстових категорій10. Науков-
ці виділяють спільне у всіх визначеннях інтертекстуальності — „вихід за межі 
тексту”11. 

Словникові статті подають таке трактування зазначеного поняття: інтер-
текстуальність (від лат. inter і текст) — текстова категорія, що відображає 
спектр міжтекстуальних відношень, діалогічна взаємодія текстів у процесі їх-
нього функціонування12. Формально інтертекстуальність виражається у вигля-
ді інтертекстів — „текстуальний засіб інтертекстуальності, що формально ви-
являє зв’язки з текстом-денотатом (прототекстом) і містить його смисловий по-
тенціал; це „чуже слово” у „своєму” тексті”13. Розмаїття існуючих інтертексту-
альних концепцій учені об’єднують у дві групи: „у широкому плані інтертек-
стуальність розуміють як універсальну властивість тексту (текстуальності) за-
галом; у вузькому — як функціонально зумовлену специфічну властивість пев-
них текстів (чи типів тексту)”14.

Широкий підхід до інтертекстуальності передбачає вивчення кожного тек-
сту як інтертексту. Між новим текстом і попереднім „чужим” існує загальний 
інтертекстуальний простір (єдиний „інтертекст” — своєрідний передтекст кож-
ного нового тексту), що вбирає весь культурно-історичний досвід особистості15. 
Таке бачення інтертекстуальності „розмиває” поняття „тексту” й „інтертексту”: 
„текст мислиться ніби зітканим із „цитат без лапок”16. О. Сербенська й В. Бабен-
ко підтримують думку про те, що „кожен текст, по суті, є інтертекстом: у ньому 
наявні інші тексти (на різних рівнях або в майже невпізнаних формах)”17.

У вузькому плані „під інтертекстуальністю розуміють такі діалогічні 
зв’язки, за яких один текст уміщує конкретні та явні посилання на попередні 
тексти”18. За таких умов автор цілеспрямовано включає в текст фрагменти „чу-
жих” текстів, а адресат інтерпретує авторську інтенцію й сприймає текст у його 
діалогічній співвіднесеності19. Саме таке трактування інтертекстуальності під-
тримуємо в цій науковій розвідці.

Спеціальний поділ інтертекстів мови преси запропонувала О. Рябініна, яка 
класифікує інтертексти так: 1) цитати — це інтертексти, що „передбачають 
дослівне введення частин прототексту до структури тексту”; 2) алюзії — це за-
соби інтертекстуальності, що базуються на ключових словах, які дають змо-
гу відновити цілий текст; 3) фреймові репрезентанти „ґрунтуються на мовних 
і позамовних відомостях”, вони „наділені стійким асоціативно-контекстуальним 
зв’язком із позамовними чинниками”; 4) перифрази — засіб інтертекстуаль-
ності, яку „забезпечує відсилання до джерела породження та фонових знань 
тек с ту альність в українській постмодерній поезії: діалог культурних кодів, [в:] „Лінгвістичні 
дослідження” за ред. проф. Л .  А .  Лисиченко , Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Хар-
ків 2008, вип. 25, с. 124.

10 О .  А .  Сербен с ь ка ,  В .  В .  Бабен ко , Основи мовотворчості, Львів 2007, с. 6.
11 Там  само .
12 Е .  А .  Бажено ва , Указан. источник, с. 104; Г.  М .  Сют а ,  Інтертекстуальність, 

[в:] Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В .  М .  Русанівський , О .  О .  Тараненко  та ін., 
вид. 2-е, випр. і доп., Київ 2000, с. 234.

13 О .  К .  Ряб і н і н а , Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвіс-
тичний аспект, Харків 2008, с. 5.

14 Е .  А .  Бажено ва , Указан. источник, с. 105.
15 Там  же .
16 Г.  М .  Сют а ,  Зазнач. джерело, с. 234.
17 О .  А .  Сербен с ь ка ,  В .  В .  Бабен ко , Зазнач. джерело, с. 6.
18 Е .  А .  Бажено ва , Указан. источник, с. 105.
19 Там  же .

http://www.mau-nau.org.ua



36 О .  Ільченко

реципієнтів, унаслідок відбувається не лише «відгадування» референта”, 
„але й оцінювання його в контексті матеріалу”; 5) центонні тексти „здатні вмі-
щувати в невеликому обсязі більше інформації”, відсилати водночас до кіль-
кох прототекстів20, напр., Ситуація нагадує „переговори Герасима та Му-Му”, 
влучно зазначив Олександр Волков, який не бере участі в переговорах і охоче ви-
конує роль парламентського коментатора (Самостійна Україна, ч. 18, 2002), 
де процитовано О. Волкова, а сама цитата містить алюзію, що актуалізує ін-
формацію про тургенєвських героїв — німого Герасима й собаку Му-Му; Камо 
грядеші, соціалісти? (Без цензури, № 7, 2004) або Камо грядеші, вища шко-
ло? (Комуніст, № 16, 2006), де актуалізовано назву історичного роману „Камо 
грядеші” („Куди йдеш”) польського письменника Г. Сенкевича (1846 – 1916), 
а разом із тим, і сюжет роману, що репрезентує драматичну сторінку римської 
і світової історії, охоплюючи останні чотири роки правління імператора Не-
рона (64 – 68 рр. н. е.); Спляча красуня. Новий арт-проект, за умовами якого 
дів чата в білих сукнях спатимуть, а їх цілуватимуть охочі чоловіки. Дівчина 
має право відкрити очі у відповідь на поцілунок, який їй сподобався (1+1, ТСН 
особливе, 16.08.2012), де не тільки назва проекту повністю збігається з назвою 
відомої казки Ш. Перо, але й сама ідея  цілком запозичена з відомого сюжету; 
Останній дзвоник військових (1+1, ТСН, 28.02.2015), де йдеться про достро-
ковий випуск курсантів в українських військових вишах, що пов’язано з ан-
титерористичною операцією на сході України. Цей приклад передає символі-
ку останнього дзвінка середніх навчальних закладів — указує на закінчення на-
вчання й перехід до нового життєвого етапу. Натяки (замість прямих формулю-
вань думки), питальні речення (що спонукають до роздумів), приховування чіт-
кої оцінності, відсутність категоричності в оцінках, неоригінальні, але експре-
сивні, назви, що певною мірою економлять мовні ресурси, але при цьому міс-
тять потужний інформативний потенціал, — важливі збудники використання 
інтертекстуальних елементів у сучасних україномовних ЗМІ, які реалізують ді-
алогічність як фундаментальну ознаку публіцистичного тексту, що стає „посе-
редником діалогу між адресантом і адресатом”21 чи, за ідеєю В. Шлейєрмахера, 

„діалогічним зв’язком тексту з мовою й епохою його створення”22.
Інтертекстуальність може виявлятися, як зазначалося, у використанні пре-

цедентних текстів — „потенційно автономних смислових блоків мовленнєво-
го відтворення, що актуалізують важливу для автора фонову інформацію й апе-
люють до «культурної пам’яті» читача”23. Дослідження О. Рябініної показало, 
що „прецедентні тексти репрезентують культурне надбання певної епохи та ет-
носу”, їх виділення „має бути об’єктивним і повинно відбуватися на основі ак-
туалізації досвіду багатьох, оскільки це явище над-індивідуальне, «хрестома-
тійне»”, відоме всім мовцям, але „добір лінгвальних засобів прецедентних тек-
стів є суб’єктивним, оскільки підпорядкований інтуїції автора, який сподіва-
ється бути «прочитаним» і «зрозумілим»”24. Прецедентним текстам характер-
на багаторазова повторюваність в інтертекстуальному ряді. Такий текст мож-
на вилучити із мовленнєвого повідомлення без утрати пізнавально-естетичної 
цінності й використовувати як самостійне твердження в інших текстах25. Отже, 

20 О .  К .  Ряб і н і н а , Зазнач. джерело, с. 7–9.
21 О .  О .  Сел і в а н о ва , Лінгвістична енциклопедія, Полтава 2010, с. 136.
22 Там  само .
23 Е .  А .  Бажено ва , Указан. источник, с. 107.
24 О .  К .  Ряб і н і н а , Зазнач. джерело, с. 6.
25 См.: Е .  А .  Бажено ва , Указан. источник, с. 107.
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прецедентні вислови спираються на культурні фонові знання автора й читача. 
До прецедентних текстів належать загальновідомі цитати, імена персонажів, 
назви творів і їхніх авторів26. 

Науковці оперують також поняттям „прецедентний феномен”, що є „ко-
лективно надбаним наслідком емоційно-образного сприйняття унікально-
го феномена”27. Серед прецедентних феноменів традиційно розрізняють такі 
типи28:

• прецедентна ситуація („значима подія, що реально відбулася в житті ет-
носу й цивілізації”29) нерідко репрезентує особливу складність у процесі імену-
вання30, напр.: „Каштанова революція”. Помаранчеве цунамі над столицею 
(Молодь України, № 131, 2004) — ідеться про помаранчеву революцію кінця 
2004 р., пов’язану з порушеннями, виявленими під час президентських вибо-
рів. Цей приклад яскраво репрезентує проблему номінації прецедентної ситуа-
ції: перший номен (каштанова революція) указує на місце події (Київ — місто 
каштанів), другий (помаранчеве цунамі) — бурхливість, потужність, але локалі-
зованість події (цунамі (tsunami: tsu — гавань, бухта і nami — хвиля) — штор-
мові хвилі, що наганяють воду в бухту, гавань або на відкритий берег31). Київ-
ський Майдан набуває ознак концепту („одиниця пам’яті, яка містить сукуп-
ність знань про об’єкт пізнання”32, „ментальний субстрат” (В. Лукін)33), сим-
волізуючи вияв голосу українського народу, очевидно, тому й активно відобра-
жається в номінаціях прецедентних ситуацій: Опозиція звинуватила Якуновича 
в небажанні амністувати активістів „євромайдану” (http://ua.racurs.ua/new-
s/20135-opozycia, 22.12.2013). Особливості стилю ЗМІ змушують переосмисли-
ти прецедентні ситуації, використати їхні номінації в новій інтерпретації. Осо-
бливу винахідливість публіцисти демонструють у заголовках, назвах рубрик чи 
репортажів, напр.: Хрестовий похід. Представниця гурту „Фемен” бензопилою 
спиляла дерев’яний хрест на знак протесту проти вироку для Pussy Riot (Росія). 
Дівчата осквернили святиню: у церкві співали пісню про Путіна. Вони протес-
тували проти влади, а не проти церкви (1+1, ТСН, 17.08.2012).

• прецедентний текст („відомий твір, актуалізований в інших текстах, по-
вернення до якого кероване механізмами інтертекстуальності”34) — це потен-
ційно автономний смисловий блок мовленнєвого відтворення, що актуалізує 
важливу для автора фонову інформацію й апелює до „культурної пам’яті” ре-

26 См.: Там  же .
27 В .  В .  Кра сных , Грамматика лингвокультуры: определение некоторых базовых поня-

тий, [в:] „Мова і культура” 2009, вип. 12, т. ІV (129), с. 67.
28 См.: Там  же ;  Ю .  О .  Гарюнова , Функціонування власних назв у кінокритичному дис-

курсі: „чиста” номінація і прецедентність, [в:] „Вісник Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія” 2001, № 936, вип. 61, с. 71–74; Ю .  А .  Мельник , 
Прецедентні висловлення пісенного походження у сучасному російськомовному публіцистично-
му дискурсі, Сімферополь 2011; О .  В .  Найдюк ,  Семантичні та функціональні особливості 
прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі, Київ 2009; О .  О .  Сел і в а н о ва , Зазнач. 
джерело, с. 591; Н .  О .  Сунь ко ,  Інтертекстуальність та прецедентність як репрезентанти 
публіцистичного дискурсу (на матеріалі заголовків англомовних статей), [в:] „Вісник Житомир-
ського державного університету імені Івана Франка” 2011, вип. 58, с. 208–212.

29 О .  О .  Сел і в а н о ва , Зазнач. джерело, с. 591.
30 Див.: Там  само .
31 Н .  І .  Карп ен ко , Цунамі як різновид катастрофічних хвиль, [в:] Електронний ресурс: 

http://geoknigi.com/book_view.php?id=1320.
32 Там  само , с. 292.
33 Там  само .
34 Там  само ,  с. 591.
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ципієнта. Прецедентні тексти, як правило, зазнають зміни форми шляхом лек-
сичної субституції, що „дає змогу яскраво назвати текст, оскільки зміна ле-
жить на поверхні і дуже швидко сприймається адресатом”35: Москва сльозам 
не вірить (Без цензури, № 6, 2004); Сімнадцять миттєвостей зими (Дзер-
кало тижня, № 3, 2005); Крилаті ракети летять, летять, летять… (Ко-
муніст, № 57, 2005); Немертві душі (Комуніст, № 27, 2006); Зморені сонцем. 
Працівники ДАІ мають право виймати водія з-за керма й змушувати відпочи-
ти (1+1, ТСН, 09.08.2012); Дорогою ціною. У Криму втонув чоловік. Той, хто 
його намагався врятувати, теж утонув. Рятівник був другом потопельника 
(1+1, ТСН, 15.08.2012); Моя жахлива няня (1+1, ТСН, 27.01.2013); 33 корови, 
а може, й більше постраждали в дорожньо-транспортній аварії (Інтер, Ра-
нок, 22.04.2015); Поліцейська академія (1+1, ТСН, 06.05.2015) — про навчан-
ня українських поліцейських.

• прецедентне ім’я („індивідуальне ім’я відомої людини, персонажа тво-
ру, артефакту”36), напр.: Крила Антонова (Комуніст, № 10, 2006) — ідеться про 
авіаконструктора О. Антонова; Наш срібний „ВЄРКА” каже „айлюлю” Європі 
(Без цензури, № 20, 2007) — про результати участі Вєрки Сердючки в „Євроба-
ченні”; Його величність Володимир Третій (http://www.expres.ua, 08.03.2012) 
— про президента Росії В. Путіна, який обіймає названу посаду третій термін; 
Ахіллесова п’ята опозиції. Чому ПР домінує в мажоритарних округах (http://ty-
zhden.ua/politics, 08.10.2012; Український тиждень, № 40, 2012).

• прецедентне висловлення („репродукований продукт мовномисленнє-
вої діяльності; завершена й самодостатня одиниця, що може бути або не бути 
предикативною”37), напр.: Промінь світла в темному царстві рентгенодіаг-
ностики (Дзеркало тижня, № 4, 2000); Я вам пишу… (Голос України, № 48, 
2004) — назва газетної рубрики; Підеш направо… або Дорога перша (Кому-
ніст, № 98, 2005); Газові війни: національний інтерес біля розбитого корита 
(Комуніст, № 1, 2006); Нічия каші Лагербеку не зіпсувала (Український футбол, 
№ 88, 2007); Розділяй і йди в парламент (http://tyzhden.ua/politics, 08.10.2012); 
Архіви не горять (1+1, Світське життя, 08.03.2014) — ідеться про спробу зни-
щити важливі документи колишнім Президентом України В. Януковичем, його 
родиною та найближчим оточенням; Війна війною, а посівна за розкладом 
(1+1, ТСН тиждень, 06.04.2014); Росія затягнула удавку (ICTV, Факти тижня, 
22.06.2014) — ідеться про припинення постачання газу Росією в Україну; По-
верніть мене в Ростов до мами, — російські солдати-строковики в луганській 
лікарні (http://ipress/ua/news, 22.08.2014). 

Отже, прецедентними висловленнями стають сталі вислови відомих лю-
дей, крилаті фрази з кінофільмів, художніх творів, народної творчості, висло-
ви паремійного характеру. Їх уживають узуально, крім того, вони можуть ока-
зіонально трансформуватися. Реципієнт легко осмислює зміни, якщо вони на-
явні, й відновлює первинний вислів разом із його семантикою, зіставляючи її з 
новим контекстуально зумовленим значенням. Цей процес „відгадування” про-
вокує внутрішній діалог адресанта й адресата, а отже, діалогічність мови ЗМІ 
загалом.

35 М .  В .  Бойчу к ,  В .  М .  Бойчу к ,  Трансформовані фраземи як детермінанти експре-
сивності в заголовках періодичних інтернет-видань, [в:] „Наукові записки Національного універ-
ситету «Острозька академія»” 2015, вип. 53, с. 31.

36 О .  О .  Сел і в а н о ва , Зазнач. джерело, с. 591.
37 Там  само .
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В україномовних ЗМІ поч. ХХІ ст. відбуваються значні мовностилістичні 
зміни, зумовлені екстралінгвальними чинниками, що впливають на організацію 
мовних засобів. Посилення інформаційної норми ЗМІ, експлікація функцій по-
відомлення й впливу, що виражено в модифікації суб’єкта мовлення, репрезен-
тації стосунків адресанта з адресатом, спонукають до виникнення діалогічнос-
ті, яка виявляється в інтертекстуальності та прецедентності. Усе це позначено 
на мовному оформленні матеріалів сучасних ЗМІ.

Відомо, що оцінність є важливим побудником організації й добору мов-
них засобів у континуумі ЗМІ. В умовах сучасного демократичного суспіль-
ства оцінність набуває ознак „м’якості”, евфемістичності, неоднозначності, со-
ціальності. Соціальній оцінності підпорядковані інтелектуально-креативні зу-
силля публіцистів. Реалізацію функції впливу мови ЗМІ забезпечують, як пра-
вило, експресивні засоби, що все частіше до свого арсеналу залучають інтер-
текстуальні елементи, тому перспективу дослідження вбачаємо у вивченні ін-
тертекстуальності в аксіологічному аспекті.
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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrzono nowe przejawy leksyki żargonowej na ozna-
czenie procesów negatywnych w języku mediów drukowanych. Podjęto próbę grupowania i 
usystematyzowania jednostek żargonowych według zakresu ich zastosowania. Zdefi niowano 
rolę słownictwa żargonowego w języku mediów drukowanych, rozpatrzono oddziaływanie 
czynników pozajęzykowych na język publicystyki ukraińskiej. 

 NEW DETECTS OF SLANG FOR MARKING NEGATIVE PROCESSES IN 
THE LANGUAGE OF MODERN UKRAINIAN PERIODICALS

YULIIA KALUZHYNSKA
SHEE “Hrygoriy Skovoroda Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University”, 

Pereyaslav-Khmelnytsky — Ukraine

ABSTRACT. The article deals with the new detects of slang for marking negative pro-
cesses in the language of mass media. The effort to group and systematize slang by the sphere 
of its use has been made. The stylistic role of slang in the language of modern periodicals is 
defi ned, the infl uence of extra linguistic factors on the language of Ukrainian periodicals has 
been analyzed.

Засоби масової інформації є одним з елементів громадського життя, що ак-
тивно реагує на суспільні процеси, віддзеркалює їх, впливає на свідомість 
людей. Здатність швидко й майже повністю охоплювати найширші аудито-

рії дає їм змогу формувати суспільну думку, визначати духовні цінності і под. 
За роки незалежності України, метою яких були демократизація суспіль-

ства, скасування цензури, зняття суворих стильових норм, розпочалася лібера-
лізація газетної мови, посилилися надходження зниженої лексики в мову преси. 
Подібні зміни притягували увагу багатьох лінгвістів. О. Тараненко1 стверджує, 
що вони були викликані прагненням значної частини суспільства і ЗМІ до біль-
шої простоти мовлення.

1 О .  О .  Тараненко , Колоквіалізація, субстантивація та вульгаризація як характерні яви-
ща стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.), [в:] „Мовознавство” 2002, № 4–5, 
с. 35.
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42 Ю .  Калужинська

Особливості газетної мови розглядали провідні українські дослідники, зо-
крема такі мовознавці, як: А. Васильєва2, Н. Голікова3, М. Жовтобрюх4, Н. Лин-
ник5, Л. Масенко6, О. Пономарів7, О. Сербенська8 та ін.

Соціально-політичні процеси останніх років обумовили зміни в лексико-
семантичній системі української мови. Дев’яності роки ХХ ст. започаткували 
новий етап поступу української мови. Політичні, економічні, соціокультурні 
зміни стали одним з основних чинників потужного „жаргонного вибуху”9. Від-
мова від бюрократичних елементів „канцеляриту” викликала потребу в запо-
вненні утворених лакун елементами інших стилістичних шарів, зокрема усно-
розмовною та жаргонною лексикою. Це призвело до активного використання 
жаргонних одиниць у мові української періодики, де для відображення фактів 
і подій та супровідної оцінки експресивно-оцінна лексика відіграє значну роль 
саме тому, що номінативна функція жаргонізмів тісно пов’язана з образністю, 
їх і використовують у мові газети для надання описуваним фактам і подіям пев-
ної оцінки. 

Мова сучасних газет підвищено експресивна. Експресивна функція набу-
ває нових виявів у вживанні стилістично зниженої лексики, що має потужний 
експресивно-емоційний потенціал. Дослідженню цього шару лексики, умовам 
її функціонування в сучасному газетно-публіцистичному дискурсі присвячені 
праці вітчизняних та зарубіжних учених. Цей напрям репрезентують в украї-
ністиці праці В. Балабіна10, Р. Бесаги11, Б. Коваленка12, С. Мартос13, А. Семіва14; 
на матеріалі російської мови — насамперед такі українські дослідники, як 
Л. Кудрявцева15 та Л. Синельникова16.

Жаргонізми використовують певні соціальні групи, але сьогодні ними ак-
тивно оперують і журналісти. Характерним для періодичних видань є викорис-
тання одиниць, що мають статус кримінального жаргону (шити17 — „необґрун-
товано звинувачувати когось у чомусь”; мокрий18 — „пов’язаний з убивством, 

2 А .  Н .  Васильева , Газетно-публицистический стиль, Москва  1982, с. 198.
3 Н .  С .  Голікова , Етикет і культура мовного спілкування у вищій школі, Дніпропетровськ 

2009, с. 157.
4 М .  А .  Жовтобрюх , Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), 

Київ 1970, с. 304. 
5 Н .  В .  Линник , Вживання зниженої лексики у мові друкованих засобів масової інформації та 

її вплив на норми літературної мови, [в:] „Культура народов Причерноморья” 2004, № 49, с. 65– 67.
6  Л .  Т.  Масенко , Мова і політика, Київ 1999, с. 100.
7 О .  Д .  Пономарів , Стилістика сучасної української мови, Київ 1993, с. 19–20.
8 О .  А .  Сербенська , Нові тенденції у мові сучасної преси, Київ 1998, с. 106.
9 Л .  О .  Ставицька  Український жаргон. Словник, Київ 2005, с. 12
10 В .  В .  Балабін , Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу, Київ 

2002, с. 315.
11 Р.  В .  Бесага , Нестандартизовані елементи в українській літературній мові, Ужгород 

1996, с. 241. 
12 Б .  О .  Коваленко , Стилістично занижена лексика в мові сучасної української 

публіцистики, Кам’янець-Подільський 2002, с. 182.
13 С .  А .  Мартос , Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона, Херсон 2006, с. 244.
14 А .  Р.  Семів , Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній 

французькій мові (на матеріалі мови преси), Київ 2001, с. 19.
15 Л .  А .  Кудрявцева ,  Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія — 

вплив — маніпуляція, [в:] „Мовознавство” 2005,  № 1, с. 58–66.
16 Л .  Н .  Синельникова , Когнитивно-языковая характеристика современного лирическо-

го сюжета, Краснодар 1994, с. 438.
17 Л .  О .  Ставицька ,  Зазнач. джерело.
18 Там  само , с. 220.
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Нові вияви жаргонної лексики на позначення негативних 

про цесів у мові сучасної української публіцистики

кровопролиттям”; мокра справа „убивство”; криша19 — „1. Голова, мізки, здо-
ровий глузд; 2. Зв’язки у владних та правоохоронних структурах”; відмазати20 
— „виправдати когось, зняти звинувачення з когось, підтримати когось, виручи-
ти, часто за допомогою грошей”; замовити21 — „організувати чиєсь вбивство 
на замовлення, найняти кілера для вбивства когось”; відмазатися22 — „виправ-
датися, зняти з себе звинувачення (як правило, заплативши гроші); ухиляти-
ся від якоїсь роботи”; дах23 — „1. Голова, мізки; 2. Прикриття від рекету, мафії; 
3. Зв’язки у владних, бізнесових, правоохоронних структурах”; сходняк24 — „зі-
брання злодіїв”; показуха25 — „показування чого-небудь у прикрашеному ви-
гляді, що не відбиває справжньої суті справи, щось показне”, напр.: Перебува-
ючи на допиті, досвідчена адвокат зрозуміла, що хлопчині „шиють” вчинен-
ня тяжких злочинів („Високий замок”, 21.11.2014 — далі ВЗ); „Мокра справа” 
(„Україна молода”, 13.11.2014 — далі УМ); Прокурор Пацкан — кримінальна 
криша корупції на Приірпінні („Народна воля”, 11.07.2014 — далі НВ); Роман 
Федин „кришував” наркотрафік і займався прикриванням фальсифікації вибо-
рів до парламенту (ВЗ, 05.01.2015); Роман Федик: Звільнивши з-під варти поро-
діллю, я став “дарувальником” наркотрафіку (ВЗ, 05.01.2015); Прокурор Пац-
кан “відмазує” подєльніка Федорука від кримінальної відповідальності (НВ, 
11.07.2014); Співробітники УБОЗ ГУ МВС у Львівській області затримали 
31-річного жителя Дрогобича, який „замовив” два вбивства (ВЗ, 06.11.2014); 
Через „великі почуття” замовила дружину коханця (ВЗ, 13.03.2015); Коли 
у Шевченківському районному суді розпочався процес над чотирма правоохо-
ронцями з райвідділу міліції, чимало відомих правозахисників у приватних роз-
мовах з кореспондентом “ВЗ” скептично зауважили, що міліціонери “відма-
жуться” від відповідальності або ж будуть покарані умовними строками 
ув’язнення (ВЗ, 31.10.2014); Ось і було вирішено влаштувати великий „сход-
няк” та розібратись із територіальними питаннями („Київ вечірній”, 26.02.15 
— далі КВ); Ще й на депутатську “показуху” грошенят підкинули: висвітлен-
ня діяльності ВР по ТБ і радіо та офіційна преса подорожчали на 5 млн. (ВЗ, 
15.01.2015). 

Кримінальні жаргонізми активно використовують на позначення інших 
суспільно-політичних понять та процесів, напр.: накрити26 — „виявити ко-
гось”; здавати27 — „зраджувати, видавати когось”; дерибан28 — „1. Поділ на-
грабованого; 2. Холодно”; розводити29 — „обдурювати когось”; прокол30 — „не-
вдача, помилка”, порівн.: Та бізнес “накрився”, фірма розорилася, дружина 
пішла геть (ВЗ, 26.10.2014); …як жартували блогери, бідолаху явно покара-
ли за якийсь “прокол” у роботі… (УМ, 18.11.2014); Депутат: Ахметов давав 
25 мільйонів доларів за “здачу” ТЕС у Щасті. У Ахметова заперечують („Укра-
їнська правда”, 01.02.2015 — далі УП); Антологія земельного дерибану УМ, 

19 Там  само , с. 189.
20 Там  само , с. 86.
21 Там  само , с. 147.
22 Там  само , с. 86
23 Там  само , с. 117.
24 Там  само , с. 317.
25 Словник української мови, в 11 томах, редкол. І .  К .  Білодід  та ін., Київ 1970 – 1980, т. 7, с. 14.
26 Л .  О .  Ставицька , Зазнач. джерело, с. 231.
27 Там  само , с. 155.
28 Там  само , с. 120.
29 Там  само , с. 288.
30 Там  само , с. 278.
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13.03.2015); Держземагенство: змінилася вивіска — дерибан триває („Голос 
України”, 03.03.2015 — далі ГУ); Шістьох жителів міста “розвели” телефон-
ні шахраї („Вісник Переяславщини”, 09.03.2015 — далі ВП).

Часто журналісти  надають перевагу розмовній лексиці, оскільки вона має 
великий потенціал виражальних засобів, створює необхідний експресивний 
ефект, робить текст конструктивним. Саме через це жаргонізми притаманні тек-
стам на суспільно-політичну тематику (мажор31 — „матеріально забезпечена 
молода людина, яка вдає із себе представника еліти й підкреслює свою вищість 
над іншими”; тушка32 — „тіло убитої тварини, дичини невеликого розміру”, 

„народний депутат, який зрадив фракційні інтереси чи інтереси виборців, змі-
нив фракцію”), напр.: „Мажори” на районі („Львівська газета”, 02.10.2014 — 
далі ЛГ); Також ніхто з наших кандидатів не став “тушкою”, не перебіг 
до ворога (ЛГ, 02.10.2014). Запозичуючи одне слово зниженого характеру, автор 
не просто використовує його як лексичну одиницю, але передає негативне став-
лення до процесу, особи чи явища. 

Відзначимо, що майже всі елементи жаргонної лексики містять у лексично-
му значенні певну (передусім несхвальну) оцінку дії, спрямовану на вплив та-
кого матеріалу на читача. За допомогою зазначених слів журналіст може відразу 
висловити своє ставлення, не звертаючись до допоміжних засобів. Заміна зни-
жених слів нейтральними відповідниками призвела б до простої констатації 
факту. 

У друкованих ЗМІ активно вживають слова, що не мають визначення 
в слов нику, але з огляду на сферу їхнього використання та значення, яке вони 
виражають у певному мас-медійному тексті, вони належать до жаргонізмів: 
втемну — „робити щось за закритими дверима, так, щоб ніхто не знав”; сєніч-
ки — „нововведення, від імені прем’єр-міністра, Арсенія (Сєні) Яценюка”; со-
вєти — „пропагандисти радянської влади”; пипка — „соска-пустушка для ді-
тей”; рішати — „вирішувати власні питання за допомогою грошей чи власного 
авторитету”; віджати — „забрати щось у когось насильним шляхом”; халявник 
— „той, хто бажає отримати будь-що, не докладаючи жодних зусиль, задарма”; 
накачка — „неприродне, штучне наповнення чогось чимось”; ділок — „той, 
хто вирішує якісь справи, часто нечесним шляхом”, напр.: Бюджет “втем-
ну” (ЛГ, 29.12.2014); Податкові “сєнічки” (ЛГ, 15.01.2015); Хоча “Просвіта” 
в Україні була створена ще в ХІХ ст., задовго до того, як сюди прийшли “со-
вєти”, радянська влада оголосила її ледь не терористичним угрупуванням (ГУ, 
15.11.2014); Підсунули народу виборчу “пипку”, щоб той не верещав („Високий 
замок”, 06.11.2014); Ну і звісно присутність найвідоміших журналістів у про-
владному блоці сильно завадить тому ж Балозі чи Жванії “рішати” свої пи-
тання (ВУ, 30.01.2015); Павло Шеремета: Домінуюча логіка держави — “від-
жати” бізнес (УП, 07.11.2014); Це спальний район, одні халявники приходи-
тимуть, — сьорбає каву Олена, 30 років („Газета по-українськи”, 11.11.2014 
— далі ГП); Досить згадати незрозумілу і непрозору “накачку” грошима окре-
мих банків навесні [про дії нової влади] („День”, 24.12.2014 — далі Д); Нині 
боротьба з кримінальними ділками стала особливо актуальною („Урядовий 
кур’єр”, 31.01.2015 — далі УК).

Поява нових жаргонних одиниць укотре свідчить про стрімкий розвиток 
мови, зокрема мови друкованих ЗМІ, її швидку реакцію на події в суспільстві. 

31 Там  само , с. 208.
32 Словник української мови, … , т. 10, с. 331.
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Мовна практика молоді вносить до жаргонології нові експресивні одини-
ці, деякі з них можна віднести до сленгізмів. Переважно це слова іншомов-
ного походження33. Найвиразнішу групу жаргонних одиниць за емоційно-
експресивним насиченням у текстах суспільно-політичної тематики становлять 
лексеми, які позначають предмети, дії та стани, що характеризують конкретних 
політиків, державних і громадських діячів34, зокрема: тролінг — „розміщення 
в Інтернеті, на форумах провокаційних повідомлень з метою викликати конфлік-
ти між учасниками, образи, війну редагувань”; фейковий від англійського „fake” 
— „фальшивий, підробний”, напр.: Не треба тролити новообраних депутатів, 
варто допомогти їм (ЛГ, 14.11.2014); Сміх крізь сльози: у соцмережах тролять 
Гонтарєву через падіння гривні (ГП, 07.11.2014); „Фейкові вибори” (ВВС Украї-
на, 28.10.2014); Усі чутки про призначення Турчинова секретарем РНБО чи Тим-
ошенко міністром МЗС Чорновіл називає фейком (ЛГ, 15.11.2014).

У мові газетної періодики збережена тенденція до активного вживання жар-
гонної лексики на позначення певних процесів у світі спорту, напр.: наїжджа-
ти35 — „поводитися агресивно щодо когось; висувати претензії, погрожувати 
комусь, застосовувати насильство”; штормити36 — „1. Стан алкогольного по-
хмілля; 2. Відчувати неприємні емоції”; кинути37 — „виманити, шляхом обма-
ну, значну суму грошей, обдурити когось; украсти, відібрати щось у когось”; 
на голці38 — „1. Про людину, яка постійно вживає наркотики; 2. Про людину, 
яка перебуває у стані наркотичного сп’яніння”; договорняк — „спланована дія 
для задоволення чиїхось потреб (часто за гроші)”, порівн.: Бріггс між “наїзда-
ми” на Кличка здобув 50-ту перемогу нокаутом (ГП, 02.11.2014); Після зміни 
системи відбору нашу команду почало “штормити” [про стосунки між підо-
пічними у команді] (ВЗ, 12.11.2014); Румуни “кинули” київське “Динамо” (ГУ, 
31.01.2015); Спортсмени “на голці” (ЛГ, 16.01.2015); УЄФА розслідує “дого-
ворняк”? (ГУ, 17.01.2015).

У зв’язку з напруженою ситуацією на сході України мова сучасних ЗМІ по-
повнилася значною кількістю лексем воєнної тематики. Жаргонних одиниць 
у таких текстах також додалося, зокрема: злити39 — „1. Продати щось; 2. Пе-
редати комусь певну інформацію”; мокра справа40 — „убивство”; криша41 — 

„1. Голова, мізки, здоровий глузд; 2. Зв’язки у владних та правоохоронних струк-
турах”; відморозок42 — „1. Емоційно та інтелектуально недалека людина, часто 
агресивна; 2. Людина, позбавлена моральних принципів; 3. Член угрупування 
рекетирів, який бере участь у бойових операціях”; злити43 — „1. Продати щось; 
2. Передати комусь певну інформацію”; накрити44 — „виявити когось”; втюха-
ти — „нав’язати комусь щось не потрібне”; спец — „те саме, що й спеціаліст”; 
шаровий „1. Безкоштовний, той, що дістався даром; 2. Легкий”, порівн.: ОБСЄ 
злила росіянам розташування українських позицій (ВЗ, 11.11.2014); У нього 

33 М .  І .  Навальна ,  Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст., Київ 2011, с. 239.
34 Там  само , с. 239.
35 Л .  О .  Ставицька , Зазнач. джерело, с. 229.
36 Там  само , с. 382.
37 Там  само ,  с .  171.
38 Там  само ,  с .  106.
39 Там  само ,  с. 158.
40 Там  само ,  с. 220. 
41 Л .  О .  Ставицька , Зазнач. джерело, с. 189.
42 Там  само ,  с. 87.
43 Там  само ,  с. 158.
44 Там  само ,  с. 231.
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є армія “кримська самооборона”, він пам’ятає свою участь у “мокрих” спра-
вах і всі його уміння управляти своєю та захоплювати чужу власність, зна-
ходять своє застосування хоча б в постійних ініціативах його уряду “націо-
налізувати” той чи інший кримський об’єкт (censor.net, 11.11.2014); Для цьо-
го у неї є все — порти, не підконтрольність міжнародним інститутам, вла-
да в руках криміналітета, “криша” — ФСБ, непрозорі багатомільйонні тран-
ші з російської казни [про кримську зону] (censor.net, 11.11.2014); Хоча “відмо-
розків” серед ополченців багато, десь відсотків 10 — констатує журналіст 
(Д, 16.01.2015); Бараки з рабами цілодобово охороняли місцеві “відморозки” 
з вівчарками (ВЗ, 09.11.2014); Шарових квартир для воєнних більше не буде 
(УГ, 20.03.15); Російські офіцери “злили” Україні дані про військових-зрадників 
у Криму (ГП, 18.02.2015); У Луганській області поновили обстріли — Попас-
ну двічі “накрили” з мінометів („Сегодня”, 23.02.2015); Тепер його ключове 
завдання (Путіна) — “втюхати” самопроголошені республіки Україні (УП, 
18.11.2014); Російські “специ” зайнялися „Новоросією”: пронумерували бан-
ди (ГП, 16.01.2015).

Лексема накривати першочергово має значення „виявляти когось”, а вжи-
вання її для позначення певних процесів на воєнному сході надає їй іншого 
смислового відтінку: у цьому разі йдеться про „посилення обстрілів з боку бо-
йовиків”.

Словник жаргонізмів не подає тлумачення лексеми втюхати, але з огля-
ду на сферу її використання в певних газетних текстах, можемо зазначити, 
що йдеться про „намагання комусь щось нав’язати”, як, напр., В. Путін робить 
спробу нав’язати самопроголошені республіки Україні; ті так звані республіки, 
що тепер потребують значного рефінансування, і под.

Через нелогічні кроки сучасної влади її жорстко критикують на шпальтах 
газет. Аби підкреслити негативне ставлення до можновладців, автори також ак-
тивно використовують жаргонну лексику, напр.: відкосити45 — „ухилитися від 
чогось”; лохотрон46 — „безпрограшна лотерея, яку влаштовують шахраї на ву-
лиці”; шишка47 — „1. Чоловічий статевий орган; 2. Гаманець з грішми; 3. Впли-
вова, авторитетна особа”; посадити на голку48 — „залучити до наркоманії ко-
гось”; наїжджати49 — „поводитися агресивно щодо когось; висувати претен-
зії, погрожувати комусь, застосовувати насильство”; фанерний50 — „1. Який ви-
конується під фонограму; 2. Фальшивий, підроблений”; прольот51 — „невда-
ча, прорахунок”; понт52 — „1. Обман, хитрість, видимість чогось; 2. Прибуток; 
3. Самовпевнена поведінка, самовихваляння, апломб, гонор; 4. Вигода, пере-
вага, прибуток”, порівн.: Державний переворот — це коли київські прокурори 
ідуть у зону АТО на кілька днів, щоб одержати статус учасника бойових дій 
і “відкосити” від люстрації (ВУ, 14.11.2014); Ось такою люстрацією “лохо-
тронять” українців, видаючи її за тотальне очищення влади (ВЗ, 06.11.2014); 
І є шишка з Держкомзему, яка не ходила у партбосах, але має сумнівну гра-
фу в біографії… (ВЗ, 06.11.2014); Волинець: Росія хоче підсадити Україну ще 

45 Там  само ,  с. 86.
46 Там  само ,  с. 206.
47 Там  само ,  с. 376. 
48 Там  само ,  с. 106.
49 Там  само ,  с. 229.
50 Там  само ,  с. 336.
51 Там  само ,  с. 279.
52 Там  само ,  с. 267.
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й на вугільну “голку” (ВЗ, 08.11.2014); Наступного дня після “наїзду” відом-
ства Віталія Яреми, правління “Укрнафти” окремо попередило посадових осіб 
Міненерговугілля про відповідальність („Українська правда”, 05.11.2014); Голо-
вний же “фанерний” кубок невдах (за груповий проліт над Верховною Радою) 
по праву належить сімейній піраміді ККК (ВЗ, 31.10.2014); Однією з найбіль-
ших несподіванок можна вважати “прольот” “Громадської позиції” Анато-
лія Грищенка (ВЗ, 31.10.2014); Навіть за неперевершеного любителя “понтів” 
Януковича сума була скромнішою — 302 млн. грн (ВЗ, 15.01.2015).

Лексема фанерний — „фальшивий; який виконується під фонограму” — на-
буває в текстах періодики іншого відтінку, коли вживається в переносному зна-
ченні для позначення невдач у планованих діях роботи Верховної Ради. Влас-
не в цьому разі вона перегукується із загальновідомим виразом „Пролетіти 
як фанера над Парижем”, тобто „не змогти чогось зробити”. Уживання стало-
го жаргонного вислову „посадити на голку” в переносному значення підкрес-
лює ймовірну залежність України від російського вугілля.

Журналісти не оминають увагою й політичну ситуацію, що склалася в Ро-
сійській Федерації, та, аби наголосити на абсурдності і її показовості, нерід-
ко вживають жаргонізми, зокрема: шістка53 — „1. Офіціант; 2. Підлабузник; 
3. Найнижча ланка в ієрархії злочинного світу; 4. Людина, яка виконує неква-
ліфіковану або брудну роботу; 5. Людина з невисоким соціальним статусом”; 
розводити54 — „обдурювати когось”; пурга55 — „беззмістовна розмова, тереве-
ні”, напр.: Хвалькуваті “шістки” Кремля (УМ, 05.11.2014); Путін легко “роз-
вів” самовпевненого Порошенка (УМ, 18.11.2014); Таку “пургу” гнав, зокре-
ма, керівник зовнішньополітичного комітету Держдуми Олексій Пушков (ВЗ, 
28.01.2015): йдеться про долю Савченко, яку ніби має вирішувати російський суд. 

Отже, у сучасному газетному дискурсі активно використовують жаргоніз-
ми, що надають текстам ЗМІ емоційно-експресивного забарвлення. Найчастіше 
жаргонізми вживають, аби надати газетним текстам негативної тональності, за-
судити ті дії чи процеси, що відбуваються в суспільстві. 

Однак уживання жаргонної лексики в літературній мові розхитує її нор-
ми, засмічує і лібералізує її. Разом з тим, простежуємо “розмивання” меж між 
стилями, що негативно позначається на структурі мови, її стилістичному та 
лексико-семантичному рівнях. 

Як зазначалося, використання в текстах друкованих ЗМІ жаргонних оди-
ниць указує на спосіб моделювання пейоративного, зневажливого значення, на-
дання оцінки певному процесу, особистості чи дії без додаткового використан-
ня інших виражальних засобів. 

У статті також здійснено спробу систематизувати жаргонну лексику за те-
матичними групами, визначити стилістичну диференціацію жаргонної дексики 
та сферу її застосування, але ця наукова розвідка не вичерпує всієї проблемати-
ки дослідження мови ЗМІ й потребує відповівідного продовження.

53 Там  само ,  с. 376.
54 Там  само ,  с. 288.
55 Там  само ,  с. 281. 
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ABSTRACT. The article deals with phonetic terms detected in grammars of the 20s – 30s 
of the XXth century. They can determine the continuity of traditional formation of modern 
phonetic terms in the development of science.

Вивчення граматики української мови неможливе без знання її терміно-
логії. Але українська граматична термінологія не завжди була такою, 
як сьогодні. Вона пройшла нелегкий шлях становлення й розвитку. Цей 

шар лексики привертав і продовжує привертати увагу дослідників.
Період 20 – 30-ті рр. ХХ ст. вважають найяскравішим у формуванні кодифі-

каційних норм та засад лінгвістичної термінології, оскільки це був період най-
більшого розвою українства. Неодноразово І. Огієнко — палкий борець за ви-
вірене українське слово — наголошував на тісному зв’язку лінгвістичної термі-
нології і народної мови. Учений закликав пам’ятати про те, що „у кожного на-
роду, що має свою історію, має право на самостійне існуваннє, та чи інша виро-
бленість наукової термінольоґії свідчить про його культурний зріст, його куль-
турне становище”1. 

Сьогодні науковці вже окреслили шляхи, якими творилася лінгвістична 
термінологія, тому можемо простежити її становлення та нормалізацію. А. Ко-
валь зауважує, що „надзвичайно важливий для нормування мовної практики 
інструктивно-регулятивний план діяльності не може бути розгорнений належ-
ним чином без об’єктивно-історичного”2. Отже, щоб простежити процес ста-
новлення та кодифікації лінгвістичних термінів, зосередимо увагу на одному 
з розділів науки про мову — фонетиці; простежимо, які фонетичні терміни вжи-

1 І. Ог і є н ко , Українська граматична термінольоґія, Київ 1908, с. 2. 
2 А .  Кова л ь , Культура мови і мовлення, [в:] „Мовознавство” 1968, № 1, с. 43.
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вали укладачі й упорядники українських граматик того часу. Для аналізу вико-
ристаємо підручники й посібники з граматики української мови, що виходи-
ли у світ у період ХІХ – поч. ХХ ст. в Україні й поза її межами.  Наголосимо, 
що в окреслений цією розвідкою час з’явилися імена вчених, які попри всіля-
кі заборони й переслідування писали національні підручники, чим спричини-
лися до вироблення її термінологічного фонду. До числа таких учених належа-
ли О. Павловський, Г. Шерстюк, С. Смаль-Стоцький, Ф. Ґартнер, В. Сімович, 
П. Горецький, І. Шаля.

У граматичному лоні однією з перших українських граматик того часу була 
„Грамматика малороссійскаго нарЂчія” О. Павловського (1818), що містить 
дві частини, де фонетична термінологія функціонує тільки в першій частині. 
Тут зафіксовані такі фонетичні терміни: звук (с. 3)3, слогъ (с. 10), согласная (14), 
гласная (14). Зрозуміло, що це перші кроки в кодифікаційній справі; перелічені 
терміни відображають російськомовний вплив.

Більш повну фіксацію фонетичної термінології простежуємо в праці 
Г. Шерстюка „Коротка українська граматика для школи” (1907). Щодо вико-
ристання термінів, то автор зізнається: „Галицькі-ж граматичні терміни я при-
знав не всі досить вдатними та зрозумілими й через те мусів де-які з них змінить 
на терміни, витворені професором А. Кримським у власній граматиці”4. Опис 
фонетичної термінології в цій праці здійснено в двох коротких розділах „Склад” 
і „Звук та буква”. У розділі під назвою „Склад” автор характеризує самозвуки 
(с. 8), співзвуки (с. 8), наголос (с. 9), наголосний значок (с. 9), отвертий склад 
(с. 9), замкнений склад (с. 9); частина IV „Звук та буква” фіксує такі фонетич-
ні терміни: звук (с. 10), тверді самозвуки (с. 10), мнякі самозвуки (с. 10), звуч-
ні співзвуки (с. 11), тихі співзвуки (с. 11), губні співзвуки (с. 11), зубні співзву-
ки (с. 11), піднебенні співзвуки (с. 11), гортанні співзвуки (с. 12), язичні спізвуки 
(с. 12), сичачі співзвуки (с. 12), шиплячі співзвуки (с. 12), плавні співзвуки (с. 12), 
носові співзвуки (с. 12). 

Г. Шерстюк усвідомлював, що „найбільш болюче місце в нашій грама-
тичній літературі — термінологія”. Дослідник вдається до глибших роздумів 
над станом вироблення термінології, і як „цю неодностайність у вживанні тієї 
чи иншої термінології не можна вважати за щось лихе, бо кожний автор бере 
ту термінологію, що йому здається кращою, а иноді ще й сам витворює термі-
ни, і тим всим дає матеріял до майбутнього вироблення одностайної найкращої 
термінології”5.

Зауважимо, що в підручнику Г. Шерстюка жоден із розділів не подає комп-
лексного аналізу фонетичної термінології та не виділяє фонетики в окрему по-
вноцінну частину граматики. Проте наведені спроби показують вплив терміно-
логічної традиції, що простежувалась у граматиках. 

Н. Москаленко стверджує, що фонетична термінологія цього періоду була 
вже відносно стабілізована6. До наслідування цієї термінології від попередни-
ків дослідниця відносить й граматичну працю Г. Шерстюка.

Фонетичні терміни піддано аналізу в західноукраїнських граматиках, зо-
крема в „Граматиці руської мови” (1914) С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера 
розділ, що поєднує ці поняття, зветься звуками. Звичні самозвуки, співзвуки ав-

3 Примітка .  У дужках указано сторінки названого підручника; у статті дотримуємо ав-
торської орфографії.

4 Г.  Шерс тюк , Коротка українська граматика для школ, Полтава 1907, ч. І, с. 4.
5 Г.  Шерс тюк , Українська граматика для школи, Складня, Київ 1909, ч. ІІ, с. 3.
6 Н .  А .  Мо ска л ен ко , Нарис історії української граматичної термінології, Київ 1959, с. 6.
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тор замінює на голосівки (с. 5), шелестівки (с. 5), ужито й авторський фонетич-
ний термін двозвук (с. 6) — тісні сполучення двох голосівок7; здійснено класи-
фікацію звуків за різними ознаками: наголошені, ненаголошені (с. 6), шелестів-
ки проривні (с. 7), безголосі шелестівки (с. 7), голосові шелестівки (с. 7), про-
тиснені (с. 7), дрожачий (с. 7), носові звуки (с.7), придиховий звук (с. 7), мягкі 
і тверді звуки (с. 8), шипячі звуки (с. 15), визвукові безнаголосні голосівки (с. 15), 
голосівки без наголосу (с. 20); решта фонетичних термінів позначають різні фо-
нетичні зміни: звуки мовні (с. 5), склади (с. 9), наголос (с. 9), рухомий наголос 
(с. 9), зміни звукові (с. 12), уподібненє шелестівок, випад, вставка (с. 12), мяг-
ченє (с. 14), мягченє першого ступня (с.15), мягченє другого ступня (с. 15), змі-
ни в визвуку (с. 18), зміни в назвуку (с. 18), опуст і вставка голосівок (с. 20), роз-
зїв (с. 21) — уникання зустрічі двох голосівок, перезвукіканє (с. 21), повного-
лос (с. 22), переставка з зміною голосівки (с. 23), перезвук словотворний (с. 24), 
оскільки відбувається зміна однієї літери на іншу, під час творення нового сло-
ва, переставка звуків і складів (с. 26), милозвучність (с. 26). Як бачимо, „фоне-
тична термінологія почала вироблятись на рідномовній основі і досить швидко 
найголовніші терміни почали стабілізуватися. Але ця стабілізація не була стій-
кою та тривалою, і до 1917 р. фонетична термінологія зазнала істотних змін”8.

 Почнімо розгляд із граматики (1919 р.) одного з „найбільших наддністрян-
ців” (О. Горбач) — Василя Сімовича, що дасть змогу з’ясувати повноту систем-
ного викладу розділу в указаній граматиці, а також виявити терміни, що про-
йшли етап кодифікації в сучасній літературній мові. Зауважимо, що В. Сімо-
вич свого часу уклав комплексно-фундаментальну працю, де подав осмислення 
норм української мови та термінологію її мовознавчих розділів. Заслуга вчено-
го полягала насамперед у тому, що він зафіксував власне бачення граматичної 
системи української мови, незважаючи на обмеженість граматичної інформа-
ції, оскільки, як писав учений, „де їх набрати, тих матеріялів”9. Мовознавець зі-
брав фактичний матеріал та подав його читачеві: „Практична ціль роботи — 
у найкоротшому часі зазнайомити читачів із найважнїщими законами україн-
ської мови та прикласти ті закони для життя”8. 

Отже, В. Сімович накреслив національний ґрунт творення української 
лінгвістичної термінології. Наголосимо також, що вагому роль для утверджен-
ня фонетичної термінології відіграла „Граматика української мови” В. Сімо-
вича, оскільки вчений був послідовником свого вчителя С. Смаль-Стоцького. 
Додамо, що лінгвістичний вишкіл В. Сімовича спонукав його створити працю, 
що відтворювала би практичний аспект граматики, тому в „Граматиці україн-
ської мови” він коротко зібрав і описав ”найважнїще, що треба би знати у прак-
тиці”9. Ця праця має високий науковий рівень термінології, про що пише й сам 
автор: „Майже всї граматики, які появили ся в нас ув останнїх двох роках, я мав 
під руками, докладно їх переглянув і використав, що міг, використав і граматич-
ну термінольоґію”9. Учений приділяв значну увагу також і тлумаченню грама-
тичної термінології, якою послуговувався, оскільки її було репрезентовано в то-
гочасних підручниках, граматиках неоднозначно, а подекуди терміни відзнача-
лися багатозначністю, тому В. Сімович у передмові до „Граматики української 
мови” наголошує на тому, що „розяснення граматичних назв, які виведено ме-
тодичним способом так, що тими вказівками може користуватись і вкраїнський 

7 С .  Сма л ь -Стоц ь кий ,  Ф .  Ґ а р т н е р , Граматика руської мови, Відень 1914, с. 6.
8 Н .  А .  Мо ска л ен ко , Зазнач. джерело, с. 62–63.
9 В .  С імо вич , Граматика української мови, Ляйпціг 1919, с. 4.
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учитель, і читач із народа, який цікавить ся українською граматикою”10. Як ба-
чимо, заклики В. Сімовича до коректного вживання „граматичних назв” — лінг-
вістичних термінів — мали чималий сенс. Лінгвіст усвідомлював значення тра-
диції для вироблення й удосконалення лінгвістичних термінів. Перший розділ 
граматики В. Сімовича фіксує фонетичні терміни й називається Звуки. Зазначи-
мо, що автор уводить поняття звучня, що відповідає сучасному „фонетика”, — 
це „та частина граматики, яка обіймає звукові закони”11. У цій граматиці функ-
ціонують такі терміни фонетики: звучня і звукові закони (с. 38), фонетичний 
правопис (с. 38), українська азбука або абетка (с. 39), звуки (с. 39), звукові зако-
ни (с. 39), голосові шелестівки (с. 40), безголосі шелестівки (с. 40), шелестівка 
(с. 42), голосівка (с. 42), мнягчення (с. 44), нове мнягчення (с. 44), зубні шелес-
тівки (с. 44), плавкі шелестівки (с. 44), губні шелестівки (с. 44), мнякі голосів-
ки (с. 45), середнє л (с. 45), старе мнягчення (с. 49), шипучі шелестівки (с. 49), 
заднєпіднебінні (с. 49), мняке „ц” (с. 51), українське „і” (с. 52), відчинений, за-
чинений склад (с. 53), ікання (с. 53), одчинений склад (с. 54), вставне, пристав-
не і (с. 59), сична або шипуча шелестівка (с. 59), черговання „в” із „у”,та „і”
з „й” на початку слова (с. 61), двозвук (с. 61), назвучне „і” (с. 61), подвоєння 
шелестівок (с. 63), назвук слів (с. 63), назвучні шелестівки (с. 63), зустріч ше-
лестівок (с. 65), випад шелестівок (с. 65), вставка голосівок (с. 68), стягнен-
ня шелестівок (с. 68), приподібнення шелестівок (с. 69), зустріч голосівок (роз-
зїв) (с. 72), наголошені (с. 73), безнаголосні голосівки або ненаголошені голосів-
ки (с. 73), визвук (с. 75), визвучна голосівка (с. 76), гармонійне приподібнення го-
лосівок (с. 79), чужі звуки (с. 80). Усі наведені терміни супроводжені авторськи-
ми поясненнями та практичним коментарем. Серед перелічених є й такі, що від-
творюють паралельні форми: відчинений склад (с. 53), одчинений склад (с. 54), 
сична або шипуча шелестівка (с. 59), безнаголосні голосівки або ненаголошені 
голосівки (с. 73); більшість термінів традиційно використовують у західноукра-
їнських граматиках, порівн.: шелестівка (с. 42), голосівка (с. 42), двозвук (с. 61), 
назвучне „і” (с. 61), зустріч голосівок (роззїв), (с. 72), визвук (с .75), визвучна го-
лосівка (с. 76) та ін. 

Виокремимо й тенденцію до появи власне авторських дефініцій на позна-
чення фонетичних одиниць мови, зокрема й у П. Горецького, І. Шаля, напр.: тихі 
звуки, середні звуки, чисті голосні звуки, середня вимова. У граматиці „Україн-
ська мова: практично-теоретичний курс” (1926) П. Горецького та І. Шаля також 
виокремлено розділ мовознавства, що вивчає звуки української мови, який на-
звано фонетикою. Автори праці зазначили, що курс вивчення української мови 
повинен базуватися на практичній роботі, тому прагнули мінімізувати „по змозі 
теоретизацію питань; тим-то автори свідомо обминули де-які явища (напр., аси-
міляція, дисиміляція та ин.)”12. Граматика налічує близько 49 фонетичних тер-
мінів. Ці терміни закріпилися й знайшли практичне застосування в теперіш-
ній лінгвістичній науці, напр., голосні звуки (с. 5), приголосні звуки (с. 5), наго-
лос (с. 5), фонеми (с. 5), м’які, тверді звуки (с. 7), шиплячий звук (с. 10), принцип 
правопису звуковий або фонетичний (с. 11), історичний принцип (с. 11), прин-
цип аналогії або принцип етимології (с. 12), закритий склад (с. 14), ненаголоше-
ний звук (с. 18), відкритий склад (с. 20), губні звуки (с. 20) та ін.

10 Там  с амо , с. 5, 7, 38.
11 Там  с амо .
12 П .  Гор ец ь кий ,  І .  Шаля , Українська мова: практично-теоретичний курс, Підручник 

для вищих шкіл, Київ 1926, с. 3.
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Лінгвістичні терміни на позначання фонетичних одиниць мови пройшли 
відповідний етап кодифікації й на поч. ХХ ст., оскільки фонетика поступово по-
чала виділятися в окремий мовознавчий розділ та набувати детального опису.

Дослідниця історії української граматичної термінології Н. Москаленко на-
голосила, що „фонетична термінологія, вживана в різних граматиках, граматках 
і мовознавчих працях того періоду, була досить строкатою”13.

Дослідження фонетичної термінології в граматиках О. Павловського, 
Г. Шерстюка, С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера, В. Сімовича, П. Горецького, 
І. Шаля є цікавими, оскільки дають змогу виявити наповненість фонетичної 
терміносистеми поч. XX ст. Зауважимо також, що ці терміни переважно мають 
прозору мотивованість і дослівно розкривають зміст позначуваних понять.

13 Н .  А .  Мо ска л ен ко , Зазнач. джерело, с. 44.
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УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТЕТЯНА КОСМЕДА

Познанський університет імені Адама Міцкевича, Познань — Польща
 

 STEPAN RUDANSKI — MISTRZ GATUNKI HUMORESKI: 
ROZWÓJ LUDYCZNEJ STYLISTYKI JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

TETIANA KOSMEDA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska

STRESZCZENIE. W artykule omówione zostały cechy językowo-stylistyczne humore-
ski jako oryginalnego gatunku ukraińskiej kultury lingwistycznej, reprezentowanej przez lin-
gwokreatywną działalność Stepana Rudanskiego. Przedstawiał on humor ukraiński na pod-
stawie aktualizacji systemu środków językowo-stylistycznych, ujęzykowienia mentalności 
Ukraińców, ich kordocentryzmu, kultury śmiechu i in. Poetę słusznie można określić mianem 
mistrza rozwijania ludycznej stylistyki języka ukraińskiego.

 STEPAN RUDANSKIY, THE MASTER OF CHANTS: 
THE DEVELOPMENT OF PLAYFUL STYLISTICS 

OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

TETIANA KOSMEDA
Adam Mickiewicz Poznań University, Poznań — Poland

ABSTRACT. The article deals with the language-stylistic features of chants as an origi-
nal genre of Ukrainian lingual culture that are represented in Stepan Rudanskiy’s creative 
activity who managed to model Ukrainian humour based on the actualization of a system 
of language-stylistic means, verbalization of the Ukrainians mentality, their cordocentric-
ity, laughing culture, etc. The poet can be easily considered the master of the development 
of the Ukrainian language stylistics.

„Зародження мови слід шукати не 
в межах щоденного, прозового, а в сфері 

життя поетичного. Джерело мови не сувора 
серйозність, а весела гра та радощі здорової істоти…” 

(О. Єсперсен) 
 

Степан Руданський увійшов в історію української літератури й літературної 
мови пошевченківського періоду передусім як автор нового жанру — 
співомовок. Письменник характеризує цей жанр як „гумористично-

сатиричний”1, такий, що є вираженням закріплених у віршовій формі 
українських казок, легенд, приказок й анекдотів2. І. Франко порівнював зазна-
чений жанр із коломийками. Образний прийом розгортання до цілих епізодів, 

1 В .  М .  Русанівський ,  Історія української літературної мови, Київ 2002, с. 237.
2 Там  само ,  с. 251.
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сюжетних ліній фольклорних алогізмів на зразок „на городі бузина, а в Києві 
дядько”, відомий ще з античності. 

Живе мовлення українців зафіксовано в співомовках С. Руданського, для 
дискурсу яких характерна діалогічність, синтаксичні конструкції розмовно-
го типу — неповні чи незакінчені речення, еліптичні конструкції, просторіччя, 
діалектизми, різні форми запозичень, вигукові елементи, відповідна 
стилістика — емоційні, експресивні, оцінювальні мовні одиниці, що виконують 
насамперед прагматичні функції.

Доцільно в цьому контексті актуалізувати міркування Ш. Баллі: „… що менш 
стійкі асоціації, засновані на фактах думки, то асоціації, що викликані формою 
слова або навіть його матеріальними, звуковими рисами, інтенсивніше праг-
нуть вийти на перший план у свідомості мовця”3. Справді, у свідомості кожно-
го українця саме форма репрезентації думки, змодельована в співомовках С. Ру-
данського, викликає асоціації насамперед із їхнім автором і стилістикою, харак-
терною його поетичному дискурсу. Справжній талант і визначається тим, що 
його легко пізнають за формою діяння, у нашому випадку — дискурсу.

Співомовки мають, безперечно, ігрову природу. М. Гайдеґґер писав, 
що поезія „нагадує гру, проте нею не є. Гра об’єднує людей, але в ній кожний 
забуває про себе. Тоді як в поезії людина зосереджена тільки на основах існування. 
При цьому вона досягає спокою; але не спокою бездумної бездіяльності, а спо-
кою, що не знає меж, у якому залишаються живими всі сили й зв’язки”4. 

Співомовки, або небилиці, належать до поетичних текстів, але їхня ігрова 
природа має глибші корені, оскільки вона ґрунтується на своєрідному характері 
сприйняття дійсності крізь приму ментальності українців, для яких характерно 
„сміятися крізь сльози” зі своїх вад, недоліків, скрутного становища і под. 
Сутність філософії саме такого ігрового сприйняття дійсності сфокусована 
в таких словах І. Канта: „Усяка мінлива вільна гра відчуттів (що не мають 
у своїй основі жодної мети) справляє втіху, бо вона посилює відчуття здоров’я, 
однаково, чи будемо ми в міркуваннях знаходити задоволення від його предме-
та і навіть від самого цього задоволення, чи ні…”5. А Й. Гейзенґа наголошує, 
що „поетична функція, народившись в ігровій царині, так і лишається 
в її рамках”6. С. Руданський володіє таким особливим станом поетичної свідомості, 
що виявляється в емоційно підвищеному, можливо, дещо несерйозному, із влас-
ними законами асоціювання, що далекі від узвичаєних правил мислення. 

Гра реалізується як конкретний авторський задум. Ігровий характер 
співомовок — гра уяви, що дає змогу вийти за межі вузьких соціумних мо-
делей, осягнути буття в ширших вимірах. Однак гра С. Руданського не завж-
ди породжує комічне, вона може моделювати і так званий „чорний” гумор. Во-
чевидь, лікар С. Руданський був і добрим психологом, оскільки знав низку 
психологічних прийомів впливу на читача, які в розмаїтті моделював.

Г.-Ґ. Ґадамер в „Основах філософської герменевтики” присвятив окремий 
підрозділ проблемі ігрової природи мистецтва. Він розуміє гру як „спосіб бут-
тя” твору мистецтва7, що й характерне для співомовок С. Руданського. Завдя-
ки грі стає видимим те, що зникає чи не потрапляє до уваги за інших обставин. 

3 Ш .  Балли ,  Французская стилістика, Москва 1961, с. 53.
4 М .  Гайдеґґер ,  Гельдерлін і сутність поезії, [в:] Антологія світової літературно-

критичної думки ХХ ст., за ред. М .  Зубрицької ,  Львів 1999, с. 204–205.
5 І .  Кант,  Естетика, Львів 2007, с. 172.
6 Й .  Гейзенга ,  Homo ludens, Київ 1994, с. 139.
7 Г. -Ґ.  Ґадамер , Істина і метод, в 2 томах, Київ 2000,  т. 1: Основи філософської герменев-

тики, с. 102–130.
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Синонімічні назви небилиці — приказки-побрехеньки, співомовки: вже 
в цих номінаціях промовисто наголошено на лінгвістичному механізмі їхнього 
моделювання — ”енергетичному потенціалі” абсурду чи алогізму, що в них 
зреалізований.

У термінологічному словнику тропів і фігур В. Москвіна запропоноване таке 
визначення абсурду: „Безглуздя, викликане неправдоподібною репрезентацією 
дійсності й алогізмом мовлення <…> Зумисний абсурд використовують як при-
йом <…> сатири, гумору, гротеску, іронії”8. Натомість алогізм потрактовано 
як порушення логічного зв’язку в мовленні. Зумисний алогізм — фігура мов-
лення. У науковій літературі його називають „семантично невиправданим спо-
лученням слів” — „каленим віником”9. Алогізм пов’язують із актуалізацією 
категорії неймовірності (неправдоподібності). Л. Булаховський однак писав, 
що „для мовної правильності є тільки один пробний камінь — фактичний ужи-
ток… Але мова не є логічною: вона … дозволяє найбільшій нісенітниці одягатися 
в граматично бездоганну форму…”10, що й продемонстрував С. Руданський. 

Яскравим прикладом абсурду, вербалізації низки алогізмів є співомовка 
“Вір не вір, а не кажи: «Брешеш»”, яку й проаналізуємо. Як психологічний при-
йом у цьому разі використано аргумент до віри („Вір не вір”)11. Уже назва цієї 
небилиці налаштовує на її жартівливе сприйняття, що стає зрозумілим із пер-
ших рядків: Народився я на світ, / Як їдного рання / Моя ненька забагала / 
Шпаків на снідання. / А я хлопець-молодець, / Пожалував мами, / Серед лісу 
відпитав / Дупло зі шпаками. У цьому контексті простежуємо й психологічний 
прийом впливу на читача у вигляді аргументації, скерованої до власних амбіцій, 
— лестощі, комплімент, похвала самого себе, що мотивована неймовірними, 
невірогідними вчинками, опис яких продовжується далі за текстом: В дупло 
руку — не іде, / Голови не впхаю, / Сюди-туди по дуплі — Та й сам улізаю. / Ход-
жу голий по дуплі… / Шпаченят до ката! / Я в пазуху й загорнув / Тії шпаче-
нята. / Вилізати б, та не то!.. / Я й домудрувався, / Лиш сокиру притащив, / 
З дупла прорубався. / Гиц із дуба на коня! / Кінь собі брикає, / А сокира моя все 
/ Зад йому рубає. / Нагадався за сім миль, / Назад подивився, / А у коня, як на 
сміх, / Лиш перед лишився. / Давай тоді йому зад / З верби підправляти, / Як 
підправив, та й заліг / На годинку спати. / А кінь ходить по траві, / І перед па-
сеться, / А зад росте та й росте, / Аж до неба пнеться. / А для моїх шпаченят. 
/ Того було й треба, — / Додряпались по вербі / До самого неба…. Наведений 
текст побудований на прийомі адінати — послідовного заперечення, що образ-
но підсилено навмисною неправдоподібністю: перебільшення настільки вели-
ке, що виходить за межі можливого, є неймовірним. Простежуємо активне вжи-
вання фразеологізмів, гру з ними, порівн.: Шпаченят до ката!; Щастя тілько, 
що святі / Не горшки ліпили, / Але якось на той час / Гречку молотили; За сім 
миль (повторюється кілька разів); Як на сміх; Того було й треба!; Та де вже, до 
ката!; Мені й горя мало!; Мамина дитина; Ну його з бідою!; Нечистая несе. 

8 В .  П .  Москвин ,  Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 
Общая и частная классификация, Терминологический словарь, Москва 2006, с. 39.

9 И .  А .  Елисеев ,  Л .  Г.  Поляков ,  Cловарь литературоведческих терминов, Ростов-на-
Дону 2002, с. 8. 

10 Л .  А .  Булаховський , Мовознавство й логіка, [в:] Его  же ,  Избр. труды, в пяти томах, 
т. 1: Общее языкознание, Киев, 1975, с. 140

11 С .  В .  Руданський , Усі твори в одному томі, уклад. і авт. передмови Г.  Латник , Київ: 
Ірпінь 2007. — Приклади для аналізу добираємо з цього видання (у дужках указуємо назву 
співомовки). 
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Рефлексуючи на наукову метафорику Л. Булаховського, зауважимо, що ужита 
фразеологія належить до „гарячої”, оскільки „«холодну» фразеологію маємо 
у людей освічених із зразковою літературною мовою… <…> носії просторіччя 
говорять образніше й афективніше, їх мовлення пересипається яскравими 
виразами, грубувато образними та емоційними. За цією манерою раз у раз 
звертатись до них для «приперчування» своєї думки ми відразу пізнаємо, до якої 
саме групи населення належить відповідна людина або якій вона внутрішньо 
симпатизує” (жирний шрифт авторський — Т. К.)12. 

„Живе” мовлення С. Руданського, крім того, моделюється за допомо-
гою вживання низки вигуків (Та не то!.. Гиц!; Гуттю-га!; Гоп!), що створю-
ють ефект динаміки мовлення, швидкої зміни подій; вони вербалізують емоції 
та почуття. „…Ця афективна лексика нижчих кіл суспільства завойовує собі 
права як справжній шар дозволених у літературному вжиткові способів мовлен-
ня й задовольняє, серед іншого, потребу мови не стільки в збагаченні її змістом, 
скільки збільшення стилістичної гнучкості”13.

У наведеному тексті кілька разів вжито іменник верба (Додряпались по вербі; 
Повертаю до верби! / А верба й пропала), що імпліцитно репрезентує смисл „не-
правда”: цей смисл виокремлюємо на основі асоціації з паремією на вербі ро-
стуть груші, що репрезентує приклад адінати, є прецедентним феноменом.

Далі в цій небилиці алогізми аплікуються, наростають. Має місце амфігурія 
— прийом навмисного абсурду, що полягає в жартівливо-грайливому нагнітанні 
невірогідних фраз, порівн.: Ото уже я підріс, / Літ десяток було: / Дід ходив 
ще без штанів, / Батька ще не було; або далі: А ото вже дід підріс / Та й і оду-
бився; / Після нього через рік / І батько родився.

Простежуємо також прийом комічного уточнення — уточнення, що ство-
рює ефект обманутого очікування, актуалізовано відповідну гру слів, що 
поля гає в моделюванні тотожного смислу, імітації того, що думка змодельова-
на по-іншому: То, бувало, коли хто / В гості запрошає, / То дід сяде на полу / 
Та й мене питає: / “А хто, — каже, — піде з нас?” / То я його гладжу: / “Та хто 
б, діду, не пішов, Все то їдно, — кажу. — / Або я туди піду, / А ви сидіть, діду; 
/ Або ви собі сидіть, / А я туди піду”; або: А зимою холодно, / Нічим затопити, 
/ То й питається дідунь, / “Що, — каже, — робити?” / “А що ж, — кажу, — 
тра комусь / Їхати в дубину!” / То, бувало, й каже дід; / “Хто ж поїде, сину?” 
/ То я й кажу: “Хоч сидіть, / А я не поїду; / Хоч посиджу я за Вас, / А ви їдьте, 
діду!”; “А орати як зорем, / То вже чиє краще? / То не наше, а чуже, / То чуже, 
не наше”.

Наведемо ще приклади деяких прийомів моделювання абсурду: типові 
зразки анахоризму, коли йдеться про те, чого не може бути: Тілько входимо у ліс, 
/ Аж купа ломаччя! / Я сокирою гу-гуп! — Заєць з-під ломаччя. / З-під ломаччя 
та у ліс. / “Гуттю-га!” На зайця! / Коли ми до тих ломач. / Аж там сиві яйця. / 

“Заберімо!” — “Заберім!” / Зважили дрючками, / То насилу що згорнув / У шап-
ку руками. / Ото я їх і приніс, / А в нас на ту пору / Розквокталася свиня, / Квок-
че коло двору. / “Пійми, сину!” — Я й піймав. / Посадив на яйця… / То ми мали 
з тих яєць / Шість волів від зайця.; Що як ото нам женців / Прийшлося збира-
ти, / То безрукая їдна / Сама прийшла жати. / І нажала ж вона нам / Та кіп на-
складала. / І стебла вже не було, / А та іще жала. 

12 Л .  А .  Булаховський , Афективність і образність у соціальному відношенні, [в:] Его 
же ,  Избр. труды…, с. 289–290.

13 Л .  А .  Булаховський , Афективне простомовлення, [в:] Его  же ,  Избр. труды…, с. 363.
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Виокремимо деякі характерні моделі репрезентації абсурду, що актуалізовані 
в дискурсі поета: 1) заперечення часу та можливих дій в період його окреслен-
ня, а також умов реалізації певних дій, напр.: Народився я на світ, / Як їдного 
рання / Моя ненька забагала / Шпаків на снідання. / А я хлопець-молодець, 
/ Пожалував мами, / Серед лісу відпитав / Дупло зі шпаками…; Ото уже 
я підріс, / Літ десяток було: / Дід ходив ще без штанів, / Батька ще не було; 
А ото вже дід підріс / Та й і одубився; / Після нього через рік / І батько родився. 
2) алогізм дій і станів, неможливість наявності відповідних об’єктів чи суб’єктів, 
інтенсивності дії, напр.: Кінь собі брикає, / А сокира моя все / Зад йому рубає. 
/ Нагадався за сім миль, / Назад подивився, / А у коня, як на сміх, / Лиш перед 
лишився. / Давай тоді йому зад / З верби підправляти…; А кінь ходить по 
траві, / І перед пасеться, / А зад росте та й росте, / Аж до неба пнеться…; 
Роз квокталася свиня, / Квокче коло двору; 3) алогізм ознак, місця перебуван-
ня, наприклад: В дупло руку — не іде, / Голови не впхаю, / Сюди-туди по дуплі — 
Та й сам улізаю. / Ходжу голий по дуплі…; То безрукая їдна / Сама прийшла 
жати. / І нажала ж вона нам / Та кіп наскладала…; 4) невірогідна оцінка чо-
гось, напр., часу: То внизу надточу. / І спускаюсь собі вниз. / Мало й остається, 
/ Ще б урвати кілька раз, / А мотуз не рветься. / І висів я кілька літ…; 
5) схожості з чимось, що невірогідне, напр.: І висохла, як дупло, / Моя середина….

Простежуємо й ігрову маніпуляцію омонімами чи паронімами, порівн.: 
Мати любить все парне, / А ми з батьком кисле. / Мати парить по селу, / 
А ми з батьком киснем; Купувати коли що — / Аж рука дрожала, / А як купи-
мо — зато / Аж земля движала; І ото ж ми розжились, / Дві світлиці мали, 
/ Світилося, куди глянь, / Лиш стовпи стояли!; Та ще потім по біді / І обід 
справляли…; А тепер ми розійшлись, — / Батько шинк тримати, / А я не так 
до шинка, / Як люблю орати. / Батько п’яний все держить / За шинок рукою, 
/ А я орю, як уп’юсь, / Носом за кормою.

Співомовка „Вір не вір, а не кажи: «Брешеш»”, як бачимо, написана із ви-
разним використанням гротескного стилю — навмисного неправдоподібного 
опису, основаного на фантастичному перебільшенні.

У співомовці „Гуменний” текстова гра побудована на розповіді, у якій 
інформацію про нещастя передано у формі омовлення факту нарощення про-
блем, градації — від проблеми зламаного ножа до смерті дружини й безчестя 
дочки, порівн.: Їздив дідич за границю, / Назад повертає, — Та й до свого гу-
менного / Листа посилає, / Щоб гуменний на границю / Прибув і дав знати, / 
Що діється в нього дома, / Да і коло хати. / Прибуває і гуменний: / „А що там 
Іване?” / А гуменний йому каже: / „Та все гаразд, пане. / Тільки ножик, що пан 
дали / Таляра за нього, / Поламався, сказать правду, / Ні з того ні з сього”. / 
„Ну зламався, так зламався, / І що й споминати. / Певне, хлопці мали гратись / 
Та його зламали?” / „Таки правда, ясний пане! / Хлопці ізламали; / Лиш не гра-
лись, а сивого / Коня білували.” / „А з чого ж то сивий згинув?” / „Пані хорували, 
/ За лікарством як погнали, / Ті й і підірвали”. / „То і пані хорували? / Ах, Боже 
мій, Боже! / Що ж? Здорова моя пані? / Говори, небоже”. / „Помоліться, пане, 
Богу! / Лиш день хорували, / А на другий від пожару / Богу й душу дали!” і т. д. 
Прагнення гуменного делікатно подати негативну інформацію — від дрібних 
негараздів до великих проблем — створює ефект обманутого очікування.

У співомовці „Торбин брат” мовна гра ґрунтується на актуалізації 
та протиставленні двох змодельованих перифраз, відбувається заперечення 
аргументів, посилене створеними індивідуально-авторськими перифразами: 
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Місяць — братик Сонців, а мішок — торбин брат, порівн. контекст їхнього 
вживання: Докучило підшивати / Подертії сита, / Пішов циган молотити: 
/ За торбину жита. / Пішов таки недалечко, — До свого сусіда… / От мо-
лотить та й молотить / Зрання до обіда. / Перекинув, може, з копу, / Хтів 
би й попоїсти, / Та господар, як на збитки / Не дає і сісти. / То наймита з ним 
поставить, / А то сам молотить. / Потягає бідний циган / Аж піт з нього ко-
тить. / Перекинув копи зо дві. / Ба, вже і смеркає. / „Чи не годі з нас, панот-
че?” — / Сірома питає. / І господар спочив добре / Та й до нього каже: / „По-
молотим іще трохи, / Заким сонце ляже”. / Знов молотить бідний циган, / 
Аж піт з нього котить, / Виглядає поза хату, / Ба, вже й місяць сходить. / 
Іскривився сіромаха, / Спину нагинає. / „Чи не годі з нас панотче?” — / „Або 
що?” — питає. / „Та щось, — каже, — не то світить?.. / Та ж то братик 
сонців!” / Коли братик — так і братик, / Нічого чинити; / Мусив бідний ци-
ганюга / Всю ніч молотити. / На другий день той із хати, / А циган у хату. / 
„А, здоровенькі, панотче! / Чи не можна б плату?” / „Можна, — каже, — чом 
не можна, / Як не дати плати? / Ходім, — каже, — до засіка, / Будем насипа-
ти”. / Прийшов циган до засіка, / Торбу підставляє. / Пішов гарнець, пішов дру-
гий. / „Чи годі?” — питає. / „Насипайте іще!” — каже. / Сипле той і п’ятий. / 
Ба вже сипле і дев’ятий. / „Чи ж не годі, брате?” / „Ні, не годі!”. Насипає / Цілу 
мірку жита. / Коли гляне — аж там торба / До мішка пришита. / Іскривився 
пан господар, / Голову схиляє. / „Чи не годі із вас, куме?” / „Або що?” — питає. 
/ „А щось, — каже, — ваша торба / Та підшита чорним…” / „Підшитая?.. 
Насипайте!.. / Та ж то братик торбин!”. 

До ігрових засобів відносимо й поширений у співомовках прийом імітації 
чужомовного акценту, що виражається в порушеннях норм української 
мови, мотивованих інтерферентним впливом рідної мови комуніканта, напр., 
єврейської, що зображено в поезіях С. Руданського. Спостерігаємо й діалектні 
елементи мовлення, що аплікуються на інтерферентні, порівн. використання 
цього прийому в співомовці „Рабинова дума”: Далі рабин підійнявся: / „Стійте, 
— каже, — люде! / Послухайте, — каже, — люде, / Що то за страх буде! / 
Що то буде, як весь море / Стане їден море / І їден горою стане / Весь на світі 
гори, / І весь дерево на світі — / Дуб їден без міра / І сокира весь на світі — / 
Як їден сокира, / І весь люде, що на світі, / Які йно єсть люде, — Їден та-
кий жид великий / Велика сокира, / Як на гора він зрубає / Такий дуб без міра, / 
І як з гора та на море… / Подумайте, люде!.. / Як великий дуб звалиться, — / 
Що то за хляп буде” чи у співомовці „Хто кого лучче?”: „А як же ви, Мош-
ку, бились?” — / Хтось там запитався. / „Як ми бились? Та так бились, / Що 
світ дивувався! / Він на мене із ломаком / По плечах махало. / А я йому все з яр-
марком / По носі давало!”. Далі в тексті цієї співомовки простежуємо апофізію 
— відхилення власної думки, щойно висловленої, порівн.: „Було з чого дивува-
тись!.. / А хто ж кого лучче?” / “Та Гаврило мене лучче, / А я його лучче!”. 

Крім єврейського акценту, у співомовці „Рак” поет моделює й акцент німця, 
який говорить по-російськи (неправильне відмінювання й дієвідмінювання, по-
рушення вживання родових і числових форм і под.), що також дає змогу створи-
ти комічний ефект: актуалізовано назву німецького одягу, на чому моделюється 
мовна гра — панцир рака порівняно з німецьким „кафтаном”, очевидно, спосіб 
його розміщення на фігурі людини асоціативно нагадує такий панцир: Забагає 
німець рака, / Не вміє назвати, / Закликає християнина, / Давай мудрувати: / 
„Вгадай, — каже, — что мой хочет?” / — „Та ні, не вгадаю!” / „Нога мно-
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га, уса долга! / Знаєш?..” — „Ні! Не знаю!” / „Как нє знаєш?.. Сам он малий, / 
Кафтан єго разний, / Как нє сварєн — кафтан чорний, / А как сварен — крас-
ний… / Тепер, — каже, — угадаєш?” / — „Та ні! Не попаду!” / „Как нє знаєш?.. 
Шейка шльоп-шльоп, / А перед іззаду…” / — „Чи не рака?” — „Рака, рака!” / 
— „Бодай же вас, пане! / Найшли ж і ви в наших раків / Німецькі каптани!”.

Предметом мовної гри в С. Руданського стали й марковані суфікси -ськ(ий) 
і -овськ(ий), характерні для прізвищ поляків, що засвідчують їхнє шляхетне 
похо дження. Гра ґрунтується на факті модифікації прізвищ із утра тою їхньої 
національної маркованості: марковані суфікси в польських прізвищах замі-
нюються на національно маркований російський суфікс -ін. Для великодержавної 
ментальності росіян характерно все переробляти на свій манер, порівн.: Звісно, 
прізвиська в ляхів / На “-ський” та на “-овський”; / Але москаль, що діпне, / 
Верне по-московськи. / Ото колись москалі / Перепис складають; / Питають-
ся двох ляхів: / „Как вас називают?” / Ото й каже їден з них: / — Ja — Paw-
lin Gruszecki. — A ja, — другий підхопив, — Maryjanek Klecki! / Піши ж єво, 
— каже той: / Адін — Павєл Грушкін; / А другой… другой… другой… / Ну! 
— Мірон Ґалушкін!.. <…> (Московська справа). Крім заміни суфікса, прізвище 
ще й перекладають за його внутрішньою формою (Klecki змінюють на Галушкін). 
У цій співомовці зафіксовано живий діалог: навіть процес міркування репрезен-
товано через характерне для комунікації (під час думання) повторення певного 
слова … Адін — Павєл Грушкін; / А другой… другой… другой… / Ну! — Мірон 
Ґалушкін!.., що в поетичному тексті не завжди легко відтворити.

В окремих співомовках мовна гра мотивована актуалізацією зразка моде-
лювання невдалої фатичної комунікації, як напр., у небилиці „Зелений пес”: 
Зайшов німець раз на баль, / З панною сідає, / Мовчить, мовчить, далі сам / 
Мову зачинає: / „Чи зелений коли пес / Пані не здибала?” / „Та ні, — каже, — 
або що?” — / Німця запитала. / „Та нічого, — каже той, — Я лиш так пи-
тався, / Бо з зеленим, пані, псом / І я не здибався!”. Значення лексеми зеле-
ний асоціативно пов’язане із смислом “невідомо”, що мотивоване асоціаціями, 
пов’язаними зі сприйняттям зеленого кольору в мовній свідомості українців, 
що, зокрема, актуалізованого і в ідіомі зеленого поняття не маю. У цьому 
контексті також репрезентовано польські лексико-граматичні мовні елементи 
(баль, панна, пані, зачинає, здибатися; Чи зелений коли пес пані не здибала?).

Письменник моделює мовну гру на основі вербалізації факту специфіки 
вимови звуків у різних мовах з актуалізацією звуконаслідування тварин, 
що простежуємо в співомовці „Кіт”: Несе м’ясо руський кіт, / Польський вихи-
лясом: / „Що ти, котику, несеш?” / А той каже: „М’ясо!” / Та як “м’ясо” ви-
мовляв, / М’ясо і упало, / І з ним польського кота / В минуті не стало. / Несе 
м’ясо польський кіт. / Руський і питає: / „Що ти, котику, несеш?” / „Mięso!” — 
відвічає. / Та як “mięso” вимовляв, / То так стиснув зуби, / Що бідняка, руський 
кіт, / Лиш облизав губи. Очевидно, тут маємо натяк на специфіку ментальності, 
типову поведінку відповідних народів. Виникає асоціація і з контекстом відомої 
української народної казки „Пан Коцький”, де нявчання кота відповідно семан-
тизовано, декодовано.

На актуалізації вад вимови людини побудована співомовка „Глухий і ба-
гатий”, порівн.: Довелося на віку / Глухому з губатим / Раз у церкві, на біду, / 
У парі стояти. / І губатий що почне / „Отченаш” читати, / То так губи 
іскладе, / Як ніби свистати. / Довго глухий поглядав. / З злості аж мінився, / 
Далі руку відвинув, / Ближче приступився / То по пиці його хвать: / „От тобі 
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— свистати!” / „Бог з тобою, — каже той, — / Бачиш — я губатий!” / 
Але глухий другий раз: / „Дарма, що багатий!.. / У нас церква не на те, / Щоби 
в ній свистати!”.

Омовлюючи табуїзми, С. Руданський також вдається до мовної гри, евфе-
мізуючи їх, порівн. контекст зі співомовки „Війна”: Молотив раз у попа / Пару-
бок Микита / Та якось там і украв / Цілу мірку жита. / Украв собі та й сховав. 
/ Прийшло сповідатись — / Лихе його підвело / Попові признатись. / Лаяв, лаяв 
його піп, / Торгав за чуприну, / Наостаток і сказав: / „Отак, бісів сину: / Поки 
жита не буде, / Була б тобі трясця! — / Поти тобі не буде / Сповіді й прича-
стя!” / Ніщо діяти!.. Вночі / Згорбився Микита. / Потихенько попід тин / Несе 
мірку жита. / Приніс якось до сіней — / Хату відчиняє, / Стає, бідний, у кутку. 
/ Пари не пускає. / А попові на той час / Не Микита сниться: / Його сонна об-
няла / Тлуста молодиця. / Пробудився сонний піп, / Мацнув молодицю, / Підійма 
на животі / Білую спідницю / Та й говорить: „Уставай, / Нічого дрімати, 
/ Іде турок на війну — / Москву воювати”. / — „Та ваш турок не біда! — 
/ Каже чорнобрива, — / Коли турок хоче битись, / То Москва готова”. / 
Що там було — звісна річ! / Кінчилося діло, / Аж Микита із кутка: „Кахи!” 
собі сміло. / Піп схватився: „Хто то там?” / — „Я, — каже Микита, — Отсе, 
— каже, — вам приніс / Вашу мірку жита”. / „А давно ж ти, каже піп, / 
До хати забрався?” / — „А давно! Ще на війну / Й турок не збирався!” / 
„Неси ж, — каже, — то назад / Та спожий, на щастя, / А я тебе взавтра й так 
/ Пущу до причастя”. Очевидно, має рацію Л. Булаховський, коли зауважує: 

„Не треба дивуватися, що значна кількість засвоюваних з масової мови лек-
сичних елементів виконує протилежні функції; з одного боку, — огрубляти 
відповідні поняття, з другого, — правити як засіб завуальовувати непристойне, 
лише натякаючи на нього…”14.

Актуалізацію стилістичних девіацій, що призводить до моделювання дво-
значності, простежуємо в співомовці „Привітання”, зокрема йдеться про деві-
ації щодо вживання зворотного займенника собі та репрезентації факту зустрічі 
батюшки через звукові реакції тварин, що створює комічний ефект: Наварив 
багач, напік: / Батюшку чекає. / Батюшка лиш на поріг — / От він і вітає: / 
„На тепленьке, в добрий час! / Тілько що зробили… / Та де ж то ви так були, / 
Батюшечко милий? / А тут тілько гавкне пес, / Свиня зарокоче, — / 
Та і думають усі, / Що то ви, панотче! / Спасибі ж, вам, що прийшли! / Пийте 
гріту з перцем… / Ріжте собі печінки… / Крайте собі серце! / А заким 
то подадуть / Печеного зайця, / Не сидіте, прошу вас, / Лупіть собі яйця!”. 
Текст інтимізовано за допомогою використання зменшено-пестливих лексич-
них форм, що характерні для мовлення українців.

Моделювання лексико-семантичних девіацій створює комічний ефект 
і в співомовці „Просьба”, де простежуємо омовлену невідповідно зневажливу 
тональність, що стосується реліквій церкви: мовна гра побудована на номінації 
зображень святих, Божої Матері і Господа: Раз писали мужики / До свого вла-
дики; / „Архирею, — пишуть, — наш! / Ясний та вельможний! / Церква наша 
з давніх літ / Перейшла нінащо / Кілько є у нас святих — / Всі стали ледащо. 
/ Матір Божа на дошках / Згорбилась, зігнулась, / А постоли розійшлись / 
А Варвара здулась. / Миколай від хробаків / Порохом узявся. / Сам Спаситель 
на ватах / Поздовж перепався. / Миколая нам позволь / Наново зробити. / 
Матербожій через зад / Клин їден забити. / Апостолі всіх уряд / Дрючками 

14 Л .  А .  Булаховський , Афективне простомовлення…, c. 362.
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зігнати / Спасителя на вратах / Щоб на шпуги взяти. / А з Варварою уже / 
Нічого робити: / Коли вона здулась так, / То кажи покрити”. Текст містить 
низку вульгаризмів, що так чи так наявні в „живому” мовленні українців.

Наголосимо, що С. Руданський часто використовує побутові евфемізми 
й дисфемізми, напр.: Та й і одубився (“помер” — Вір не вір, а не кажи: „Бре-
шеш”); Помоліться, пане, Богу! / Лиш день хорували, / А на другий від пожару 
/ Богу й душу дали! (“померли” — Гуменний); Пийте гріту з перцем (“горілка” 
— Привітання); Пари не пускає (“мовчить”— Війна). 

У співомовці „Там її кінець” своєрідно евфемізовано значення слова “ха-
бар”, порівн.: Архирей їден подольський / Такий звичай мав, / Як без грошей була 
просьба, / То її і не приймав. / Аж дяк якось коротенько / Просить стихаря, / 
А на білу середину / Кладе хабаря. / Архирей і не гадає, / Що там далі є… / Пробіг 
живо його просьбу / Та й назад дає. / Той і просить: „Прочитайте ж!” / — Та я 
прочитав! / „Та іще раз прочитайте!” / — Ще раз прочитав. / “Моя просьба на 
тім боці, / Там її кінець!” / Аж тоді затримав просьбу / Святий панотець. 

Евфемізація статевих стосунків священнослужителя із жінками приходу 
жартівливо вербалізована в співомовці „По старій печаті”: Вмерла жінка у попа 
/ А піп хитриться, / Що до виводу прийде / Яка молодиця / То він її покрепить 
у хаті / Та і скаже, що то / По старій печаті. / Подобалась та печать / на-
шим молодицям…. Евфемізми систематично актуалізуються для моделювання 
відповідних еротичних смислів, порівн.: Із панною на печі / Кілька разів явся 
(„Свята сім’я”), А сестра то, хоч мала, / Та вже давно трісла („І нє нахвалят-
са”), Іде турок на віну — Москву воювати. / — Та ваш турок не біда! — Каже 
чорноброва, — Коли турок хоче битись, / То Москва готова („Війна”).

Певна „неясність” тексту моделюється через спеціальне застосування 
мовної гри, дотепних навмисно організованих непорозумінь, що вимагає від чи-
тача певного „розплутування” смислу, за що читач отримує нагороду: своєрідну 
насолоду від сприйняття подібного тексту. 

У співомовці „Штука” також репрезентовано кілька евфемістичних виразів, 
весь текст змодельовано на прихованості грубого вульгарного омовлен-
ня ситуації, порівн.: Біжить старий поза хлів, / Ногами дрібоче, / Уже його 
й не питай, / Чого то він хоче. / Тільки, тільки що прибіг, / За очкур вхопився… 
/ Але закіль розпустив, / В штани вгаталився. / Почухався старий ярин: / „Най 
же твою матір! / Та такої штуки я б / Докачав і в хаті!”. Як бачимо, пись-
менник репрезентує абстрактне значення лексеми “штука”, яку можна зараху-
вати до системи узагальнено-кваліфікативних слів негативно-оцінної семанти-
ки15. Уживання подібної лексики для вербалізації негативної оцінки характерне 
для українського дискурсу ХІХ ст., зокрема цей прийом використовує й Т. Шев-
ченко в еґо-текстах16.

Поширена в текстах співомовок й аномінація — різновид поліптору 
(повторення одного й того самого слова в різних відмінках), що інколи 
фразеологізується, напр.: А що ж люди? Та жид жидом („Рабин і запорожець”), 
зазначений прийом актуалізується в назві співомовки Свиня свинею — Та свиня 
таки свинею! / Правду кажуть люди: / Святи її, хрести її — все свинею буде!. 
Цей прийом посилює репрезентацію смислу, що міститься в омовленому цими 
формами концепті.

15 Див.: Т.  Космеда ,  Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток 
категорії оцінки, Львів 2000. 

16 Див.: Т.  А .  Космеда  Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі що-
денникового дискурсу, Дрогобич 2012, с. 292.
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Комічний ефект створює й репрезентація мовлення служителів церк-
ви, які використовують вульгарну, брутальну чи навіть лайливу лексику, 
пов’язану з вербалізацією нечистої сили на тлі загальної ввічливої тональності 
— простежуємо зіштовхування низького і високого як прийом мовної гри. 
Це, однак, типова риса мовлення священнослужителя, що засвідчують 
фольклорні тексти, зокрема й співомовки, порівн. дискурс поезії „Хто святив?”: 
Питається архірей / Попа молодого: / „Який, — каже, — тебе чорт / Висвя-
тив, дурного” / А той йому, неборак, Глянув тілько в очі: / „Та святили ж, — 
каже, — ви, / Пресвятий панотче!”. Фрагмент цієї співомовки ввійшов у систе-
му прецедентних текстів української лінгвокультури.

У співомовці „Горох” змальовано також мовлення священика, який, за-
суджуючи інших за вживання у святому місці брутальної лексики, сам 
її використовує, що й породжує комізм, порівн.: Розкипається горох, / Наймит 
— що діяти? / Іде в церкву до попа / Обідати звати. / Розштовхує мужиків / 
І сажею маже. / Піп якраз стоїть з хрестом, / А той йому каже: / „Та ідіть-
бо на обід, / Годі з вас молиться: / Бо горох там на гівно / Далі розкипиться!” 
/ „Тю на тебе! — каже піп. — / Чи встиду не маєш? В такім місці ти святім 
/ Гівно поминаєш!” / Далі хрестом замахав: / „Геть від мене! — каже. — / 
Бо я тебе погівню, / Аж всерешся, враже”. 

Степан Руданський досить активно залучає знижену, вульгарну лексику, 
що, утім, характерно для живого мовлення простих людей. Щоб відтворити ре-
альну комунікацію, поет не завжди евфемізує брутальні вирази. Часто, як за-
уважувалося, він моделює конфлікт між високим і низьким, тобто актуалізує 
бурлескний стиль: Говорив раз піп казаня / Із письма Святого / „Чого, грішнику, 
так липнеш, — / Каже, — до земного? / Подивись на Божу птицю, / Як вона 
літає; / Ні оре, ні жне, ні сіє, / Ані пожинає”. / А староста напереді / Тілько 
засміявся / Та до ключника старого / Стихача озвався: / —„ Та якого ж — 
каже, — чорта / Тая птиця й має?! / Скаче тілько по дорозі / Та гівна шукає” 
(„Божі птиці”). 

Наведемо ще один яскравий приклад, що ілюструє висловлену вище 
тезу. Назва співомовки „Ов!” — це субстантивація вигуку, що містить вираз-
ну прагматику, експліковану в тексті. Цей вигук — мовний засіб національно 
специфічної вербалізації почуттів, оскільки такого вигуку немає в інших, навіть 
слов’янських, зокрема і в російській, лінгвокультурах. Говорив піп на казанні: 
/ „Було-то собі, — каже, гай, / За тим гаєм — ще гай, / А за ним — іще гай!.”. 
У наведеному контексті змодельовано бделігму — беззмістовний перерахунок 
(такою є інформація про гай). Оповідь починається типовим зачином, що ха-
рактерний для української народної творчості, зокрема казки: ужито частку 
собі, яка актуалізує інформацію про ментальність українців — прагнення до 
самостійності, окремішності, порівн. із типовим російським зачином, характер-
ним для російських народних казок, де не вживають цю концептуальну частку: 
„Жили-были дед и баба…”. Тут немає вказівки на бажання бути самостійним, 
відокремитися, відчужитися. 

Далі в співомовці „Ов!” стверджується: „Там-то, — каже, — святий Юрій 
/ Показав своє добро, / Як пришпилив змію люту / Та списою під ребро. / То змія 
вже і почула, / Що тут її буде смерть: / Лягла тілько, протягнулась / Та все 
собі пердь та пердь! / А староста: „Ов, панотче!” / Аж узявся за чоло. / Ма-
буть, йому таке слово / Не до думки підійшло. / А піп йому: „Не «ов», дурню! 
/ Бо що правда — то не див! / А ти, старий, аж би всрався, / Що б тебе так 
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пришпилив!”. Як бачимо, субстантивуючись, вигук набуває, крім прагматики, 
ще й відповідний смисл. Вульгарна лексика омовлює ситуацію розмовного мов-
лення, хоч, як показано, не всі носії української мови полюбляють використову-
вати вульгарну лексику. 

Крім того, у цій співомовці простежуємо вплив польської мови, що ви-
являється в актуалізації граматичної форми жіночого роду (замість чоловічого) 
в лексемі спис (…Та списою під ребро…) і лексико-граматичної форми лексеми 
див замість диво (… Бо що правда — то не див!...), що мотивовано польською 
формою cud — аналога української лексеми чудо.

Для моделювання „живого” мовлення С. Руданський активно застосовує 
прийом актуалізації діалогічного мовлення. Для репрезентації зазначеного на-
ведемо й дискурс співомовки „Чого люди не скажуть!”: Не вважає архірей, / 
Що й сам не без того, / А бештає за гріхи / Вдівця молодого. / „Хто сказав 
вам?” — каже той. / „Як то хто? А люди!” / „Та хто тепер людям тим / 
Вже вірити буде?!” / „Та вже вони і вас, / Пресвятий панотче, / Розказують 
то і то… / Звичайно, не в очі!” / Здихнув бідний архірей. / „Іди ж, — каже, — 
з Богом!” / Та ще й хрестом наділив / Вдівця молодого. У цьому разі С. Ру-
данський вербалізував комунікативному тактику, що застосовується й сучас-
ними українськими політиками в їхній риториці, яка отримала номінацію „пе-
реведення стрілок” — переадресація негативної інформації зі своєї особистості 
на особистість свого опонента. 

Як бачимо, хоч теорія комунікації на той час не була розроблена, але С. Ру-
данський відтворював її постулати, зокрема в співомовці „Cвічка” поет 
репрезентує один із важливих законів комунікації, що має назву закон спотво-
рення інформації („зіпсований телефон”), порівн.: Купив свічку раз купець, / 
Подає другому / Та й говорить з-за плечей: „Сєргєю святому” / А наш собі 
не дочув — / Подає другому / та й говорить з-за плечей: / „Андрєю святому”. / 
Пішла свічка по руках, / А той поглядає: / Ото староста вперед / З нею 
наступає. / До Андрєя просто йде, / А той не звинеться: / Поміж лди наперед / 
Собакою рветься! / „Да какому, — закричав, — / Лєпіш дуралєю? / Нє єнтому, 
гаварят! / Гаварят, Сєргєю!”.

У співомовці „Мало не ригаю” відтворено закон комунікативного самозбе-
реження, зреалізований прийомом відхилення негативної інформації під загро-
зою її критики або заперечення, з метою нейтралізації негативної оцінки, кри-
тичного ставлення до себе з боку співрозмовника. До речі, така мовна поведінка 
також властива сучасним українським політикам. Письменник знову майстер-
но моделює „живий” діалог, порівн.: Питається архирей / Батюшку старо-
го: / „Чув я, — каже, — що ти п’єш / Багато хмільного” / „Не вірте, — каже 
той, — Хіба тілько воду, / А хмільного — свідок Бог — / Не кушаю зроду”. / 
„Не кушаєш” — каже той. — / Зроду не вживаєш?” / „Як же ж, — каже, — 
ти вино / З чаші випиваєш?” / „Не питайте! — каже піп. — Пити — випи-
ваю, / Але сам я — свідок Бог / — Мало не ригаю!”. У цій співомовці викори-
стано психологічний прийом аргумент до віри, а гумористичний ефект виникає 
ще й від того, що у свідки бере собі священик самого Господа, порушуючи 
заповідь не звертатися до Бога в суї. Знову моделюється абсурдна ситуація.

Подібну комунікативну тактику зображено і в співомовці „Циган на спо-
віді”, де комунікант маніпулює словами, неправдиво окреслюючи реальну 
ситуацію, що нейтралізує її негатив, характеризує власні злодійські вчинки так, 
що в його устах вони набувають позитивного забарвлення, порівн.: Раз задумав 
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циганчук гріха сповідати, / Іде просто до попа. / Приходить до хати. / Оглядає 
— ні попа, / Ні слуги Бог має, / А в горосі, у печі / Сало закипає. / Циган сало 
із горшка, / Живо із пекарні, / Через цвинтар позадгузь / Та й до паламарні. / 
В паламарні, як на гріх, — / Шапка на кілочку; / Він і шапку потягнув, / Схо-
вав у куточку / Та й годі вже до попа / Гріхи сповідати. / Ото піп йому дає / 
Хреста цілувати. / Поцілував циганчук; / Піп його питає, / А той йому всі гріхи 
/ І оповідає: / „Та й сьогодні, — каже, — я / Нагрішив потроху: / Ранком виг-
нав я свиню / З чужого гороху. / А у церкві шапку зняв!..” / Говорить несміло. 
А піп йому: „То не гріх! / То добреє діло!” / „Добре, добре, нехай так, / 
По «Буди господнє»”. / Піп до шапки, — але ба! / І місце холодне… / Піп — до-
дому, до горшка — / А сала не стало. / І промовив старий піп: / „Оже ж при-
знавався! / А я старий та дурний, / І не догадався!”. 

В українську лінгвокультуру С. Руданський увійшов як „сміхотун”, май-
стер моделювання гумору, сатири, жарту, абсурду. Очевидно, це йому так добре 
вдавалося насамперед тому, що письменник був людиною веселої вдачі попри 
всі життєві негаразди. 

Способи створення комічного традиційно відносять до числа психологічних 
прийомів, які активно використовує поет: простежуємо вербалізацію двох видів 
смішного: 1) смішне в словах і 2) смішне в предметах — смішні історії. 
Вербалізовано категорію неймовірного, зреалізовано стиль навмисного 
неправдоподібного опису, що базується на фантастичному перебільшенні 
ситуації, яка доводиться до абсурду; яскравим вираженням цього є система 
алогізмів, реалізована через низку прийомів: заперечення, що образно підсилене 
фантазією, яка зростає до неправдоподібності; гіперболізацією, у якій 
перебільшення настільки посилене, що виходить за межі можливого; 
жартівливо-грайливе нагнітання невірогідних або алогічних за змістом слово-
сполучень чи фраз, оксюморону, каламбуру на основі актуалізації 
та зіткнення різних значень багатозначних слів, омонімів чи паронімів, проти-
ставлень; припущення навмисних неточностей; наведення абсурдних уточнень; 
трансформація паремій, їхня контамінація; моделювання образних перифраз; 
заперечення аргументу, посилене смішним порівнянням; натяк; актуалізація 
оригінальних перифраз; парадоксальні судження; відхилення думки, яка щойно 
висловлена; приховане повчання, виражене антитезою; позитивна оцінка 
під виглядом негативної; раптове зниження стилю мовлення; конфлікт між 
низьким і високим; беззмістовний перерахунок деталей, що доводиться до аб-
сурду; використання побутових евфемізмів; дисфемізмів; нагнітання 
вульгаризмів; евфемізація побутових табуїзмів; використання макаронічного 
мовлення для створення національного колориту, іншомовного акценту і под. 

Степан Руданський постає перед нами передусім як майстер моделюван-
ня світлого гумору. Використовуючи систему мовних засобів, він розбудовує 
українську ігрову стилістику, продовжуючи традиції, закладені його поперед-
никами. Як Іван Котляревський чи Микола Гоголь, Степан Руданський творить 
позитивний, високий сміх. Цей сміх пронизує, власне, структуру його мовлен-
ня. Сміхове організується так, що негативні явища репрезентуються як один 
із аспектів реальної української дійсності. Слово поета розкриває й табуйовані 
смисли, що не завжди є пристойними з огляду на високу мораль і культуру. 
Це також лежить в основі механізму створення сміхового ефекту, розбудови 
сміхової лінгвокультури. У процесі акумуляції й розширення значення слова 
різного типу конотаціями, актуалізації національної прагматики, С. Руданський 
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використовує багатошарову тканину української мовної стихії, яка покликана 
боротися з усім, що робить мову мертвою й закостенілою.

„Живе” мовлення українців змодельоване письменником надзвичайно прав-
диво. Він репрезентує типові комунікативні стратегії й тактики українців і щодо 
нейтралізації негативу, і щодо створення інтимної атмосфери, і щодо саморе-
клами, самопрезентації, нейтралізації конфлікту, зокрема й шляхом актуалізації 
гумору, алогізму, абсурду; передає уміння українців „скидати” негативні емоції 
за допомогою проклять, вигуків, системи дискурсивних слів, уміння сміятися 
з себе. 

Письменник репрезентує українську ментальність, що виражається у „ви-
со кій емоційній температурі мовлення”, кордоцентризмі, доброзичливому 
ставленні до довкілля, виявленні релігійних почуттів, однак без фанатизму, 
щирій гостинності, прагненні до самостійності й незалежності і под. 

Існує думка, що „велика” і, разом із тим, „важка” за своєю будовою фра-
за (ширше — мова, мовлення, дискурс) виникла з особливостей „важкого ха-
рактеру” певних народів — носіїв відповідних мов, як і, навпаки, у народів 
життєрадісних історично зростає як вияв їхнього „духу” „легка” мова, що стає 
ознакою лінгвокультури загалом. 

С. Руданський довів, що українська мова є „легкою”, необтяженою важ-
кими конструкціями, складними формами вербалізації думки, а українці на-
лежать до народів життєрадісних, легкодумних, хоч інколи на їхній оптимізм 
накладається і світла печаль, гіркий смуток. 

Легкість стилю, здатність моделювати „сміх крізь сльози” продемонстру-
вав і Микола Гоголь, хоч писав він російською, але ж у його мовленні було 
відбито українську ментальність, він репрезентував лінгвокреативність, 
актуалізуючи особливості українського національного характеру, що втілений 
у „дух” української мови, є складовою структури української мовної особистості, 
адже „національне пронизує всі рівні мовної особистості”17, тому скільки 
б не твердили, що М. Гоголь — російський письменник, однак „дух” його мов-
лення репрезентує українську ментальність, хоч і засобами іншої мови, яка, од-
нак, характеризується еґоцентризмом українізмів. Мова однозначно є „засо-
бом трансляції менталітету між поколіннями лінгвокультурної спільноти”18, 
що яскраво продемонстрував і Степан Руданський.

17 Ю .  Н .  Караулов ,  Общая и русская идеография, Москва 1990, с. 42.
18 В .  Н .  Телия ,  Номинативный состав языка как объект лингвокультурологии, [в:] 

Национально-культурный компонент в тексте и в языке, в 2 частях, Минск 1994, ч.1, с. 15.
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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony został zagadnieniu zapożyczeń na łamach cza-
sopisma „Ridna mowa”, wydawanego w Warszawie w latach 1933 – 1939. Przeanalizowano 
rozważania znanych uczonych, jak również współpracowników czasopisma na temat zasad-
ności użycia zapożyczeń w języku ukraińskim.  

PROBLEMS OF FOREIGN WORDS IN THE PAGES 
OF THE PERIODICAL „RIDNA MOWA”

IRYNA KOCHAN
Ivan Franko Lviv National University, Ukraine — Lviv

ABSTRACT. The article analyzes the coverage of the contemporary problem of the for-
eign words use in the pages of the periodical „Ridna mowa”, published in Warsaw from 
1933 to 1939. The article reviews famous scientists` and ordinary contributors` considerations 
about the expediency of such words in the Ukrainian language presented in the periodical.

Часопис „Рідна мова” виходив упродовж 1933 – 1939 рр. у Варшаві. Його 
головним редактором був професор Іван Огієнко, пізніше відомий як ми-
трополит Іларіон. Видання було започатковане вченим в умовах вигнання, 

за відсутності зовнішніх джерел фінансування й здійснювалося фактично кошта-
ми родини Огієнків, що викликає особливу повагу до цієї особи та його часопису.

Про часопис та його роль в утвердженні української мови на західноукра-
їнських теренах є довідка у Вікіпедії, а також у публікаціях українських учених, 
зокрема М. Тимошика1, З. Тіменика2 та багатьох інших.

Видання проіснувало 7 років. 91-ий випуск журналу містив матеріали, 
у яких розкривалися найактуальніші проблеми українського мовознавства та лінг-
водидактики. Уже в першому номері часопису Ярослава Мандюкова зазначила: „… 
Мусимо свято берегти наші цінності, щоб передати їх майбутньому поколінню, му-
симо чітко стояти на сторожі чистоти рідної мови, бо вона ж — підвалина нації”3.

Чимало місця на сторінках часопису займали проблеми вживання іншомов-
них слів, зокрема в статті „Наука про рідномовні обов’язки”, що надрукова-
на 1936 р. впродовж кількох номерів, 33-ій розділ має назву „Чужі слова в рід-

1 М .  Тимошик ,  Голгофа Івана Огієнка: українознавчі проблеми в державній, науковій, 
редакторській та видавничій діяльності, Київ 1997.

2 З .  Тіменик ,   Іван Огієнко (Митрополіт Іларіон) 1882 – 1972: життєписно-бібліографіч-
ний нарис, Львів 1997.

3 Я .  Мандюкова , Знання мови необхідне кожному, [в:] „Рідна мова”, 1933, ч. 1, с.16.
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ній мові”. У ньому І. Огієнко постулює: „У кожні мові, особливо в літератур-
ній, багато чужомовних слів. Чужі слова діляться на дві групи: а) слова давно 
запозичені, сильно в мові засвоєні й загально знані. Це активні чужомовні слова 
і б) слова нові, в мові малознані й легко заступлювані своїми словами — це слова 
я л о в і”4.

Розмірковуючи про потребу чужих слів на сторінках „Рідної мови”, один 
із читачів та дописувачів журналу М. Угрин-Безгрішний із Рогатина зазначав: 

„Взаємини із сусідніми і дальними народами спонукають нас до того, що бага-
то культурних здобутків у науці, мистецтві, техніці й ін. переймаємо від них 
із їхніми назвами. Справді, було б дуже зле з нами та з нашою культурою, коли 
б ми не бажали присвоювати собі нічого з духовної скарбниці інших народів. 
Щоб не було цього, потрібні нам і чужі слова, бодай у початках. Згодом мова 
багато чужих слів заступає власними або перетворює їх у дусі народних слів. 
І саме це треба мати на приміті, рішаючи, чи якесь чуже слово треба викинути, 
чи оставити. Фанатичний виступ проти всього засобу чужих слів допровадив 
би нас до абсурду, бо тоді ми мусіли б повикидити багато й народних слів, напр.: 
барвінок, конопля, м’ятка, лев, мул, хміль, ціна й інші. Такі чужі слова, як те-
леграф, телефон, аптека, лямпа, електрика, граматика, ідея, ідеал — здобули 
собі вже право горожанства в усіх мовах культурного світу. Викидати їх із нашої 
мови й заступати іноді невдатними своїми новотворами, значило б почасти на-
віть відмежуватися китайським муром від культурного світу…”5. Далі автор роз-
мірковує про те, що рішуче слід остерігатися тих іншомовних слів, які вживають 
у нашій мові, суперечачи її духові й формі. Такі слова, на його думку, є варва-
ризмами, і їх слід позбуватися якомога швидше й безболісніше.

Іван Коровицький із Варшави висловив міркування з приводу чужомовних 
запозичень у номері 7 – 8 за 1937 р., зокрема він пише: „В гущу нашого наро-
ду чужі впливи просякають переважно через часописи… Прикладів непотріб-
ної закоханості в чужих висловах сотні в кожнім числі наших газет”6. Автор за-
уважує, що, досліджуючи це явище, він спостерігає в мовленні наших людей 
десятки й сотні чужих слів, на жаль, не завжди правильно ужитих. І щоб лю-
дям допомогти розібратися в іншомовній лексиці, подав елементарний додаток 
до статті — невеличкий тлумачний словничок часто уживаних іншомовних слів, 
серед яких є чимало й сучасних запозичень, напр.: дефект — хиба, інформува-
ти — повідомляти, коректив — поправка, манускрипт — рукопис, медикамен-
ти — ліки, домінувати — переважати тощо. Є також слова, які сьогодні тракту-
ють дещо інакше, напр.: нюанс — відтінь (сьогодні — ледве помітний відтінок, 
переливи, переходи, коливання), одіозний — ненависний (тепер — який викли-
кає негативне ставлення до себе, небажаний, неприйнятний), солідний — на-
дійний, совісний (тепер — 1) добре зроблений, міцний; 2) який відзначається 
поважністю, серйозністю, статечний; 3) який має показну зовнішність тощо). 
А є й слова сьогодні маловживані або й зовсім невідомі сучасникові: калькулю-
вати — рахувати; кольпортувати — розповсюджувати, розпродавати.

На питання, чи можна викинути з мови усі чужі слова, він дав відповідь 
таку: „Ні, не всі, а тільки зайві найновіші набутки, що ще не просякли в гущу на-
роду й що на їх означення маємо пахучі, свіжі й змістовні українські слова…”7.

4 І .  Огієнко , Наука про рідномовні обов’язки, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 7, с. 310.
5 М .  Угрин -Безгрішний ,  Варваризми в українській мові, [в:] „Рідна мова”, 1934, ч. 4 

(16), с. 155.
6 І .  Коровицький . Чужомовні запозичення, [в:] „Рідна мова”, 1937, ч. 7–8, с. 301–302.
7 Там  само ,  с. 306.
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Цей висновок співзвучний із міркуваннями головного редактора й видав-
ця журналу: „Хто легковажно вживає чужих ялових слів, той сильно шкодить 
нормальному розвоєві своєї літературної мови…. Коли ж такого слова вживає-
те, конче поясніть його коротко й зрозуміло…”8.

Аналогічної точки зору дотримувався й Модест Левицький — автор укра-
їнських граматик та багатьох праць з українського ділового мовлення. Він та-
кож рішуче виступав проти невиправданого вживання чужих слів, коли в цьому 
немає потреби. „Я не хочу, — застерігав письменник, — вигонити з нашої мови 
чужі слова, без яких вона, як і всяка інша мова, обійтися не може (театр, те-
леграф, електрика, елемент)”. Однак він уважав, що не варто переміняти сло-
ва, які вже здобули права в нашій мові (фотографія, спорт) і замінювати їх не-
вдалими новотворами за зразок світлина, змаг, оскільки „такі спроби можуть 
дійти до смішного і дати нагоду для глузування дурним „лоботрясам”, ворожим 
до нашого національного відродження”9.

У статті „Неологізми Йосипа Лозинського з половини Х1Х сторіччя” Євген 
Грицак із Перемишля зазначав: ”З одного боку прихильникам чисто народної 
мови не легко було орудувати цією мовою. Як було треба слів інтелігентських, 
наукових, тому теж і вони при недостачі власних слів із цієї ділянки, не раз 
і проти своєї волі, зверталися за поміччю до мови церковних книг, російської 
чи польської мови…”10. Досліджуючи мову українського мовознавця й грама-
тиста, Є. Грицак виділив чужі слова, складні слова, церковні й російські запо-
зичення, слова-переклади тощо.

У мові праць Й. Лозинського автор публікації виділив чужі слова (зовсім 
не українізовані): гімназія, інструктор, стипендія, гувернантка, ювілей тощо. 
Серед них і складні слова на зразок бібліотека, філософія, слова-переклади, тоб-
то національні відповідники до запозичених лексем, точніше було б сказати, не-
правильні переклади, напр.: голосова музика (вокальна), запомога (стипендія), 
оглядини (візитація), почести (гонорари), публічний розговір (диспут) тощо11.

Серед запозичень окремою групою стоять полонізми, тобто кальки зі слів 
польської мови. До таких належать: випосажити (забезпечити), засобитися 
(запастися чимось), цілий (замість увесь), а також русизми: будьто би (нібито), 
мимоходом (мимохідь), питомець (вихованець), постепенно (поступово) і под12.

Як сказано на одній зі сторінок часопису, „рішуче ж треба вистерігатися 
тих чужих слів, що їх уживаємо в неправдивому значенні та ще й у формі, про-
тивній духові нашої мови… напр., ніц, нє, почти, цьоця, лижка, бадати, сові-
тник і т. д.”13.

З приводу окремих таких лексем І. Огієнко дає такі коментарі: „В старо-
вину в літературній нашій мові були дуже поширені слова совершенний, совер-
шенство і т. ін, але з бігом часу, коли наша літературна мова оперлася тільки 
на мову живу, ці слова зникли. Правда, в Галичині ці слова ще живуть…”14.

Слід згадати слова Івана Франка: „Певна річ, що викидування, а часто 
й дуже недотепне „перекладання” міжнародних слів… ще більше відділи-

8 І .  Огієнко , Наука про рідномовні обов’язки, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 7, с. 310.
9 М .  Левицький ,  Паки й паки (Про нашу літературну мову), Відень–Київ 1920, с. 6–7.
10 Є .  Грицак , Неологізми Йосипа Лозинського з половини Х1Х сторіччя, [в:] „Рідна мова”, 

1937, ч. 11, с. 401.
11 Там  само , с. 403–404.
12 Мова наших часописів, [в:] „Рідна мова”, 1938, ч. 12, 517–518.
13 І .  Огієнко , Досконалий, а не совершенний, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 3, с.110.
14 Там  само .
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ло слов’ян одних від других, а й принимання слів з одної слов’янської мови 
до другої робилося не раз в надто великій мірі і без приноровлення до духу 
і звукових правил рідної мови”15. 

Оскільки чужомовні запозичення в основному потрапляють до нас через 
друковані видання, то слід уважно поставитися до мови таких видань. „… Про-
бую передати такі запозичення нормальною мовою, — пише Іван Коровицький, 
— замінюючи чужі слова персонал, амбасада, контакт українськими: особовий 
склад, посольство, зв’язок. Виявляється, що це можна зробити. Виходить не гір-
ше, а особисто для мене — навіть приємніше…”16.

У замітці „Не засмічуймо своєї мови чужими словами!” Іван Огієнко на-
вів приклад невеличкої статті кооперативного журналу, де лише на одній сто-
рінці були такі слова: кредити, кредитодавці, теорія про фінансування консум-
ції, фінансовий капітал, геніально, нових інвестицій, фінансував концерни, ро-
бив ін’єкції, редукція довгів, соціальних оплат, високої кон’юнктури, проект про 
конверсію гіпотечних боргів, загальна ліквідація, катастрофа, кредитовий ін-
форматор і т. ін. З чого зробив висновок: „Мова наших видань нерідко дуже не-
чиста, непристосована до селянського розуміння, до краю засмічена непотріб-
ними чужими виразами…”17.

Не оминають питань запозиченої (іншомовної) лексики й дописувачі, які 
торкаються питання новотворів. Так, Євген Грицак серед дієслів виявив такі 
нові лексеми, як зафосфоритися (заблищати фосфором), зафармазонитися 
(ошукати), маршувати (іти в марші), авторитетничати (удавати поважного), 
зісоюзити (згуртувати в союз). Такі слова цей автор називає „кованими” і про-
рокує їм коротке життя, хоч наголошує на вдумливості й оригінальності їхньо-
го творення. 

Серед складних слів (композитів) також помічено комбінацію національ-
них і запозичених основ чи коренів: бомбовіз, бомбокид (літак, що кидає бом-
би), фільмовирібник. Серед композитів особливе місце посідають слова з між-
народними компонентами, що в публікації мають статус кореня: радіозвіт (ра-
дієвий звіт), кінозірка (кінова зірка), електросонце, автодорожка18.

Окрема увага на сторінках часопису присвячена калькам, що потрактова-
ні як „механічний переклад слів чи виразів із чужої мови”. Іван Огієнко закли-
кає не уживати кальок, оскільки вони засмічують мову. До кальок зараховує 
такі слова, як сінозаготівля (з рос. сенозаготовка), рукостискання (рос. руко-
пожатие),

Поява нових слів і занепад старих нагадують морські хвилі, що одна за од-
ною напливають на берег, а потім плавно відкочуються назад у море. Часто такі 
хвилі є своєрідною модою на слова чужоземні. Слово мода також запозичене 
й позначає зміну, рух. Воно латинського походження й первісне його значення 

„міра”. Пізніше воно набрало значення „припис, правило”, однак в українську 
мову потрапило з французької.

„Якщо заглянути у всесвітню історію, — зазначає Я. Мандюкова, — то по-
бачимо, що не тільки слова змінюються, змінюються і стають модними навіть 

15 І .  Франко , Слов’янська взаємність у розумінні Яна Колларова і тепер, [в:] Його  ж , Зібр. 
творів, в 50-ти томах, 1981, т. 29, с. 72.

16 І .  Коровицький , Чужомовні запозичення, [в:] „Рідна мова”, 1937, ч. 8, с. 301–302.
17 І .  Огієнко , Не засмічуймо своєї мови чужими словами!, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 12, 

с. 542–543.
18 Є .  Грицак ,  Новотвори в сучасній українській мові, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 3 (39), 

с. 110–114.
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цілі мови… Так, за часів Христа була модна грецька. Розуміли її в Римі, знали 
в Єрусалимі. Незабаром латина витіснила мову грецьку… Від Людовика ХIV, 
тобто з ХVII століття модною мовою стала французька. Було намагання створи-
ти штучну мову „есперанто”, але поширити її якось не вдається…”19.

Отже, констатуємо, що майже сто років тому, мовознавців турбували ті самі 
проблеми, що й сьогодні. Адже відомо, що в кожного народу існує своя мовна 
політика щодо використання чужих слів. Є мови, що „радо” приймають до себе 
іншомовні слова (англійська, французька) і нерідко, переосмисливши їх, пози-
чають іншим мовам. А є й мови, що намагаються очистити себе від будь-яких 
запозичень, а якщо вони й з’являються в мові, то підбирають до них власні на-
ціональні відповідники. До таких мов належать мови Балтики, чеська, поль-
ська. Українська мова дотримується золотої середини стосовно іншомовних 
слів, тобто використовує їх тоді, коли у власній мові немає свого відповідника. 
В усіх інших випадках намагається відтворити національне слово для позна-
чення того чи того поняття.

19 Я .  Мандюкова , Мода і мова, [в:] „Рідна мова”, 1933, ч. 8, с. 277–278.
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STRESZCZENIE. Artykuł przedstawia założenia metodologiczne dotyczące komplek-
sowego charakteru zdrowia, z uwzględnieniem społecznych i indywidualnych aspektów 
kształtowania potrzeb człowieka wobec zdrowia. Zdrowie zostało zdefi niowane jako natu-
ralna, niezmienna, absolutna wartość życiowa. Ustalono konstytutywne cechy zdrowia jako 
wartości i ujawniono specyfi kę oceniająco-emotywną frazeologicznych opozycji aksjologicz-
nych, typu: „zdrowy — fi zycznie niezdrowy”, „zdrowy — psychicznie niezdrowy” i „zdro-
wy tryb życia — nałogi”. To wszystko reprezentuje fi zjologiczny, jak również psychologicz-
ny aspekt wartości zdrowia w jednostkach frazeologicznych.

 
HEALTH AS A VALUE IN THE PHRASEMICS: 
THE EVALUATIVE-EMOTIVE SPECIFICITY

ZHANNA KRASNOBAIEVA-CNORNA
Donetsk National University, Vinnytsia — Ukraine

ABSTRACT. The paper is characterized by the methodological guideline on the complex 
of the nature of health considering the social and personal aspects of the human desire for 
health. Health is positioned as the natural, enduring, absolute value of life. It determines the 
constitutive signs of health as a value and it reveals the evaluative-emotive specifi city of the 
phraseme axiological oppositions “healthy — physically unhealthy”, “healthy — mentally 
unhealthy” and “healthy lifestyle — bad habits” which represent the physiological and psy-
chological levels of the health value in Ukrainian phrasemics.

Здоров’я як наукова проблема охоплює комплекс медико-біологічних, пси-
хологічних, філософських, соціальних, культурних, валеологічних, езоте-
ричних, релігійних знань. Центром проблеми цінності здоров’я постає по-

шук шляхів до збалансованого існування людини, включаючи гармонію душі 
й тіла. Складність аналізованого питання зумовлює необхідність міждисциплі-
нарного підходу до теоретичного й методологічного осмислення теми ціннос-
ті здоров’я загалом і у фраземіці зокрема, що й зумовлює актуальність статті.

Мета роботи полягає у визначенні кваліфікаційних ознак здоров’я як цін-
ності та виявленні оцінно-емотивної специфіки фраземних аксіологічних опо-
зицій „здоровий — фізично нездоровий”, „здоровий — психічно нездоровий” 
і „здоровий спосіб життя — шкідливі звички”, що презентують фізіологічний 
і психологічний рівні цінності здоров’я у фраземіці.

Всесвітня організація здоров’я визначає здоров’я як стан фізичного, пси-
хічного і соціального добробуту людини, що забезпечує повноцінне виконання 
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трудових, соціальних і біологічних функцій, а не тільки як відсутність хвороби 
і фізичних дефектів. У такий спосіб, кваліфікаційними ознаками здоров’я по-
стають: відсутність хвороби, нормальне функціонування організму, динамічна 
рівновага організму в системі „людина — довкілля”; духовний і соціальний до-
бробут, здатність адаптуватися до умов існування, виконання основних соціаль-
них функцій (спілкування, робота, освіта тощо). Оцінка здоров’я нерозривно 
пов’язана із: спадковістю, психосоматичною конституцією людини, її морфо-
логічними, фізіологічними й ендокринними особливостями, рівнем санітарно-
гігієнічної культури, харчуванням, специфікою звичаїв і традицій, розвитком 
медицини, способом життя, власним ставленням до здоров’я тощо.

У лінгвокультурологічних студіях досліджено такі аспекти концепту 
здоров’я: перцептивний образ концепту здоров’я у російській мові (О. Петкау1) 
та ступінь модифікації концепту здоров’я під впливом екстралінгвальних чин-
ників (на матеріалі російської пареміології) (О. Петкау2), концепт гнів як не-
бажане для людини психічне переживання, що шкодить здоров’ю, у німець-
кій пареміології (М. Красавський3), лінгвістичні параметри концепту здоров’я 
в англійській мові (О. Усачева4), зіставний аналіз концепту здоров’я у двох мо-
вах (Н. Романишин і О. Шерстньова5, Л. Тимошенко6, Л. Туленінова7). На дум-
ку Л. Туленінової, поняттєвий аспект концепту здоров’я становлять „цілісність 
організму”, „стійкість функціонування організму людини”, „сила людини”; об-
разний бік формують асоціації здоров’я з природними явищами, артефакта-
ми культури, яким приписані людиною ознаки цілісності та краси; ціннісний 
бік полягає у визнанні фізично-психічного стану людини найважливішим ас-
пектом життя, що зумовлює систему пріоритетів її поведінки, зокрема дотри-
мання здорового способу життя. О. Петкау вважає, що здоров’я сприймалось 
і сприймається як основна цінність, відтісняючи матеріальні блага у периферій-
ну зону. Концепт здоров’я, на думку дослідниці, формується такими культурни-
ми смислами: здоров’я як цінність, здоров’я як умова, здоров’я як відсутність 
хвороби, здоров’я як духовна складова, здоров’я як фізична складова, здоров’я 
як гармонійна складова, піклування про здоров’я, здорові звички, здорове хар-
чування, здоровий сон, здорова людина як об’єкт іронії, здоров’я як об’єкт для 
хитрощів, здоров’я як гармонійний ідеал.

У системі цінностей здоров’я визначають як природню, неперехідну, абсо-
лютну життєву цінність, що міститься на верхньому щаблі ієрархії цінностей 
поряд із красою, істиною, щастям тощо. Здоров’я — це цінність, до якої треба 

1 А .  Ю .  Петкау,  Ольфакторный образ концепта здоровье в русском языковом сознании, 
[в:] „Уральский филологический вестник. Сер. Психолингвистика в образовании”, Екатеринбург 
2013, № 4, с. 101–109.

2 А .  Ю .  Петкау,  Концепт „здоровье” как культурный феномен. На материале русского 
паремиологического фонда, [в:] „Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гума-
нитарные науки”, Екатеринбург 2014, № 1 (124), с. 192–201.
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прагнути, яка дає змогу людині повніше реалізувати свої очікування, задоволь-
нити потреби, стати більш значимою для суспільства. 

До специфічних ознак здоров’я як цінності зараховуємо: 1) здатність бути 
усвідомлюваним / неусвідомлюваним, вираженим / прихованим (латентним); 
більшість людей цінність здоров’я усвідомлюють лише тоді, коли воно перебу-
ває під загрозою або втрачене; 2) двоїста сутність (здоров’я розглядають як за-
сіб для досягнення інших життєвих цілей і як засіб прожити тривале і повноцін-
не життя). Останнє унаочнює наявність кількісної (тривалість життя, що зумов-
лена відсутністю хвороби) та якісної (реалізація творчого потенціалу) характе-
ристики цінності здоров’я.

У науковій літературі виділяють такі рівні цінності здоров’я: фізіологічний — 
первинне / вихідне здоров’я (спадкоємність), здоров’я як саморегуляція функцій 
організму, оптимальне протікання фізіологічних процесів (здоровий спосіб жит-
тя, відсутність шкідливих звичок); соціальний — здоров’я як соціальна актив-
ність і запитуваність, адаптація, добробут (упевненість у завтрашньому дні, на-
явність житла, роботи, сприятливі умови праці й побуту, кар’єрне зростання, гід-
на заробітна плата, здатність відпочивати згідно зі своїми бажаннями, можливість 
підтримувати близьких, відчуття потрібності для суспільства, тобто соціальні 
зв’язки і міжособистісні стосунки); психологічний — здоров’я як гармонія пси-
хічних процесів і функцій, заперечення хвороби під час її подолання; духовний 
— здоров’я як мислення і пізнання, позитивна емоційна та когнітивна самооцін-
ка (здатність жити у згоді з собою, рідними й іншими членами суспільства, адек-
ватно визначати своє місце). У філософському аспекті, на думку Ю. Хрустальова, 
центральним є духовний складник здоров’я: саме від духовного стану залежить 
формування відповідального ставлення до власного здоров’я; духовне здоров’я 
виражає стан суб’єктивного добробуту та ступінь суб’єктивізації здоров’я8. Лю-
дина стає суб’єктом власного здоров’я, від її волі залежить те, які вона буде ство-
рювати і як буде використовувати техніки продукування здоров’я. На перший 
план висунуто здатність самостійно контролювати та нести відповідальність за 
власне здоров’я. Безперечною є теза про те, що рівні здоров’я взаємопов’язані. 

У статті детальному аналізу підлягатимуть фізіологічний і психологіч-
ний рівні здоров’я. Соціальний і духовний рівні цінності здоров’я визначають 
зв’язок здоров’я з іншими цінностями: щастя, родина, розум, робота, гроші, їжа, 
кар’єра, свобода тощо.

Опис специфіки цінності здоров’я у фраземіці здійснюємо за допомогою 
методу параметричного аналізу семантичної структури фраземи, запропоно-
ваного В. Зиміним9, з акцентуалізацією оцінного й емотивного макрокомпо-
нентів і базового методу ідеографічної лінгвістики, методу тематичних полів10, 
тобто через фраземосемантичні поля (далі ФСП) — фраземосемантичні групи 
(далі ФСГ) — фраземосемантичні підгрупи (далі ФСПГ), де ФСП постає сама 
цінність здоров’я, ФСГ — елемент фраземної аксіологічної опозиції, а ФСПГ 
інтерпретуємо як сукупність фразем, об’єднаних диференційною семою, що 
пов’язує їх опозитивними відношеннями схожості або протиставлення. 

8 Ю .  В .  Хрусталев ,  Здоровье человека как проблема философии, [в:] „Экономика здра-
воохранения” 2003, № 8, с. 5–12.

9 В .  И .  Зимин ,  Оценочно-эмотивная амбивалентность фразеологических единиц в со-
временном русском языке, [в:] „Слово: фольклорно-диалектологический альманах: Языкознание”, 
Москва 2005, вып. 3, с. 5.

10 Ж .  В .  Краснобаєва -Чорна ,  Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразео-
логічних одиниць, Словник фразеологічних термінів, Донецьк 2012, с. 90–105.
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У фраземіці цінність здоров’я виражена такими аксіологічними опозиці-
ями: „здоровий — фізично нездоровий” (фізіологічний рівень) і „здоровий — 
психічно нездоровий” (психологічний рівень); „здоровий спосіб життя — шкід-
ливі звички” (фізіологічний рівень). Під фраземною аксіологічною опозицією 
(далі ФАО) розуміємо єдність двох блоків, репрезентованих фраземами: пер-
ший становлять фраземи, семантика яких корелює з конвенційними цінностя-
ми, а другий — фраземи, семантика яких корелює з конвенційними неціннос-
тями: здоров’я (оцінка „уважай, що це «добре»”) і нездоров’я як захворювання 
або шкідливі звички (оцінка „уважай, що це «погано»”). Відповідно, оцінний 
макрокомпонент традиційно розглядають у семантичному діапазоні „добре — 
погано”. Опрацьована у роботі структура цінності здоров’я має вигляд: 1) ФАО 

„здоровий — фізично нездоровий” (ФСГ „Фізично здоровий” (ФСПГ „У роз-
квіті фізичних сил”, ФСПГ „Здоровий на вигляд”, ФСПГ „Добре себе почува-
ти”, ФСПГ „Одужати”, ФСПГ „Сприяти одужанню, виліковувати”, ФСПГ „По-
вернутися до свідомості після непритомності”, ФСПГ „Виводити із стану не-
притомності”) і ФСГ „Фізично нездоровий” (ФСПГ „Фізично слабкий”, ФСПГ 

„Хворобливий вигляд”, ФСПГ „Худий, виснажений”, ФСПГ „Хворіти, бути ви-
снаженим”, ФСПГ „Погано себе почувати”, ФСПГ „Бути безнадійно хворим”, 
ФСПГ „Наслідки хвороби”, ФСПГ „Висока температура”, ФСПГ „Головний 
біль”, ФСПГ „Доводити до хвороби”, ФСПГ „Втрачати свідомість, перебувати 
у стані запаморочення”, ФСПГ „Втрачати здатність нормально бачити”, ФСПГ 
„Недочувати”)); 2) ФАО „здоровий — психічно нездоровий” (ФСГ „Психіч-
но здоровий” і ФСГ „Психічно нездоровий”); 3) ФАО „здоровий спосіб життя 
— шкідливі звички” (ФСГ „Здоровий спосіб життя” і ФСГ „Шкідливі звички” 
(ФСПГ „Пиячити, виявляти пристрасть до алкогольних напоїв”, ФСПГ „Стан 
сп’яніння, напідпитку”, ФСПГ „П’яний, сильно, до безпам’ятства”, ФСПГ „Ви-
пити”, ФСПГ „Напитися” і ФСПГ „Протверезитися, стати тверезим”, ФСПГ 

„Похмілля”)).
Розглянемо ФАО „здоровий — фізично нездоровий”, що подана ФСГ „Фі-

зично здоровий” і ФСГ „Фізично нездоровий”.
У сферу оцінки потрапляють такі властивості денотата: 
1) міцність здоров’я ([і (ще й)] довбнею (поліном) не доб’єш, ірон.; рос. здо-

ров как бык; нім. gesund (або stark) wie ein Bär фам.; eine Bärennatur ha ben); 
2) фізичні сили (у самому соку; саме в соку; у формі; цвісти як мак; у цвіті 

[літ] (ФСПГ „У розквіті фізичних сил”)); 
3) виснаження (валити (звалювати, валяти) / звалити з ніг (2); валитися 

(падати) від вітру; валитися (падати) / звалитися з ніг; ледве (ледве-ледве) ди-
хати (1); ледве (насилу) душа держиться (тримається) в тілі; лежати в не-
дузі; лежати пластом; лежати трупом; як (мов, ніби і т. ін.) вичавлений ли-
мон; ледве совати ногами (ноги) (2); труситися (тіпатися, тремтіти і т. ін.) 
як (мов, ніби і т. ін.) у пропасниці; рос. как [будто, словно, точно] свинцом на-
лита (налиты) (ФСПГ „Хворіти, бути виснаженим”)); 

4) безнадійна хвороба (на ладан дихати (1); не жилець (не житець) [на 
цьому світі]; лежати на смертному (смертнім) ложі (одрі), книжн., уроч. (1); 
обома ногами вже в могилі; облягти (бути, лежати і т. ін.) на смертній постілі, 
заст.; прясти на тонку (на тонке) (1); три чисниці до смерті (до віку) (ФСПГ 
„Бути безнадійно хворим”)); 

5) хвороба як причина певного стану людини (валитися (летіти, пада-
ти) з рук; голова [іде (ходить)] / [пішла (заходила)] обертом (кругом, ходором 
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і т. ін.); дрижаки пробирають (беруть, хапають і т. ін.) / пробрали (взяли, вхо-
пили і т. ін.); дрижаки пробігають (ходять) / пробігли (пішли) по спині (по шкі-
рі, по тілу і т. ін.); дрож пробирає (проймає, пробиває і т. ін.) / пробрав (про-
йняв, пробив і т. ін.); дрож пробігає / пробіг по спині (по тілу, поза спиною 
і т. ін.); танути / станути як (мов, ніби і т. ін.) свічка (віск [на сонці]); ледве 
(ледь) триматися (держатися, стояти) на ногах; туман у голові; у голові ту-
маніє (туманиться); ледве (ледь, насилу) тягти (тягнути, тягати, волочити 
і т. ін.) ноги); рос. ноги не держат; едва [чуть, еле, насилу, с трудом] ноги воло-
чить [передвигать, таскать, тянуть]; едва на ногах стоит (1); (ФСПГ „На-
слідки хвороби”)); 

6) фізична слабкість (дмухни і розсиплеться (похилиться, полетить 
і т. ін.); ледве (ледь, тільки) живий (та теплий]; ні живий ні мертвий; не мог-
ти [й] хати перейти; і муха крилом уб’є кого, ірон.; як (мов, неначе і т. ін.) не-
живий (2); обсипає (осипає, сипле) / обсипало (осипало) морозом (дрижака-
ми) (1); рос. в глазах потемнело [помутилось, замутилось, позеленело] (ФСПГ 
„Фізично слабкий”)). Одна сема ‘нездоровий’ презентована фраземою нім. 
schlecht beieinander sein, розм.

У фраземіці зафіксовано таку систему вимірів, що характеризують фізіоло-
гічний рівень здоров’я / нездоров’я: 

1) об’єктивні: 
• температура тіла: вогнем (огнем, полум’ям) горіти (1); кидає / кинуло 

в жар (пал) (3); обсипає (осипає) / обсипало (осипало) жаром ([гарячим] при-
ском) (1); палити вогнем (1) (ФСПГ „Висока температура”); 

• головний біль: голова розвалюється (лопається і т. ін.); як (мов, ніби 
і т. ін.) сови ночували в голові; нім. der Kopf ist j-m wie Blei (ФСПГ „Головний 
біль”);

• утрата свідомості, запаморочення, головокружіння: одур бере (хапає) / 
взяв (ухопив) (2); у голові помутилося; помутніло / мутніє в очах; [аж (рідко бі-
лий)] світ крутиться (вернеться, макітриться, колихається, іде) / закрутив-
ся (завертівся, замакітрився, заколихався, пішов) обертом (перекидом, пере-
кидьки, ходором і т. ін.) [в очах (перед очима)] (1); світ (в очах (перед очима)] 
тьмариться (темніє, меркне, мутиться) / потьмарився (потемнів, померк, по-
мутився) (1); смеркло в голові (ФСПГ „Утрачати свідомість, перебувати у ста-
ні запаморочення”); 

• параліч: рос. кондрашка хватил [стукнул], прост.; удар хватил;
• кашель: англ. churchyard cough (‘сильний кашель, здебільшого сухот-

ний, що вказує на наближення смерті’);
• побиття, наслідком якого є нездоров’я, синці: рос. живого места нет 

[не осталось] (1); ребра пересчитать, англ. black and blue; beat the (living) 
daylight(s) out of smb., жарг.; забій: англ. сome a cropper (1);

• стан непритомності: без пам’яті (4); причиною непритомності може 
бути нокаут, порівн., фразема англ. hear the birdies sing, амер. жарг.; побиття 
(забивати / забити памороки (3));

• нудота: рос. выворачивает наизнанку, прост.; нім. kriegt den Drehwurm, 
розм, фам.; 

2) суб’єктивні: 
• самопочуття: матися (мати себе) гаразд, нім. gut beieinander sein, розм. 

(1); auf dem Damm sein, розм. (ФСПГ „Добре себе почувати”) і ([хоч] живцем 
гинути (помирати); живим до бога (на небо) лізти / полізти (2); лізти / поліз-
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ти рачки (1) через погане самопочуття; мало не трупом лягати; очі горять (па-
лають) (1); не по собі (1); туман в (на) очах (1); нім. wird j-m (ganz) blümerant, 
розм., жарт. (ФСПГ „Погано себе почувати”);

• зовнішній вигляд: кров з молоком; міцно збитий; як мак цвіте (про-
цвітає, розцвітає і т. ін.); на ногах (3); як штик (1), рос. кровь с молоком (1) 
(ФСПГ “Здоровий на вигляд”); як (мов, ніби і т. ін.) з хреста знятий; як (мов, 
наче і т. ін.) з воску (із гіпсу) виліплений; як (мов, немов і т. ін.) з воску зліпле-
ний; [аж] мінитися / перемінитися в лиці (на лиці, на обличчі і т. ін.); лиця 
нема (немає, не знати, не було) / не стало; [нема (не було)] ані (ні, і) кровинки; 
як (мов, ніби і т. ін.) землею (пилом) припасти / припадати; спадати / спасти 
з лиця (на лиці, на виду); рос. <ни> кровинки в лице нет [не осталось]; краше 
в гроб кладут; англ. look like smth. the cat has brought in, розм. (ФСПГ „Хворобли-
вий вигляд”). Із нездоров’ям пов’язаний сірий колір обличчя, бліднота, худоба, 
із здоров’ям — рожевий колір і рум’янець;

• неушкодженість: англ. alive and kicking, жарт.;
• довголіття як показник гарного здоров’я: рос. мафусаилов век жить 

(мафусаилов век прожить [отжить]); мафусаиловы года [лета] жить (ма-
фусаиловы года [лета] прожить).

Детальніше зупинимося на такому показнику нездоров’я людини, як ху-
доба, що у фраземіці безпосередньо пов’язана із семою ‘виснажений’: живіт 
присох до спини (до хребта); аж кістки торохтять; [самі (тільки)] кістки та 
шкіра (шкура); лантух (мішок) із кістками (з маслаками), ірон.; як (мов, наче 
і т. ін.) мощі (2); ходячий (живий) мрець (мертвець) (1); тільки очі ростуть; пе-
репастися на смик (на сухар); показувати / показати [свої] ребра; [аж] ребра 
світяться; світити ребрами; як (мов, ніби і т. ін.) скапувати свічкою; спадати 
/ спасти з тіла (в тілі, на тілі); стягнутися на нитку; одна (тільки) тінь за-
лишилася; як (мов, ніби і т. ін.) тріска (2); хребет чухати через живіт, жарт. 
(ФСПГ „Худий, виснажений”).

Різновидом фізіологічної хвороби людини постають фізичні вади. У фразе-
міці відображені фізичні вади людини, пов’язані з органами зору й слуху: стра-
тити очі (осліпнути), [аж] в очах рябіє (2); туман в (на) очах; свічки в очах 
засвічуються (стають) / засвітилися (стали), англ. (as) blind as a bat (ФСПГ 
„Утрачати здатність нормально бачити”), порівн.: нім. scharfe Augen haben (‘го-
стрий зір’); позакладало вуха, згруб. (‘утратити слух’); глуха тетеря, зневажл.; 
тугий на вухо; рос. туг [крепок] на ухо; туговат на ухо (ФСПГ „Недочува-
ти”), голосом: рос. спадать с голоса (‘ставати безголосим’); ногами: англ. (as) 
a bandy as a bandicoot, австрал. розм. (‘кривоногий’).

Відсутність захворювань, засвідчена медичним оглядом, передається фра-
земою англ. a clean bill of health. За здоров’я можна випити (нім. Bescheid tun 
(або trinken)) і виголосити тост (нім. wohl bekomm’s!).

У дослідженні зафіксовано процеси медикалізації здоров’я та маніпулю-
вання здоров’ям, порівн.: рос. валить [сваливать] с ног (свалить с ног) (ФСПГ 

„Доводити до хвороби”); прийти / приходити в себе (ФСПГ „Повернутися до 
свідомості після непритомності”) і приводити / привести до пам’яті (до тями, 
до притомності і т. ін.) (1) (ФСПГ „Виводити із стану непритомності”); вийти 
(видряпатися) з того світу; вставати (підводитися) / встати (підвестися) 
з ліжка; повертатися / повернутися до життя; стати (встати, звестися, 
піднятися і т. ін.) / ставати (зводитися, підніматися і т. ін.) на [свої (влас-
ні, рівні)] ноги (2); рос. набраться сил; англ. all right (3); нім. ist über den (або 
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dem) Berg, розм. (1); wieder auf dem Damm sein ( wieder auf den Damm kommen), 
розм. (ФСПГ „Одужати”) і піднімати (підіймати, зводити і т. ін.) / підняти (пі-
дійняти, звести і т. ін.) на ноги (3); повертати / повернути до життя (2); по-
ставити на ноги (2); рос. возвратить к жизни; нім. auf die Beine bringen, розм. 
(2); wieder auf den Damm bringen, розм. (ФСПГ „Сприяти одужанню, вилікову-
вати”). У фраземіці зафіксований випадок, коли хвороба зникає одразу, безслід-
но: рос. как рукой сняло.

Фраземна аксіологічна опозиція „здоровий — психічно нездоровий” реалі-
зується ФСГ „Психічно здоровий” і ФСГ „Психічно нездоровий”. 

ФСГ „Психічно здоровий” формують фраземи рос. в полном [здравом, 
твердом] рассудке; в своем уме. Гарний настрій засвідчує нормальний психіч-
ний стан людини (рос. воспрянуть духом). 

Психічне нездоров’я може виражатися втратою здатності розумно мисли-
ти: втрачати (тратити) / втратити (стратити) розум (1); позбутися клеп-
ки; як (мов, неначе і т. ін.) розум розгубити; рос. потерять рассудок; лишить-
ся ума (1); ум за разум заходит. Однією з причин постає старість, порівн.: 
рос. выживать из ума; впадать в детство. 

У ФСГ „Психічно нездоровий” наявні семи ‘психічно хворий’ і ‘божевіль-
ний’: в голові кебета догори дриґом стала; з кіндратиком у голові; зійти / схо-
дити з ума (з розуму, з глузду) (1); з глузду (з розуму) з’їхати (зсунутися, спас-
ти і т. ін.); прибитий [ще] на цвіту; рішитися (позбутися) розуму (ума, глуз-
ду); не при своїх; [як (мов, неначе і т. ін.)] не при собі (2); [не] в своїй сорочці 
(льолі), фам.; спасти (сплисти) з розуму; стратитися розуму; рос. тронутый 
умом [мозгами]; англ. (as) balmy (barmy або mad) as a bandicoot, австрал. розм.; 
round the bend, розм.; be off one’s chump. Розумову неповноцінність, розумове 
обмеження людини передають фраземи: без царя (без царька) в голові; несповна 
розуму; не при своєму (при своїм) розумі (умі); умом убогий; рос. богом убитый; 
нім. nicht bei Besinnung sein; (wie) mit Blindheit geschlagen sein (2). Фразема 
англ. Colney Hatch позначає заклад, у якому лікують психічнохворих (у 1 зн.), 
і божевілля як психічне захворювання (у 2 зн.). Дивакувату людину також ін-
терпретують у фраземіці як психічно нездорову, порівн.: мішком з-за рогу вда-
рено (вдарили); рос. не все дома; англ. a queer bird, розм. До виявів тимчасових 
психічних розладів належать душевний біль (рос. сердце кровью облилось) і від-
сутність душевної рівноваги (рос. выбивать [вышибать] из седла; сам не свой). 

Спосіб життя — це показник того, як людина зреалізовує умови життєді-
яльності для свого здоров’я. Під здоровим способом життя розуміють інди-
відуальну систему поведінки людини, спрямовану на збереження й укріплен-
ня власного здоров’я. Умовно цей процес можна поділити на два напрями: 
1) активні дії людини з формування та покращення власного здоров’я (фізич-
не виховання, закалювання, раціональне харчування, дотримування гігієніч-
них норм, режиму дня тощо); 2) прагнення людини уникнути дії чинників, що 
шкодять здоров’ю (паління, наркоманія, вживання спиртних напоїв, безпечна 
поведінка). Негативний вплив на здоров’я здійснюють шкідливі звички, що 
в українській фраземіці репрезентовані палінням (козяча (козина) ніжка; нім. 
in Brand stecken (2)) і вживанням спиртних напоїв (зелений змій, адамові сліз-
ки, жарт.). Це зумовило формування ФАО „здоровий спосіб життя — шкід-
ливі звички”.

У ФАО „здоровий спосіб життя — шкідливі звички” спостерігаємо абсо-
лютну асиметрію в бік негативної оцінки. Так, у сферу оцінки потрапляють такі 
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властивості денотата: 1) пияцтво, виявлення пристрасті до спиртних напоїв 
(в горілці киснути, несхв.; молитися скляному богові (богу), жарт.; синій ніс, 
жарт.; полоскатися в горілці (у вині); припадати до горілки (до чарки, до пляш-
ки і т. ін.); не розминатися / не розминутися з чаркою, жарт.; з кругу (з пуття) 
спитися; ударитися в горілку (до горілки); англ. go on a bend, жарг.; рос. пить 
как бочка (ФСПГ „Пиячити, виявляти пристрасть до алкогольних напоїв”); 
2) стан сп’яніння, що поєднується із семою ‘весело’ (бити / ударити в голову; 
вступати / вступити в голову; під градусом, рідше під градусами, жарт.; 
джмелі гудуть у голові, несхв.; в очах замигтіли (замиготіли) [білі (веселі, грай-
ливі і т. ін.)) метелики; з п’яних очей; лика (лик) не в’яже; лізти / полізти рачки 
(1) через сп’яніння; під мухою, жарт.; з п’яних очей; [аж (рідко білий)] світ 
крутиться (вернеться, макітриться, колихається, іде) / закрутився (завертів-
ся, замакітрився, заколихався, пішов) обертом (перекидом, перекидьки, ходо-
ром і т. ін.) [в очах (перед очима)] (3); ударити / ударити в голову (2); хміль б’є 
(ударяє) / ударив у голову; хміль бродить у голові; хміль розбирає / розібрав; під 
хмільком, жарт.; за чаркою; під чаркою; язик заплітається; рос. под шафе; 
под градусом, под мухой; англ. get a bit on, розм. (1); in one’s cups (ФСПГ „Стан 
сп’яніння, напідпитку”)); 3) сильно п’яний (в дим, зневажл. (1); як дим; в дризг, 
зневажл.; до зеленого (блакитного) змія; з копита (з копит) (2); як ніч (2); 
у свинячий писк, зневажл., фам.; ні рак ні жаба, жарт.; ударило в памороки; як 
(мов, ніби і т. ін.) хлющ (хлюща) (2); як чіп; до чортиків, фам. (2); рос. в стель-
ку; едва на ногах стоит (2); под хмельком (хмелем); во хмелю; англ. go to bed in 
one’s boots, грубо; be on a bender, розм.; нім. blau sein wie ein Veilchen, розм., 
жарт. (ФСПГ „П’яний, сильно, до безпам’ятства”)). 

У фраземіці розмежовано процеси „випити” і „напитися”, порівн.: пере-
хиляти (перекидати) / перехилити (перекинути) чарку (по чарці), фам.; попо-
лоскати / полоскати в роті (зуби, горло і т. ін.), жарт.; промочити / промо-
чувати горло (гортань); сірка смикнути, фам.; убити муху (чмеля); по чарці; 
нім. einen hinter die Binde gießen; einen (або eins, ein Glas) über den Durst trin-
ken, розм., жарт. (1) (ФСПГ «Випити») і заливати / залити очі (вульг.) [горіл-
кою], закропити душу, ірон. (2); лизнути скляного бога, ірон., заст.; перебра-
ти / перебирати через міру (через край); писати (виписувати) мисліте, жарт.; 
англ. get (have або tie) a bag on, амер. жарг. (ФСПГ „Напитися”). У цій групі фра-
зем актуалізована сема ‘напитися до галюцинацій’: рос. до зеленого змия. Людину 
в стані сильного сп’яніння порівнюють із мертвою. Фразема нім. das Blaue 
Kreuz називає організацію (Блакитний Хрест), у якій лікують пияцтво. Випити 
можна для хоробрості, порівн.: нім. sich (D) Courage antrinken, розм.

Значно менша за обсягом ФСПГ „Протверезитися, стати тверезим”: хміль 
вийшов (вилетів, вивітрився і т. ін.) / виходить (вилітає, вивітрюється і т. ін.) 
з голови; рос. хмель вылетел [выскочил, вышел] из головы [из башки]. Стан по-
хмілля передають фраземи ФСПГ „Похмілля”: англ. cool one’s coppers, розм. 
(‘похмелятися’); англ. hot coppers, заст. (‘пересохле горло через похмілля’).

В аналізованій групі фразем яскраво виражений емотивний макрокомпо-
нент, що діє в контексті почуття-ставлення суб’єкта до позначуваного в діапа-
зоні „схвалення — несхвалення”. Зафіксовано такі когнітивні маркери емотив-
ності в словниках: зневажливе, фамільярне, жартівливе, іронічне, вульгарне, 
несхвальне, згрубіле. 

Здоров’я постає інтегральним показником, складної взаємодії спадкоємних 
особливостей людини з природою та суспільством. Потреба в здоров’ї має все-
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загальних характер: вона властива й людині, й суспільству. Саме тому здоров’я 
позиціонують як природню, неперехідну, абсолютну життєву цінність, що 
міститься на верхньому щаблі ієрархії цінностей. Увага до власного здоров’я 
і здоров’я іншої людини є показником культури людини й суспільства. У сис-
темі цінностей здоров’я є найважливішим орієнтиром життя людини, оскільки 
постає умовою реалізації її творчого потенціалу. 

Оцінний макрокомпонент фраземи традиційно розглядають у діапазоні 
„добре — погано”. В аналізованій групі фразем істотно домінує оцінка зі знаком 
„—” (80%), тобто усі вияви нездоров’я, що інтерпретуються у фраземіці як за-
хворювання (параліч, божевілля, розумова неповноцінність, погане самочуття, 
висока температура, головний біль, запаморочення, непритомність, хворобли-
вий вигляд, синці, кашель, фізичні вади, шкідливі звички, зокрема пристрасть 
до спиртних напоїв тощо), оцінюють „уважай, що це «погано»”. 

У сферу негативної оцінки потрапляють і морфологічні особливості люди-
ни, зокрема худоба, що корелює з семою ‘виснажений’ і є показником нездоров’я 
людини. До прагматичної лексики входять і кольори. Так, сірий колір обличчя 
асоціюють із хворобливою на вигляд людиною, а рожевий — зі здоровою. Емо-
тивний компонент діє здебільшого в контексті несхвалення. 

Отже, у фраземіці цінність здоров’я здебільшого формується фраземами, 
семантика яких корелює з нецінностями: фізично нездоровий, психічно нездо-
ровий, шкідливі звички (пристрасть до спиртних напоїв).

Проблеми різноманітних захворювань мають безпосереднє відношення до 
здоров’я, проте не вичерпують усіх його аспектів.
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STRESZCZENIE. Koncepty w ludzkiej świadomości są odzwierciedlane poprzez pryzmat 
tradycji, przyzwyczajeń, stereotypów, modeli zachowania, emocji, itd. Niniejszy artykuł stano-
wi próbę analizy językowej kreacji konceptu „Rosja” w odniesieniu do wzajemnych relacji na 
linii Ukraina-Rosja zaprezentowanych w ukraińskojęzycznych środkach masowego przekazu.

„IN THE SHADOW OF A BIG BROTHER...” — THE CONCEPT “RUSSIA” 
(ON THE MATERIAL OF MODERN UKRAINIAN NEWSPAPERS) 

LUKASZ MALECKI
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan — Poland

ABSTRACT. Concepts in human consciousness are described by means of such features 
as traditions, customs, special stereotypes of thinking, behavior models, emotions, etc. The pres-
ent article focuses on the attempt to analyse the linguistic realization of the concept of “Russia” 
based on the sphere of Ukrainian-Russian relations presented in Ukrainian mass media. 

Преса як один із засобів масової інформації посідає важливе місце в куль-
турному та політичному житті кожної країни. Г. Солганик справедливо 
писав, що „публіцистика, яку називають літописом сучасності, зверне-

на до злободенних проблем суспільства — політичних, соціальних, побутових, 
філософських і т. д.”1.

У дискурсі ЗМІ помічаємо два актуальних плани: інформаційний (“інфор-
мація” в значенні нових даних), що стосується події — об’єкта висвітлення, 
і соціокультурний, пов’язаний з особливостями інтерпретації події в суспіль-
стві залежно від його культурного тла. 

Не секрет, що саме ЗМІ сьогодні визначають наше повсякденне життя, 
створюють середовище, у якому формуються уявлення про себе та інших. Саме 
мова ЗМІ моделює новий мовний образ світу, мовну свідомість особистості. 
За своєю природою публіцистика здатна не лише відображати громадську дум-
ку, а й формувати її, навіть маніпулювати свідомістю аудиторії. 

Мова публіцистики стає першим друкованим джерелом об’єктивації сис-
теми ментальних структур — концептів — і поповнення їхнього обсягу новою 
інформацією. Звернення до матеріалів публіцистики дає змогу інтерпретувати 
компоненти структури концепту, завдяки чому, як уважають З. Попова і Й. Стер-

1 Г. Я. Сол г а ник , Стилистика текста, Учебное пособие, Москва 1997, с. 101.
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нін, „<...>  первісний (прототиповий) образ у процесі пізнавальної діяльності 
індивіда поповнюється в його свідомості новими концептуальними характерис-
тиками, новими концептуальними шарами, що збільшує його обсяг і насичує 
зміст”2.

Віддавна однією з найбільш гострих проблем, що постійно знаходяться 
в полі зору не тільки публіцистів, але й соціологів, політологів, культурологів, 
лінгвістів і т. д., є українсько-російські взаємини. Серед корінних причин зрос-
тання напруги між двома сусідськими країнами вчені називають різні факто-
ри: менталітет, історичні передумови, політичні суперечності, амбіції очільни-
ків держав тощо. 

Це дослідження проводимо з метою аналізу концепту “Росія” в контексті 
сучасних вищеокреслених українсько-російських відносин, що активно висвіт-
люються та обговорюються у сучасній українській публіцистиці.  

Об’єкт аналізу — тексти україномовних ЗМІ, що присвячені висвітленню 
діяльності Росії та визначенню її впливу на формування її відносин з Украї-
ною. Предметом дослідження обрано функціональні характеристики Росії, 
що поширені в публікаціях українських ЗМІ. Дослідницьким матеріалом об-
рано публікації таких українських газет: „Дзеркало тижня” (ДТ), „Високий За-
мок” (ВЗ), „Вісті” (В), „Газета.ua” (Г), „Новини України” (НУ), „Тиждень” (Т), 

„Українська Правда” (УП), „Українська газета” (УГ).
Взаємини України та Росії знаходяться під пильною увагою науковців різ-

них галузей знань: насамперед істориків, політологів, економіків, соціологіів 
і т. д. Проблема “Україна — Росія” (у широкому контексті конфліктів, налаго-
дження міждержавного партнерства, ідей возз’єднання чи відокремлення тощо) 
постійно актуалізується в суспільній свідомості українців і росіян, відтак ви-
світлюється в матеріалах мас-медіа. 

Росія як сусід та економічний партнер України посідає в українському но-
винному дискурсі одне з пріоритетних місць. Однак північний сусід (або “ве-
ликий брат”, як часто називають Росію — вираз має статус прецедентого) 
у дискурсі українських теленовин та публіцистики постає в негативному світлі 
вже протягом тривалого часового відрізка. 

Українська преса висвітлює Росію переважно не саму по собі, а в контексті 
її відносин із Україною, що найчастіше подаються як конфліктні, зокрема че-
рез метафори, що моделюють прагматику агресії, зневаги, напруги, провока-
ційності, жорстокості, порівн.: з жодною країною Україна не має стільки про-
блем, як у взаємовідносинах з Росією (Д від 22.10.2010); постійні провокації 
з боку Росії (Д від 03.08.2010); Росія всіляко намагалася вести, вела і веде на-
далі свою бесіду з Україною виключно з позиції величі, сили, зверхності, зне-
ваги (НУ від 04.12.2010); керівництво Росії все частіше спідлоба дивиться 
у бік Києва, говорить з ним мовою погроз і ультиматумів (ВЗ від 19.08.2009); 
у російсько-українських стосунках зростає напруга (УП від 12.09.2011); 
стрімка ескалація напруження в двосторонніх відносинах (ВЗ від 16.10.2011); 
загострення відносин з РФ до рівня ворожих (УГ від 22.09.2012); Росія сіє 
ненависть до України (Д від 10.02.2011); Україна увійшла до списку воро-
гів Росії (НУ від 23.02.2014); Москва розглядає Україну як недружню країну 
(В від 16.10.2008); багато українців сприймають Росію як загрозу, бо Росія ― 
це „агресивний північний сусід”, який хоче нас „реінтеґрувати” до свого скла-
ду (ВЗ від 20.01.2006). 

2 З. Д. Попова , И. А. Ст е рнин , Очерки по когнитивной лингвистике, Воронеж 2001, с. 58.
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Якщо в 90-х роках ХІХ ст. в західних ЗМІ Росія була обрамлена в образ но-
вої демократії, то сьогодні не тільки в українських, але й у світових ЗМІ Росій-
ська Федерація ― це країна, що швидко котиться в тоталітаризм. 

В українській публіцистиці Росія окреслена як носій ознак „колишньо-
го колоніального минулого”, порівн.: Росія: демократію відкинули, коруп-
ція процвітає, журналістів убивають, дисидентів ув’язнюють, а засоби ін-
формації контролює режим (УП від 26.11.2009); Росія — жорстко центра-
лізована тоталітарно-авторитарна держава (ВЗ 06.08.2011); в Росії та-
кож відроджується вульгарна, але потужна ідеологія, яка проголошує агре-
сивний націоналізм і вимагає об’єднання всього народу довкола деспотич-
ної влади (ДТ від 15.09.2011); Росія не виявляє хоч би мінімуму людських по-
чуттів (Д від 01.10.2011); Москва остаточно продемонструвала, що має на-
мір будувати світ за новими правилами, не озираючись на міжнародне пра-
во (НУ від 27.08.2010); Ніхто не сперечається, Росія сьогодні — авторитар-
на країна, основною „фішкою” якої є пошук ворогів зовнішніх і внутрішніх 
(ДТ від 20.04.2013).

Очікується, що ескалація та зростання напруги в міждержавних стосунках 
— це не одноразовий, короткий епізод, але довготривала тенденція, порівн.: ро-
сійська політика є вкрай агресивна (Д від 13.08.2010); агресор поруч — ре-
альний, знаний і невгамований (НУ від 19.10.2008); гіперагресивність Росії 
(Т від 19.06.2012); Російська політика нагадує злочинну поведінку людей, які 
не знають меж у своїй агресії (ДТ від 19.10.2012); ворожа антиукраїнська ме-
тушня північного сусіда (Д від 26.06.2010); Росія намагається дестабілізу-
вати Україну (УГ від 26.11.2012); тінь Росії постійно нависає над Україною 
(УГ 17.09.2013); меч Росії знову засяяв над Україною (В від 21.11.2013); Росія 
як дамоклів меч нависатиме над нами ще довго (ВЗ від 15.06.2012); Росія ро-
бить і завжди зробить все, щоб не відпустити Україну (НУ від 26.11.2012); 
мета Росії — ніколи не допустити стабільності в Україні (ВЗ від 29.09.2009); 
тривожість та песимістичний погляд у майбутнє стали визначальними ха-
рактеристиками масових суспільних настроїв в Україні (НУ від 27.05.2012).

У текстових фрагментах, вибраних із публіцистичного дискурсу, привертає 
увагу відверто негативна тональність. На думку журналістів, Росія залишається 
за своєю суттю імперією, змінивши засоби, але не мету. Заволодіти територією 
України — означає для неї можливість просувати свої інтереси в Європі й по-
збавити останню можливості розширення на Схід, порівн.: Росія останнім ча-
сом не приховує своїх імперських апетитів (ВЗ від 20.11.2012); нікуди не зни-
кли й імперіалістичні потуги Росії, яка за допомогою сили утримує під сво-
їм контролем значну частину територій, які прагнуть до самостійного жит-
тя, й чинять постійний спротив жорсткій політиці офіційної Москви (В від 
01.04.2013); Путін не вважає Україну державою (ДТ від 20.06.2012); Україна 
для Росії — це „взбунтовавшаяся” колонія і не більше (Г від 22.04.2013); якщо 
в Росії посиляться тенденції до закріплення неототалітарної системи, не ви-
ключено, що буде спровоковано розпад України (Д від 13.08.2013); в будь-який 
момент є загроза територіальній цілісності (Г від 22.04.2014); Кремль від-
верто нехтує українським сувернітетом (ВЗ від 16.09.2012); чи зможе вціли-
ти Україна у своїх теперішніх кордонах? (НУ від 26.11.2012).

У контексті газових питань формувався негативний образ української 
економіки, який окреслювали такі характеристики, як „нова газова війна”, „га-
зова криза”, “відкритий конфлікт”, “нове загострення стосунків”, “ «лихие» до-
говоренности”. 
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Росія керується бізнес-логікою, спрямованою винятково на прибуток, 
порівн.: Росія при першій можливості втручається у внутрішні справи сво-
їх сусідів, використовуючи при цьому серед інших і методи економічного тис-
ку (НУ від 01.04.2014); Росія свої інтереси „газує” (ВЗ від 24.06.2013); коли 
Кремль чогось хоче, то посилає людей із „Газпрому”. Вони приїздять і лякають 
нас заявами про підвищення цін (Г від 25.12.2012); існує енергетичний тиск 
на Україну, який може бути використаний і використовується для політичного 
контролю над країною (ДТ від 10.02.2013); Росія в минулому вже використо-
вувала поставки газу як політичний інструмент (ДТ від 03.10.2014); Росія по-
силила тиск в енергетиці в усіх напрямках, які викликали наше занепокоєння 
(ВЗ від 27.08.2011); політично непередбачуваний газ (ВЗ від 19.01.2013); Ро-
сія зробить усе, що може, аби дестабілізувати Україну. Їй потрібно зруйну-
вати Україну заради власного виживання (В від 26.11.2014); існує політичний 
тиск з боку Росії, можливий економічний тиск, щоб спробувати не дати змо-
ги Україні розбудувати відносини з Заходом (НУ від 26.08.2014).

У вічі впадає негативна оцінка фактів не стільки через більш або менш 
імовірні, очікувані загрози, скільки через те, що Україну ставлять у певну ре-
альну залежність. У сюжетах політичної та економічної проблематики актуа-
лізувався дискурс „повного контролю” або „підпорядкування”, порівн.: Росія 
демонструє, що терени колишнього СРСР — це її „внутрішній двір”, це не-
формальна зона її „інтересів”. Що робить тут Росія, нікому не має бути 
діла: ні США, ні НАТО, ні Європейському Союзу (В від 11.08.2014); в Росії ще 
й хочуть покарати українську владу за прозахідний курс (НУ від 27.02.2014); 
Росія почала наступ на Україну (Г від 19.08.2014); Росія заглядає у чужі городи 
(ВЗ 19.10.2015); втручання у внутрішні справи України (УГ від 16.09.2013); 
відновлення панування на пострадянському просторі, в першу чергу, 
над Україною (В від 12.08.2014); нашу країну Росія наполегливо і послідовно 
втягує у свою орбіту (Д від 23.04.2010); реальна небезпека військового кон-
флікту з РФ (Т від 22.09.2013).

Образ Росії як ворога особливо актуалізувався у світлі подій 2014 і 2015 ро-
ків. Старі способи й методи вирішення конфліктів, зокрема війна, інтервенція, 
анексія, територіальні розподіли, не залишилися в минулому, історія насиль-
ства зовсім не скінчилася, порівн.: Ворог вже напав на нашу державу, оку-
пував частину української землі. По суті без оголошення війни керівництво 
Росії вже розпочало війну проти України (УП від 27.03.2014); Росія не пере-
стає претендувати на південні регіони України. Крим уже анексований, ні-
куди не зникла небезпека повторення донецького сценарію в Одесі, Микола-
єві або Херсоні (Т від 03.03.2015); Російська Федерація не лише окупувала та 
незаконно приєднала до себе Крим — останніми днями все частіше надхо-
дять повідомлення про концентрацію військ Росії біля українських кордонів 
(УП від 14.07.2015); Росія показала свою готовність застосувати силу для 
зміни кордонів і відновлення розподільчих ліній у Європі (В від 01.04.2014); 
На порозі війни: Росія може будь-якої миті знову напасти на Україну (Г від 
19.04.2015).

Росія постійно присутня в українському новинному дискурсі, але образ, 
у якому постає країна, загалом різко негативний. Найпоширенішою проекцією 
з українського боку щодо Росії стали образи не дружнього братнього народу, 
але сусіда-агресора, провокатора: сьогоднішня Росія несе для України велику за-
грозу, її “братська любов” — це любов Каїна до Авеля (Д від 25.02.2009).
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Аналіз публіцистичних текстів дає можливість простежити певні тенденції 
та зробити висновки про складові концептуального образу Росії. Більшість 
матеріалів дискредитує образ російської влади, що „спілкується” з Україною 
відверто радянською риторикою. 

З позиції українських ЗМІ Росія намагається не стільки отримувати, 
скільки контролювати, і можливість контролю Росії над Україною визнається 
найгіршим наслідком будь-яких домовленостей. 

Сьогодні українська публіцистика продовжує моделювати негативний об-
раз Росії. Для багатьох виникає образ Росії як „Іншого” й дедалі частіше не про-
сто „Чужого”, а  конкретного ворога. 

У контексті проаналізованих прикладів імідж Росії моделюється передусім 
через номінативний шар лексики, що виражається такими лексико-граматичними 
розрядами:

а) іменники: агресор, (гіпер)агресивність, анексія, війна, ворог, втручання, 
загострення, зверхність, зневага, ескалація, імперія, інтервенція, конфлікт, на-
пруження, небезпека, провокація, розподіл, сила, тиск, чужий і т. д.;

б) прикметники: авторитарний, агресивний, ворожий, вульгарний, деспо-
тичний, імперіалістичний, інший, небезпечний, непередбачуваний, тота лі тар-
ний і т. д., а також     

в) дієслова, що вказують на деструктивну діяльність, напр.: атакувати, 
втручатися, дестабілізувати, напасти, окупувати, покарати, провокувати, 
воювати.

Запропонований аналіз дає змогу констатувати, що концептуальний імідж 
Росії в досліджених сюжетах друкованих ЗМІ не репрезентований як постійний 
і остаточний: політичні, економічні та соціальні маркери впливають на посту-
пове його оновлення й поповнення новими семантичними й прагматичними ха-
рактеристиками. Однак невгамовані імперські амбіції „Великого брата” дають 
змогу припускати, що це будуть здебільшого (якщо не виключно) риси та озна-
ки з чітко вираженою негативною оцінкою. 
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ZŁOŻONE EPONIMY UKRAIŃSKIEJ TERMINOLOGIJI FIZYCZNEJ

ROMAN MYKULCZYK
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Lwów — Ukraina

STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest złożonym terminom – eponimom ukraiń-
skiej terminologii fi zycznej. Przeanalizowano kwestię zgodności elementów złożonych epo-
nimów oraz główne metody tworzenia tych terminów.

COMPLEX EPONYMS OF UKRAINIAN PHYSICAL TERMINOLOGY

ROMAN MYKULCHYK
National University “Lviv Polytechnic”, Lviv — Ukraine

ABSTRACT. The article is devoted to the complex eponymic terms of Ukrainian physical 
terminology. The question of the compatibility of complex eponymic terms components and 
the main methods of these terms forming are considered.

Епонім — це назва, утворена від імені чи прізвища особи. Найменування 
з компонентами-власними назвами, зокрема у функції термінів, давно 
привертали увагу дослідників. Вивчали цю проблему Д. Лотте1, В. Бо-

лотов2, О. Суперанська3, Ю. Карпенко4, Б. Михайлишин5, М. Дзюба6 та ін. До-
слідження в галузі термінознавства доводять, що головною умовою творен-
ня термінів-відантропонімів є наявність історичної згадки про існування тих 
чи тих осіб, чиї імена лежать в основі творення епонімів. 

Мета статті — дослідити складні епонімні терміни української фізичної 
лексики, виділити семантичні групи цих термінів, описати способи творення 
складних епонімів. Складні епоніми — це терміни, що у своєму складі мають 
епонім і ще хоча б один терміноелемент, напр.: ампер + метр, вольт + метр, 
кіло + джоуль, гіга + паскаль тощо. Дослідимо сполучуваність відпрізвище-
вих компонентів із додатковими компонентами для цих термінів. Характерною 
будемо вважати словотвірну сполучуваність епонімного компонента з міжна-
родним терміноелементом, причому міжнародні терміноелементи можуть бути 

1 Д .  С .  Лот т е ,  Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-
технических терминов, Москва-Ленинград 1941.

2 В .  И .  Болото в ,  Значение слова, термина и энциклопедическое значение имени соб-
свенного, [в:] Вопросы разработки научно-технической терминологии, Рига 1973, c. 103–114.

3А .  В .  Супер ан с ка я ,  Типы и структура географических названий, [в:] Лингвистиче-
ская терминология и прикладная топ ономастика, Москва 1984, c. 59–118.

4 Ю .  О .  Карп ен ко ,  Творення загальних назв від власних, [в:] „Українська мова і літе-
ратура в школі” 1973, № 10. c. 23–30.

5 Б .  П .  Михайлишин , З історії термінів-епонімів, [в:] „Мовознавство”, 1994, № 45, с. 45–50.
6 М .  М .  Д зюба  Епоніми в українській науковій термінології, Луцьк 2011.
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як непрізвищевими (кіловольт, децибел, мегапаскаль, вольтміліамперметр, 
вольто скоп тощо), так і прізвищевими (гальванопокриття, гальваностереоти-
пія, гальванохромія, гальванопокривання тощо).

Серед складних епонімів за значенням можна виокремити такі тематичні 
групи: 

• кратні та частинні одиниці фізичних величин;
• прилади й пристрої;
• розділи фізики й галузі техніки.

Розгляньмо ці семантичні групи. Кратні та частинні одиниці фізичних ве-
личин — це терміни, утворені префіксальним способом від основних систем-
них одиниць фізичних величин. Так утворюються терміни на позначення крат-
них та частинних одиниць фізичних величин, кратні десяти. У таблиці 1 пода-
мо міжнародні терміноелементи-префікси, що слугують  для утворення десят-
кових кратних і частинних одиниць.

Таблиця 1
Префікси СІ та множники для утворення 
десяткових кратних і частинних одиниць

Префікси СІ

Кратні одиниці Частинні одиниці

Множник Назва Позначення Множник Назва Позначення

101 дека- Дк 10-1 деци Д

102 гекто- Г 10-2 санти С

103 кіло- К 10-3 Мілі М

106 мега- М 10-6 мікро Мк

109 гіга- Г 10-9 нано Н

1012 тера- Т 10-12 Піко П

1015 пета- П 10-15 фемто Ф

1018 екса- Е 10-18 Ато А

1021 зета- З 10-21 зетто З

1024 йота- Й 10-24 йокто Й

Основні правила правопису одиниць уведено 6-ою Генеральною конвен-
цією з мір та ваг 1948 р. Сьогодні існує загальна міжнародна згода щодо напи-
сання та використання позначень і назв одиниць виміру та префіксів. Дотри-
мання правил сприяє підвищенню читабельності текстів: а) якщо одиницю ви-
міру названо на честь людини, то перша буква позначення є завжди великою, 
але повну назву пишуть з малої літери, напр.: 2 Н, але 2 ньютони; 200 мкФ, 
але 200 мікрофарад; б) якщо використовують префікси, то вони передують ба-
зовій одиниці, пишуться разом й утворюють з нею нерозривні слова, напр. ме-

http://www.mau-nau.org.ua



93Складні епоніми української фізичної термінології

гават; в) позначення кратних префіксів, крім гекто-, дека-, кіло-, пишуть з вели-
кої літери, позначення всіх частинних префіксів завжди пишуть з малої букви; г) за-
боронено використовувати складені префікси. Використання двох або більше пре-
фіксів поспіль також не дозволено, напр.: 10-9фарад слід позначати нанофарад, 
а не мікроміліфарад. Для прикладу, наведемо таблиці сполучуваності деяких епоні-
мів — назв фізичних величин із міжнародними терміноелементами-префіксоїдами, 
що позначають кратність та частинність. Приклади подаємо для терміна ньютон.

Таблиця 2
Десяткові кратні й частинні одиниці, 

утворені за допомогою стандартних префіксів СІ
Кратні Частинні

Величина Назва Позначення Величина Назва Позначення

101 Н деканьютон ДаН daN 10−1 Н дециньютон дН dN
102 Н гектоньютон Гн hN 10−2 Н сантиньютон сН cN
103 Н кілоньютон Кн kN 10−3 Н міліньютон мН mN
106 Н меганьютон МН MN 10−6 Н мікроньютон мкН µN
109 Н гіганьютон ГН GN 10−9 Н наноньютон нН nN
1012 Н тераньютон ТН TN 10−12Н піконьютон пН pN
1015 Н петаньютон ПН PN 10−15Н фемтоньютон фН fN
1018 Н ексаньютон ЕН EN 10−18Н атоньютон аН aN
1021 Н зетаньютон ЗН ZN 10−21Н зептоньютон зН zN
1024 Н йотаньютон ЙН YN 10−24Н йоктоньютон йН yN

Застосовувати не рекомендовано.
Назви позасистемних одиниць фізичних величин (напр., анґстрем, зіверт, 

сименс, ерстед) не утворюють кратних і частинних одиниць; відповідно, вони 
не сполучаються з міжнародними терміноелементами-префіксоїдами на позна-
чення кратності / частинності. 

Назви вимірювальних приладів. Міжнародних терміноелементів тут два: 
-метр — 8 термінів (амперметр, вольтметр, гальванометр, омметр, вольтмі-
ліамперметр, гаусметр, джоулометр, вольтомметр); -скоп — 2 терміни (воль-
тоскоп, гальваноскоп). За частотністю поєднання однозначно переважає суфік-
соїд -метр (80 % термінів вибірки містять цей компонент), оскільки терміни 
з компонентом -скоп позначають прилади для спостереження явища, напр., 
гальваноскоп — „найпростіший прилад для виявлення сталого електричного 
струму в колі і визначення його напряму7”, а терміни з компонентом -метр по-
значають вимірювальні прилади, напр., амперметр — „прилад, яким вимірю-
ють силу електричного струму”8. Приладів для спостереження значно менше, 
ніж вимірювальних приладів.

Існує випадок, коли обидва компоненти складного епоніма — міжнарод-
ні терміноелементи, напр.: гальваноскоп, амперметр, вольтметр тощо. Пріз-
вищевий компонент гальван(о) є міжнародним терміноелементом, що вказує 

7 Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і гол. ред. В .  Т.  Бусел , Київ-
Ірпінь 2001, с. 172.

8 Там  само ,  с. 16.
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не на прізвище італійського фізика, а на малі значення сили струму, а терміное-
лемент (суфіксоїд) -скоп входить до складу назв приладів чи пристроїв для спо-
стереження. Подібно і з термінами на зразок амперметр, вольтметр, джоуло-
метр, де прізвищевий компонент указує на царину застосування приладу (ам-
пер — сила електричного струму, вольт — електрична напруга), а міжнарод-
ний терміноелемент — суфіксоїд -метр входить у назву приладів, призначених 
для вимірювання, серед яких за словотвірною похідністю виділяємо такі групи: 
а) ті, у яких епонім є стрижневим компонентом, напр.:

б) ті, у яких епонім є залежним компонентом, напр.:

У другому випадку стрижневими є компоненти -метр, -скоп чи слова тех-
ніка, пластика, кліше тощо. Компоненти -метр, -скоп називають міжнарод-
ними терміноелементами-суфіксоїдами. Складні епоніми, крім префіксаль-
ного і суфіксального способів, утворюються й префіксально-суфіксальним 
за схемою: міжнародний терміноелемент-префіксоїд + епонім + міжнародний 
терміноелемент-суфіксоїд (напр. міліамперметр). 

Частина складених епонімних термінів утворюється за участю міжнарод-
них терміноелементів-інтерфіксів за схемою: епонім + міжнародний терміно-
елемент-інтерфікс + епонім + міжнародний терміноелемент-суфіксоїд (напр. воль-
тміліамперметр). До складу таких термінів входять прізвищеві компоненти. Цей 
спосіб творення епонімів малопоширений. Малопоширеною є й така схема: епонім + 
епонім + міжнародний терміноелемент-суфіксоїд (напр. вольтамперметр).

Отже, для складних епонімів характерна наявність міжнародних термі-
ноелементів: найчисельніші епоніми з міжнародними терміноелементами, 
що по значають степінь числа, та назви вимірювальних приладів з компонента-
ми -метр і -скоп. Усі інші складні епоніми об’єднані за відпрізвищевим компо-
нентом ґальван(о), що одночасно є й міжнародним терміноелементом.
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PORÓWNANIA Z NAZWĄ ZWIERZĄT O SYMBOLICE BIBLIJNEJ 
W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I ANGIELSKIM: UJĘCIE PRZEKŁADOZNAWCZE

ОKSANA MOŁCZKO
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów — Ukrainа

STRESZCZENIE. W artykule przeprowadzono analizę porównań artystycznych za-
wierających nazwy zwierząt o symbolice biblijnej. Zarówno w ukraińskiej, jak i angielskiej 
kulturze lingwistycznej takie porównania powstały na bazie izomorfi cznych oraz alomor-
fi cznych związków asocjacyjnych, istniejących między znaczeniem denotatywnym leksemów 
a ich związkami konotacyjnymi. Odtwarzanie porównań odbywa się w różny sposób. Istotne 
jest przy tym, aby zachować specyfi czne kulturowe znaczenia powyższych obrazów i symboli. 

SIMILES WITH A FAUNA CONSTITUENT, MARKED 
BY BIBLICAL SYMBOLISM, IN UKRAINIAN AND ENGLISH: 

TRANSLATION STUDIES APPROACH

OKSANA MOLCHKO
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv — Ukraine

ABSTRACT. The article conducts a Translation Studies analysis of simile constructions with 
a fauna constituent marked by Biblical symbolism. Both in Ukrainian and English such similes 
show isomorphic and allomorphic features, which exist between the denotative meaning of the 
lexemes and their connotative specifi cities. The above-mentioned similes are reproduced in a num-
ber of ways. It is of great importance to preserve the cultural-and-specifi c senses of the images and 
symbols in the process of translation.

Лінгвокультурний вміст художнього порівняння, заснований на викорис-
танні назв рослин і тварин, відкриває широкі можливості для ознайом-
лення цільового читача з особливостями світобачення інших народів, 

вдалій міжмовній комунікації. Широкий спектр лексем на позначення фауно-
назв у досліджених художніх порівняннях актуалізують й універсальне, й влас-
тиве певному народові світобачення, світорозуміння та світосприйняття. Сво-
єрідність мовних ресурсів виокремлених фауноназв дає багатий матеріал для 
розкриття національного менталітету. З їхньою допомогою відбувається своє-
рідне вміщення світу в образ та символ.

Обожнення й олюднення тваринного світу — суттєва ознака первісно-
міфологічної концептуалізації дійсності, відображення якої міститься в Біблії 
і прецедентних текстах та пояснює ізоморфізм прототипових атрибутів україн-
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ських та англійських фауноназв на рівні ядра семантичної структури. 
Аломорфізм прототипів на периферії значення зумовлений пізнішими націо-
нально-культурними нашаруваннями в кожній окремо взятій мовній кар тині світу. 

Чуттєвий образ певного предмета може асоціюватися з образом іншого пред-
мета, унаслідок людина, її риси й дії осмислюються в площині образу чи симво-
лу, вербалізованих фауноназвами. Нове значення виникає на основі зіставлення, 
нове узагальнене поняття виникає в колективній свідомості мов ців. Національно-
культурний компонент виявляється інколи вирішальним в осмисленні поняттєвого 
комплексу, породженого етнокультурною специфікою сприйняття поняття, яке 
він містить. Фауноназва набуває ознак символу, має специфіку, суть якої зводить-
ся до того, що процес перейменування об’єкта відбувається шляхом його перео-
смислення крізь призму почуттів, емоцій, образних уявлень та оцінок. Фауноназ-
ви як засіб та результат пізнання природи виконують чи не найважливіші функції 
в антропоцентричній площині людина — природа. 

Зооморфізм уважають одним із основних принципів вербалізації смислів 
у свідомості кожного народу загалом і в індивідуально-авторському сприйнят-
ті світу зокрема. Принцип зооцентризму послідовно відображений у фразеоло-
гічній системі — людину описують, використовуючи переносні значення назв 
тварин: у центрі світу опиняється тварина як еталон оцінки людини; виникають 
уявлення про тваринний світ — зооієрархію1. Фауноназви виконують функцію 
зосередження уваги довкола об’єктів природи, яким приписують певні асоці-
ативні ознаки, проводячи паралелі з людиною. Порівняння з назвами  тварин 
у структурі найчастотніші, що підтверджено вибіркою з лексикографічних 
та художніх джерел. Це зрозуміло, оскільки людина сама є часткою природи 
й споконвіку перебуває в тісному контакті з довкіллям, тваринами зокрема2. 

Традиційно виокремлюють систему порівнянь, одиниці якої містять образи 
зі сфери фауни, що, безперечно, репрезентують набір найчастотніших лексич-
них компонентів порівняльної конструкції. Ці елементи, хоч і не завжди нале-
жать до країнознавчо маркованих одиниць, однак у сукупності визначають на-
ціональну своєрідність усієї фразеологічної системи кожної мови3. Вони дають 
змогу зробити висновок про ізоморфізм / аломорфізм асоціацій, їхню оцінність, 
а також тенденції концептуалізації в порівняльній конструкції, що побудовані 
на актуалізації фауноназв у межах порівнянь, зокрема в процесі українсько-
англійського зіставлення. Учені вважають, що компаративна фразеологія дає 
виразні свідчення широкої варіативності інтерпретації словесних образів4. 

Проведений аналіз побудовано, головно, на дослідженні об’єкта порівнян-
ня, оскільки в ньому актуалізовано переносне значення, особливості фразеоло-
гізації та символізму, повною мірою виявляється етномовність на всіх рівнях 
мовної системи. У виділених порівняннях відображено концептуалізацію світу 
— універсальну й етнокультурну. Концепт як ,,згусток культури” не членуєть-
ся, тому використовуємо поняття етномовний компонент (мова) та культурно-
специфічний смисл (мовлення) для позначення того, що виявляє культурне за-
барвлення в образі / символі та актуалізується в мовленні. 

Дослідження проведено із застосуванням комплексного підходу, що базу-
ється на використанні структурно-семантичного, концептуального, зіставного, 

1 О .  П .  Левч ен ко ,Фразеологічна репрезентація світу, [в:] ,,Мовні і концептуальні карти-
ни світу”, Зб. наук. праць, Київ 2002, № 7, с. 313.

2 З .  Ва сил ь ко ,  Символіка фольклорного образу,  Львів 2004, с. 74.
3 Б .  М .  Ажнюк ,  Англійськафразеологія у культурно-етнічному висвітленні, Київ 1989, с. 49.
4 Там  само ,   с. 54.
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контекстуального та перекладознавчого аналізів. Зібраний матеріал на позна-
чення хижих тварин (вовк, ведмідь, лев, тигр), що мають біблійну символіку, дає 
змогу провести аналіз універсальних та національно-специфічних атрибутів, 
що пов’язані з концептуалізацією уявлень про відповідні об’єкти фауни 
у свідомості носіїв української та англійської мов. 

Біблія наповнена системою символічних образів. Сталі біблійні порівнян-
ня з фауноназвами є, як відомо, основою загальноєвропейської традиції, для 
якої характерна чітка аксіологічна дихотомія. Тварини й птахи часто згадані 
у Святому Письмі, передусім у притчах, псалмах і посланнях пророків, слугу-
ючи прикладом для людей, свідченням сили творця, уособленням політичних 
чи демонічних сил. Загалом гебрейсько-арамейський Старий Завіт використо-
вує 180 слів, а грецький Новий Завіт — 50 слів для називання 70 типів тварин5. 

Тваринний світ Біблії репрезентовано як архетипні категорії з бінарною 
структурою ідеального й неідеального досвіду в словнику біблійної образнос-
ті6. До архетипних фауноназв ідеального досвіду відносять домашніх тварин. 
Архетипні зооніми неідеального досвіду — це хижі тварини, насамперед ста-
розавітні нечисті тварини. Однак попри домінуючу аксіологічну дихотомію, 
біблійні фауноназви наділені багатозначністю (зокрема й в аспекті оцінності), 
що є невід’ємною властивістю символу: напр.,  лев — переважно негативний 
образ, проте він може символізувати владу в руках добра. Аксіологічна бінар-
ність біблійних фауноназв і в межах системи (негативні й позитивні символіч-
ні тварини), і в межах окремо взятого символу зафіксовані в національних по-
рівняльних конструкціях.

У зіставлюваних мовах існують відмінності й у складі лексем, що вико-
ристані з цією метою, і в сталих асоціативних атрибутах у межах однієї мови, 
що передають ті чи ті лексеми: сліпий як кріт — blind as a bat; весела як пташ-
ка — lively as a cricket; працьовита як бджола — as busy as a beе / beaver; здо-
ровий як бик — as strong as a horse / bear та ін. 

Мовленнєва діяльність як одна з форм духовного освоєння дійсності спря-
мована на суб’єктивне чи об’єктивне відображення дійсності в конкретних мов-
них знаках, що є певними поняттями або асоціативно-художнім (часом ірре-
альним) уявленням. Мовне уявлення про дійсність — лише частина знання про 
картину світу, що відобразилася у свідомості людей. Художній образ та символ 
— це й певне лінгвокультурне узагальнення, й форма, що є виявом індивідуаль-
ного розуміння довкілля. 

Прототиповим хижаком у Біблії є вовк як неймовірно жорстокий звір. Саме 
тому Ісус Христос і богонатхненні автори Біблії висловлюють свою відразу 
до лихих людей і вчинків, порівнюючи їх із вовками. Вовками називають нечес-
них урядовців7, лжепророків та лжевчителів8, егоїстичних релігійних лідерів9. 
Своїх учнів Ісус посилає у світ, ,,як овець між вовки”10. Водночас мирне спів-
існування овець і вовків — яскравий образ, що репрезентує апокаліптичний мир 
у Царстві Божому11.

5 Dictionary of Biblical Imagery, 1997, р. 142–143. 
6 Ibidem.
7 Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту, Київ 2002, Єзекіїль 22:27, 

Захарія 3:3.
8 Там  само ,  Матвій 7:15, Дії 12:29.
9 Там  само ,  Іван 10:12.
10 Там  само ,  Матвій 10:16.
11 Там  само ,  Ісая 11:6.
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Образ вовка (символ хижацтва, невгамовного голоду) в українській етно-
культурі вважають породженням злої сили, тому він символізує невдячність, 
злість, жорстокість, ненажерливість, корисливість, егоїзм, небезпеку, а та-
кож досвідченість (старий вовк)12: був би добрий за вовка до ягнят; видер 
як вовкови з горла; з вовком жити, вовком бути (по вовчому вити); зиркає очи-
ма, як вовк; змок  як вовк і змерз як пес; ліпшіє як молодий вовк; не буде з вовка 
баран; не затрубит так пес, як вовк; ні вовк ні пес; хто вродився вовком, тому 
бараном не бути13; кинутися, як (голодні) вовки на вівцю, дивитися вовком, за-
вити вовком, хоч вовком вий / труби14, розбиратися, розуміти, кумекати як вовк 
/ (як цап ), голодний як вовк15. У народній творчості цей образ символізує швид-
кість, як і образ сокола16. 

В англомовній культурі wolf також асоційовано з дикістю, жорстокістю, 
злістю, небезпекою: eat like а wolf17, (as) greedy as a wolf18, (as) hungry as a (hawk 
/ hunter) / wolf19,dark as a wolf’smouth — pitchdark20. Незважаючи на ізоморфізм 
асоціацій, відтворення цього образу не викликає труднощів у процесі перекла-
ду. У прикладах ,,Усі поприсідали на току та, як хижі вовки, очима світили”21, 
,, — Брешеш!.. — зиркнув, як той вовк, Чіпка”22 означення хижі (експлікована 
семантема порівняльної конструкції) та конотація дієслівної основи порівняння 
зиркнув вербалізують прототипові уявлення про вовка — хижість, злість. Пе-
рекладач відтворив порівняння епітетною конструкцією, застосувавши відпо-
відні граматичні трансформації зі збереженням символічності: “Three of them 
now squatted down in the stackyard. Their eyes glaring wolfi shly”23, “It’s a lie!” his 
eyes would sparkle wolfi shly”24. 

Способом калькування відтворено порівняння та вербалізовано концепт 
лють у зразку ,,По ночах гуде свисток та горять вікна, як вовчі очі…”25. Тут 
поведінку людей зіставлено за якісним та поведінковим атрибутами — хижіс-
тю та злістю образу вовка: “At night the whistle would sound and the windows 
burn like wolves’ eyes…”26. Страх за життя, що в небезпечній ситуації межує 
з люттю, вербалізовано в контексті ,,Як вовк, поводив він навкруги очима”27: пе-
реслідувачі загнали юнака високо в гори, намагаючись догнати і вбити за вчи-
нений злочин. Змальовуючи юнака, письменник виявляє позитивне ставлення 
до героя, милується його красою, відвагою, хоробрістю, а залучений до порів-
няння загалом негативний образ вовка акцентує увагу на актуалізованих у кон-
тексті несподівано позитивних рисах. Спостерігаємо образно-граматичну транс-
формацію — порівняння відтворено  епітетом,  що точно передає експресивно-

12 В .  Жайвороно к ,  Знаки української етнокультури, Словник-довідник, Київ 2006, с. 103.
13 І .  Франко ,  Галицько-руські народні приповідки, у 3 томах, Львів 2006, т. 1, с. 348.
14 Фразеологічний словник української мови, у 2 томах, укл. В .  М .  Білоноженко ,  В .  О .  Вин -

ник  та  ін . ,   Київ 1993, т. 1, с. 139.
15 Там  само ,   с. 938.
16 В .  Жайвороно к ,  Зазнач. джерело, c. 103.
17 А .  В .  Кунин ,  Англо-русский фразеологический словарь, Москва 1956, с. 322.
18 Там  же ,  с. 470.
19 Там  же ,  с. 576.
20 The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, Wordsworth 2001, р. 1146.
21 Пана с  Мирний , Хіба ревуть воли, як ясла повні?, [в:] Твори, у 2 томах, Київ 1969, т. 2, с. 214.
22 Там  само ,  т. 2, с. 53.
23 P.  M i r n y,  Do oxen low when mangers are full?, Kyiv 1990, р. 179.
24 Ibidem,  р. 27.
25 М .  Коцюбин с ь кий ,  Fata morgana, [в:] Твори, в 7 томах, Київ 1973–1975, т. 3, с. 122.
26 М .  K o t s y u b i n s k y,  Fata Morgana and Other Stories, Kyiv 1987, р. 95.
27 М .  Коцюбин с ь кий ,  Зазнач. джерело, т. 2, с. 156.
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емоційні конотації цього образу: “He darted wolf-like glances about him…”28. 
Експресія виражена й  у зразку ,,Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, 
— він усіх над усіх верховодив”29. Хоч у систему англійської фразеології вхо-
дить ідіома на позначення концепту відвага, as bold as a lion, перекладач зберіг 
етноспецифіку оригіналу та передав культурно-специфічний смисл, актуалі-
зований цим образом: порівняння відтворено способом калькування: “As fi ery 
as powder and bold like a hungry wolf, he won every fi ght and ran every show”30.

У Біблії акцентується сила й жорстокість ведмедя, саме тому він уособлює 
лютого ,,звіроподібного” правителя31. Образ ведмедя в українському фолькло-
рі наділено народною символікою: сила, незграбність, невдоволення, відлюдку-
ватість, ненажерливість, а з-поміж хижаків, як і вовк, він посідає централь-
не місце32. Ці атрибути відображені у фразеологічному багатстві мови: бурчит, 
як медвідь; жиє, як медвідь у ґаврі; звиваєся як медвідь у танци; міцний, як мед-
відь; погладив го як медвідь лабов; покірний як медвідь; спас ся як медвідь; ссав 
би с лабу як медвідь33; міцний, як ведмідь; сила, як у бурмила; здоров, як ведмідь, 
а дурний, як пень; ізвивається, як ведмідь у танці; бурчить, як ведмідь; живе, 
як ведмідь у барлозі34. 

В англомовній традиції виділяють інші прототипові особливості ведме-
дя, негативно марковані, зокрема сердитість, роздратованість, невихова-
ність, лють, ледачість, частково ізоморфні з англійськими: be like a bear with 
a sore head35, the bear and the tea-kettle, a bear sucking its paws36. Незважаючи 
на це, в етнокультурному соціумі англійська знать використовувала зображення 
ведмедя (також лева) як символ сили на своїх геральдичних знаках37. 

Унаслідок збігу прототипових уявлень про ведмедя в українській та англій-
ській мовних картинах світу, спосіб калькування фразеологізованих та інди-
відуально-авторських порівнянь адекватно відтворює й денотативне, і коно-
тативне значення цієї назви, як-от у прикладі: ,,Плечистий, підсадкуватий, 
з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям, він і сам подобав на одного 
з тих тухольських ведмедів, яких їхав воювати”38, у якому зіставлення базуєть-
ся на фізичних атрибутах: “Broad-shouldered, somewhat squat, with heavy features 
and coarse black hair, he himself resembled one of those Tukhlya bears which he was 
haunting”39. З ведмежою поведінкою порівнюють силу й незграбність одного 
з героїв: ,,А кацап — я тобі скажу — все одно, що ведмідь… Як піймав мене 
у лабети, як придавив — то в мене й дух у п’яти поліз!”40. 

У процесі перекладу способом калькування в поєднанні з описовим адек-
ватно відтворено цей атрибут: “That Russian fellow was like a bear, I tell you! 
When he grabbed me and squeezed me, my heart sank to my boots!”41. Фразеологі-

28 М .  K o t s y u b i n s k y,  Ibidem, р. 264.
29 Пана с  Мирний ,  Зазнач. джерело,  т. 2, с. 137.
30 P.  M i r n y,  Ibidem, р. 107.
31 Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту…, Об’явлення 13:2.
32 В .  Жайвороно к ,  Зазнач. джерело, с. 67. 
33 І .  Франко ,  Зазнач. джерело, т. 2, с. 519. 
34 В .  Жайвороно к ,  Зазнач. джерело, с. 67. 
35 Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow 2003, р. 115.
36 The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, Ibidem, р. 108.
37 Ibidem, р. 108.
38 І .  Франко ,  Захар Беркут, [в:] Його ж, Зібр. творів,  у 50 томах, Київ 1976 – 1986, т. 16, с. 11.
39 I .  F r a n k o ,  Zakhar Berkut, Kyiv 1987, р. 75.
40 Пана с  Мирний ,  Зазнач. джерело, т. 2, с. 273.
41 P.  M i r n y,  Ibidem, p. 238. 
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зоване порівняння повертатися як ведмідь на цепу актуалізує одне з ядерних 
значень цього образу, незграбно рухатися, маючи за основу історико-культурну 
реалію — ведмедів водили на ланцюгу циркові актори — відтворено спосо-
бом покомпонентного калькування в перекладі: ,,Повертається Чіпка на всі 
боки в крузі, як ведмідь на цепу, а хлопці регочуться та за чуприну смичуть…”42 
—“Chipka would turn round and round, like a bear on a chain, and the boys would 
die with laughter and pull his hear over and over …”43. 

Для зображення психологічного стану людини, яка відчуває страх і пере-
ляк, цей образ використано як утілення сили й люті в прикладі “He is as horribly 
conceited of him; and pants and looks pale, as if a bear were at his heels”44. Спо-
собом покомпонентного калькування словесний образ відтворено в цільовому 
тексті: ,,А цей страшенно високої думки про Андреа, зблід і труситься, ніби 
за ним женеться ведмідь”45. 

Цей спосіб застосовано й у процесі перекладу порівняння, де контекст вер-
балізує концепт великий на основі якісного атрибуту: ,,Трепов! Оверко! Пава! 
Біжать. Як троє білих ведмедів”46 — “Trepov! Overko! Pava! … They come 
running. Like three white bears”47. У прикладі ,,Підемо на луги-базавлуги комарів, 
як ведмедів, годувати!”48, де спостерігаємо актуалізацію гумористичної гіпер-
болізації — розміри комашки збільшено до розмірів ведмедя. Під час відтво-
рення цього образу перекладач експлікував ознаку порівняння великий з метою 
візуалізації атрибутивної ознаки: “To the meadows and the great plains to feed the 
mosquitos, big as bears”49. 

Лев — один із ключових зооморфних символів Біблії, свідченням чого 
є дванадцять слів на позначення цієї тварини лише в Старому Завіті. Цьому 
символу властива аксіологічна бінарність. Як позитивний символ, він асоцію-
ється із абсолютною владою могутніх правителів і навіть Господа в іпостасі ка-
раючого Бога громів Саваофа (,,Господь гримить з висоти, з святого житла 
подає свій голос. Biн рикає страхітливо проти своєї пастви”50). 

З іншого боку, лева асоціюють із дияволом та його служителями (таке зна-
чення, зокрема, закріплено в Першому Посланні Петра 5:8 та Псалмі 34:17). Об-
раз лева в релігійній традиції — символ воскресіння: побутує древній переказ-
легенда про левицю, яка привела мертве левеня, а батько-лев оживив його 
на третій день своїм подихом51; у світовій — цар звірів. 

В українській народній афористиці поруч із зазначеним лев часто є об’єктом 
іронічної метафори: дома — лев, а на війні — тхір; ставився, як лев, а згинув, 
як муха; був левиком, а став песиком52, тоді як в англійській лев наділений ви-
ключно позитивними атрибутами: (as) bold as a lion53, fi ght like a lion54, March 

42 Пана с  Мирний ,  Зазнач. джерело, т. 2, с. 54. 
43 P.  M i r n y,  Ibidem, p. 28. 
44 W.  S h a k e s p e a r e ,  Twelfth Night, [в:] The complete works, Oxford1996, р. 661.
45 В .  Шексп і р ,  Дванадцята ніч,  [в:] Твори, у 6 томах,  Київ 1984 – 1986, т. 4, с. 226.
46 М .  Коцюбин с ь кий ,  Зазнач. джерело, т. 2, с. 304. 
47 М .  K o t s y u b i n s k y, Ibidem, р. 332.
48 О .  Гонч а р ,  Собор, [в:] Твори, в 7 томах, Київ 1987 – 1988, т. 7, с. 234.
49 O .  H o n c h a r ,  The Cathedral, Washington; Philadelphia; Toronto 1989, р. 262.
50 Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту…, Єремія 25:30.
51 В .  Жайвороно к ,  Зазнач. джерело, с. 330;  The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, 

Ibidem, р. 672.
52 В .  Жайвороно к ,  Зазнач. джерело, с. 330.
53 А .  В .  Кунин ,  Англо-русский фразеологический словарь, Москва 1956, с. 115.
54 Там  же ,  с. 380.
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Порівняння з фауноназвою, позначеною біблійною символікою, 
в українській та англійській мовах: перекладознавчий підхід

comes in like a lion and goes out like a lamb55, на геральдичних знаках символі-
зує Англію56. 

Для вербалізації емоційного концепту лють, жорстокість, відвага ви-
користовують образ тигра. Частіше це простежуємо  в англомовних текстах: 
fi erce as a tiger57, work like a tiger58. Для україномовного етнокультурного ото-
чення цей образ, очевидно, дещо екзотичний, тому не прототиповий: і з релігій-
них джерел, і з прецедентних текстів українцеві краще відомий лев. 

Використання способу калькування в процесі перекладу порівняння з на з вою 
цієї тварини вносить у текст саме екзотичну, а тому й інтенсивнішу експресивно-
емоційну конотацію, як-от у прикладах: “The time and my intents are savage-wild, 
// More fi erce and more inexorable far // Than empty tigers or the roaring sea”59. 

У перекладі спостерігаємо заміну граматичної форми множини формою од-
нини, сильнішою за своєю емоційністю: ,,… Бо зараз // І ніч і замір мій і дикі, 
й люті. // Вони лютіші, ніж голодний тигр, // Вони грізніші, ніж бурхливе 
море”60, або ж у зразку “The emotions common to most of us simply did not exist 
in him, and it was as absurd to blame him for not feeling them as for blaming the 
tiger because he is fi erce and cruel”61, де прототипові атрибути цієї тварини — 
лють, кровожерливість — покладено в основу зіставлення в індивідуально-
авторському порівнянні. 

У перекладі способом калькування відтворено концептуальну символіку об-
разу: ,,Почуття, притаманні більшості людей, були йому чужі, і докоряти йому 
за це було б нерозумно, як одчитувати тигра за його лють і безжальність”62. 
У прикладі “It was a broken bone, everybody heard it and knew; and Cheese-Face 
knew, rushing like a tiger in the other’s extremity and raining blow on blow”63, 
як і в попередньому (з імпліцитною семантемою  порівняння, яку нескладно 
експлікувати) саме безжальність цієї тварини як її прототиповий атрибут по-
кладено в основу зіставлення. Переклад, здійснений способом калькування, 
підсилено винесенням реми в препозицію: ,,Зламалася кістка. Усі почули цей 
хрускіт і зрозуміли, що трапилося. Зрозумів і Масна Пика. Як тигр, кинувся він 
на супротивника, і на ушкоджену руку посипались удари”64.

Аналіз об’єктів порівняння засвідчує, що порівняльні конструкції із залу-
ченням фауноназв і в українській, і в англійській лінгвокультурах засновані 
і на ізоморфних, і на аломорфних асоціативних зв’язках, що існують між дено-
тативним значенням лексем та їхніми конотативними зв’язками й актуалізують-
ся у фразеологізованих та індивідуально-авторських порівняннях. Причиною 
повних та часткових збігів у концептуалізації дійсності, її мовній репрезентації 
та перекладі вважаємо подібне в українській та англійській мовах сприйняття 
й членування світу, засноване на спільних уявленнях, що відображено в Біблії 
та прецедентних текстах; відмінностей — в особливостях сприйняття дійснос-
ті та свого усвідомлення в ній певною лінгвоспільнотою. 

55 Там  же ,  с. 694.
56 The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, Ibidem, р. 672.
57 А .  В .  Кунин ,  Указ. источник, с. 380. 
58 К .  Т.  Баранцев ,  Англо-український фразеологічний словник, Київ 1969, с. 1025. 
59 W.  S h a k e s p e a r e , Ibidem, р. 275.
60 В .  Шексп і р ,  Зазнач. джерело, т. 2, с. 404.
61 S .  M a u g h m ,  The Moon and Sixpence, Moscow 1972, р. 122.
62 С .  Моем ,  Місяць і мідяки. На жалі бритви, Київ 1989, с. 124.
63 J a c k  L o n d o n ,  Martin Eden, Moscow 1960, р. 150.
64 Джек  Лондон , Мартін Іден, Київ 1971, с. 126.
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Широке коло прототипових атрибутів фауноназв урізноманітнюють 
вербалізацію низки концептів. Периферійні семи залучених до порівняння 
образів та символів інколи відіграють визначальну роль у процесі зіставлення 
й стають ядровими в контексті, що супроводжений вербалізацією абстрактних, 
емоційних концептів, часто позначених етномовними особливостями. 

У процесі перекладу порівняння із залученням національно-культурних 
образів та символів виявляємо етномовну семантику назв, залучених до зі-
ставлення об’єктів, тому спосіб калькування вважаємо доцільним для засто-
сування: його мета — адекватне відтворення  етнокультурного навантажен-
ня образу та символу, зумовленого історичним, національним та культурним 
досвідом народу. 

Наголосимо, що важливо зберегти культурно-специфічні смисли зазначе-
них образів та символів. Міжмовний лінгвокультурологічний аналіз дає змогу 
з’ясувати особливості вербалізації культурно-специфічних образів і концептів 
засобами художнього порівняння, що фіксують інформацію, упродовж віків на-
копичену народом, та здійснити його перекладознавче дослідження.
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Університет імені Адама Міцкевича, Познань — Польща

АНОТАЦІЯ. Cтаття присвячена опису системи сімейних цінностей, що віддзерка-
лена в українських пареміях. Головною рисою, що відрізняє паремії від інших зразків 
усної народної творчості, є їхня невмираюча актуальність, тому добуті багатьма поко-
ліннями й зафіксовані в пареміях знання про ціннісну орієнтацію сімейних стосунків 
заслуговують на різнобічне вивчення та увагу.

FAMILY VALUES REFLECTED IN UKRAINIAN 
PROVERBS AND SAYINGS

PAULINA MURAWSKA
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland

ABSRACT. The aim of this article is the reconstruction of family values in Ukrainian 
proverbs and sayings. The main feature that distinguishes proverbs and sayings from other 
samples of oral folklore is their relevance. Therefore knowledge about the value orientation 
in family relationships, gained by many generations and recorded in proverbs and sayings, 
deserves a comprehensive study and attention. 

Człowiek jest istotą społeczną” — to szeroko znane stwierdzenie Arystote-
lesa uznać można za podstawę wszelkich badań, skupiających się wokół 
socjalnych aspektów funkcjonowania jednostki ludzkiej. I choć może się 

to wydać z początku wątpliwe, to człowiek jest istotą społeczną już od chwili narodzin. 
To właśnie w momencie przyjścia na świat noworodek wydaje swój pierwszy krzyk, któ-
ry, będąc reakcją fi zjologiczną organizmu, jest też przecież komunikatem o jego fi zycz-
nej gotowości do życia. O wadze interakcji społecznej świadczy również to, że nie samo-
dzielne operowanie rękami, siadanie, stawanie lub chodzenie, ale właśnie uśmiech staje 
się jedną z pierwszych nowych umiejętności kilkutygodniowego niemowlęcia. 

Aby harmonijnie współistnieć z resztą społeczeństwa, człowiek musi poznać 
szereg zasad i norm. Pierwszą zaś grupą, z którą styka się nowonarodzony czło-
wiek, w której ma szansę owych norm się nauczyć, jest rodzina. Великий тлумачний 
словник сучасної української мови1 defi niuje pojęcie rodziny następującymi sło-
wy: „сім’я — 1. Група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших 
близьких родичів, які живуть разом; родина. 2. кого або з означ. перен. Група 

1 Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і голов. ред. В .  Т.  Бусел , 
Київ-Ірпінь 2005.
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людей, народів, націй, згуртованих дружбою, спільною діяльністю, спільними 
інтересами; родина”. Rodzina jest więc w świetle tej defi nicji grupą opartą przede 
wszystkim na wspólnocie: wspólnocie miejsca zamieszkania, wspólnocie uczuć, 
wspólnocie działań i dążeń. Zbiorem norm, łączących grupę ludzi, stanowiących fun-
dament ich wspólnej harmonijnej egzystencji, jest zaś kategoria wartości moralnych 
(por. „мораль — 1. Система норм і принципів поведінки людей у ставленні один 
до одного та до суспільства; етика (у 2 знач.)”). To rodzina kształtuje drzemiący 
w nowym człowieku potencjał, ucząc go zachowań społecznie akceptowanych, prze-
kazując mu wzorce wartości i norm moralnych, które będą mu odtąd towarzyszyły 
i do których będzie mógł się odwoływać, budując swoje relacje z innymi.

Moralność danej grupy społecznej jest, w szerszym kontekście, elementem jej 
kultury duchowej. Będąc zjawiskiem niematerialnym, kultura duchowa może być 
przekazywana między ludźmi, z pokolenia na pokolenie, dzięki jej werbalizacji. Jed-
nym z najbardziej efektywnych sposobów werbalizacji zdobywanej przez pokole-
nia wiedzy, przekonań i światopoglądu są paremie2, czyli przysłowia i powiedzenia. 
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną rezultaty analizy lingwokulturolo-
gicznej 300 paremii ukraińskich, traktujących o wartościach moralnych w kontekście 
ich realizacji w życiu rodziny. Przysłowia zaczerpnięte zostały ze zbioru Українські 
прислів’я та приказки3, z rozdziału Родинне життя (Życie rodzinne — tłum. aut.). 
W artykule przedstawione zostaną wyniki analizy ilościowej przysłów pod kątem 
gloryfi kowanych w nich wartości moralnych, ważnych dla szczęśliwego funkcjono-
wania rodziny. Częściowo zostaną także opisane nakreślone w przysłowiach portrety 
moralne poszczególnych członków ukraińskiej rodziny.

Zgodnie z zawartą w przysłowiach mądrością, do najważniejszych dla życia ro-
dzinnego wartości należy zaliczyć odpowiedzialność i rozwagę. To właśnie te cechy 
ukazane są jako pożądane aż w 107 na 300 przeanalizowanych przysłów. Rozsądne 
podejście do życia wyraża się na wielu płaszczyznach. W małżeństwie jest to wza-
jemna odpowiedzialność małżonków: Чоловік — голова в хаті, а жінка — капе-
люх на голові. Odpowiedzialność, rozwaga i mądrość to cechy, które w przysłowiach 
składają się na portret dobrego męża: Батьки гладять дочку до вінця, а чоловік 
— до кінця; Без чоловіка — то так, як без голови; За добрим мужем і воронка 
жонка, а за дурним і княгиня гине; Хоч чоловік, як ворона, а все жінці оборона. 

Odpowiedzialność, rozumianą jako gospodarność i dbałość o wspólne dobro, 
powierzają przysłowia przede wszystkim żonie: Добра жінка з пучки муки при-
горщу зробить; Розумна жона, як стоїть один міх муки, другий пшона, бод-
ня сала на горі, стоги хліба на дворі. Gospodarność przejawia się w pracowitości 
i jako taka jest cechą pożądaną zarówno u kobiety: Без жінки — як без рук; Жіно-
ча робота ніколи не лягає спати, jak i u mężczyzny: Сиди до сивої коси, а за ле-
дащо не йди; Не той гарний, що гарний, а той, що діло робить; Доброго молод-
ця і кров гріє, а ледачого і кожух не нагріє. 

Istotne znaczenie ma także odpowiedzialność rodziców za dzieci. Dobrzy ro-
dzice — to rodzice, którzy dbają o swoje dzieci, wychowują je: Не той батько, 
що породив, а той, що до ума доводив; Не ті батьки, що на світ привели, а ті, 
що в люди вивели; Пізно женитися — дрібні сироти лишити. O roli ojca jako oso-
by, która w rodzinie odpowiada za utrzymanie dyscypliny, mówią takie przysłowia, jak: 
Ледача та дитина, котрої батько не вчив; Ледащо син — батькові гріх. 

2 K.  Marjak, Номінант БОГ як компонент українських прислів’їв, [в:] „Wort — Text — Zeit” 
Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen, Greif swald 
2009, s. 61.

3 Українські прислів’я та приказки, уклад. С .  В .  Мишанич ,  М .  М .  Пазяк ,  Київ 1984.
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Dzieci z kolei przedstawiane są przede wszystkim jako nieodpowiedzialne i nie-
posłuszne: Дитині дай волю, то сам будеш у неволі; Не хочеш слухати тата, 
то послухаєш колись ката. Jednak najgorszą cechą dzieci jest ich niewdzięczność: 
Батько і мати виховують дванадцять дітей, а дванадцять дітей не можуть 
прогодувати на старість двох батьків; Скоріше один батько вигодує десять 
дітей, ніж десятеро дітей одного батька; Дітей годуй, а торби собі готуй. 

W podobnym stopniu, co odpowiedzialność i rozwagę, pochwalają przysłowia 
szczerość i prostotę uczuć. Ta tematyczna grupa reprezentowana jest przez 85 pare-
mii. Najbardziej wyraziste są obrazy ukazanej w nich mocy szczerej rodzicielskiej 
miłości: Батькова й материна молитва з дна моря рятує, а проклін — у калю-
жі топить; У дитини болить голова, а у матері — серце. To właśnie matka jest 
dla swych dzieci źródłem bezwarunkowej i bezgranicznej miłości: Любов матірня 
й на віддалі гріє; Мамина лайка — байка, а битва — молитва.

Portretowi kochającej matki przysłowia przeciwstawiają obraz fałszywej i zło-
śliwej macochy: Мати б’є, то не болить, а мачуха як подивиться, то й на душі 
холоне; Горілка — не дівка, а мачуха — не мати; Мати голівку миє — при-
гладжує, а мачуха миє — прискубує. Na uwagę zasługuje wyrazistość przysłów, 
w których piętnowana jest postawa złej, okrutnej macochy: Горе мачусі, що паси-
нок сметани не їсть, бо він і сироватці радий; Рідна мати — брехуха, то мачу-
ха справедлива: як скаже: „Я тобі дам”, то вже дасть, а мати: „І щоб тебе, 
і бодай тебе”, а сама: „Ох, коли б, Господи, не сталось чогось дитині з моєї 
дурної речі!”; У вітчима чорт межи очима, а в мачухи — два. 

Nieprzypadkowym zdaje się wykorzystany w przysłowiach o macosze motyw 
złego spojrzenia (Мати б’є, то не болить, а мачуха як подивиться, то й на душі 
холоне; У вітчима чорт межи очима, а в мачухи — два.). Jest on związany z za-
korzenionym w wierzeniach pradawnych Słowian przekonaniem, że tzw. „złe” oko 
(a więc przepełnione złością i nienawiścią spojrzenie) może być przyczyną licznych 
chorób i nieszczęść4. 

Macocha zasługuje na swój negatywny wizerunek przede wszystkim przez swo-
ją nieprawdziwość — wszak to nie ona jest rzeczywistą matką. Kontynuacją podzia-
łu na „prawdziwą” i „nieprawdziwą” rodzinę jest zaklęty w przysłowia stereotypo-
wy obraz teściów, których, zgodnie z tradycją, młodzi małżonkowie powinni trakto-
wać jak rodziców. Teściom przypisywane są takie przywary, jak kłamliwość i mści-
wość: Брехлива свекруха невістці не вірить; Свекруха — уїдлива муха; Син б’є 
жінку, а свекор дубця дає.

Nieszczerość i fałsz to także sprzeniewierzenie się prawdziwym uczuciom. 
W ukraińskich paremiach jest ono przedstawiane jako przeszkoda na drodze do osią-
gnięcia rodzinnego szczęścia: Якщо візьмеш собі тую, що її не любиш, то свою 
долю навіки загубиш; Краще полин їсти, ніж з нелюбом за стіл сісти. Z dru-
giej strony, dość lekko i żartobliwie traktują ukraińskie przysłowia kwestię męskiej 
zdrady: То не біда, що з чужою жінкою жартував, аби дома ночував; І Гнат 
не винуват, і Килина не винна, тільки хата винувата, що впустила на ніч 
Гната; Тепер народ гірший прошлоднього: прийшов звечора, а пішов вранці, уже 
й брешуть, що ночував. Warto przy tym zauważyć, że i mąż powinien wykazywać 
się w tych kwestiach wyrozumiałością w stosunku do żony: Не дай, Боже, коня 
лінивого, а чоловіка ревнивого; Ревнивий чоловік — що полохливий злодій. 

Rzymski historyk i pisarz Sallustiusz stwierdził: Concordia res parvae crescunt, 
discordia vel maximae dilabantur (czyli, w polskim tłumaczeniu, Zgoda buduje, nie-

4 О .  І .  Потапенко ,  М .  К .  Дмитренко ,  Г.  І .  Потапенко  та ін., Словник символів, 
Київ 1997.
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zgoda rujnuje)5. Ta uniwersalna prawda — Де згода панує, там і горе танцює — 
znajduje swoje odbicie w 49 z przeanalizowanych ukraińskich przysłów. Zgoda jest 
więc fundamentem więzi, łączącej małżonków: Муж з жоною — що борошно з во-
дою; Чоловік і жона — одно тіло, одно діло, один дух; Живуть собі, як голубів 
пара; Найкраща спілка — чоловік та жінка. 

Gwarantem zgody i porządku w rodzinie są dzieci: У кого бджоли, у того й мед, 
у кого діти, у того й лад; Тут і я, тут і жінка моя, тут і мої діти, любо поглядіти. 
Zgoda panująca między rodzicami jest niezbędna dla tego, aby zapewnić dzieciom do-
bre wychowanie: Коли батько каже „так”, а мати „сяк”, росте дитина як будяк.

Źródłem konfl iktów może stać się z kolei zbyt duża różnica wieku między mę-
żem a żoną: Де муж старий, а жінка молода, там рідко згода; Де чоловік ста-
рий, а жінка молода, там вогонь і вода. Największym jednak nieszczęściem jest 
według przysłów kłótliwa żona: Дим, дощ, мороз і сварлива жона — то найбіль-
ше нещастя в хаті; Від вогню, води і злої жінки — Боже борони! Niestety, prze-
kora i kłótliwość to powtarzający się element moralnego portretu kobiety: Жіночий 
язик гостріший від меча; Жінка нікому кроку не уступить, хіба що її миша на-
лякає; Жіноча думка і вітер часто змінюються.

45 przysłów mówi o tym, że wartością zapewniającą szczęście rodzinie jest 
wzajemny szacunek jej członków. Jednym z przejawów szacunku jest przestrzega-
nie właściwej hierarchii, zgodnie z którą głową rodziny jest mąż: Голова сімейства 
— чоловік, а як піддасися жінці, то не проси у Бога здоров’я; Зле там ся діє, 
де півень мовчить, а курка п’є; зле там і лихо, де жінка кричить, а чоловік тихо. 
I choć przysłowia niejednokrotnie ostrzegają przed poddawaniem się kobiecej wła-
dzy: Жінка доти люба, доки не візьме за чуба; Жінка його під ноги взяла, to jed-
nak przypominają o tym, że będąc głową rodziny mąż także powinien szanować swo-
ją żonę: Жінка чоловікові подруга, а не прислуга. 

Zgodnie z ukraińską mądrością ludową hierarchia w rodzinie oznacza również 
podział na role — atrybutem moralnym mężczyzny jest to, co związane ze sferą rozu-
mu, a kobiety to, co związane z emocjami: Чоловік у домі голова, а жінка — душа; 
Нема цвіту білішого над ожиноньку, нема друга милішого над дружиноньку. 

Szacunkiem winny obdarzać swych rodziców dzieci: Шануй батька й нень-
ку, то буде тобі скрізь гладенько; Діти батька не учать. Nieposłuszeństwo 
wobec rodziców może ściągać na dzieci złą dolę: Не послухаєш батька-матері, 
то навчить тебе лиха година; Хто батька-матір зневажає, той добра не знає. 
O szacunek ze strony dzieci powinni więc przez swoją stanowczość zabiegać i sami 
rodzice: Потурай малому, то як виросте, буде тебе на старість бити; Ліпше, 
щоб дитина плакала тепер, як батьки опісля. 

Pełna wzajemnego szacunku rodzina to miejsce, w którym każdy z jej członków 
szuka ciepła i schronienia. Dlatego też przysłowia ukraińskie piętnują stosowanie 
przemocy fi zycznej i zastraszania, proponując jako metodę rozwiązywania proble-
mów czułość i dobre słowo: Пий пиво, але не лий, люби жінку, але не бий; Не вчи 
дитину штурханцями, а хорошими слівцями; Учи дітей не страшкою, а ласкою.

W zebranym materiale aż 32 przysłowia zwracają uwagę na to, co stanowi „we-
wnętrzne piękno” człowieka, które nierzadko nie idzie w parze z jego zewnętrzną 
urodą. Często bywa wręcz odwrotnie — uroda psuje moralność człowieka: Краса 
дере носа; Хоч не з красою, аби з головою. W związku z tym przysłowia przestrze-
gają mężczyzn przed ożenkiem z przykładającymi zbędną uwagę do wyglądu ze-
wnętrznego pannami: Хто жениться на красі, той буде жити у біді. 

5 Cz.  Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 51.
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Piękno zewnętrzne nie może być postrzegane jako wartość, gdyż nie jest trwałe: 
Краса до вінця, а розум до кінця, a także nie idzie w parze z takimi wartościami mo-
ralnymi, jak mądrość, dobroć czy pracowitość: Бог до вроди розуму не прив’язав; 
Лице рум’яне, а серце кам’яне; Не в тім хороша, що чорноброва, а в тім, 
що діло робить; З красивого лиця води не пити, аби вміла їсти зварити; Хлоп-
ці б’ються чорт зна за що: хоч красива, та ледащо.

Ostatnimi z wyróżnionych przez nas wartości są wstrzemięźliwość i skromność. 
Tym cechom poświęconych jest zaledwie 5 z poddanych analizie przysłów. Skrom-
ności wymaga się przede wszystkim od kobiet: Честь дівоче щастя береже. Jed-
nak, jeśli wierzyć przysłowiom, wstrzemięźliwość, zwłaszcza w doborze i ilości wy-
powiadanych słów, to cechy rzadko u nich spotykane: Жінка мов торба: що в неї 
вложиш, те й несе; Жінка хіба те утає, чого не знає; У парубка одна гадка, 
а в дівчини десять. 

Podsumowując, do głównych wartości, na których opiera się, zgodnie z przy-
słowiami, ukraińska rodzina, zaliczyć należy takie cechy moralne, jak odpowiedzial-
ność i rozwagę oraz szczerość i uczciwość. Obie grupy tematyczne są reprezentowa-
ne, odpowiednio, przez 36% i 28% zgromadzonych przysłów. Harmonijne funkcjo-
nowanie rodziny opiera się też na panujących między jej członkami zgodzie (o któ-
rej mówi 16% poddanych analizie paremii) i wzajemnym szacunku (promowanym 
przez 15% przeanalizowanych przysłów), których fi larami są zachowanie odpowied-
niej hierarchii oraz odwoływanie się do argumentów słownych, a nie siłowych. Nie-
co ponad 10% zgromadzonego materiału podkreśla konieczność rozdzielenia pięk-
na zewnętrznego, które jest jedynie fasadą, od piękna wewnętrznego. W przypadku 
około 1% przysłów akcentowane są zaś takie wartości, jak skromność i wstrzemięź-
liwość. Warto przy tym zauważyć, że konkretne przysłowie może odnosić się do wię-
cej niż jednej wartości, co znajduje swoje odbicie w zaprezentowanych w artykule 
danych liczbowych. 

Przedstawiony w ukraińskich paremiach obraz idealnej rodziny jest sumą po-
szczególnych portretów ludzi o pięknym, czystym moralnie wnętrzu — męża i żony, 
ojca i matki, ich dzieci. I choć niektóre przysłowia przedstawiają dzieci w negatyw-
nym świetle, to ich przeciwwagę stanowią paremie przekonujące o tym, że rodzice 
mogą w przyszłości oczekiwać od swoich dzieci tego, czego sami ich nauczą: Дитя, 
як дзеркало: все відбиває; Дитина — мов порожня посудина: що в неї ввіллєш, 
те й держить. Należy więc wierzyć, że system wartości, opanowywany przez czło-
wieka w toku życia rodzinnego, będzie kształtował jego postawę moralną na resz-
tę życia. 

W tym kontekście pragmatyczne znaczenie przysłów jako skarbnicy wiedzy bli-
skiej człowiekowi, sprawdzonej przez pokolenia, jest niezaprzeczalne. To właśnie 
dlatego przysłowia nazywane bywają „encyklopedią życia narodu”, „skarbnicą tra-
dycji kulturowych”, „duchowym kodeksem narodu”, czy nawet „wizytówkami danej 
wspólnoty etno-kulturowej”6. Przysłowia jako mini-teksty charakteryzują się nie-
zwykłą obrazowością, przekazując bogatą treść w ciekawej i dobitnej, ale, tym nie 
mniej, prostej i przystępnej formie. Dlatego też warto sięgać po zaklęte w paremie 
wiedzę i doświadczenia nie tylko dla celów naukowych.

6 З .  Г.  Коцюба , До питання про пареміологічний парадокс, [в:] „Мовознавство” 2006, 
№ 4, с. 41. 
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Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Charków — Ukraina

STRESZCZENIE. W artykule podjęto próbę omówienia kunsztu poetyckiego S. Rudan-
skiego w operowaniu środkami niewerbalnymi, które wykorzystane zostały w humoreskach 
poety. Sposoby omówienia niewerbalności w dyskursie artystycznym służą do realizacji 
szeregu pragmatycznych funkcji: przy ich pomocy wyrażana jest specyfi ka narodowego 
charakteru Ukraińców, tj.: ukraiński kordocentryzm, pogłębiona emocjonalność oraz 
ekspresyjność, pragnienie stworzenie języka o większej dynamice, „żywotności”, intymności. 

 NATIONALLY SPECIFIED NON-VERBAL MEANS 
IN STEPAN RUDANSKIY’S POETIC SPEECH

TETIANA OSIPOVA
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine

ABSTRACT. The article deals with Stepan Rudanskiy’s mastery of modeling non-verbal 
means, which are widely spread in the poet’s songs. The means of verbalizing the non-verbal 
in the artistic discourse serve the realization of a set of pragmatic functions: the representation 
of the Ukrainians’ national character specifi city, for example, cordocentricity, high emotivity 
and expressiveness, a desire to make the speech more dynamic and live, more intimate.

Сучасні підходи лінгвістичних досліджень зумовлюють інтерес до мови 
як дискурсивної категорії, тому лінгвісти вдаються до прагматичного 
аналізу ідіостилю особистості, визначення мовної і комунікативної ком-

петенції загалом, використовуючи як дослідницький матеріал авторський ху-
дожній або публіцистичний тексти (дискурси), промови або виступи тощо, зва-
жаючи на характер метамовної рефлексії, що є не стільки „пасивною”, такою, 
що фіксує та коментує відповідні явища мови й мовлення, скільки „активною” 
— на базі власних уявлень мовець вибудовує мовну тканину тексту, моделює мов-
ну поведінку персонажів відповідного художнього твору, конструює їхні репліки 
та невербальні дії, відбирає метамовну лексику для авторських ремарок і т. ін.1. 

Фахівці зазначають, що „антропоцентрична парадигма в дослідженні мови, 
що передбачає розгляд діяльності людини у всіх її аспектах, інтерес до кому-

1 Див. про це: Т.  Ф .  Осіпова , Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах 
Т. Г. Шевченка, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Харк. нац. пед. у-ту ім. Г. С. Ско-
вороди, за ред проф. Л .  А .  Лисиченко ,   2013, вип. 35, с. 215–225.
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нікації у всіх її проявах створили умови для залучення невербальних компо-
нентів комунікації до кола інтересів мовознавчих розвідок <…> Комунікатив-
ні здібності мовця виявляються передусім на вербальному рівні, але комуніка-
ція — це складний комплекс, основними принципами якого залишаються бага-
тоаспектне сприйняття змісту повідомлення через стосунки мовців, транзакцій-
ний та нелінійний характер”2. 

За цим принципом художній текст розглядаємо як естетичний феномен 
із притаманним йому безпосереднім вираженням відповідних явищ дійсності. 
Художнє мовлення — це своєрідно спроектоване людиною втілення естетично-
го в специфічному матеріалі, яким, по суті, є динамічна система мовних засобів.

Поняття „живе мовлення” визначається передусім такими параметрами, 
як динамічність, усно- й писемно виражений спонтанний модус, рухомість, 
креативність3. 

Живе мовлення — це реалізація повсякденної комунікації, тому воно без-
посередньо пов’язане з поняттям „комунікативна компетенція”4, що репрезен-
тує мовне чуття — систему неусвідомлених оцінок, які відображають мовні іде-
али, і мовний смак — систему установок людини щодо мови й мовлення на пев-
ному етапі їхнього розвитку5. 

У „живому мовленні” послідовно зреалізовані принципи економії й емфа-
зи, меліоративності й пейоративності, евфемізації й табуювання, афективнос-
ті й ефективності, тобто відбиті постулати Грайса і Ліча, що дає змогу „опису-
вати комунікативні контакти як аксіологічно марковані вербальні простори”6. 

В українській мовній і культурній спадщині С. Руданський відомий 
і як поет-песиміст у ліричних поезіях, повних розпачливого смутку, і як „сміхо-
тун” (так назвав його С. Єфремов), завдяки його веселим співомовкам, у яких 
автор віддзеркалює специфіку етнічного спілкування. 

Лінгвопоетичний метод дослідження комплексу лінгвістичних засобів, які 
використовує автор у конкретному творі, дає змогу простежити їхню прагмати-
ку в певному конкретному тексті словесно-художньої творчості, оскільки мова 
є „гнучким засобом знакової репрезентації досвіду й комунікативної взаємо-
дії між членами соціокультурного суспільства в кожній конкретній ситуації”7. 

Згідно з гіпотезою Сепіра-Уорфа в мові відображена культура народу. 
Р. Ладо писав, що „культура — структурована система моделювання поведін-
ки людини” . Мова конкретного суспільства є складником його культури, а лек-
сичні розмежування зазвичай відображають важливі точки зору цієї культу-
ри, властивості об’єктів, видів діяльності, установок того суспільства, у якому 
функціонує мова.

2 Л .  В .  Солощук ,  Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучас-
ному англомовному дискурсі, Автореф. дис. д-ра філол. наук, Київ 2009. 

3 Див. про це: Т.  А .  Космеда , Статус поняття „живе мовлення” в парадигмі сучасно-
го мовознавства і традиційної лінгвістики, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Хар-
ків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, за ред. проф. Л .  А .  Лисиченко ,  Харків 2014, вип. 3, 
с. 179–184.

4 Т.  Космеда , Комунікативна компетенція І. Франка: міжкультурні, інтерперсональні, 
рито ричні виміри, Львів 2006.

5 В .  И .  Карасик , Речевое поведение и типы языковых личностей, [в:] „Массовая культу-
ра на рубеже ХХ – ХХ веков: Человек и его дискурс”, Cбор. науч. труд., под ред. Ю .  А .  Соро -
кина ,  М .  Р.  Желтухиной , Москва 2003, с. 24–45.

6 Ю .  А .  Сорокин , Человек говорящий в его модусах и отношениях (обзор-дискуссия), [в:] 
„Массовая культура на рубеже ХХ – ХХ веков: Человек и его дискурс ”, Сбор. науч. труд., под ред. 
Ю .  А .  Сорокина ,  М .  Р.  Желтухиной , Москва 2003, с. 10.

7 И .  П .  Сусов , Лингвистическая прагматика, Москва 2006, с. 25. 
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Як зазначають фахівці, „невербальний компонент є  трирівневим утворен-
ням, у якому відображено його універсальність, етноспецифічність та індивіду-
ально означений характер. Універсальність невербальних компонентів забезпе-
чує їхню доступність та зрозумілість практично для кожного мовця, незалежно 
від його комунікативного досвіду спілкування або комунікативної компетенції. 
Етноспецифічність, навпаки, звужує доступність невербаліки для комунікан-
тів, які належать до інших лінгвоспільнот. Індивідуальна означеність у струк-
турі невербаліки вимагає додаткових знань про співбесідника для адекватного 
декодування змісту”8. 

У І. Франка є „незакінчена, на жаль, праця, присвячена паралінгвістичним 
засобам”, зокрема жесту „кивок головою”9, специфічність сприйняття якого 
проілюстрована співомовкою С. Руданського „Рабин і запорожець”, де описа-
на ситуація девіаційного характеру, що виникла між рабином і запорожцем під 
час їхньої розмови, яка здійснювалася з актуалізацією невербальних засобів ко-
мунікації. 

Однак, крім Івана Франка, жоден із дослідників творчого доробку С. Рудан-
ського не зауважив активності поета щодо омовлення невербаліки, яка супро-
воджує живе мовлення. 

Невербальна поведінка — це вагомий засіб комунікації, основна мета якої 
— орієнтація і вплив. Як лінгвістичний знак, невербальна поведінка містить ін-
формацію, означає реальні об’єкти, здійснює цілеспрямований вплив на інших 
людей. 

Теоретичні підходи до невербальної комунікації, їхній вплив на життя, 
мімічні вияви емоцій, їхня соціальна роль, погляд як найбільш важливий і, прак-
тично, найвиразніший спосіб орієнтації в соціальному світі, невербальні голо-
сові сигнали та їхнє значення, жести та порухи тіла, простір — усе це яскраво 
вербалізовано в співомовках Степана Руданського, органічно супроводжує ре-
презентацію живого мовлення українців. 

Наголосимо також, що сьогодні надзвичайно необхідні наукові досліджен-
ня, що комплексно описують моделі невербальної комунікації10. Це потріб-
но передусім для вироблення відповідної теорії, адже сучасні праці з проблем 
невербальної комунікації мають більше науково-популярний, аніж науковий 
характер.

Актуальність дослідження визначаємо чинністю тенденції до інтегрування 
наукових напрямів, що сприяють більш детальному, якісному й об’єктивному 
вивченню проблеми. У межах цієї наукової розвідки зазначену тенденцію ви-
являємо на рівні синтезу лінгвістики з різними спеціальними течіями (соціо-, 
етно- та психолінгвістики, теорії комунікації, теорії невербальної комунікації 
та інших суміжних наук), з психологією, естетикою сприйняття.

Мета статті — визначити та описати національну специфіку невербального 
компонента, омовленого в художньо-естетичних текстах С. Руданського, що ре-
презентують „живе” мовлення українців. Наголосимо, що до цього часу зазна-
чена проблема не була в полі зору науковців, зокрема й із залученням поетич-
ного дискурсу С. Руданського.

„Живе мовлення” мотивоване комунікативною компетенцією, мовним чут-
тям і мовним смаком. Для більшості пересічних українців термін „співомовка”, 

8 Л .  В .  Солощук ,  Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації …, с. 16.
9 Т.  Космеда , Комунікативна компетенція І. Франка…, с. 138.
10 См.: М .  Коццолино ,  Невербальная коммуникация. Теории, функции, язык и знак, пер. 

с итал., Харьков 2009.
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по суті, тотожний з віршованим анекдотом, тобто жанром, що репрезентує гу-
мор. Саме на таке розуміння цього жанру скерував читачів й І. Франко в стат-
ті „До студій над С. Руданським”, де зазначав: „Найоригінальнішим і заразом 
найбільше народним явився Руданський у своїх „Співомовках”, в тих коротких 
епічних анекдотах, котрих сюжет звичайно взятий з уст народу…”11. 

У „Словнику літературознавчих термінів Івана Франка” С. Пінчука і Є. Ре-
гушевського його укладачі зазначають, що „співомовка — специфічно укра-
їнський жанр епічної поезії, запроваджений у літературу С. Руданським; ко-
ротке віршоване оповідання з гумористичним змістом, побудоване, як правило, 
на основі народного анекдоту”12.

В. Ізер у праці „Гра тексту” зауважує, що найменшим ігровим простором 
тексту є „розщеплений знак”13. Такі розщеплені знаки наявні в співомовках, мо-
делюючись за допомогою певних стилістичних формул, девіацій, фігур і тропів, 
вербалізованих поетом. 

Лінгвопоетичний аналіз передбачає вивчення словесно-художнього твор-
чості, що, базуючись на всіх доступних для дослідника фонових знаннях, засто-
совує ці знання для того, щоб з’ясувати, як письменник актуалізує різні засоби 
мови для здійснення художнього задуму14. 

Для опису невербальних компонентів комунікації автор використовує 
стилістичні мовні засоби — метафору, метафоричні епітети, порівняння, 
фразеологічні одиниці, що апелюють до знання мовця про навколишній світ 
і викликають відповідні асоціації, зокрема порівняння як стилістичний засіб 
є найбільш уживаним у процесі відтворення релевантних для комунікації ознак 
невербального компонента, оскільки дає змогу викликати в уяві читача асоці-
ації, що апелюють до концептуалізованого знання про довкілля. Це якнайкра-
ще дає змогу розкрити художній образ і наближає творчість автора до фоль-
клору й народнопісенної традиції, порівн.: Коли найдеш їх, / Милий синочку, / 
Ти склони себе, / Як билиночку. / Ти склони себе, / Як билиночку, / Простели 
себе, / Як рядниночку; Ярославни тихий голос / Незнакомий чує, / Зозулею рано-
рано / Бідная воркує 15. 

Просодичні та кінетичні невербальні елементи репрезентовано переважно 
метафорою, порівн.: Та ще й на п’ять сажнів в військо залітає. / Страх воро-
гам крики з горла вириває, / А з уст у забойців радість вилітає / І в очах весе-
лих іскрами палає (с. 293). 

Автор наслідує фольклорну традицію персоніфікації: І всі двері зачиняє, / 
Вуха затикає, / І сопілка грає-грає, / Ніби вимовляє (с. 247).

Уплетені в текст фразеологізми або їхня часткова модифікація ілюструють 
одну з ключових ознак „живого” мовлення, порівн.: Але дармо лили воду / В ре-
шето дюраве, / Не упало добре слово / На серце лукаве; Спом’янув тут бідний 

11 І .  Франко ,  До студій над С. Руданським, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 
1976–1986, т. 28, с. 220. 

12 С .  П .  Пінчук ,  Є .  С .  Регушевський ,  Словник літературознавчих термінів Івана 
Франка, Київ 1966, с. 232. 

13 W. Iser,  The Play of the text, [in:] „Languagens of the Unsayable”, The Play of Negativity 
in Literature and Literary Theory, Stanfort 1966, p. 329.

14 В .  Я .  Задорнова , Лингвопоэтика. Слово в художественном тексте, [в:] Язык, созна-
ние, коммуникация, отв. ред. В .  В .  Красных ,  А .  И .  Изотов , вып. 29, Москва 2005, с. 14.

15 С .  В .  Руданський , Усі твори в одному томі, уклад. і авт. передмови Г.  Латник , Київ-
Ірпінь 2007, с. 279. — Далі подаємо поклики на це видання у тексті статті (після наведення при-
кладу вказуватимемо конкретну сторінку).
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дідич / Чорта і чортицю, / Плюнув з лиха, сів на бричку:/ „Рушай за границю!” 
(с. 32); І гримнуло десять тисяч / Як грім серед літа: / „Веди, веди, куди хочеш, 
/ Веди на край світа!” (с. 157).

C. Руданський — талановитий репродуктор народного традиційного мате-
ріалу й історичних фактів16. І. Франко наголошує на типажі образів поета, за-
уважуючи, що співомовка „дуже вдатно малює натуру українця — розважливу, 
трохи скептичну і з невеликим нахилом до фаталізму. Всяке добро має у нього 
й темний бік, а жодне лихо не буває без добра. При тім річ сама основана на та-
ких чисто українських відносинах, як чумацтво, подорож у Крим, погана приго-
да в степу, що всякий відразу згодиться, що маємо тут діло з анекдотом наскрізь 
національним, родимим, українським”17.

У міжнаціональному спілкуванні колоритна зовнішність українців не лише 
привертає увагу, але й викликає гаму емоцій, що можуть „провокувати” відпо-
відні закиди, порівн.: Питалися в козака: / „Що то за причина, / Що в вас гола 
голова, / А зверху чуприна?” / „А причина то така: / Як на війні загину — / 
Мене ангел понесе / В небо за чуприну!”(с. 155), або: Приїхали запорожці, / Ко-
роля вітають, / Король просить їх сідати, / Козаки сідають. / Сидять собі. 
В них жупани / Всі карамзинові, / І самі такі храбренні, / Вуса прездорові. / 
Задивились на ті вуса / Ляхи препогані. / „Що б їм, — кажуть, — дати їсти? / 
Даймо їм сметани!”(…)„А перше нам, запорожцям, / Щільник меду дайте”. / 
(…) Так ті вуса прездорові / Вгору завертіли (с. 54). 

Текст репрезентує комунікативну компетентність українців у розв’язанні 
складної дипломатичної ситуації й уникненні конфліктного розвитку подій; 
в омовленні комунікативної ситуації автор використовує такі параметри, 
як дистанція (проксеміка), зовнішність героїв (фізіогноміка).

Яскраві описи зовнішності жінки наближають мовну творчість автора 
до фольклору й народнопісенної традиції, порівн.: Та й хвалиться не даремне, 
/ Бо та Кочубівна / Була пишна і хороша, / Як та королівна. / Поглядає як го-
лубка, / Ходить як лебідка, / А бігає, то літає, / Як та перепілка. / Як та піна, 
з-під намиста / Груди виглядають, / Як ті тучі, чорні коси / Чоло вповива-
ють. / Як та ружа садовая, / Ваблять її лиця, / І чорнії її очі / Горять, як зірни-
ця (с. 155). Авторський текст перегукується з народною піснею А хто хоче кум-
цю знати, порівн.: Така красна яко рожа / Як тополя така гожа / А в рум’янці 
такі сили / Що всі цвіти погасили / Зуби якби перли чисті / Циці тлусті і парис-
ті / А все тіло як сніг біло / Аж глянути на ню мило / Вона вся така як грушка 
/ І м’якенька як пампушка / Зубки губки перлом чисті / Шия біла ще й в намис-
ті / Уста як кораль червоні / Очки чорні і моторні / Кудри в’ються за плечима 
/ Чорні брови над очимa18. 

Зображення шлюбних взаємостосунків українців також нагадує народно-
пісенні образи, порівн.: Била жінка мужика / Та й вигнала з хати. / <…> 
Здихнув бідний чоловік: / „Щасливий ти, брате, / Колись і я так співав, / 
Як був нежонатий!” (с. 81). 

У тексті репрезентовано соціальний статус жінки в українській сім’ї як рів-
ноправної чоловікові, навіть такої, що має більше повноважень, порівн. зокрема 

16 І .  Франко , Нариси з історії українсько-руської літератури до 1890 р., [в:] Його  ж , Зібр. 
творів, у 50 томах, Київ 1976–1986, т. 41, с. 307.

17 І .  Франко , Студії над. Ст. Руданським. „Ні зле, ні добре”, [в:] Його  ж , Зібр. творів, 
у 50 томах, Київ 1976–1986, т. 28, с. 299.

18 А хто хоче кумцю знати, [в:] Електронний ресурс: http://www.pisni.org.ua/songs/231573.
html (доступ 21.05.2015).
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з відомою українською народною піснею Як жінки чоловіків продавали19: Ой, 
там на току, на базарі, / Жінки чоловіків продавали. / Як прийдеться до ладу, / 
Та й я свого поведу та й продам. 

Разом із тим, автор наслідує головні принципи дошлюбного статусу жінки, 
що реалізовані в скромності, сором’язливості, порівн.: Стоїть козак коло гру-
ші, / Дівку підмовляє. / А дівчина, як калина, / Полум’ям палає (с. 60).

С. Руданський змальовує й образ селянина, що потрапляє в кумедне або 
безглузде становище, але, не переймаючись скрутною ситуацією, ніби сміється 
разом із читачем з себе: Несе, бідний, та й спіткнувся / У самім болоті. / І хиль-
нулись нові ночви, / Затряслось свячене, / І в болото покотилось / Порося пече-
не. / Глянув мужик на болото, / Посвистав до лиха, / Відвернувся, набік плю-
нув / Та й промовив стиха: / „Та свиня таки свинею! / Правду кажуть люди: 
/ Святи її, хрести її — / Все свинею буде!” (с. 69): репрезентовано акт автоко-
мунікації, коли мовець, негативно апелюючи до абстрактного об’єкту, зберігає 
внутрішню психологічну рівновагу. 

С. Руданський знайомить читача з особливостями національного харчуван-
ня українців, вербалізуючи етнічні смакові уподобання (гастика) засобом омов-
лення різнопланових невербальних параметрів, порівн.: Я б по шию в салі спав 
(проксеміка), / В сало одягався (зовнішність), / Сало їв, на салі спав (гастика), 
/ Салом укривався (с. 69).

Психологічне підґрунтя має фразеологічний паралелізм як такий, що відо-
бражає спільність характерних рис, паралельно зображуючи два явища з різних 
сфер життя20, зокрема психічного стану людини через зображення природної 
поведінки птаха широко відкривати й закривати очі: Сидить сова на камені, / 
Лупає очима; / Сидить гетьман Скоропада / Та й ниже плечима / Не згадає, 
не зміркує, / Що йому робити... (с. 161). 

Семантика сталого виразу лупати очима відповідно до поведінки люди-
ни — блимати (блимнути, кліпати, кліпнути, лунати, лупнути і т. ін.) очима, 
що означає „безтямно раз у раз розкривати і закривати очі від подиву, розгубле-
ності, ніяковості і т. ін.”21 — корелює зі значенням конструкції низати плечима 
— „робити рухи плечима при здивуванні, нерозумінні, незнанні чого-небудь”22. 
Отже, застосований автором прийом сприяє увиразненню опису комунікатив-
ної поведінки персонажа.

Відомо, що численні характеристики голосу людини створюють його об-
раз, сприяють розпізнанню його станів, виявленню психічної індивідуальнос-
ті. Основне навантаження в процесі сприйняття голосових змін людиною ля-
гає на акустичну систему комунікації. Просодика — сукупність таких ритміко-
інтонаційних властивостей мовлення, як висота, тривалість, гучність, тембр го-
лосового тону. 

Омовлюючи просодичні невербальні елементи, С. Руданський намагаєть-
ся використовувати „доповнювальний” контекст для змалювання параметраль-
них ознак голосу: I живенько за поріг, / Крикнув наокола: / Бартку! Бартку! 
ходзь-но ходзьі... / Цебе біскуп вола. / А той йому з-за хліва / Голосом прегру-
бим: / — А облізал би це пес / Враз з твоім біскупем! (с. 107). 

19 Як жінки чоловіків продавали, [в:] Електронний ресурс:  http://www.pisni.org.ua/songs/ 
5150807.html (доступ 17.07.2015).

20 Паралелізм, [в:] Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Паралелізм (доступ 
4.07.2015).

21 Словник української мови, в 11 томах, редкол. І .  К .  Білодід  та  ін . , Київ 1974, т. 5, с. 665.  
22 Там  само ,  с. 410.
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Для опису параметрів голосу іноді автор використовує лексеми кричить, 
репетує, напр.: Верещить піп, репетує, / Кричить молодиця, / Соломняник 
скаче, скаче / І з гори валиться (с. 233). 

Для вербалізації просодичних елементів поет залучає метафори й фразео-
логізми: Ярославни тихий голос / Незнакомий чує, / Зозулею рано-рано / Бідная 
воркує… (с. 279); І дівчата на Дунаї / Співають і в’ються, / І голоси через море 
/ До Києва ллються (с. 281). Такий звуковий діапазон мотивований експре-
сивністю українського національного характеру, схильністю виявляти почут-
тя на емоційно-мовленнєвому рівні, кордоцентризмом (від лат. „кордос” — сер-
це) — розуміння дійсності не стільки мисленням („головою”), скільки „серцем” 
— емоціями, почуттями, внутрішнім, „душею”, що ґрунтується на ототожненні 
істинної сутності людини — серця з духовною реальністю23. 

Екстралінгвальна система репрезентована наявністю в мові пауз, різного 
роду психофізіологічних проявів людини: плач, кашель, сміх, зітхання, шепіт 
тощо, порівн.: А полковник реготить, / Аж мало не ляже: / „Куда єго ти вє-
дьош?” / „На вадапой!” — каже (c. 97): тут вербалізовано своєрідність проце-
су сміху (реготу) із додатковою характеристикою (аж мало не ляже), що вказує 
на його інтенсивність. 

Для вербалізації кашлю С. Руданський омовлює звуконаслідувальні мовні 
одниниці (напр., „кахи”, „кахи”), дублюючи їх, моделює живу розмовну ситуа-
цію, порівн.: А жидок — „кахи”, „кахи”! / Кашляє в макітру (с. 116); або: Кін-
чилося діло, / Аж Микита із кутка: „Кахи!” собі сміло (с. 84).

До арсеналу екстралінгвальних явищ С. Руданський включає також шепіт 
як особливе акустичне явище мовлення в стані молитви, порівн.: Баби шеп-
чуть, дяк ворожить, / Воду піп святить… (с. 35), що водночас може набува-
ти певної конотації, зокрема шепіт як інструмент замовляння, ворожіння, по-
рівн.: Як тая цариця, / Що її зашептала / На сон чарівниця (с. 12). 

Репрезентацію „живого” мовлення в тестах С. Руданського простежуємо 
на прикладах авторських ремарок щодо інтонаційного втілення реплік його ге-
роїв, порівн.: Тогді гетьман Полуботка / К серцю пригортає. / „Полуботку, По-
луботку”, — / З дивом промовляє. (с. 164); І узяв він тії річі, / К серцю при-
гортає, / Заливається сльозами, / Стиха промовляє… (с. 226). Співвідношен-
ня модуляцій голосу з комунікативною ситуацією також забезпечує „доповню-
вальний” контекст, у якому описано відповідну ситуацію.

Гаптична система, як відомо, репрезентує мова дотиків і тактильної ко-
мунікації. У поетичному мовленні С. Руданського гаптичні невербальні засо-
би омовлені переважно лексемами пригорнути, пригнутися (у значенні „при-
тулитися”, „пригорнутися”), обіймати та їх словоформами: А брати молодші, / 
Сестра моя рідна — / До кого пригнеться / Голівка їх бідна? (с. 11) — невер-
бальний параметр набуває символічного значення: пригорнутися означає „зна-
йти прихист, оборону”; Хто вінок розв’яже, / Той косу зав’яже, / Той дівча при-
горне, / Щиру правду скаже (с. 16) — вербалізовано шлюбний ритуал заручин, 
що характерний для української народної культури: Но царівна знов мовчала, / 
Не одповідала, / Лиш обняла ще тісніше / І поцілувала. (с. 245) — омовле-
но відповідну комунікативну дію; А воно Енея тільки обійняло, на шиї пови-
сло, / І, до свого батька несправжнього ласку великую вдавши, / Іде до цариці. 
А та і очима, і цілою груддю, / Тулиться до його, к лону пригортає (с. 301) 

23 Кордоцентризм, [в:] Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/кордоцентризм 
(доступ 11.0.2015).
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— „допов нювальний” контекст уточнює характер комунікативної дії, колоритно 
забарвлюючи сприйняття описаної в тексті комунікативної ситуації.

Через омовлення невербальних параметрів комунікації автор змальовує си-
туації, що репрезентують етнічні взаємостосунки українців з іншими народа-
ми — „москалями”, „жидами”, „шляхтичами”, циганами тощо, порівн.: Рего-
тять дурні кацапи, / А він тілько сплюне / Та й до другої крамниці, / Багатшої, 
суне. / В найбагатшії крамниці / Два купці сиділо, / І туди чумак заходить / 
З мазницею сміло: / „Добридень вам, добрі люди!” — / Та й зачав питати, / 
Чи нема у них принаймні / Дьогтю де продати. / „Нєту, нєту!” — купці кажуть, / 
Та й, шельми, сміються: — / „Здєсь нє дьоготь — толькі дурні / Адні прода-
ються!” (с. 34) — невербальна складова підсилена словесною, що викликає не-
гативну оцінку комунікативної ситуації: кацапи дурні, шельми, реготять, смі-
ються, натомість чумак заходить сміло, суне, не зважає на зверхнє ставлення: 
А він тілько сплюне; або: Підійнявся вражий циган / Та як зарегоче: / „Мені 
того й бракувало…./ Добраніч, панотче!” (с. 49), Іде циган вечеряти / Та слину 
ковтає… (с. 48) — вербалізовано комунікативні стратегії хитрості, що є стерео-
типовою ознакою циганського етносу. 

Гумористично змальовує С. Руданський деякі особливості кінетичної по-
ведінки „рабинів” і „жидів”, порівн.: На підсінні в малій хаті / Сидить старий 
хусит, / Вопівночі над талмудом / Бородою трусить (с. 40); Розхитався жид 
на сабаш, / Бородою має… / Не своїми голосами / „Тефиліт” читає… (c. 44); 
Чи звелить він козакові / Мовити з собою… / Рабин тільки подивився, / Махнув 
бородою…<…> Кивнув рабин головою, / Махнув бородою; / Показує йому вгору 
/Правою рукою!.. (с. 51). 

Навіть жиденята й циганчата в нього „мають”, але вже голівками: Сидить 
мале жиденя, / Головкою має, / А жидівка молода / Тілько розважає (c. 65); 
Стоїть собі жиденятко, / Головкою має; / Коло нього сидить рабин / Та й його 
питає (с. 65).

Адекватне декодування засобів невербальної комунікації залежить не лише 
від контексту їхнього омовлення, але й від фонових знань, їхньої специфіки 
в контексті комунікативної ситуації, порівн.: 1) Затряслися в злості усі його 
кості, / І махнув рукою, туром реве в злості: / „Горе тим пташенятам, де змія 
ночує, / Горе і тим мужам, де жінка панує!” (с. 298) — репрезентовано жест 
погрози, демонстрації сили; 2) А вони давай всі разом / Пазури мачати. / І мача-
ють, і махають / Обома руками (с. 184) — зображено динаміку ритуальних ру-
хів, мотивованих певною символічною поведінкою; 3) І махнув бог своїм слу-
гам / Правою рукою / І говорить: „Будьте, діти, / Вічне ви зо мною” (с. 182); 
І махнув Карло рукою, / Мигнув до Мазепи, / І все військо зворушилось, / По-
летіло в степи (с. 160) — проілюстровано владний жест-сигнал на виконан-
ня певної дії; 4) А полковник із вікна / Махає рукою: / „Ну, астав єго, астав! / 
Я і сам напою” (с. 97) — омовлено жест-заборону щодо відповідної інтенції. 

Актуалізацію невербальних параметрів простежуємо вже в сильних тек-
стових позиціях, якими є заголовки співомовок, напр.: „Чи голосна церква?”, 
„Бородатий хусит”, „А не халасуй!”, „Чуприна”, „Голодний жид”, „Довгий зуб”, 
„Глухий і губатий”, „Что смотріш?”, „Ов!”, „Малчі!”, „Сміх” та ін.

Таким чином, сприйняття паралінгвального дискурсу загалом забезпечено 
дихотомією мовної й комунікативної компетенції мовця й реципієнта. Невер-
бальний супровід мовлення — це процес, що залишається без належної ува-
ги, однак він суттєво підтримує взаємодію людей. Невербаліка доступна для 
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сприйняття й розуміння інших людей, але вона містить і приховані, навіть за-
гадкові чинники, які потрібно ретельно вивчати й описувати.

Отже, невербальний складник, як і вербальний, відіграє велику роль у по-
етичному мовленні С. Руданського. Невербаліка збагачує поетичне мовлення, 
уводить нові контексти, заміщує або доповнює вже існуючі, дає додаткові мож-
ливості авторові передати певне смислове та психоемоційне наповнення пое-
тичного дискурсу. 

Поетична творчість С. Руданського ґрунтується на національних особли-
востях спілкування, відображає національну специфіку українського побуту, 
колорит української зовнішності й характеру. 

Народнопісенна основа поезії С. Руданського репрезентує етнічну манеру 
мовлення, комунікативні форми спілкування, традиційні мовні формули. 

С. Руданський широко застосовує лексичний, фразеологічний, стилістич-
ний ресурс мови, що надає художньо-поетичним текстам нового естетичного 
наповнення, відзначає ідіостиль автора як стиль елітної мовної особистості24.

В українській лексикографії, на жаль, на сьогодні відсутній словник опису 
невербальних комунікативних засобів. Цей науковий опус доводить, що омов-
лення невербаліки українців у живому дискурсі ХІХ ст., репрезентоване Степа-
ном Руданським, може стати гарним ілюстративним матеріалом для відповід-
ного словника невербальних засобів української мови — у цьому вбачаємо пер-
спективу наукової студії.

24 Див.: Т.  А .  Космеда  Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі що-
денникового дискурсу, Дрогобич 2012.
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Національний університет „Львівська політехніка”, Львів — Україна

LINGWISTYCZNA EKSPERTYZA TEKSTU: 
WZÓR AKTUALNEJ ANALIZY

KRYSTYNA PAZIURYSTA
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Lwów — Ukraina

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono typową ekspertyzę lingwistyczną tek-
stu. Ekspertyza została przeprowadzona przez autorkę artykułu na zlecenie obrońcy 
w sprawie obrazy honoru, godności i reputacji, dotyczącej zaprzeczenia obecności negatywnej 
informacji w artykule prasowym oraz odpowiedniej oceny faktów.

 
LINGUISTIC TEXT EXPERT EXAMINATION: 

ACTUAL ANALYSIS SAMPLE 

KHRYSTYNA PAZYURYSTA
Lviv National Polytechnic University, Lviv — Ukraine

ABSTRACT. A typical example of the linguistic text expert examination is represented 
in the article. The author carried out the examination based on the defense request in the 
case of honour, dignity and business reputation protection on the subject of refuting negative 
information presence in the article and corresponding fact evaluation.

Специфіка організації висновків лінгвістичних експертиз виявляється в їх-
ній спрямованості не лише до наукової лінгвістичної спільноти, але вони 
повинні бути підготовлені так, щоб їх адекватно зрозуміли й не лінгвіс-

ти (нефахівці). Вплив на адресата — реалізація задуму адресанта, який очікує 
адекватної інтерпретації свого замислу від читача (слухача) відповідно до вико-
ристаних мовних засобів.

Спосіб подання висновків лінгвістичних експертиз залежить від їхнього 
типу. Кожна лінгвістична експертиза, зважаючи на перелік питань, які запропо-
новані для аналізу, підпадає під визначені критерії класифікації, що й зумовлює 
подальший алгоритм її проведення.

Серед конфліктогенних текстів, що є предметом лінгвістичної експертизи, 
переважають тексти друкованих ЗМІ. Емоційно-експресивна оцінка, яку вони 
містять, природна: її не можна повністю вилучити з цих текстів. Отже, йдеть-
ся про визначення нормативних орієнтирів оцінки. Для лінгвістичної експерти-
зи це питання, що стосуються образи, негативної оцінки, яку містять ті чи ті ви-
слови.

Оцінка в конфліктогенному тексті може бути джерелом експлікації інтенції 
його автора. Інтенціональність — характерна риса мовного конфлікту, й інтен-
ція автора може бути вилучена виключно з тексту. „Мовленнєвий конфлікт ви-
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никає, коли одна зі сторін на шкоду іншій свідомо активно здійснює мовленнє-
ві дії, які можуть бути виражені у формі докору, зауваження, заперечення, зви-
нувачення, погрози, образи тощо”1.

У наукових дослідженнях оцінку пов’язують не тільки з адресантом, що ви-
словлює свої думки, уподобання, смаки, але, можливо, навіть більшою мірою 
з адресатом (Н. Арутюнова, Т. Космеда, А. Романов, А. Ушакова та ін.), діючи 
на нього в плані вибору того чи того варіанта поведінки, формування переваг 
тощо. Для лінгвістичної експертизи наявність у тексті оцінок означає можли-
вість експлікації інтенції адресанта.

Ухвалена Пленумом Верховного Суду України постанова № 7 від 28.09.90 
„Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ді-
лової репутації громадян та організацій” стала важливим чинником у створенні 
правового механізму розв’язання суперечок та конфліктів, пов’язаних із захис-
том честі, гідності та ділової репутації громадян та організацій. Названа Поста-
нова регламентує лінгвістичну експертизу як однин із важливих джерел доказів 
у розв’язку документаційних та інформаційних суперечок і конфліктів.

У п. 6 Постанови роз’яснено, що відповідачем у справі про захист честі 
й гідності може бути фізична або юридична особа, яка поширила відомості, 
що порочать позивача. Крім того, у п. 10 та 11 Постанови Пленуму наголоше-
но, що за поширення завідомо неправдивої інформації, що ганьбить потерпіло-
го та принижує його людську гідність непристойними висловлюваннями чи дія-
ми, можлива кримінальна (ст.125 і 126, КК) і цивільно-правова відповідальність 
(ст. 7 та 30 ЦК). Це дає право стверджувати, що в справах, пов’язаних із за-
хистом честі, гідності та ділової репутації, судово-лінгвістична експертиза має 
на меті визначити об’єктивні лінгвістичні ознаки дифамації в суперечливих 
текстах.

Публіцистична стаття, що підлягла лінгвістичній експертизі в цій науко-
вій студії, була опублікована на сторінці Інтернет-видання всеукраїнської газе-
ти. Лінгвістичний аналіз тексту статті в справі образи честі, гідності та надан-
ня інформації негативного характеру щодо особи О. здійснено на підставі кло-
потання відповідних позивачів.

У процесі здійснення аналізу тексту статті авторка експертизи виходила 
з постулатів Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 р. 
„Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експер-
тиз та експертних досліджень” та „Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки матеріалів та призначення судових експертиз”, а також документу 

„Про зміни до цього наказу” (№ 1950/5 від 26.12.2012 р.). 
Для здійснення експертизи залучено текст статті журналіста Ж. та два 

питання для здійснення лінгвістичної експертизи, зокрема це такі питання: 
1. Чи має місце негативна інформація у висловлюваннях статті, опублікованої 
на сторінці Інтернет-видання всеукраїнської газети? 2. Чи можна в контексті 
поданих фраз виділити такі, що є фактами?

Для відповіді на запропоновані питання в ході відповідної роботи авторка 
цієї статті спиралася на прецеденти проведення такого типу лінгвістичних екс-

1 Т.  А .  Гридина ,  В .  С .  Третьякова , Принципы лингвокогнитивного анализа кон-
фликтного высказывания 2002, с. 52; См. об этом: Т.  В .  Чернышова , Юрислингвистичес-
кая экспертиза газетно-публицистических текстов с неявной коммуникативной функцией 
высказывания, [в:] Юрислингвистика 3: Проблемы юрислингвистической экспертизы, Межвуз. 
сб. науч. трудов, Барнаул 2002.
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пертиз в Україні2, зокрема застосовано аксіологічний, компонентний та тексто-
логічний аналізи. Виокремимо основні поняття та терміни, на яких базується 
експертиза. До них належать такі: 1) висловлювання — найменша одиниця мов-
лення, що містить відносно закінчений фрагмент інформації, відомостей і лінг-
вістично оформлена як речення повної чи неповної структури; 2) інформація 
— повідомлення, відомості про стан справ, конкретні події та факти; інформа-
ція про факти та події може бути виражена у формі ствердження чи припущен-
ня, інформацію у формі ствердження можна перевірити на відповідність дій-
сності; 3) негативна інформація — це інформація (відомості), що містять не-
гативну характеристику особи, юридичної чи фізичної, учинків фізичної особи 
з огляду на здоровий глузд, мораль („патологічна ненависть”) чи з правово-
го погляду (щодо лінгвістів-експертів — тією мірою, якою це може розумі-
ти кожний дієздатний громадянин, не маючи спеціальних знань у галузі юри-
спруденції); до негативної інформації лінгвісти-експерти відносять відомості, 
які містять ствердження про те, що громадянин чи юридична особа поруши-
ла чинне законодавство, здійснила нечесний учинок (наголосимо, що вислов-
лювання — це вербальні (словесні) вчинки), неправильно (некоректно) пово-
дилася в особистому, громадському чи політичному житті, під час управлін-
ської, виробничо-господарської чи підприємницької діяльності, порушила діло-
ву етику чи звичаї (норми) ділової комунікації. Уся така інформація принижує 
честь, достоїнство, гідність чи ділову репутацію громадянина або юридичної 
особи; 4) думка — це судження, що виражає чиїсь погляди, ставлення до кого-, 
чого-небудь; думка не може бути істинною чи неправдивою, однак вона може 
підтвердитися фактами, подіями об’єктивної дійсності; думка може спиратись 
на факти (цим вона відрізняється від домислу) і містить оцінку фактів і їхній 
коментар (у цьому її відмінність від знання); 5) оцінка фактів, подій, осіб: ви-
раження оцінки розпізнаємо в тексті за наявністю конкретних слів і конструк-
цій з семантикою оцінки, зокрема емоційно-оцінних, емоційно-експресивних, 
модальних, у значенні яких можна виділити елементи „хороший (позитив-
ний; такий, що відповідає нормі) — поганий (негативний; такий, що не від-
повідає нормі)”; існують конкретні різновиди оцінки, що характеризують 
предмет негативно чи позитивно (добрий, злий, порядний, непорядний і т. ін.); 
за наявності негативної оцінки (виражається формально-семантичними компо-
нентами, що містять семантику „поганий”) ідеться про негативну інформацію; 
6) підтекст — це внутрішній прихований зміст відповідного тексту, висловлю-
вання, що може містити позитивну чи негативну інформацію; є) припущення, 
на відміну від ствердження, містить спеціальні маркери — слова, словосполу-
чення, речення, що виражають невпевненість, сумнів, імовірність тієї чи тієї по-
дії, одну з низки можливих версій (напр.: можливо, імовірно, думаю, уважаю, 
мабуть і т. ін.); припущення є однією з форм вираження думки, коли автор тек-
сту хоче наголосити, що його докази мають характер попередніх, таких, що по-
требують уточнення, виражається невпевненість щодо достовірності, обґрун-
тованості того, про що йдеться: якщо ж підсумкова частина тексту виражена 
у формі припущення, то таке припущення необхідно розглядати як некатего-
ричне твердження; 7) співвідношення думки й інформації (відомостей): думка 
може формуватися на підставі фактів чи бути упередженою, такою, що не базу-

2 Т.  А .  Космеда , Лінгвістична експертиза: практичний аналіз, [в] „MegaLing’2007”, 
Зб. наук. пр. НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд; редкол. Ю .  Д .  Апресян  та ін., Київ 2008, 
с. 155–164.
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ється на фактах; людина може формувати свою думку свідомо, раціонально оці-
нюючи факти, чи не усвідомлюючи, чому вона так уважає, інколи людина керу-
ється емоціями і т. ін.; виклад думки (в усній чи писемній формах), на відміну 
від висловлювання про факти, передбачає вказівку на носія думки; думка міс-
тить інформацію не про саму дійсність (факт), а про те, який образ дійсності 
існує в уявленні мовця; крім того, висловлювання-думка часто репрезентують 
(переважно приховане) твердження про факти; 8) риторичне питання — це ри-
торична фігура, що містить не відповідь на питання, а твердження; по суті, ри-
торичне питання — це питання, відповідь на яке не потрібна або неочікувана 
через факт її очевидності; риторичне питання зазвичай використовують для по-
силення виразності тієї чи тієї фрази; отже, риторичне питання є, по суті, твер-
дженням, що виражене питальною формою, а тому й відповідь на таке питання 
заздалегідь уже відома3; 9) судження — те саме, що міркування, виклад думок, 
поглядів; 10) твердження — висловлювання, у якому дещо стверджується й ві-
дображено зв’язок предмета з його ознаками; граматично твердження (ствер-
джувальне висловлювання) виражається формою розповідного речення — 
неокличного і окличного; твердження можуть бути істинними (відповідають 
дійсності) чи неістинними (не відповідають дійсності); власне оціночні твер-
дження, як правило, не можна перевірити на відповідність дійсності; 11) факт — 
істинна подія, що справді відбулася, або явище, яке справді існувало чи існує 
в реальності, дійсне; факти (події) повинні мати матеріали свідчення свого бут-
тя і наслідки свого існування, які можна перевірити; для однозначного розумін-
ня значення окремих слів, що використані в статті, подаємо їхнє тлумачення 
за Словником української мови в 11 томах, що є одним із найавторитетніших 
словників сучасної української мови.

Спираючись на наведені постулати, експерт надав такі відповіді на постав-
ленні питання, тобто репрезентовано пояснення окремих виразів:

1. „Лексусовий” прокурор (сенсаційні фото). 
„Лексусовий” прокурор — згідно з правописом у лапки беруть: 1) цита-

ти; 2) слова, що їх не вважають за свої або наводять із відтінком презирливого 
чи іронічного ставлення до чужого вислову; 3) індивідуальні назви літератур-
них творів, наукових праць, газет, журналів, кінофільмів, підприємств, паро-
плавів тощо4. Оскільки „лексусовий” не є ані цитатою, ані індивідуальною на-
звою твору, наукової праці, газети, журналу, кінофільму тощо, то з огляду на 
дискурс статті, яку аналізуємо, зрозуміло: слово ”лексусовий” ужито з відтін-
ком презирливого, іронічного ставлення до носія зазначеної ознаки. Прикмет-
ник лексусовий — це відносний прикметник, незафіксований у тлумачних слов-
никах української мови: за способом свого утворення виражає ознаку предмета 
за його відношенням до іншого предмета (у цьому разі до марки автомобіля 
Lexus — американська гілка японської компанії HYPERLINK5), утворений су-
фіксальним способом за допомогою додавання до основи іменника суфікса 

3 Див.: З .  Т.  Франко , Риторичне запитання, [в:] Українська мова: Енциклопедія, ред-
кол.: В .  М .  Русанівський , О .  О .  Тараненко  та ін., вид. 2-е, випр. і доп., Київ 2000, с. 551; 
Д .  І .  Ганич , І .  С .  Олійник , Словник лінгвістичних термінів, Київ 1985, с. 228; Словник укра-
їнської мови, в 11 томах, гол. ред. І .  К .  Білодід , Київ 1987, т. 8, с. 528; Н .  А .  Колотілова , 
Риторика, Київ 2007, с. 87.

4 Український правопис, НАН України, Ін-т мовознавства ім. О .  О .  Потебні ; Ін-т україн-
ської мови, Київ 2012, с. 180–183.

5 Див.: Електронний ресурс: http://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Motor_Corporation”/
o”ToyotaMotor Corporation Toyota Motor Corporation (доступ 13.05.2015).
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-ов- та відповідного закінчення. Прикметник лексусовий співзвучний зі словом 
люксусовий, що має значення “надто розкішний, вигідний, доброякісний”6, тоб-
то сенсаційний — той, який викликає або здатний викликати сенсацію; роз-
рахований на сенсацію7. Проаналізувавши надані лінгвістичні факти, можна 
зробити висновок, що прикметник ужито з відтінком презирливого, іронічно-
го ставлення до поняття, позначеного іменником прокурор, з яким сполучений 
розглядуваний прикметник: у того, хто читає текст статті, виникають асоціації 
з чимось „надто розкішним та вигідним”.

Аналізоване висловлювання є розповідним реченням, що має повну струк-
туру (речення номінативне). За способом висловлення це речення стверджу-
вальне. Окрім того, немає жодних метамовних маркерів, що вказували б на на-
явність сумнівів у автора тексту щодо правдивості викладених фактів. Вислов-
лювання не може бути перевіреним на відповідність дійсності та змодельовано 
так, щоб навмисне викликати асоціації, які вказують на розкішне життя особи, 
про яку йдеться в заданому висловлюванні.

2. „Лише деякi витрати, що їх робить щотижня прокурор П пан Н, 
знач но перевищують його доходи”. 

Актуалізувавши значення відповідних слів (деякі — якась частина; по-
одинокі, не всі8; значно — дуже, сильно9), висловлювання кваліфікуємо як роз-
повідне речення з повною структурою, у якому йдеться про факт дійсності без 
підтвердження його прикладами. Прислівник значно вжито для підсилення се-
мантики дієслова перевищувати. Саме ж речення негативно забарвлене, адже 
наведена інформація про „витрати, що … значно перевищують доходи” 
стверджує: громадянин порушив чинне законодавство, здійснив нечесний учи-
нок, неправильно (некоректно) поводився в особистому та політичному житті 
під час своєї діяльності.

3. „Та вiдкинемо прозу й залишимо голi факти. Отож: п’ятниця, ра-
нок — чорне дороге авто пiд порогом обласної прокуратури. Тiєї самої, де ро-
блять дах iз пiдiгрiвом та позолотою”. 

Наведене речення — розповідне висловлювання, у якому вказано, що 
далі надана інформація є фактом, але наголосимо й на тому, що йдеться про 
„ту саму [прокуратуру], де роблять дах із підігрівом та позолотою”: акцент 
висловлювання переносено власне на розкіш саме тієї установи (той; займ. — 
не будь-який, не якийсь інший, а саме цей10). Наявність позолоти в декорі дер-
жавної установи є неприйнятною та засуджується громадськістю. Отже, саме 
судження сприяє актуалізації смислу, що виражає негативне ставлення та засу-
дження поведінки, про яку йдеться в тексті статті.

4. „Номер ”козирний”, а авто зовсiм не мiлiцiйне”. 
У цьому висловлюванні вжито прикметник ”козирний” (що є козирем11; ко-

зиряти — розм. 2. перен. Виставляти що-небудь як свою перевагу; хвалити-
ся, чванитися чимось12): у його прямому значенні немає емоційного забарвлен-
ня, він нейтральний за своєю природою, але те, що слова взято в лапки, свід-
чить про використання виразу в переносному значенні й інформує про належ-

6 Словник української мови, в 11 томах, гол. ред. І .  К .  Білодід , Київ 1973, т. 4,  с. 572. 
7 Там  само ,  1978, т. 9, с. 124.
8 Там  само ,  1971, т. 2, с. 269.
9 Там  само ,  1972, т. 3, с. 650.
10 Там  само ,  1979, т. 10, с. 172.
11 Там  само ,  1973, т. 4, с. 212.
12 Там  само .
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ність до того, чим можна хвалитися. Отже, висловлювання є твердженням, 
що сприяє формуванню в читача негативного ставлення до того, що сам по собі 
номер авто вже є причиною для хвастощів. 

5. „Через кiлька хвилин працiвники прокуратури, як завжди, почнуть за-
вантажувати в багажний вiдсiк цього авто якiсь пакети”. 

Наведене висловлювання є розповідним реченням і містить посилання 
на факт „завантажування у багажний відсік авто пакетів”, хоч у реченні 
й наявна інформація, репрезентована у формі вставного слова як завжди, 
що вказує на постійність цієї дії, яку, однак, перевірити важко (як завжди — 
у ролі вставного слова вказує на незмінність дії13).

6. „Один iз тих, хто бере участь у цьому особливому дiйствi, — особис-
то пан К, начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення прокура-
тури”. 

Наведене висловлювання є розповідним реченням, у якому наголошено 
на винятковості дії („завантажування у багажний відсік авто пакетів”), 
та на тому, що вона відрізняється від інших схожих дій (порівн.: особливий — 
той, що чимось виділяються серед інших, не такий, як інші, не схожий на ін-
ших; незвичайний, винятковий14). 

7. „Що це за капуста?” 
Надане висловлювання  — риторичне питання, тобто таке, що не вима-

гає відповіді. В аналізованому реченні вжито слово капуста, що в жаргонному 
мовленні використовують у значенні „долари США”.

8. „Впадає в очi те, що на цьому респектабельному авто висить цiкавий 
«синiй» номер 1000”. 

Слово респектабельний використано в значенні „поважний, солідний”15; 
цікавий — це той, який „привертає увагу, викликає інтерес”16. Актуалізація на-
ведених значень готує читача до сприйняття інформації, що потребує особли-
вої уваги, а відомості, що надаються далі, засвідчують, що власник авто корис-
тується перевагами (актуалізовано іронію).

9. „Авто протиправно стоїть прямо на «зебрi» пiшоходного переходу, 
за 20 метрiв вiд знака” стоянка i зупинка забороненi”. 

У цьому реченні зебра позначає нерегульований пішохідний перехід17. 
Йдеться про факт порушення правил дорожнього руху.

10. „Табличка «крiм авто прокуратури» не дає водiю авто жод-
ної iндульгенцiї, оскiльки результати ретельної перевiрки засвiдчать, 
що в гаражi прокуратури цей автомобiль на облiку не перебуває. Але «Лек-
сус» стоїть”. 

Зазначене речення є розповідним, що надає інформацію, яку не сприйма-
ємо як припущення: вона містить посилання на факт (відсутність автомобіля 
на обліку). Крім того, факт підтверджено висловленням про наявність ретель-
ної перевірки. Категоричність висловлювання посилена використанням озна-
чального займенника з семантикою повного заперечення — жодний, що є ти-
повим для речень зі значенням заперечення. Указівка-твердження про факт від-
сутності прав на вчинену дію (паркування) спонукає до висновку, що це яви-
ще не сумісне із посадою зазначеної особи, а тому є негативним (містить нега-

13 А .  А .  Лучик , Словник еквівалентів слова української мови, Київ 2008, с. 162. 
14 Словник української мови, в 11 томах… 1974, т. 5,  с. 779.
15 Там  само ,  1977, т. 8, с. 513.
16 Там  само ,  1980, т. 11, с. 226.
17 ПДР України, 1.41.1 Пішохідний перехід (зебра).
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тивну інформацію), оскільки автомобіль на обліку в гаражі прокурора не зна-
ходиться. Значення наведених далі слів також посилюють негативний характер 
наданої інформації (індульгенція — грамота про відпущення гріхів, яку видава-
ла католицька церква від імені папи римського за певні заслуги перед церквою, 
а також за гроші18; ретельний — той, який виявляє старанність, сумлінність 
у чому-небудь; який здійснюється з урахуванням усіх дрібниць, деталей; ґрун-
товний19; але — спол., виражає протиставний зв’язок між сурядними речення-
ми або однорідними членами речення; та, проте, однак20).

11. „Для прокурорiв правила неписанi”. 
Речення розповідне: це судження містить інформацію, яку автор ствер-

джує, наголошуючи, що вона є очевидною й не потребує доказів. Якщо до на-
зви посади додати, що правила неписані (неписаний — який існує за звичаєм, 
за традицією; не установлений, не прийнятий офіційно21), то саме такий вислів 
стає характерним мовним засобом вираження негативної модальності. „Для 
прокурорiв правила неписанi” означає, що люди на таких посадах можуть дія-
ти навіть поза рамками закону і можуть уникнути покарання. З огляду на сказа-
не, згаданий вислів приховано (на рівні підтексту) наштовхує на вияв негатив-
ного ставлення до запропонованої  інформації.

12. „усі знають, що” — це висловлювання, що містить посилання на загаль-
новідомий факт, тобто явище про яке, за припущенням автора, мають знати всі.

13. „«козирний» номер береже його вiд зайвих контактiв iз працiвниками 
дорожньої служби” (див. пункт 5). 

14. „Водiй нервує”, „Одним iз перших, хто з’явиться звiдти, буде проку-
рор Львiвської областi пан Баганець власною персоною”. 

Висловлювання, що тут наведені, є розповідними реченнями, які містять 
інформацію про факт дійсності (появу прокурора), крім того, експресивність 
підсилено словосполученням власною персоною (сам, особисто22), що в укра-
їнській мові має несхвальну оцінку та свідчить про негативний характер пода-
ної інформації. Посилена категоричність висловлювання. Негативну інформа-
цію містять і слова нервувати; нервуватися — бути в стані збудження, хвилю-
вання, роздратування23.

15. „Ось воно — обличчя нещадного «борця з корупцiєю»”. 
Висловлювання борець з корупцією не містить жодної оцінки в разі вжи-

вання його в прямому значенні. Однак використання лапок у тексті засвідчує 
факт, що словосполучення використано в переносному значенні, іронічно.

16. „До речi, середньомiсячна зарплата Президента України 2009 року 
становила 19 614 гривень 25 копiйок”. 

Інформація, що подана після коми, є фактом, адже її можна перевірити 
на достовірність, але вираз до речі — аналог прислівника, актуалізований 
у ролі вставного слова (його використовують у спогадах про таке, що не очі-
кувалось, або було прогаяне24), міститься перед наданням важливої інформа-
ції, що змушує порівнювати її з вищезгаданою та наводить на думку про пере-
вищення витрат, які здійснює прокурор, навіть середньомісячної зарплати са-

18 Словник української мови… 1973, т. 4, с. 28.
19 Там  само ,  1977, т. 8, с. 515.
20 Там  само ,  1970, т. 1, с. 33.
21 Там  само ,  1974, т. 5, с. 354.
22 Словник української мови…, 1975, т. 6, с. 331.
23 Там  само ,  1974, т. 5, с. 375.
24 А. А. Лучик, Словник еквівалентів слова…, с. 55. 
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мого президента, що вже, власне, і є негативною інформацією, адже наведені 
слова дають змогу зробити висновок про зловживання службовим становищем, 
що, безперечно, є негативною інформацією.

17. „Нехай не платить прокурор i водiю «Лексуса», який кожнi вихiднi 
їздить, як кажуть, за дякую”. 

Це висловлення виражає думку, подану у вигляді розповідного речення, 
що містить маркер припущення нехай, а далі наведено роздуми автора стосовно 
витрат особи, про яку йдеться (прокурора). Крім того, використані дискурсивні 
вирази також акцентують увагу читача на наявності негативної інформації (по-
рівн.: як кажуть — у ролі вставного слова, акцентує значення наступного ви-
словлення, ужите в його розмовному варіанті; за дякую — у розмовній україн-
ській мові означає ‘безкоштовно’). 

18. „Як не крути, розрахунки показують, що офiцiйних доходiв на все 
таки не вистачає”. 

Вираз як не крути (що не роби, як не хитруй, нічого не вдієш25) і частка 
таки (ствердж., уживається препозитивно й постпозитивно в значенні справ-
ді26) також посилюють негативне враження від висловленого. Зазначене речен-
ня є розповідним, що відображає інформацію, яку в цьому разі не сприймають 
як припущення: вона містить твердження, що, разом із фразою як не крути, 
свідчить про впевненість автора у своїх словах, що підсилено часткою таки. 

19. „А якщо не зарплата чи пенсiя, то що?” 
А якщо — розмовна частка, що служить для з’ясування можливостей 

відповідної дії, факту27. Запитання кваліфікуємо як риторичне, а інформація 
в риторичному запитанні пов’язана з вираженням додаткових (конотативних) 
емоційно-експресивних значень. Це судження, на думку автора статті, містить 
інформацію, що є очевидною і не потребує доказів.

Загальний висновок:
1. У статті „«Лексусовий» прокурор (сенсаційні фото)”, що опублікована 

на сторінці Інтернет-видання всеукраїнської газети, містяться конкретні ви-
словлювання, де в стверджувальній (часто досить категоричній) формі репре-
зентована негативна інформація щодо прокурора області пана П.

2. У висловлюваннях, поданих на лінгвістичну експертизу, містяться фак-
ти, що потребують доведення, або такі, що нібито мають місце, однак автор ви-
словлювань переконаний, що вони не потребують підтвердження чи є очевид-
ними.

3. Проаналізовані висловлювання репрезентують негативну інформацію, 
що наштовхує на засудження дій прокурора області. Простежено висловлюван-
ня про вчинення незаконних дій, що підтверджує прагнення автора статті пере-
конати читача в тому, що прокурор П. зловживає своїм посадовим становищем, 
а його витрати перевищують доходи.

Отже, лінгвістична експертиза, здійснена з актуалізацією низки лінгвістич-
них методів, дала змогу довести, що подані на лінгвістичну експертизу вислов-
лювання є недостовірними, а надана інформація не відповідає дійсності, нале-
жить до непрадивих.

25 Словник української мови… 1973, т. 4,  с. 374.
26 Там  само ,  1979, т. 10, с. 21.
27 А .  А .  Лучик , Словник еквівалентів слова…, с. 17.
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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrzono funkcjonowanie potocznych czasowników 
różnych grup leksykalno-semantycznych w ukraińskich tekstach publicystycznych początku 
ХХІ stulecia, w szczególności przeanalizowano czasowniki mowy. Zaprezentowano leksykę 
przeważnie z negatywną waloryzacją w tekstach różnych grup tematycznych: charakterystyka 
władzy, wyborów, stosunków ukraińsko-rosyjskich i działań wojskowych na Wschodzie 
Ukrainy. Wyznaczono czynniki pozajęzykowe, które wpływają na język publicystyki, a także 
określono stylistyczną rolę czasowników mowy. 
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ABSTRACT. The article has been devoted to the functioning of colloquial verbs 
of different lexical-semantic groups in the Ukrainian publicist texts of the early twenty-fi rst 
century, in particular, the verbs of speech have been analyzed. The characterized lexicon 
is used mainly with the negative evaluative meaning in the texts of various thematic groups: 
the characteristics of the authorites, elections, Ukrainian-Russian relations and military 
actions in Eastern Ukraine. The linguistic factors that affect the language of journalism have 
been defi ned; also the stylistic role of the verbs of speech has been stressed upon.

Між функціональними стилями української мови постійно відбувається 
взаємодія: лексичні одиниці, притаманні одному стилю, можна поба-
чити в іншому, тому поділ лексики „за належністю до окремих функці-

ональних стилів не можна вважати абсолютним, раз і назавжди даним”1. Найви-
разніше стильове взаємопроникнення спостерігаємо в публіцистиці.

У текстах вітчизняних ЗМІ журналісти активно використовують і суспільно-
політичні терміни, і розмовно-знижену лексику, оскільки їх об’єднує спіль-
на функція — щонайвиразніше донести до читача потрібну думку. На початку 
ХХІ ст. спостерігаємо активне проникнення в українську періодику розмовної 
лексики, зокрема дієслів. Стилістично знижені елементи — це один із найбільш 

1 Б .  О .  Кова л ен ко , Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публі цис-
тики, Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 2003, с.1.
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ефективних засобів досягнення експресивності в публіцистиці, оскільки, завдя-
ки високому енергетичному потенціалу, вони створюють у текстах ЗМІ ефект 
невимушеної та жвавої розповіді автора. 

Актуальність дослідження вбачаємо в тому, що нині активізовано проник-
нення дієслів розмовного стилю в мову українських газет і журналів, однак 
це питання є недостатньо вивченим, а в житті суспільства простежуємо зміни, 
які вносять певні корективи і в розвиток мови.

Мета цієї наукової студії полягає в дослідженні особливостей використан-
ня в мові вітчизняної періодики розмовних дієслів різних лексико-семантичних 
груп, завдання — виявити специфіку використання дієслів розмовного стилю 
та визначити їхню стильову роль.

Питанням функціонування розмовної лексики в текстах ЗМІ приділя-
ють увагу насамперед такі вчені, як Б. Коваленко, Л. Коробчинська, М. На-
вальна, О. Сербенська, О. Стишов та інші. Функціонування слів, що належать 
до лексико-семантичного класу дієслів, їхнє стилістичне навантаження вивча-
ють С. Дишлева, І. Кульчицький, М. Лукач, Ю. Якункіна та ін.. 

Розмовна лексика — важливий компонент публіцистики. Вона виконує 
не лише оцінну та експресивну функції, але й сприяє реалізації принципу діа-
логічного мовлення, є засобом привернення уваги читача, адже, потрапляючи 
в текст газетної мови, зокрема в оточення суспільно-політичної лексики, вона 
виразно виділяється на загальному тлі2. „Для лексики початку ХХІ ст. характер-
ні відповідні семантичні та лексичні явища, що зумовлені екстралінгвальними 
чинниками, які можна пояснити, зокрема, спрощенням і лібералізацією мовних 
смаків та зняттям цензури і „заштампованості” мови”3. 

„Дієслово завжди називає процес, дію або процесуальний стан і таким чи-
ном є основною одиницею мови, що представляє дійсність як рух і за допомогою 
своїх граматичних категорій відносить цю дійсність до часу — реального або гі-
потетичного, а також до суб’єкта або об’єкта дії”4. Існує кілька класифікацій діє-
слів за лексико-семантичними групами. Так, І. Вихованець поділяє предикати на: 
1) предикати дії; 2) предикати стану; 3) предикати якості; 4) локативні предикати5.

О. Леута розподілив лексико-семантичні групи дієслів на основі логіко-
граматичного підходу, виокремивши дієслова дії, руху, стану, процесуальні, со-
ціальних та ментальних дій, релятивні (відношення), місцеперебування, буття, 
характеризації, екзистенційні, володіння6.

Авторка цієї розвідки послуговується класифікацією С. Дишлевої, яка, 
як видається, пропонує найповнішу класифікацію, виокремлюючи 12 лексико-
граматичних дієслівних груп: 1) дії; 2) руху та переміщення; 3) релятивної се-
мантики; 4) стану і процесу; 5) ментальних і соціальних дій суб’єкта (мовлення, 
мислення, пізнання і т. д.); 6) звучання та звуконаслідування; 7) буття; 8) на по-
значення процесів виникнення, появи, настання; 9) характеризації; 10) просто-
рової локалізації; 11) модальні; 12) фазові7.

2 Б .  О .  Кова л ен ко , Стилістично знижена лексика…, с. 11.
3 Там  само ,  с. 5.
4 І .  М .  Кул ьчиц ь кий ,  М .  О  Лукач ,  Огляд підходів до семантичної класифікації діє-

слів ної лексики, [в:] Наукові записки. Серія „Філологічна”, Національний університет „Львівська 
політехніка”, вип. 14, Львів 2013, с. 112.

5 І .  Р.  Вихованець , Нариси з функціонального синтаксису української мови, Київ 1992, с. 93–111.
6 О .  І .  Леу т а , Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, семанти-

ка, моделі, Автореф. дис.  докт. філол. наук, Київ 2009, с 9.
7 С .  М .  Дишле ва , Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських 

дієслів, Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 2008, с 8.
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Функціонування розмовної дієслівної лексики в мові 
української періо дики початку ХХІ століття

Досліджуючи тексти вітчизняної періодики, спостерігаємо використан-
ня стилістично-знижених дієслів різних лексико-граматичних груп. Найпоши-
ренішими є дієслова мовлення. „Більша частина дієслів мовлення — це назви 
мовленнєвих актів, зокрема дієслова, що містять семи цілеспрямованої діяль-
ності (шепотіти, проговоритися), та дієслова на позначення обміну мовлен-
нєвим актом (бесідувати, тлумачити)”8. Ці дієслова „відображають не тіль-
ки нейтральний процес мовленнєвої діяльності, але й за допомогою додат-
кових експресивно-оцінних значень дають характеристику мовцеві”9. Лек-
семи цієї групи мовці вживають не лише під час висловлення власної думки, 
а й у процесі передачі прямої мови. Серед них виділимо слово втокмачити: 
“розм., роз’яснюючи або неодноразово повторюючи, домагатися правильного 
розуміння чи засвоєння чого-небудь”10. Його знаходимо в текстах суспільно-
політичної тематики, яка, зокрема, стосується відносин що складаються між 
Україною та Росією, порівн.: Тиснуть праві радикали. Вимагають — жодно-
го слова російською мовою. Складно втокмачити, що Росія і російська мова 
— різні речі („Країна”, 3.02.2015). Також виділяємо лексему — горлати: “розм., 
голосно говорити, кричати або співати на все горло”11, порівн.: Моя сусідка 
була з тих, хто оте “Ра-а-сі-ія” навесні горлала не тільки на мітингах, а й на-
віть вдома біля телевізора („Україна молода”, 20.11.2014 — далі УМ). Якщо 
в першому випадку дієслово виконує функцію емоційного підсилення думки, 
то в другому показує відверту зневагу автора до дій певної категорії людей. 

Характеризуючи українсько-російські відносини, журналісти активно по-
слуговуються лексемою торочити: “розм. говорити одне й те саме, повторюва-
ти щось кілька або багато разів”12, порівн.: А куди подінуться ті мешканці Ма-
ріуполя, Слов’янська, Донецька, Сніжного, Краматорська, Дебальцевого, Вол-
новахи та інших наших міст і сіл, ті, що, ніби дресировані папуги, не переста-
ють торочити як не про райське життя “від ДНР-ЛНР” (із цим трохи стих-
ло), то про “київську хунту”… („Український тиждень”, 7.02.2015); У Мінську 
підписані два документи, результат — ніякий. Ми розпачливо апелюємо до ве-
ресневої лінії розмежування. А вона просувається на захід, фактичний стан 
змінюється, ми ж продовжуємо торочити про старе („Газета по-українськи”, 
24.03.2015); Росія не зважає на підписані у Мінську папірці і продовжує насту-
пати, а розумники, у тому числі в Києві, продовжують торочити якусь маяч-
ню про мир („День”, 20.03.2015 — далі Д.). Дієслово розмовного стилю торо-
чити виконує в тексті експресивну функцію, підсилюючи думку авторів про те, 
що вони не підтримують ні розмов мешканців Донецької та Луганської облас-
тей щодо доцільності ДНР та ЛНР, ні дій влади щодо Мінських угод, і натяка-
ють: чиновники лише говорять, а нічого конкретного не роблять. 

Активне вживання розмовних дієслів мовлення спостерігаємо в публіка-
ціях, де подано характеристику влади. Одне з активно вживаних подібних діє-
слів — шушукатися: “розм., говорити одне з одним пошепки переважно таємно 
від інших // пошепки розпускати поговір, плітки”13, порівн.: Кілька днів усі шу-

8 Ю .  О .  Якунк і н а ,  Класифікаційні ознаки дієслів мовлення в системі дієслівної лексики 
сучасної української літературної мови, [в:] „Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні 
науки” 2013, кн. 2, с. 258.

9 М .  І .  Нава л ьн а ,  Нові явища та процеси дієслів соціально-економічної сфери в україн-
ській мові, Переяслав-Хмельницький 2014, с. 105.

10 Словник української мови, в 11 томах, редкол. І .  К .  Б і л од і д  (гол. ред.), Київ 1970, т. 1, с. 774.
11 Там  само ,  1971, т. 2, с. 132.
12 Там  само ,  1979, т. 10, с. 208.
13 Там  само ,  1980, т. 11, с. 569.
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шукалися, мовляв, у нас Янукович у Балаклаві ховається („Тиждень”, 4.12.2015 
— далі Т.). 

До цієї ж групи дієслів відносимо й лексему просторікувати: “розм., ба-
гато, часто беззмістовно говорити”14, порівн.: А адвокати Мельника тим ча-
сом уже просторікують і про ймовірну політичну кар’єру свого клієнта 
(УМ, 20.11.2014); Знову просторікують про ринок землі. Кажуть: запрацює 
він, і враз Маруся з Іваном стануть багатіями. … Тематичними дискусіями 
влада промацує пульс глибинки: клюне чи ні? А що робити із тими впалими 
на голову доларами потенційним об’єктам злодіїв і гадалок? („Дзеркало тиж-
ня”, 29.05.–5.06.2015 — далі ДТ). Лексеми репрезентують негативну, несхваль-
ну характеристику людей.

Поширеними в текстах, де, зокрема, описується й виборчий процес та ха-
рактеризуються його учасники, є лексема балакати: “розм. говорити, казати”15, 
порівн.: Тільки-но завершилися вибори до ВР, як у Борисполі вже балакають 
про місцеві вибори у березні 2015 року. Чим ближче ця дата, тим напруга 
в суспільстві зростатиме. Усі хочуть показати, які вони найкращі депутати 
(„Вісті”, 14.11.2014). Імовірно, використовуючи лексему балакають, автор вислов-
лює думку, що майбутні вибори до органів місцевого самоврядування навесні ни-
нішнього року — це лише порожні розмови, до яких не слід ставитися серйозно.

Замість нейтральної лексеми говорити в публіцистичних текстах на су-
спільно-політичну тематику, що характеризують міжнародні відносини, ужи-
вають розмовне дієслово подейкувати: “розм. говорити, розповідати що-небудь 
про когось, щось; передавати чутки, поголоски і т. ін.”16. На засіданні ПАРЄ по-
дейкують, що з Путіним щось сталося („Високий замок”, 13.03.2015). Це сло-
во використовують і в статтях про війну, порівн.: Подейкують, що воїни про-
тягом чотирьох діб вимагали виплати грошового забезпечення, зимової форми 
(„Час Київщини”, 17.10.2014). Актуалізуючи зазначену лексему, журналіст на-
тякає, що інформація може бути недостовірною або ж такою, що обросла різно-
манітними чутками. 

Серед дієслів мовлення журналісти використовують й ті, що репрезенту-
ють пласт зневажливої лексики. До прикладу, слово патякати відповідає ней-
тральному говорити і має кілька значень: “говорити багато про щось неістот-
не, пусте, не варте уваги; базікати, теревенити; вести довгу беззмістовну, не-
послідовну розмову; поширювати брехливі, небажані для кого-небудь або не-
правильні чутки”17, порівн.: У тій війні Україна зазнала найбільших втрат. 
По суті — зупинила ворога. Двічі із Заходу на Схід і в зворотному напрямку про-
йшли по нашій землі фронти. Зруйновані міста, спалені села... А тепер крем-
лівський фюрер не соромиться патякати, що й без України Росія перемогла 
б („Чорноморські новини”, 7.05–9.05.2015); Я — однозначно за якнайшвидший 
вступ України до НАТО. Це — реальна гарантія нашої безпеки; я мобілізовува-
тиму громадськість задля цього… Треба діяти, а не патякати, а скиглитиме-
мо „не візьмуть” — то так і буде, звичайно! (Д., 4.06.2015). Як бачимо, дієслово 
вжито в різних значеннях, однак воно має одне призначення — висловити зневагу 
автора до тих, про кого він пише, і наголосити на негативному ставленні до них. 

Ще одна група дієслів, активно вживана в публіцистичних текстах під час опису 
стосунків України і Росії, — це дієслова руху і переміщення. О. Митрофанова пере-

14 Там  само ,  1977, т. 8, с. 301.
15 Там  само ,  1970, т. 1, с. 94.
16 Словник української мови…, 1975, т. 6, с. 738.
17 Там  само ,  1975, т. 6, с. 99.
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української періо дики початку ХХІ століття

конана, що „лексико-семантична група дієслів руху виокремлюється з класу дієслів 
на основі інваріантної лексико-семантичної ознаки „зміна місцезнаходження в про-
сторі”, а також абстрактних категоріальних ознак — „характер руху”, „спосіб перемі-
щення”, „середовище переміщення”, „спрямованість переміщення” тощо”18. 

Одне з таких дієслів містить лексико-семантичної ознаки „характер руху” — 
рипатися: “розм., пориватися, намагатися кудись піти або зробити що-небудь”19, 
порівн.: Варіант прописатися в друзів, знайомих простий тільки на перший по-
гляд — кримська прописка, а з нею й нерухомість на півострові буде втрачена. Ви-
сновок — сидіть і не рипайтеся у своєму Криму (ДТ, 7.11.2014). Тут вербалізова-
но зневажливе ставлення до людей, які мешкають у тимчасово окупованому Кри-
му, допустили від’єднання півострова від України, що призвело до безлічі проблем.

До дієслів руху та переміщення відносимо лексему вигулькувати: 
“розм., раптово, швидко з’являтися звідки-небудь, з-за чогось; показувати-
ся, виглядати”20, що теж ужита в текстах про стосунки України та Росії, по-
рівн.: Потім, вигулькнула новина, що буцімто деякі міжнародні спостерігачі 
[на Сході України] працюють на Росію (Час Київщини, 14.11.2014). Це дієсло-
во використовують і для характеристики представників влади, порівн.: Власне, 
ніхто, особливо не здивується, якщо захисники екс-ректора таки ”наврочать”, 
і за короткий проміжок часу їхній підопічний вигулькне у лавах тієї чи іншої 
розкрученої політичної сили (УМ, 20.11.2014). Уживана лексема надає тексту 
іронічного відтінку. Автори глузують з тих, про кого пишуть. 

З-поміж дієслів руху й переміщення виділимо лексему шастати: 
“розм., швидко, квапливо ходити, рухатися в різних напрямках (про людину, 
тварину)”21, порівн.: Просто так найвищі особи держав по ночах із заміських 
резиденцій до Кремля не шастають. А значить, сталося щось справді серйоз-
не (УМ, 5.12.2014). Це стилістично знижене дієслово створює експресивний 
ефект, що показує ставлення автора до можновладців, які іншої реакції, окрім 
осуду, неприязні та зневаги, не викликають.

Дієслова з семантикою руху та переміщення також активно використову-
ють у статтях вітчизняної періодики на військову тематику. Серед них лексема 
возитися: “розм., займатися якоюсь клопітною справою; вовтузитися з ким або 
чим; повільно й довго робити щось, займатися ким-, чим-небудь”22, порівн.: …
часом ніхто не хоче особливо „возитися”, тим паче коли обсяги гуманітар-
ної допомоги невеликі (Віче, 09.2014). Зі значенням „розм., проникати всереди-
ну чого-небудь, залізати кудись”23 ужито слово пхатися, порівн.: Там, цивільних 
дуже багато поранених від обстрілу, то хто їм допоможе, на медиків, ні мілі-
ції, нікого немає, ніхто близько й не пхається („Українське слово”, 4.11.2014). 

Під час використання стилістично знижених дієслів возитися та пхатися жур-
налісти показують ставлення до війни, що ніяк не закінчується, хоча солдати готові 
її припинити, а населення не залишає ентузіазму допомагати захисникам. Дієслова 
стану та процесу орієнтовані на „пасивний” суб’єкт, реалізуються в тому відрізку 
часу, з яким співвіднесені, отже, указують на тимчасову ознаку предмета24. 

18 О .  Г.  Мит рофано ва ,  Семантико-синтаксична структура речень із дієслівними пре-
дикатами руху і переміщення, Автореф. дис. канд. філол. наук, Запоріжжя 2007, с. 79.

19 Словник української мови: … 1977, т. 8, с. 537.
20 Там  само ,  1970, т. 1, с. 381.
21 Там  само ,  1980, т. 11, с. 419.
22 Словник української мови … 1970, т. 1, с. 724.
23 Там  само ,  1977, т. 8, с. 413.
24 І .  М .  Кульчицький ,  М .  О  Лукач ,  Огляд підходів до семантичної класифікації…, с. 112.
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Широко вживаним у публіцистичних текстах поч. ХХІ ст. є дієслово пси-
хічного стану оговтуватися: “розм., призвичаюватися до кого-, чого-небудь; 
освоюватися; повертатися до нормального стану; врівноважуватися”25. Його зу-
стрічаємо в текстах української періодики, у яких описують ускладнені остан-
нім часом стосунки України та Росії, зокрема характеризують політичних лі-
дерів сусідньої держави, порівн.: Сталін не вірив у те, що Гітлер нападе. 
Чи навіть так: у момент, коли гітлерівські війська вже завдавали масштаб-
них ударів по території СРСР та швидко просувалися вглиб країни, він не вірив, 
що це відбувається. Вже відбувається: з ним, із територіями, з розбитою 
армією. Історики кажуть, що він оговтався за кілька днів (Т., 13.11.2014). 
Сам Путін дістав нокаутуючого удару від лідерів держав світової цивілізацій-
ної спільноти, від якого так і не зміг оговтатися („Голос України”, 18.11.2014). 
У наведеному тексті замість дієслова оговтатися можна було б використати 
більш нейтральне освоїтися, але тоді втратився би зміст самої думки, адже 
за допомогою розмовної лексеми автор натякнув читачам, що події, які він опи-
сує, вразили свого часу Сталіна і Путіна, які тривалий час призвичаювалися 
до нових обставин. Дієслово оговтуватися також уживають у текстах, де йдеть-
ся про вибори, порівн.: Щоб оговтатися від усієї цієї вакханалії, потрібен 
не день, а хоча б тиждень тиші. Інколи телеканали, відволікаючись від виборів, 
усе-таки згадували, що країна ще й воює (Д., 31.10.2014). Притаманне дієслово 
і публікаціям, у яких автор розкриває соціальні питання: ...один із роботодав-
ців таки погодився у Вишгородському районі надати приміщення для ГО „За-
робітчани”, де приїжджі неофіти могли б оговтуватися серед своїх на ново-
му місці (УМ, 03.02.2015). Актуалізована лексема сприяє підсиленню емоцій-
ного та психічного стану автора чи тих, про кого він пише.

Дієслова дії позначають діяльність, що породжена особою та активно й без-
посередньо нею стимулюється. До цієї групи відносимо лексему напинати: “розм., 
надягти, накладати на себе який-небудь одяг”26, у процесі застосування якої автори 
моделюють у тексті смисл зневаги до тих, хто показово демонструє любов до Бать-
ківщини, порівн.: Усі в нас щирі українці і не втрачають нагоди нап’ясти на себе 
вишиванку. Це ж яке сталеве сумління треба мати, щоб бачити / слухати / чита-
ти про численні смерті людей..., і паралельно складати прейскурант власних не-
законних послуг („Галицьке слово”, 19.06.2015). Так засуджують зрадників України, 
які дбають лише про своє благополуччя, обкрадаючи народ.

Отже, у мові періодики поч. ХХІ ст. спостерігаємо активне вживання лек-
сики розмовного стилю, зокрема дієслів різних лексико-семантичних груп. 
Їх найчастіше використовують у текстах суспільно-політичного змісту. Най-
поширенішими є дієслова мовлення, які за значенням можна об’єднати семе-
мою говорити. Як лексеми, що репрезентують належність до розмовного сти-
лю мовлення, вони виконують функцію увиразнення негативної думки пере-
важно про політиків-корупціонерів, зрадників, ворогів чи акцентують увагу 
на зневажливому та осудливому ставленні до них. Крім розмовних одиниць, які 
є синонімами до слова говорити, зустрічаємо лексеми, що в словниках позна-
чені ремаркою „зневажливе”. 

Окрім дієслів мовлення, на сторінках вітчизняної періодики простежуємо 
активне функціонування й дієслів руху і переміщення, стану і процесу та дії, 
що теж використані для осуду і критики. 

25 Словник української мови … 1974, т. 5, с. 618.
26 Там  само ,  1974, т. 5, с. 142.
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STRESZCZENIE. Artykuł został poświęcony analizie specyfi ki werbalizacji koncep-
tu „Bóg” w poemacie Stepana Rudanskiego „Bajky switowi”. Wskazano środki językowe 
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NATALIA PIDDUBNA

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine 

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the specifi city of verbalization 
of the concept “God” in the poem “Bajky Svitovi” by Stepan Rudanskiy. The means of lan-
guage characteristics of God have been found out. The general language tendencies to show 
respect to God according to the traditions of the Ukrainian lingual and humorous culture have 
also been defi ned. 

В історії української літературної мови є чимало особистостей, які зробили 
значний внесок у її утвердження й розвій, але не були належно поціновані 
ні сучасниками, ні нащадками. Однією з таких постатей є С. Руданський, 

якого незаслужено зачислили до письменників другого ряду. Однак Степан Ру-
данський — поет, перекладач, лікар —самовіддано був закоханий в українське 
слово, яке плекав і в холодному Петрополі (так він називав Санкт-Петербург), 
де молодий українець, учорашній випускник Кам’янець-Подільської духовної 
семінарії, усупереч волі зросійщеного батька-священика здобував вищу освіту 
в медико-хірургічній академії, і в спекотній Ялті, де йому довелося працюва-
ти лікарем. Однак за життя письменника світ побачила лише незначна частина 
його творів, причиною чому стала царська цензура, заборона українського сло-
ва, а також нестача коштів для видання співомовок. 

Повне зібрання всіх творів С. Руданського в одному томі, куди ввійшли ра-
ніше не публіковані історичні поеми Мазепа, гетьман український та Іван Ско-
ропада, патріотична поезія До України („Ой з-за гори, із-за кручі”), а також 63 
приказки-співомовки, з’явилося лише 2007 року.

http://www.mau-nau.org.ua



134 Н .  Піддубна

 Студії над творчістю С. Руданського, розпочаті І. Франком, у першій по-
ловині ХХ ст. продовжили А. Кримський, С. Єфремов, В. Лукич, І. Брик, В. Ге-
расименко, М. Левченко. Із 60-х років ХХ ст. і до сьогодні поетична спадщина 
С. Руданського потрапляє у фокус наукових студій М. Білокопитова, Г. Зленка, 
І. Пільгука, І. Приходько, М. Сиваченка, Г. Нудьги, С. Кисельова, П. Колесника, 
Ю. Цекова, В. Кравченка, К. Пирогової та ін. 

Однак творчий доробок письменника часто аналізували необ’єктивно, спроще-
но, з опертям на радянську антирелігійну й антинаціональну ідеологію. Повертаю-
чи широкому читачеві не публіковані раніше твори письменника, Г. Латник, укла-
дач останнього найповнішого видання С. Руданського, наголошує, що їхнє неспра-
ведливе замовчування значною мірою було спричинене комплексом національної 
меншовартості, упродовж тривалого часу прищеплюваного українцям: „Я вважаю 
гуморески-співомовки Степана Руданського гідними порівняння з книжкою великого 
французького письменника-гуманіста доби середньовіччя Франсуа Рабле Гаргантюа 
і Пантагрюель. А ще гадаю, що царська та більшовицька цензура і меншовартісно-
малоросійський переляк просто вкрали у кількох поколінь українського народу ве-
ликий сміх поета-самородка Степана Руданського. Пишаюся тим, що доля прису-
дила мені повернути неоціненний творчий скарб українському народові”1.

У науковій літературі натрапляємо на скупі характеристики творчості С. Ру-
данського, якого хоч і називають автором нового жанру співомовок, однак спро-
щують розуміння цього терміна до власне гуморесок або віршованих анекдотів2, 
суттєво елімінізуючи творчий набуток поета, залишаючи ніби осторонь його лі-
ричні твори. Значною мірою таке звуження було ідеологічно вмотивованим, адже 
за часів радянської влади значна частина творів поета ретельно „фільтрувалася”; 
у його ліричних творах і поемах піднімалися гострі соціальні питання: С. Рудан-
ський виявив себе як письменник, у якого „національна ідея знайшла вияв у фор-
мі експресивного оскарження неволі України, хто зробив яскраві акценти на дер-
жавницьких прагненнях діячів минулого в українській історії, хто різними спосо-
бами, у різних жанрових формах виступив на захист українського слова, культу-
ри, прав своєї зневаженої нації, <…> хто писав “Байки світовії” з метою нагадати 
ще й ще раз про те, як нищать українця в українцеві чужою школою, чужою, на-
кинутою йому мовою”3. Тому під час вивчення творчості С. Руданського акценти 
робили на соціально нейтральних співомовках-анекдотах, і саме вони позиціону-
валися як основний творчий набуток письменника.

Поза увагою сучасних дослідників залишається й лінгвістичний аспект до-
слідження творчості С. Руданського, адже на сьогодні українське мовознав-
ство налічує лише кілька робіт, присвячених вивченню мови поета. Це, зокре-
ма, ґрунтовна стаття С. Єрмоленко4, стаття-діалог С. Єрмоленко і С. Попель5, 
наукова розвідка Н. Піддубної6 та деякі ін.

1 Г.  Латник ,  Український Рабле, [в:] Степан Руданський, Київ 2007, с.  7. 
2 В .  М .  Русанівський ,  Історія української літературної мови, Київ 2002, с. 237.
3 І .   Приходько ,  Українська література ХІХ – поч. ХХ ст. у новому осмисленні: Для тих, 

хто хоче знати більше, Львів 2006, с. 8. 
4 С .  Єрмоленко ,  Мовно-естетичні знаки української культури у творах Степана Ру-

данського, [в:] У вимірах слова, Зб. наук. праць (до ювілею проф. кафедри української мови 
Л .  Г.  Савченко ,  Харків 2009, с.  15–21. 

5 С .  Єрмоленко ,  С .  Попель ,  У вінок Степанові Руданському, [в:] Електронний 
ресурс:www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1613. (доступ 02.02.2013 р.).

6 Н .  В .  Піддубна ,  Мовний образ священнослужителя в співомовках Степана Рудансько-
го, [в:] “Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Харків. нац. пед ун-ту ім. Г. С. Сковороди, за 
ред. проф. Л .  А .  Лисиченко ,   Харків 2014, вип. 38, с.160–168.
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Авторка цієї наукової студії має на меті з’ясувати особливості вербаліза-
ції концепту „Бог” як одного із центральних в українській МКС у надзвичай-
но вагомому для творчості поета ліричному творі — Байках світових (Лірнико-
вих думах).

Поет доклав багато зусиль для збагачення національного фонду україн-
ської літератури, зокрема через власну інтерпретацію світових біблійних сю-
жетів, відображених у великому епічному творі Байки світовії, що складають-
ся з п’яти дум: Початок світу, Велетні, Цар Давид, Премудрий Соломон і Бог 
на землі. Поет прагнув осмислити народне світобачення, морально-етичні уяв-
лення українців про світ на основі християнської моралі, об’єднавши народ-
ні оповідки в єдине ціле. Він писав, що одне зі своїх завдань убачає в тому, 
щоб „відшукати нитку межи тими різними уривками, котрі мені то сям, то там 
удалось позбирати, і, наскілько можна, споїти в їдну співу”7. Письменник мрі-
яв про те, щоб його твір набув музичного супроводу на кобзі чи лірі й саме 
так поширювався серед українців. У „Преслівлі” до запису людських оповідок, 
що їх С. Руданський об’єднав у цілісний твір, він зазначає: „А все-таки надіюсь, 
що хто-небудь… захоче дати голос на мої Світовії співи, — ото я для них і при-
кладаю ці людські оповідки”8.

Обробка й фіксація апокрифічних легенд про початок створення світу, лю-
дей, тварин тощо, безперечно, була важливою для письменника саме україн-
ською мовою, у чому виявляється й новаторство С. Руданського, і його патріо-
тична громадянська позиція. 

Автор Байок світових надає апокрифічним оповіданням особливої тональ-
ності, інтимізуючи біблійні легенди. Колоритним є й образ оповідача, „який 
знаходить ліричні, жартівливі вислови для переказування „високих” тем, 
для індивідуалізації усталених народнопоетичних образів”9, порівн.: „Насту-
пає тиха нічка, / Світять ясні зорі, / І в тумани, як в намітку, / Завинулись 
гори. / На полудні, де Карпата / Кинула відлоги, / Вколо Смотричем повився / 
Кам’янець убогий”10.

Однак у часи радянського войовничого атеїзму ця поема характеризувала-
ся винятково як „антицерковна епопея, написана блискучим віршем”11, оскіль-
ки „подавала канонічні біблійні легенди в перекрученому, а подеколи і в ко-
мічному варіанті”12, як така, що проникнута „одвертими богоборчими мотива-
ми”, „розважливо-поблажливим ставленням до сонму небожителів, яких на-
ділено звичайнісінькими людськими слабостями й вадами”13. У передмові 
до тритомового видання творів С. Руданського П. Колесник зазначав: „Це не що 
інше, як народна біблія, одверто протиставлена біблії канонічній. Побудовано 
її на єретичних оповідках, записаних автором з уст народу. Зміст оповідок та-
кий, що ніяка цензура не дозволила б їх друкувати, не кажучи вже про цензу-
ру духовну”14.

7 С .  Руданський ,  Твори, у 3 томах, Київ 1973, т. 2, с. 37.
8 Там  само ,  с. 337.
9 С .  Єрмоленко , Зазнач. джерело, с. 21.
10 С .  Руданський , Співомовки. Переклади та переспіви, Київ1985, с. 203 — далі подаємо 

поклики на це видання в круглих дужках, зазначаючи конкретну сторінку.
11 П .  Й .  Колесник , Степан Руданський. Літературний портрет, Київ 1971, с. 87. 
12 Ю .  І .  Цеков , Степан Руданський. Нарис життя і творчості, Київ 1983, с. 116.
13 П .  Гопченко , Полум’яний атеїст, [в:] Степанові Руданському, Одеса 1968, с. 146.
14 П .  Й .  Колесник , Творчість Степана Руданського, [в:] С. Руданський. Твори, у 3 томах, 

Київ 1971, т. 1, с. 27. 
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Сучасні дослідники творчої спадщини С. Руданського, навпаки, схиляють-
ся до думки про те, що Байки світовії є надзвичайно цікавим поетичним ко-
ментарем до вічних перлин християнства, своєрідним Євангелієм, що й досі 
не знайшло належного висвітлення. Однією з основних причин цього, очевид-
но, було бажання залишити поза увагою рядки поета, що яскраво підтверджу-
ють його глибоку віру в Сина Людського, свідомо обмежити образ Руданського. 
Із позицій сучасності Байки світовії не „дотепна пародія на деякі біблійні міфи, 
гострий памфлет з виразними атеїстичними тенденціями”15, а „картини й пор-
трети особливого звучання та значення, бо маємо перший узагальнений погляд 
українського поета-класика на Старий та Новий Завіти, на Боже слово в фоль-
клорній уяві і навіть його кредо як непохитного християнина”16.

Справді, Байки світовії за авторською манерою викладу значно відріз-
няються від інших творів на релігійні теми. Як видається, у цьому разі та-
кож дається взнаки вплив бурлескно-травестійної традиції, започаткованої 
в українській літературі мандрівними дяками, у подальшому продовженої й по-
новому осмисленої Г. Сковородою, І. Котляревським і Т. Шевченком17. Ідеться 
про властиве травестії своєрідне „перелицьовування” добре відомого широкій 
аудиторії твору серйозного змісту й переробку його в жартівливому дусі, „пе-
реодяганні” його героїв. Величезний вплив на зміст Байок світових і, відповід-
но, на манеру їхнього викладу відіграли народні вірування, що на них і побудо-
ваний твір С. Руданського, зокрема побутовий варіант розподілу небесної вла-
ди: влада неба й пекла різна; кого підтримує Бог, того боїться Сатана; хто три-
мається пекла, тому не перешкоджає Бог18.

Концепт „Бог” у Байках світових є одним із центральних, оскільки, 
як це й відображають народні уявлення, він є основою й творцем усього сущого 
на землі. Його шанують селяни й міщани: „Аж тут — бам! В соборі дзвонять! 
— / Люди зворушились, / Шапки набожно підняли / І перехрестились” (с. 208); 
„І началась служба Божа. / Їдні люди входять, / помоляться і виходять, / Дру-
гії надходять” (с. 210). Господу вірує й щиро молиться оповідач народних уяв-
лень про сотворіння світу — старенький лірник, якого із симпатією детально опи-
сує С. Руданський: „За дідами край притвори / Лірник прислонився, / Уклякнув 
і щиро-щиро / Господу молився. <…> Лиш сліпий він, невидющий, / І очей не має; 
/ А як сплили тії очі, / Лиш Бог їден знає” (с. 211). У фрагменті, що є вступом до 
поеми, названим С. Руданським Преслів’ям, усвідомлюються такі смисли, харак-
терні концепту „Бог”, як „повага людей”, „віра в нього”, „все знає”.

 Значно повніше розкривається образ-концепт „Бог” у подальших розді-
лах Байок світових, де його поет називає Бог великий, Бог сильний, Бог свя-
тий, Господь сильний, Господь милосердний, Господь небесний, Бог вічний, Бог 
правдивий, Бог праведний, Творець, Спаситель, вербалізуючи, відповідно, ядер-
ні смисли „велич”, „сила”, „святість”, „милосердя”, „безсмертя”, „праведність”, 

„творець усього сущого”, „спаситель світу”.
Бог постає як творець усього сущого („І задумав Бог і наше / Небо освіти-

ти / І під небом нашу землю / Грішну сотворити”) (с. 214), чиї дії під час со-
творіння життя є надзвичайними, містичними: „І зійшов Господь над море — / 
Море утихає” (с. 214); „І пішов Господь над море, / Ризу опускає — / І в годи-

15 Там  само ,  с.  146.
16 Степан Руданський (1834–1873). Поет, лікар, громадянин, Київ 2009, с.  103.
17 Г.  М .  Нога , Звичаї тії з давніх школярів бували… (Український святковий бурлеск 

XVII – XVIII століть), Київ 2001, с. 161–172.
18 Там  само ,  с. 35.
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ні ціле море / В рибі закипає” (с.219); „І сказав Господь тій рибі / Землю під-
пирати” (с. 219); „І вернувся Бог до раю, / На престіл сідає, / І всіх ангелів 
до себе / З раю зазиває” (с. 219) та ін. Однак, незважаючи на святість, Бог у Бай-
ках світових виконує цілком конкретні діяння, притаманні звичайним селянам, 
що вербалізовані дієсловами на позначення побутових дій і фізіологічних ста-
нів: „І взяв Господь тую землю, / Ходить, розсіває” (с. 216); „І спить Господь 
серед поля, / Сили відновляє” (с. 217); „І зійшов Бог з свого трону / І зачав мі-
сити. / Замісив — і чоловіка / З того став ліпити. / Виліпив, зачав стругати”
(с. 221); „І рубає Ной з синами, / Бог їм помагає: / Що сокирою ударить — / 
Дерево спадає” (с. 241) та ін. 

Персонажі Байок світових переважно виявляють шанобливе ставлення 
до Господа, що вербалізоване через їхні дії: Богу моляться („Пішла [Єва] 
собі за місточок, / Вийшла на дорогу / І ходила між садами / І молилась Богу”
(с. 229); „І враз з батьком син заплакав, / помолився Богу” (с. 235); „Тілько 
Ной зачав безгрішний / Господа молити” (с. 238)); у нього просять допомоги 
(„І сказав він [Адам], іздихнувши: / „Поможи, мні, Боже!” (с. 232)); його про-
славляють: (І забули свої жалі [Адам і Єва], / І весело жили / працювали, їли, 
пили, / Господа хвалили” (с. 234)).

Звертання до Бога як до вищої сили здійснюється в багатьох життєвих си-
туаціях героїв: воно є й подякою, і проханням дати сили, і воланням про допо-
могу. До нього вдаються як люди, так і ангели („І все воїнство небесне / Бого-
ві служило(с. 220); І всі ангели злетілись, / Богу помолились / І святому його 
трону / Низько поклонились” (с. 220)).

Господь постає як такий, чиї дії є безапеляційними й не повинні викли-
кати жодних сумнівів, негативних відчуттів, а лише подяку: „Ниньки родить-
ся /на горе, / Взавтра умирає; / Ранком грає против сонця, / Вечором згниває. / 
Но й за теє ми повинні / Господа хвалити, / Що й такими нам позволив / В бі-
лім світі жити” (с. 246).

Дії Бога не підлягають засудженню, бо вони є продуманими й досконали-
ми: „Боже вічний, Боже дивний, / Праведний ти, Боже! / Хто тебе, правдивий 
Боже, / Осудити може?”(с. 250).

Актуалізовані вище приклади омовлюють смисли, що властиві досліджу-
ваному концепту, серед яких такі, як „правильність”, „істина”, „досконалість”.

У радянському літературознавстві думку про те, що С. Руданський так вер-
балізує релігійні почуття українців, категорично відкидали, а фінальні ряд-
ки „Тілько Богу тра молитись, / Як годиться, жити / І святую волю Божу / 
Від душі чинити!” (с. 305) коментували як „дивна” позиція „переконаного без-
божника Руданського”, яку він, передбачаючи цензурні ускладнення, висловив 
з метою надати темі „хоча б зовнішньо лояльного щодо церкви вигляду, споді-
ваючись у такий спосіб приспати пильність губителів вільного слова”19. 

Можемо заперечити цю думку, адже поет укладає в уста лірника відвічне 
кредо справжнього християнина, у якому вербалізовані такі смисли, як „поша-
на до Бога”, „дотримання Божих заповідей” та ін.

Ті ж персонажі народних переказів про створення світу й, відповідно, 
Байок світових, що зневажливо ставляться до Бога, порушуючи його накази 
або глузуючи з них, зазнають кари. Так сталося із Сатанаїлом, який „над Богом 
кпився”, бажаючи вбити Господа, втопивши його. 

19 Ю .  І .  Цеков ,  Зазнач. джерело, с. 117.
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Долі вигнанців із раю зазнали Адам і Єва, скуштувавши забороненого пло-
ду. Страшний потоп поглинув тих, хто, незважаючи на заклики Ноя, „Рано 
Богу не молились / Посту не тримали / Їли, пили і гуляли, / Свят не шанували” 
(с. 238). Відносно грішників, які порушують заповіді Господні, Всевишній є су-
ворим: „І задумався Бог сильний, / Став думу гадати, / Яку кару грішним людям 
/ За гріхи їх дати” (с. 239). Тут маємо омовлення смислів „суворість” і „покарання”. 

Однак, попри свою суворість, Бог не залишає без допомоги навіть грішни-
ків, якщо вони того потребують і просять: „Болять крижі, болять руки, / Голо-
ва неможе, / І сказав він [Адам], іздихнувши: / „Поможи, мні, Боже!” / І поміг 
Господь небесний / Поле іскопати” (с. 232).

Стосовно ж праведників, які моляться Господу й дотримуються Законів Бо-
жих, Усевишній є добрим помічником, порадником і захисником: „Тешуть, ко-
лять, дошки пилять, / Бог їм помагає” (с. 242); „І злітає ангел з неба / І гово-
рить Ною: / „Не журися, вірний Ною: Сильний Бог з тобою! <…> Помоли-
ся тілько Богу, / Щоби дав Бог сили” (с. 243); „І сказав Бог «Соломона / Щиро 
я кохаю / І своїх літ йому дав би, / Та я літ не маю»” (с. 258) та ін. Отже, в по-
емі вербалізовано смисли „любов”, „милосердя”, „допомога”, „захист”.

Одним із важливих засобів вербалізації образу-концепту „Бог” є, власне, мов-
лення самого Господа. Як у народних переказах і пізніше в поезії мандрівних дяків, 
Усевишній висловлюється за допомогою простих народних виразів. У Байках сві-
тових він, створюючи землю, навіть удається до народних заклинань: „Рости, рос-
ти, моя земле, / Куди глянуть очі: / Від восхода до полудня / І до полуночі!” (с. 216).

Як видається, у народній свідомості, а саме її й передає С. Руданський, ужи-
вання народної лексики є одним із прийомів інтимізації оповіді, що має на меті 
передати близькість Творця до простої людини.

Засобом зближення, „олюднення” Бога є вживання ним просторічних слів 
і виразів. Цей прийом С. Руданський також міг запозичити в бурлескній поезії 
мандрівних дяків. 

У деяких травестійних творах сварка Бога з Адамом більше схожа на супе-
речку персонажів з інтермедій. Бог хоч і лається, не добираючи слів, однак це 
характеризує його не лише як роздратованого й нещадного, а і як справедливого20. 

Подібне, хоча й не так категорично, без уживання лайливих виразів, але 
зі значною кількістю розмовних і діалектних слів, фразеологізмів, унаочнює, 
наприклад, розмова Бога з Адамом і Євою під час їхнього вигнання з раю: 
„І промовив Бог до Єви, / Єви і Адама: „А ви, люди, не хотіли / В раю шанува-
тись, / Тепер будете сльозами / Хліба дороблятись” (с. 231), де шануватися 
— розм. „Вести себе пристойно, як належить; слухатися”21, дороблятись — діал. 
„Працюючи, набувати, діставати що-небудь”22, або звертання Господа до Соло-
мона: „Соломоне-Соломоне! — / Стиха промовляє. — / Хоч крутися, не вер-
тися, / Нічого діяти: / Видне діло, годі жити, / треба умирати. / Хоч крутися, 
не вертися, / Смерть перед тобою. / Ти якраз зійдешся з нею / Під горою тою” 
(с. 273), де вжиті варіанти ФО розмовного походження як не крути 
[як не верти] — „Що не роби, нічого не можна вдіяти”23 та звісне діло — „відо-
мо, звичайно”24. 

20 Г.  М .  Нога , Зазнач. джерело, с. 144.
21 Словник української мови, в 11 т., редкол.: акад. І .  К .  Білодід  та ін., Київ 1978–1980, 

т. 11, с. 406. 
22 Там  с амо , т. 2, с. 378. 
23 Словник фразеологізмів української мови, уклад. В .  М .  Білоноженко  та ін., Київ 2008, с. 316.
24 Словник української мови …, т. 3, с.488.
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Наближенню Бога до людей сприяє активне уживання ним української по-
бутової лексики, напр.: „А Бог глянув на полицю. / «Що ж там на полиці?» / 
Вареники, либонь? — каже, — / Або варениці!” (с. 294). Це можемо розціню-
вати як травестійний елемент, активно використовуваний і мандрівними дяка-
ми, і  І. Котляревським25. 

У поемі Байки світовії виразно вербалізовано як Бога-Отця, так і Бога-
Сина, що відображає розділ „Бог на землі”. У творі немає жодного натяку 
на іронічну чи жартівливу конотацію в сприйнятті Сина Божого, оскільки 
в культурі нашого народу його вважають покровителем та благом для всіх укра-
їнців. Згідно з українською релігійною традицією Ісус Христос постає як Спа-
ситель світу, адже до його народження на землі діялися всілякі неподобства 
(„Гірко було в світі жити, / Гірко і родитись. / Все в нім було зіпсувалось, / По-
переверталось, / І будівля світовеє / Мало що трималось” (с. 275)), а його поя-
ва зумовлена Божою волею врятувати грішний світ. 

С. Руданський використовує прийом інтертекстуалізації, переплітаю-
чи в тканині тексту біблійні історії про народження Сина Божого Дівою Марі-
єю (звістка про зачаття Ісуса Христа, повідомлена Марії ангелом, народження 
Ісуса Христа в яслах по дорозі до Віфлиєма, прихід до ясел пастухів, побиття 
немовлят Іродом, перетворення води на вино і под.) з народними переказами 
(про коня, який розривав сіно над новонародженим Ісусом, вола, який обігрі-
вав Його своїм диханням, каню, яка не хотіла допомагати Ісусу разом із іншими 
тваринами будувати греблю, щоб зупинити потоп).

Письменник органічно вводить у загальний розвиток сюжету народну ко-
лядку Видить Бог, видить Отець, що, як видається, також сприяє інтимізації 
оповіді, наближенню образа Ісуса Христа до читачів, наприклад: „А тим часом 
радість стала, / Яка не бувала, / Над вертепом зоря ясна / Світом засіяла <…> 
Що в вертепі Бог родився, / З діви воплотився, / Як дитина, пеленами / Бідно 
уповився” (с. 278).

Очевидно, у народних переказах, на яких заснований твір С. Руданського, 
немає чіткого розмежування між Творцем і його Сином, тому образ-концепт 
Ісуса Христа набуває таких смислів, як „сотворіння тварин”, „покарання гріш-
ників за непослух”, що традиційно характерні для Бога-Отця, порівн.: „Аж під-
ходить тут і Господь / І почав казати: / „Хто розсипав ті гадюки, / Мусить 
позбирати”. І крилами стали руки, / Рогом ніс облився / І з цікавого сіроми / 
Бусель ізробився” (с. 285); „І скарав його Син Божий / Карою своєю: / Плуг, 
плугатар і погонич / Щезли під землею” (с. 291).

Разом із тим, в образі Ісуса Христа актуалізуються такі ядерні смисли: „на-
пучування, навчання християнських істин”, „проповідництво”, „сотворіння 
дива”, „жертовність”, „воскресіння Ісуса як порятунок світу”, причому, згідно 
з українською христоцентричною культурною традицією, він позбавлений жар-
тівливої конотації, порівн.: „І прийшов Господь до церкви, / Став народ скли-
кати / І у церкві на амвоні / Людям став казати: «Я, Ісус Христос, син Бо-
жий, / Кажу, щоб ви знали, / Щоб ви день недільний чтили, / Свята шанували. 
/ <…> Бути свідками неправди / Тяжко стережіться, / Людям кривди не ро-
біте, / Дармо не кленіться!»” (с. 291–293); „І казав Господь принести / Води 
із криниці, <…> І принесли, виливають, / Аж тут диво сталось: / Зо всіх відер, 
скілько було, / Вино виливалось!”(с. 295); „Все те правда, — Господь каже, — 
/ Все те живо буде: / Все те маю я терпіти / За мир і за люди!” (с. 301); 

25 Г.  М .  Нога , Зазнач. джерело, с. 153.
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„І Господь наш і Спаситель / З гробу воскресає.<…> І вознісся Бог на небо, 
А ми тут жиємо, / Та колись і ми на небі / З Господом будемо” (с. 305).

У радянському літературознавстві Байки світовії розглядали переваж-
но як твір, що є гумористичним відображенням народних релігійних уявлень, 
який має „…деякі спільні риси з антицерковними сатиричними гуморесками 
Руданського”26. Однак укотре наполягаємо на думці щодо зумисного відобра-
ження поетом народних легенд на релігійну тему з елементами бурлескно-
травестійної традиції, що аж ніяк не є ознакою антирелігійності, а є спроще-
ною альтернативою офіційній релігійній літературі. Г. Нога пише, що „серйоз-
на духовна література, покликана підтримувати стосунки між людиною і Бо-
гом на певному рівні, шлях до серця мирянина прокладається саме через пси-
хологію, глибинні шари свідомості. Бурлескна література не занурюється так 
глибоко. Її вплив на людину обмежується поверхневими контактами. Вона 
породжує сміх, розважає, руйнує лише зовнішні схеми, залишаючи недотор-
каними внутрішні, глибоко закорінені переконання і уявлення людини, тобто 
сприймання мирянином одночасно двох літературних типів християнської ідеї 
не є суперечливим”27. 

Отже, той факт, що Байки світовії не були видані за життя С. Рудансько-
го, навряд чи пояснюється „виразним антирелігійним спрямуванням поеми”28. 
Швидше, це свідчення чергового бойкоту імперською російською цензурою 
всього українського, самобутнього, яким, безперечно, і є поема Байки світо-
вії. У поемі Байки світовії образ-концепт „Бог” омовлено абсолютно позитивно, 
що демонструє вживання як позитивно конотованих іменувань Господа (Бог ве-
ликий, Бог сильний, Бог святий, Господь сильний, Господь милосердний, Господь 
небесний, Бог вічний, Бог правдивий, Бог праведний, Творець, Спаситель та ін.), 
так і постійна актуалізація ядерних смислів („велич”, „сила”, „святість”, „ми-
лосердя”, „безсмертя”, „праведність”, „творець усього сущого”, „спаситель сві-
ту” та ін.). Виявляючи суворість, він одночасно є й близьким до людей. Відсут-
ність жартівливої конотації в зображенні образу Ісуса Христа засвідчує христо-
центричність української культури, у якій Син Божий посідає особливе місце.

26 І .  І .  П і л ь г у к ,  Степан Руданський. Нарис життя і творчості, Київ 1956, с. 88.
27 Г.  М .  Нога ,  Зазнач. джерело, с. 157.
28 П .  Гопченко ,  Зазнач. джерело, с. 147.
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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrzono słownictwo terminologiczne, które poja-
wiło się w wyniku rewolucji na Majdanie oraz następujących później wydarzeń w Krymie 
i na Donbasie, i weszło jako integralna część do języka współczesnych mass mediów. Wyod-
rębniono grupy tematyczne, przedstawiono szczegóły użycia terminów w tekście autorskim.

VOCABULARY OF MAIDAN IN UKRAINIAN PRESS

NATALIIA POLISHCHUK
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ABSTRACT. In this thesis the terminological vocabulary was reviewed. It appeared 
during the Revolution on Maidan, and armed events in the Crimea and Donbas. It has become 
an integral part of modern mass media; the thematic groups were found; the features of using 
terms in the author’s text were illustrated as well.

Роль публіцистики та мови засобів масової інформації в динаміці сучасно-
го українського лексикону дедалі зростає. Зміни в соціальній структурі 
держави, демократизація всіх галузей суспільного життя, відсутність цен-

зури, пошуки нових засобів вираження всебічно відображені в мові сучасних 
мас-медіа. Тематична необмеженість газетно-публіцистичного стилю визначає 
надзвичайну широту й розмаїття його лексики. Цьому сприяє й розкутий мов-
ний стиль сучасних журналістів, зростання рівня освіченості, досконале воло-
діння іноземними мовами. Мова публіцистики засвідчує всі ті докорінні зміни, 
що відбуваються сьогодні в українському соціумі. Як зазначають сучасні дослід-
ники мови, „можна без перебільшення твердити, що у витворенні сучасної укра-
їнської „новомови” перед веде саме публіцистика. Її можна вважати одним із тих 
потужних „тиглів”, у яких сьогодні „варять” новий літературний взірець україн-
ської мови, нову взірцеву мовну норму, зокрема, лексичну та словотвірну”1. 

Лексична система мови ЗМІ — найбільш динамічна система сучасної укра-
їнської літературної мови. Загальновідомо, що у сфері ЗМІ найрізноманітні-
ше та найсильніше виявлені процеси, що характеризують саме життя мовно-
го організму; тут найбільше зосереджені інновації. І це природно, адже одні-
єю з основних функцій засобів масової інформації є інформативність, новизна.

Мова сучасних українських мас-медіа привертає увагу багатьох лінгвістів, 
оскільки вона — невичерпне джерело дослідження новітніх тенденцій у розви-

1 Н .  Ф .  Клименко ,  Є .  А .  Карпіловська ,  Л .  П .  Кислюк ,  Динамічні процеси в сучас-
ному українському лексиконі, Київ 2008, с. 9.
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тку сучасної літературної мови. Одним із найпомітніших процесів, що відбу-
ваються в мові сьогодні, є процес активного поповнення лексики. Мова сучас-
ної публіцистики віддзеркалює багатофункційність національної мови, ступінь 
її інтелектуалізації, зокрема через поширення термінів з різних галузей знань. 

Термінологічна лексика, уживана в професійній сфері й зафіксована в спе-
ціальних словниках, починає нове життя в мові ЗМІ. „Фіксування такої лекси-
ки в досліджуваних джерелах є показником літературно-нормативної адаптації 
термінів, випробування на міцність, тривкість запозичень, органічне входжен-
ня до словотвірної системи української мови”2. Найпомітніше місце належить 
суспільно-політичній термінології, функціонування якої в мові ЗМІ забезпечує 
характерні для сьогодення тенденції інтелектуалізації літературної мови.

Нові слова і вислови були в полі зору О. Стишова, О. Семенка, С. Караван-
ського, Ж. Колоїз, З. Фоміної. Поняттям „суспільно-політична лексика” послуго-
вується чимало українських (А. Бурячок, В. Жайворонок, О. Мороз, І. Холявко, 
І. Кочан) і зарубіжних (Т. Крючкова, І. Протченко, Н. Юзефович) лінгвістів. По-
кликаючись на них, авторка цієї наукової розвідки дослідила функціонування 
суспільно-політичної лексики й термінології в ЗМІ та зробила висновки щодо 
того, які саме інновації політологічного характеру переважають у мові мас-медіа, 
зокрема дослідила виникнення й функціонування термінологічної лексики Май-
дану та лексики, що окреслює подальші воєнні дії на південному сході країни, 
зробила висновки про те, які терміни переважають у мові сучасної преси.

Об’єкт дослідження  — суспільно-політична лексика й термінологія, що функ-
ціонує в мові сучасних мас-медіа, зокрема терміни, народжені Майданом, дібрані 
з газет „Дзеркало тижня” (далі — ДТ), „Високий Замок” (далі — ВЗ), „Українська 
правда” (далі — УП) за період 2013 – 2015 рр.; предмет дослідження — функції 
аналізованих одиниць у газетному тексті. Мета роботи — простежити появу нової 
лексики й термінології в публікаціях політичного спрямування, виявити її тематич-
ні групи, з’ясувати особливості вживання в публіцистичному тексті.

Авторка цієї студії робить спробу показати, де доречно використовувати не-
ологічну лексику, а де її бажано уникати, з’ясовує, які з лексичних новотворів 
є вдалими, виправданими з огляду на мовну культуру, а які треба вживати обе-
режно. Ця проблема актуальна, оскільки пов’язана з питанням мовної норми.

У часи великих, докорінних перетворень у житті того чи того народу 
з’являється багато нових слів та понять. Потреба в нових словах зумовлена на-
самперед позамовними чинниками, зокрема політичними змінами в суспільстві.

Усеукраїнський протестний рух під назвою Революція гідності, що розпо-
чався в листопаді 2013 р. з Євромайдану й переріс у збройну боротьбу проти 
режиму Януковича, став одним із найпотужніших протестних рухів останніх 
десятиліть в Україні. Майдан спалахнув не тільки через зупинку євроінтегра-
ції. Чорне крило неуцтва й невігластва, повсюдного здирництва, казнокрадства, 
сваволі „правоохоронних” органів, узурпації влади та диктатура нависли над 
Україною. Отруйною змією в суспільне життя почала вповзати зневага до укра-
їнської мови та всього українського. Академічна наука, що ніколи не належала 
до державних пріоритетів, узагалі була забута. Тому люди повстали.

Революція на Майдані й наступні за нею події в Криму та на Донбасі ввели 
в ужиток українців цілу низку нових слів і понять. Прихильники й противники 
Майдану, автори-журналісти, відомі політологи та громадські діячі не скупили-

2 О .  А .  Стишов ,  Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів ма-
сової інформації), 2-ге вид., переробл., Київ 2005, с. 32.
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ся на креатив і винахідливість, завдяки чому події, що розділили історію країни 
на „до” і „після”, отримали й власні мовні визначення. Вплив потужної розмов-
ної стихії, яку називають „кузнею” лексики, найбільше охопив сферу ЗМІ. Про-
відні видання висвітлювали події Майдану з максимальною достовірністю, до-
бираючи найяскравіші лексичні новації. 

У мові сучасної періодики виділяємо активне функціонування таких термі-
нологічних груп: 

1) суспільно-політичні терміни — це загальновідома суспільно-політична 
лексика з нейтральною аксіологічною конотацією: сепаратизм, геноцид, анек-
сія, президентські вибори, голосування, вердикт, істеблішмент, санкція, бю-
рократія, децентралізація, олігархія, парламентсько-президентська республі-
ка, тероризм, агресія, експансія, авторитаризм, плебісцит, аншлюс, плутокра-
тія тощо, порівн. їхнє функціонування: Досить поверхового знання про Крим 
плюс деякої загальної ерудиції й елементарної логіки, щоб зрозуміти, яким 
величезним ризикам піддає Росію анексія Криму. І при цьому вона не прино-
сить ніяких реальних дивідендів! (ДТ, № 15, 25 квіт. 2014 р.); Народний депу-
тат Олег Ляшко заявив, що народні депутати Сергій Горохов і Володимир Ме-
дяник, підконтрольні лідеру фракції Партії регіонів О. Єфремову, підтриму-
ють сепаратизм та тероризм. Зокрема, депутат Горохов у Москві публіч-
но підтримав проведення сепаратистського референдуму на Луганщині (УП, 
22 черв. 2014 р.); Аншлюз Криму — це грубе порушення всіх норм міжнародно-
го права і всіх традицій, що склалися в Європі. Світ цього не проковтне, — Ан-
дрій Зубов, відомий російський історик, який виступив проти анексії півостро-
ва (ВЗ, № 86, 19 – 25.06.2014); Хоча з Будапешта доносяться мало не найгуч-
ніші в ЄС стогони з приводу втрат через санкції проти Росії та відповідного 
продовольчого ембарго РФ, справи в економіці Угорщини аж ніяк не найгірші. 
Ба, більше, за даними Євростату, Угорщина — один із лідерів Євросоюзу з еко-
номічного зростання минулого року (ДТ, № 24, 03 лип. 2015 р.);

2) аксіологічно марковані суспільно-політичні лексеми — сталі суспільно-
політичні поняття та реалії з гнучкою конотативною зоною, що відображають 
динаміку цінностей суспільно-політичного процесу: споконвічна мрія, фальшу-
вання, провал влади, українофоб, бюрократично-мафіозний клан, антитеро-
ристичний рух, персона нон-грата, кадрова революція, корупційна схема тощо, 
напр.: Письменник Віктор Суворов (він же Володимир Різун) — у післямові 
до книги „Остання Республіка”: Росія або загине, розпадеться на шматки та 
знищить себе у війні бюрократичних та мафіозних кланів, або скине свою 
злодійську владу за зразком України. Слава Україні! (ВЗ, № 82, 12 –18.06.2014); 
Можу стати жертвою критики, але жодного прізвища до кінця виборчої кам-
панії від мене не почуєте, — заявив Петро Порошенко перед виборами. <…> 
А що говорити, розшифровують президентську мовчанку експерти, якщо з ко-
мандою у Порошенка — дефіцит. З таким запасом гравців на велику кадрову 
революцію не розженешся (ВЗ, № 80, 05 – 11.06.2014). Високопосадовці, вклю-
чаючи прем’єр-міністра, міністра соцполітики та очільника НАК “Нафтогаз 
України”, доклали неабияких зусиль, рекламуючи запропоноване Кабміном під-
вищення комунальних тарифів. Насправді, як ми побачимо, конструкція, приду-
мана Кабміном, є нічим іншим, як корупційною схемою, покликаною замаску-
вати майже повне збереження статус-кво (ДТ, № 11, 27 берез. 2015 р.);

3) хронофакти — лексеми, лозунги, лозунгові слова, власні імена, що ха-
рактеризують конкретний факт, явище, подію, поняття, актуальні для певно-
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го відрізку часу. Такі лексеми діахронічно обмежені, мають сильні асоціатив-
ні зв’язки у свідомості мовців: Майдан, балаклава, „коктейль Молотова”, 
козак у касці, зачистка, золотий батон, ультрас, силовик, бойовик, АТО 
(Антитерористична операція), ДНР (так звана Донецька народна республіка) 
тощо. Порівн.: Ненависть. Найточніше визначення настрою на Майдані піс-
ля 20 лютого. Вона палала в очах задимлених бійців із передової. Стискала сер-
ця тих, хто носив поранених, будував барикади і розливав по пляшках “кок-
тейль Молотова”. Вона здушувала горло тим, хто, дізнавшись про тривож-
ні новини, примчав на перетворену на братську могилу розтерзану площу (ДТ, 
№ 6, 21 лют. 2014 р.). Наталія Балюк, редактор тижневика “Високий Замок”: 
„Якщо АТО пробуксовує, якщо наші силовики-керівники, яких останнім часом 
називають “слабовиками”, не дають собі ради, нездатні рішуче діяти, відда-
вати притомні накази, то, може, варто справді щось кардинально змінити?” 
(ВЗ, № 80, 05 —11.06.2014). 

Досліджувана група хронофактів є найпоказовішою, адже вони виразно де-
монструють реакцію мови на революційні процеси. З цієї точки зору хронофак-
ти можна вважати мовленнєвими новотворами (найчастіше — словосполучен-
нями) з виразною тенденцією до фразеологізації. Такі лексеми, лозунги, лозун-
гові слова, гасла не тільки називають предмет, дію, ознаку, поняття, а й оціню-
ють відповідне явище дійсності, сигналізують про нейтральне, підкреслено по-
зитивне або негативне ставлення до нього з боку автора. Тому хронофакти, ви-
користані в певному контексті за певних обставин, не тільки надають предме-
ту новизни, а й одразу ж показують авторське ставлення до нього. У кожному 
окремому контексті їх використовують як виразний малюнок-характеристика 
кого- або чого-небудь — і позитивно- (Майдан, майданівець, ультрас, силовик, 
козак у касці), і негативно-оцінного характеру. 

Простежимо термінологізацію слова Майдан, що після Помаранчевої ре-
волюції в листопаді 2004 р. на Майдані Незалежності, тим паче після остан-
ніх суспільно-політичних подій у нашій країні, стало, на думку Л. Ставицької, 
персоніфікованим, міфологізованим утіленням революції з людським облич-
чям в прямому й переносному значеннях3. Великий тлумачний словник сучас-
ної української мови подає таке значення лексеми Майдан: „велике незабудо-
ване місце в місті або селі; площа. // Базарна площа”4. ЗМІ фіксують контек-
сти, що свідчать про зміну значення, а саме: Майдан — „мітинг”, „акція протес-
ту”, напр.: Не випадково, коли європейський парламент одностайно підтримав 
українських людей на Майдані, депутат Європарламенту Ребекка Хармс мала 
на плечах синьо-жовту тканину (ВЗ, 12 — 18.12.2013); Майдан — „люди, укра-
їнці, які беруть участь у мітингу” (метонімія за ознакою „територія (місце) — 
ті, хто перебуває на ній”), Майдан — „явище, факт”, напр.: Саме слово Maidan 
вже не потребує перекладу іншими мовами світу. Це не «так званий Євромай-
дан», як його називає влада. Це сконцентрований вияв волі народу, його коло-
сальна позитивна енергетика (ВЗ, 19 — 25.12.2013).

У сучасних газетних текстах часто натрапляємо на хронофакти негатив-
но маркованого характеру, приміром: Луганда, Лугандонія, Донбабве (назва 
Луганської та Донецької областей після захоплення влади в них сепаратиста-
ми й початку збройних дій на Донбасі: ці номінації використовують противни-

3 Л .  О .  Ставицька , Дискурс помаранчевої пристрасти, [в:] „Критика”, Київ, 2005, № 3, с. 6.
4 Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і голов. ред. В .  Т.  Бусел , 

К.; Ірпінь 2007, с. 637.
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ки відокремлення Луганщини та Донеччини від України для окреслення фактів 
беззаконня і свавілля, що відбуваються там після початку сепаратистських ви-
ступів за аналогією з африканськими країнами); диванна сотня, диванні війська 
(визначення прихильників Євромайдану, які не виходили на вулицю, не бра-
ли участі в протесті, але підтримували протест в соцмережах, Інтернеті, актив-
но закликаючи до нього; може означати зневажливе ставлення до тих, хто по-
боявся вийти на Майдан, а тільки розводив демагогію); правосеки (члени й бій-
ці української націоналістичної, праворадикальної організації „Правий сектор”, 
що з’явилася під час Євромайдану і своїми діями сприяє радикалізації проти-
стояння: саме „Правий сектор” почав боротьбу з „Беркутом” на вулиці Гру-
шевського, а після революції вирушив воювати на Схід України; проросійські 
активісти правосеками та їхнім лідером Дмитром Ярошем лякають людей 
на всьому Південному Сході, обіцяючи, що ті розправляться з усіма, хто гово-
рить по-російськи; у Росії правосекам створили образ ледь не найбільшого во-
рога й жаху для росіян); золотий батон (виріб у формі батона, виготовлений 
із золота найвищої проби: дивний артефакт виявили в Межигір’ї після втечі 
звідти Януковича. Термін уживають для характеристики Януковича, його най-
ближчого оточення й усіх казнокрадів і корупціонерів), порівн.: “Корупція 
на нижньому і середньому рівні залишилася, вичікує і спостерігає, як далі бу-
дуть проходити події. А події будуть відбуватися тільки одним чином — жор-
стка боротьба. Досить вже тих, хто золоті батони купує. Ті, хто купує зо-
лоті батони, повинні “кришити батони” в місцях не таких віддалених”, — за-
явив Яценюк на засідання уряду. (ДТ, № 13, 11 квіт. 2014 р.). „Наше завдан-
ня — боротьба проти угруповань терористів, які перебувають на території 
України. Гуляти, як у себе вдома, між містами вони не будуть. Це наша земля, 
а не Луганда чи Донбабве”, — запевнив керівник добровольчого батальйо-
ну “Донбас” Семен Семенченко (УП, 25 квіт. 2014 р.). Віддали схід “донам” — 
отримали „ЛуганДонію” (ВЗ, № 75, 16 — 22.07.2015). 

Провідні журналісти, відомі політологи, громадські діячі дають влучні ха-
рактеристики лідерам Майдану, добре знаним політикам. У мові української 
журналістики домінують хронофакти з негативною або іронічною конотацією, 
напр.: куля в лоб (прізвисько прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, яке 
він отримав після свого виступу на Майдані; інтелігентний і освічений Яценюк, 
будучи одним з лідерів опозиції під час Євромайдану, намагався додати у свій 
образ не властивої йому революційності та агресії; номінація підкреслює про-
вал таких спроб нинішнього прем’єра); вогнегасник (прізвисько Віталія Клич-
ка під час Євромайдану, яке він отримав у протистоянні на вулиці Грушевсько-
го: Кличко намагався зупинити відкриті зіткнення між силовиками й активіста-
ми; політик закликав активістів повернутися на Майдан і продовжити протест 
у менш активних формах; слова Кличка не були сприйняті протестувальника-
ми: його окропили з вогнегасника). Влучністю, дошкульністю, іронією просяк-
нуті й такі назви, подаровані Майданом і війною на південному сході України, 
як беркутята, пташенята (співробітники розформованого нині спецпідрозді-
лу МВС „Беркут”, які брали участь у зіткненнях з населенням під час Євромай-
дану; „Беркут” був головною силою влади проти Майдану і за численні факти 
перевищення повноважень під час вуличних боїв з людьми повністю дискреди-
тував себе: його було розформовано після революції); зелені чоловічки (проро-
сійські бойовики, озброєні люди, що з’явилися в Криму і на Південному Схо-
ді України разом з сепаратистськими настроями; номінація з’явивилася в Кри-
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му, де війська Росії в повному обмундируванні і зі зброєю блокували україн-
ські військові частини, патрулювали міста й все-таки навіть публічно визнава-
ли своє російське походження; висадка „зелених чоловічків” сприяла анексії 
Росією півострова). У відповідь на „зелених чоловічків” з’явилися чорні чоло-
вічки (українські збройні формування, часто добровільні, що воюють на Дон-
басі на стороні української армії; бійці не мають розпізнавальних знаків, наз ву 
отримали за кольором форми), порівн.: Беркутівці розбили голову Юрію Лу-
ценку, завдавши близько десятка ударів кийками. Лікарі діагностували у ньо-
го струс мозку, він у реанімації. <…> Як повідомила його дружина, народний 
депутат Ірина Луценко, Юрій просить не мститися за нього “беркутятам”, 
бо „ці хлопці самі залякані, вони звичайні виконавці” (ДТ, № 1, 17 —24 січ. 
2014 р.). Чи блефує Путін, брязкаючи перед нашим носом зброєю (лише поблизу 
Калуги 15-метрова колона з бронетехніки стоїть) і висипавши під кордон ар-
мію “зелених чоловічків”? (ВЗ, № 86, 19 — 25.06.2014).

Оскільки сучасні ЗМІ віддзеркалюють політичну, ідеологічну, етнічну, кон-
фесійну боротьбу, вони продукують нерідко так званий „чорний піар”, у яко-
му використовують оказіоналізми з негативно-оцінною експресією: бандерлоги, 
бандерівці (збірний образ проєвропейських, прозахідних українців, прихиль-
ників Майдану, противників режиму Януковича, серед їхніх опонентів і проро-
сійськи налаштованої частини населення. Спочатку так називали українських 
націоналістів, прихильників ідеї Степана Бандери — українського політичного 
діяча, ідеолога й теоретика українського націоналізму. Але після Майдану, про-
російськи налаштовані люди так називають усіх українців, які не підтримують 
їхніх поглядів. Ненависники Майдану вживають номінацію як синонім слова 

„фашисти”. Назву бандерівці використовують навіть на офіційному рівні. Так, 
президент Росії Володимир Путін стверджував, що бандерівці захопили владу 
в Україні; це повторював і Янукович, описуючи всі „жахи революції” в Киє-
ві. Путін і Янукович використовують слово „бендерівці”, а не „бандерівці”); 
майдауни (образливе позначення прихильників Євромайдану і Революції чес-
ті; використовують його люди з проросійськими поглядами, які стверджують, 
що прихильники Майдану „зомбовані” його ідеями, з „промитими мізками”, 
не хочуть працювати, а бажають тільки страйкувати на організованих Сполу-
ченими Штатами Америки мітингах і отримувати за це гроші); колоради (про-
російські бойовики, які воюють на Сході України проти української армії, за-
хоплюючи будівлі та міста; добре озброєні й підготовлені бійці, на думку їхніх 
супротивників, фінансовані Росією і спеціально закинуті в Україну для деста-
білізації ситуації); ватники (проросійськи орієнтовані люди, які підтримують 
від’єднання від України її східних областей та Криму; вони не готові воюва-
ти за це, виступають за більш пасивні форми протесту, зокрема такі, як мітин-
ги та демонстрації; найчастіше вони впевнені в тому, що владу в Києві захопи-
ли націоналісти й бандерівці, які хочуть приїхати до їхнього міста та вирізати 
все населення; ватники сподіваються, що Росія їм допоможе цього не допусти-
ти і обов’язково підніме пенсії); укри, укропи (зневажливе звертання до укра-
їнців, які підтримують нову владу і орієнтацію на Захід у зовнішньополітично-
му курсі країни; номінацію використовують проросійськи налаштовані люди: 
вона має образливу конотацію), хунта (це про українську владу, що прийшла 
на зміну режиму Віктора Януковича; номінацію використовують проросійськи 
налаштовані люди, які вважають, що влада в Києві була захоплена незаконним 
способом — за допомогою військового державного перевороту, і тепер нові ке-
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рівники здійснюють каральні операції на російськомовному південному Сході 
країни), порівн.: Олег Покальчук: „Як ми житимемо у світі війни, і що це буде 
за життя? Найдраматичнішим воно буде для старшого покоління — чим 
старше, тим драматичніше. Бо давні фантомні болі знову оживуть у їхніх 
старіючих тілах і почнуть добивати тих, кого не добили Друга світова, Сталін 
і ГУЛАГ. Інша частина стареньких буде цьому несказанно рада, помираючи від 
надміру щастя з приводу того, що бандерівці нарешті здохли. Отож вони не-
минуче скоро зустрінуться” (ДТ, № 18, 22 трав. 2014 р.); Виявилося, що у Пен-
тагону є не тільки плани на випадок реальних надзвичайних ситуацій, але і про-
грама протидії “зомбі-апокаліпсису”. <…> Вона лежить “у надрах секретної 
комп’ютерної мережі американських військових” і називається CONOP 8888. 
У документі містяться поради, як допомогти цивільній владі підтримувати 
законність і порядок після атаки колорадів і ватників на Сході України (ДТ, 
№ 17, 15 трав. 2014 р.); Юрій Касьянов, активіст Армії SOS: „Українські сило-
вики почали черговий наступ під Слов’янськом, щоб звільнити від терористів 
сусідні міста — Красний Лиман і Краматорськ. З нами воюють професіонали 
з Росії (озброєні ними “ватники” до уваги не беруться), перемогти яких мо-
жуть тільки такі ж професіонали” (УП, 13 черв. 2014 р.); „Хунта три 
дні тому захопила в полон мою людину. Ми вели переговори з приводу обміну 
на офіцерів української армії, СБУ і міліції. Три дні українська хунта відмовля-
ється міняти офіцерів на ту людину, яку вони захопили. Наразі всі домовленості 
з українською стороною порушено”, — Ігор Безлер, командувач горлівських те-
рористів” (ДП, № 19, 05 черв. 2014 р.).

Номінації, народжені Майданом, у мові сучасних мас-медіа нерідко проду-
кують з наперед визначеною стилістичною метою — за їхньою допомогою пу-
бліцисти моделюють високу експресивність мовлення, влучність, дотепність, 
іронічність, гротескність. Карнавальність Майданного фольклору цілком від-
повідала атмосфері розкутості, звільненню з тенет страху та байдужості, а сміх 
уже вкотре в історії став виразником і свідченням „неофіційної народної правди”.

Розглянувши терміни, номінації, народжені Майданом, що функціонують 
у сучасних українських мас-медіа, приходимо до висновку, що лексика детермі-
нологізується, виконує не номінативно-дефінітивну, а стилістично-експресивну 
функцію, надаючи публікаціям певного колоритно-емоційного звучання, ви-
кликаючи в читача відповідні емоції, налаштовуючи його на сприйняття тих 
чи тих політичних подій, відповідно формує громадську думку. 

Сфера сучасних українських ЗМІ засвідчує: мова живе, еволюціонує, і зав-
дання небайдужих до її долі журналістів-інтелігентів (вони ж бо належать до 
основних творців найрізноманітніших текстів) дбати, щоб мова за цих склад-
них обставин залишалася собою, зберігала генетико-типологічні риси, оскільки 
мова ЗМІ „стає еталонною, нормотворчим фактором, що впливає на формуван-
ня норми сучасної літературної мови, а також на рівень етнічної мовної культу-
ри загалом”5. 

5 О .  А .  Стишов ,  Зазнач. джерело, с.101.
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STRESZCZENIE. W artykule zostały zaprezentowane rozważania dotyczące jednego 
z najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu emotywności w lingwistyce – wzajemnego 
przenikania się najważniejszych pojęć, które kształtują metajęzykową lingwistyczną teorię 
emocji — emocjonalności, ocenie, ekspresyjności. Analizę przeprowadzono pod kątem se-
mantycznym i pragmatycznym. Przedstawiono stosunek autora do szeregu skomplikowanych 
założeń metodologicznych w teorii i praktyce lingwoemotywności.

THE CORRELATION OF NOTIONS OF EMOTIONALITY, 
EVALUATION, EXPRESSIVENESS — A TOPICAL 

PROBLEM OF A LINGUISTIC THEORY OF EMOTIONS
VIRA SLIPETSKA
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ABSTRACT. The article focuses on the refl ections concerning the most topical issues of lin-
guistics of emotions: the correlation among the most important notions that form the metalanguage 
of a linguistic theory of emotions, is implied, — emotionality, evaluation, and exspressiveness. The 
analysis is done through the prism of semantics and pragmatics. The author’s attitude to certain meth-
odological issues of the theory and practice of linguistics of emotions has been represented.

Наприкінці ХХ ст. російський учений В. Шаховський запропонував ви окремити 
серед напрямків сучасної лінгвістики лінгвоемоціологію, або лінгвістичну 
теорію емоцій, частково розробивши її проблематику1. До розробки про-

блематики цього напряму долучилися й інші славісти — Т. Космеда2, Л. Малецкий3, 
М. Сарновский4 — та германісти — В. Жура5, Л. Покровська6, О. Філімонова7 й ін.

1 Див.: В .  И .  Шаховский , Эмоции: долингвистика, лингвистика, лингвокультурология, 
Москва, 2010; В .  И .  Шаховский , О лингвистике эмоций, Волгоград 1995.

2 Т.  Космеда , Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії 
оцінки, Львів 2000.

3 L.  Malecki , Kognitywna semantyka konceptu STRACH (na materiale wspolczesnej pracy ro-
syjskiej і ukrainskiej), Poznan 2012.

4 M. Sarrnowski , Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim: Kłótnia jako 
specyfi czna sytuacja komunikacji wеrbalnej, Wrocław 1999.

5 В .  Жура , Эмоциональный дейксис в вербальном поведении английской языковой лично-
сти, Автореф. дисс. канд. филол. наук, Волгоград 2000;

6 Я .  А .  Покровская , Отражение в языке агрессивных состояний человека (на материале 
англо- и русскоязычных художественных текстов), Автореф. дисс. канд. филол. наук, Волгоград 1998.

7 О .  Е .  Филимонова , Язык и эмоции в английском языке. Когнитивный и коммуникатив-
ный аспекты, Санкт-Петербург 2001.
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Наголосимо, що теорія лінгвістики емоцій щонайпослідовніше базується 
на досягненнях суміжних наук — філософії, психології, логіки, аксіології 
та ін. Як зауважує В. Шаховський, сучасні когнітивно-психологічні науки дово-
дять, що емоції багатофукційні: вони пов’язані з різними аспектами поведінки 
людини. Когнітивна функція емоцій дає поштовх до пізнання, „може ком-
пенсувати недостатність знань, стає каталізатором пізнавальних процесів”8. 
Обгрунтовується поняття емоційної комунікації, а в структурі мовної особистості 
виокремлюють пласт „емоційна мовна особистість”, або Homo seniens9: йдеть-
ся про наявність емоційної компетенції, що супроводжує чи накладається 
на компетенцію комунікативну й всі інші види компетенцій особистості.

З огляду теорії лінгвоемоціології, як видається, емоційність мовлення — 
це мовні прийоми і засоби вираження в мовленні емоційних станів, переживань 
мовця: схвалення, повага, шанування, ласкаве ставлення або несхвалення, зне-
вага, зверхність, іронія, насмішка і под. Емоційність — це свого роду чуттєва 
призма людини, через яку вона сприймає відповідний смисл, пов’язаний із пев-
ним звуковим комплексом. 

Живе мовлення завжди емоційне; емоційність — одна з ознак успішної 
риторики, оскільки вона демонструє залученість мовців у спілкування. Не-
знання вербальних і невербальних особливостей емоційного мовлення 
знижує комунікативну компетенцію мовців, зокрема й у міжкультурному 
спілкуванні, оскільки різні народи репрезентують різний рівень емоційності. 
Українці й росіяни, на відміну, наприклад, від англійців, є більш емоційними. 
Це загальновідома істина, але для успішної комунікації цією істиною необхідно 
оволодіти практично, знаючи специфіку вираження категорії емоційності 
в різних національних комунікативних просторах, тому й теоретичне питан-
ня щодо сутності поняття емоційності і її вияву в мові через відповідні мовні 
засоби, типові для кожної окремої лінгвокультури, є надзвичайно актуальним. 
Воно має добрі традиції дослідження, але залишає проблемні питання, які спо-
нукають до їхнього нового осмислення, що й продемонструємо в цій науковій 
розвідці.

У науковій лінгвістичній літературі із поняттям емоційність традиційно 
пов’язують поняття оцінки, адже емоційність виникає в разі, „коли оцінка 
проявляється як безпосередня реакція на події”10. Емоційна лексика, як відо-
мо, охоплює пласт слів, що мають, крім предметно-логічного значення, 
ще й оцінювальний компонент. Звичайно, оцінка буває інтелектуальна, тоб-
то безпристрасна, об’єктивно-характеризуюча, наприклад: високий чоловік 
чи молодий мужчина. У цьому разі йдеться про ознаки, характеристики людей, 
що є констатуючими, а не оцінювальними, а емоційна оцінка завжди 
супроводжується певними переживаннями, що є суб’єктивно-характеризуючими, 
наприклад про те саме можна сказати, але виражаючи власне ставлення, 
емоції — довгов’язий чоловік чи жовторотий мужчина. Емоційна оцінка, 
що виявляється в слові, це здатність лексичної одиниці виразити емоційне став-
лення до предмета мовлення, яке демонструє мовець. 

Однак термін емоційна оцінка не є однозначним, оскільки така оцінка 
може стосуватися не лише оцінювання, що має суб’єктивний характер 
і супроводжується почуттями, емоціями, але й об’єктивного оцінювання пев-

8 В .  И .  Шаховский , Эмоции: долингвистика, лингвистика…, с. 8.
9 Див.: Т.  Космеда , Ego I Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоден-

никового дискурсу, Дрогобич 2012, с. 49–55.
10 Е .  М .  Вольф , Функциональная семантика оценки, Москва 1985, с. 62.
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ного психічного стану, напр.: сумний, радісний, веселий, печальний: у цьо-
му разі, на думку Н. Арутюнової, емоційна оцінка — це різновид оцінки 
інтелектуальної11. 

Ю. Апресян також уважає, що причиною вияву емоції може бути інте лек-
туальна оцінка: „… власне емоція, чи стан душі”, зумовлені „станом речей, які 
людина сприймала чи спостерігала, і її інтелектуальною оцінкою цього стану”12. 

З цим, очевидно, потрібно погодитися, тобто слід розрізняти емоційну 
оцінку й оцінку емоційно-інтелектуальну, хоч не всі учені й виокремлюють та-
кий синкретичний тип оцінки. Натомість розрізняють оцінку чуттєву (більш 
тривалу, стабільну) і оцінку емоційну (тимчасову, змінну), оскільки перша є ви-
раженням почуттів, а друга — емоцій13. 

Однак уточнимо: джерелом оцінки є виключно „не-нейтральне ставлення 
мовця до змісту чи адресата мовлення”14, тобто позитивна чи негативна оцінка, 
що фіксує відхилення від певного „стандарту”15 чи існуючої у відповідному 
соціумі норми16, наприклад: малювати (норма, або „нульова”17 чи нейтраль-
на18 оцінка), але мазати, малякати (негативна оцінка). Той факт, що в основі 
кожної емоції лежить позитивна чи негативна оцінка, підтверджений характе-
ром сполучуваності значущих одиниць, порівн.: негативна / позитивна оцінка 
і негативне / позитивне почуття (емоція, стан). 

Крім того, безперечно, емоції (почуття) мають відповідний ступінь вира-
ження, певну інтенсивність: мають шкалу, що фіксує більшу чи меншу міру ви-
явлення емоцій (почуттів). Ця шкала пов’язана зі шкалою оцінки. Інтенсивність 
вираження емоцій (почуттів) має своїм наслідком логічне посилення виражен-
ня емоцій (почуттів), наприклад: Він спочатку шепотів від здивування, а потім 
закричав від відчаю. 

До речі, лінгвогендерологія доводить, що мовлення чоловіків більш чуттєве, 
а мовлення жінок — більш емоційне, тим самим доводячи, що ці феномени ма-
ють дещо відмінну реалізацію в мовленні, що, однак, потребує відповідного до-
ведення19.

Емоції (почуття) пов’язуються й із експресивністю їхнього вираження, тоб-
то ступенем виразності. „Емоційно-експресивне забарвлення слова пов’язане 
із його здатністю впливати на наші почуття, викликати у нас ті чи ті емоції. 
Коли ми визначаємо емоційно-експресивне забарвлення слова, визначаємо 
ті почуття, які це слово… в нас збуджує”20, порівн. також: „Експресивно забарв-
лене значення відображає прорив емоційного, суб’єктивного, зацікавленого 
певною особистістю ставлення в семантику слова”21. 

11 См.: Н .  Д .  Арутюнова , Язык и мир человека, Москва 1999, с. 198.
12 Ю .  Д .  Апересян , Избр. труды, в 2 томах, Москва 1995, т. 1, с. 368.
13 Див.: Т.  Космеда , Зазнач. джерело, с. 82–84.
14 С .  Е .  Никитина ,  Н .  В .  Васильева , Эксперименальный системній толковій словарь 

стилистических терминов, Москва 1996, с. 151.
15 А .  А .  Ивин , Основания логики оценок, Москва 1970, с. 38.
16 См.: Е .  М .  Вольф ,  О соотношении квалификативной и дескриптивной структур в семан-

тике слова и высказывания, [в:] „Известия АН СССР”. Сер. лит. и яз., Москва 1981, т. 40, № 4, с. 39.
17 См.: С .  С .  Хидекель ,  Г.  Г.  Кошель  Природа и характер языковых оценок, [в:] Лекси-

ческие и грамматические компоненты в семантике языкового знака, Воронеж 1983, с.11.
18 Див.: Т.  Космеда , Зазнач. джерело.
19 Див.: Т.  А .  Космеда ,  Н .  А .  Карпенко ,  Т.  Ф .  Осіпова  та ін., Гендерна лінгвістика 

в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика, Дрогобич-Харків 2014, с. 80–92.
20 В .  П .  Мурат, Об основных проблемах стилистики, Москва, 1957, с. 30. 
21 В .  Н .  Телия , Коннотативный аспект семантики номинативных единиц, Москва, 1986, с. 66.
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На думку дослідників, експресивність тексту — це „вираження мовними 
і мовленнєвими засобами стану мовця, його суб’єктивне ставлення до позначу-
ваних предметів і явищ дійсності”22. 

Емоції можуть реалізуватися на основі актуалізації різних чинників і ви-
являтися, як: 1) об’єкт позначення, що здійснюється насамперед за допомогою 
інтелектуально-оцінних слів, напр.: смуток, сум, печаль, радість; 2) об’єкт ви-
раження, напр. за допомогою вигуків на зразок Ой! Супер!23. 

Дослідники, безперечно, розрізняють вираження емоцій (почуттів) і пові-
домлення про них, відповідні мовні засоби розподіляються на такі, що опису-
ють емоції (почуття), і такі, що їх виражають24. 

Більшість експресивних одиниць мови не виражають емоції „в чисто-
му вигляді”, як вигуки, а суміщають номінативність і виразність25. Експре-
сивна номінація може стосуватися предмета, властивості і под., а виражає 
вона відповідне емоційне ставлення до цього предмета чи властивості. Одно-
часно простежуємо вираження й думки мовця, і його психічних переживань, 
що мотивовані відповідними намірами. У цьому разі маємо вияв не лише се-
мантики, але й прагматики — репрезентується номінація предмета, події, яви-
ща і т. д. та ставлення до них мовців, їхні оцінки. 

Виокремимо ще одну актуальну проблему теорії лінгвоемоцілогії. Мовне 
вираження емоцій часто ототожнюють з поняттям конотації, що простежуємо, 
наприклад, у працях таких російських учених, як Л. Бабенко26 чи Й. Стернін27. 
Очевидно, це методологічна неточність. Поняття конотації ширше, оскільки 
воно базується безпосередньо на понятті оцінки, зокрема й емоційної28.

Експресивне мовлення, як і емоційне, слугує насамперед для вираження 
емоцій (почуттів) мовця, але й має відповідний вплив на адресата. О. Вольф 
наголошує, що в мовленнєвих актах експресивність оцінювальних виразів ске-
рована на те, щоб посилити емоційний вплив на мовця29. 

Однак традиційно експресивність розуміють як ступінь виразності, ступінь 
впливової сили сказаного. Емоційна виразність і емоційний мовленнєвий вплив 
— „це не різні, відокремлені один від одного явища, а лише аспекти одного 
цілого”30, що визначаються стосовно різних учасників комунікації: а) адресанта 
(виразність); б) адресата (впливовість). 

Виразність передбачає можливість впливу. Емоційно-експресивний аспект 
висловлювання зорієнтований на усіх учасників комунікації — мовця і слухача, 
тому спробу протиставити виразність як спроможність номінативних одиниць 
передавати додаткову інформацію й виразність як здатність таких одиниць по-
силити авторський вплив на адресата не вважаємо доцільною. 

22 Л .  Ф .  Бердник , Риторический вопрос как экспрессивное средство, [в:] Риторика и син-
таксические структуры, Красноярск 1988, с. 96.  

23 Див.: В .  Д .  Сліпецька , Вербалізація негативних емоцій тенденції формування нового 
мовленнєвого стандарту, Дрогобич 2015, с. 250–255.

24 См.: В .  Г.  Гак , Языковые преобразования, Москва, 1998, с. 645–646.
25 См.: Е .  Ф .  Петрищева , Стиль и стилистические средства, [в:] „Стилистические ис-

следования”, Москва 1972, с.111.
26 Л .  Г.  Бабенко , Русская эмотивная лексика как функциональная система, Автореф. 

дисс. докт. филол. наук, Свердловск 1990.
27 И .  А .  Стернин , Общие особенности коммуникативного поведения народа: реальность 

или фикция?, [в:] „Язык, сознание, культура, этнос”, Москва 1994.
28 Див.: Т.  Космеда , Зазнач. джерело.
29 Е .  М .  Вольф , Функциональная семантика оценки, Москва 1985, с. 62.
30 Г.  В .  Колшанский , Соотношение субъективных и объективных факторов в языке, 

Москва, 1075, с.202.
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Експресивність традиційно розглядають як семантичну категорію, 
що „надає мовленню виразності на основі актуалізації взаємодії в смисловому 
аспекті мовних одиниць, висловлювання, тексту, оцінювального й емоційного 
ставлення суб’єкта мовлення до того, що відбувається у зовнішньому 
чи внутрішньому світі”31, однак експресивність більш логічно уважати праг-
матичною категорію, оскільки саме прагматика є тією гілкою філософії мови, 
що відповідає за реалізацію моделювання мовлення із певною метою.

Експресивними, звичайно, можуть бути інтонація, жест, міміка, графіка, 
слово, фразеологізм, низка образних засобів мовлення, але не емоції, 
що виражені цими засобами. Категорія емоційної оцінки є як семантичною, 
так і прагматичною, а власне експресія навряд чи може належати до семан-
тичних категорій. Це виключно категорія прагматики. Погоджуємося з Т. Кос-
медою, що не можна розглядати терміни емотивне значення та експресивність 
як синоніми, хоч така думка має місце в мовознавстві32. 

Емоційний стан може виражатися за допомогою: а) паралінгвістичних 
засобів — жестів, міміки, пози, графіки, тембру, темпу, гучності мовлення; 
б) мовними засобами — 1) суперсегментними, до яких насамперед відносимо 
інтонацію, адже „почуття виражаємо не стільки словами, скільки інтонацією”33, 
емфатичним наголосом; 2) системою сегментних засобів, зокрема й суто екс-
пресивних — тропами і фігурами.

Дослідники, як відомо, розрізняють, по-перше, експресивні засо-
би мовної системи — сегментні й суперсегметні, лексичні й фразеологічні, 
мовні й паралінгвістичні; по-друге, власне способи створення таких засобів 
в мовленні, серед яких передусім виокремлюють експресивні словотвірні за-
соби, експресивні деривати (мовні одиниці з виразною внутрішньою формою, 
метафоричні й метонімічні найменування і под.) і фігури, адже „фігуроване 
мовлення — це не що інше, як наслідок певного захоплення, мова пристасті”34. 

Отже, в термінологічне поле лінгвоемоціології насамперед входять поняття 
емоційність, оцінка та експресивність, що знаходяться в певних взаємозв’язках, 
доповнюючи одне одного. Кожне з цих понять відповідно залежить від іншого, 
моделюючи певні синкретичні зони, що породжують систему засобів мовлення 
для реалізації системи прагматичних настанов, повний корпус яких на сьогодні 
ще не окреслений.

Загальновідомо, що емотивна функція вважається однією з основних функцій 
мови. Вона, власне, й базується на актуалізації емоційності, експресивності 
й оцінки в мовленнєвих актах. Типологія можливих форм моделювання 
емотивної функції потребу подальшої розробки з урахуванням національної 
специфіки кожної мови. У цьому вбачаємо перспективу дослідження.

Мовлення сучасного суспільства, як видається, надмірно заангажова-
не емоціями, що реалізується з’явою психологічної напруги. Треба вміти мо-
делювати мовлення так, щоб емоційність не напинала напругу, а її знімала. 
Розробка системи мовних ходів для нейтралізації надлишкових емоцій — 
це те практичне завдання, яке допоможе розв’язати ґрунтовно розроблена теорія 
лінгвоемоціології.

31 В .  Н .  Телия , Экспрессивность, [в:] Русский язык: Энциклопедия, Москва, 1997, с. 637.
32 См. напр.: Русский язык: Энциклопедия… с. 639.
33 А .  М .  Пешковский , Избр. труды, Москва 1957, с. 177.
34 См.: Экспрессивная функция риторических фигур, [в:] B,  Vickers , In Defence of R heforis, 

Oxford, 1998.
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STRESZCZENIE. W artykule ukazano funkcjonowanie nazw liter oraz ich pochodnych 
w stylu publicystycznym. Scharakteryzowano główne funkcje danych jednostek językowych, 
specyfi kę ich leksykalizacji, semantyzacji, pragmatyki, tworzenie gry językowej za po-
mocą narzędzi grafi cznych. Dokonano opisu zaktualizowanych znaczeń, pojęć, wyrażeń 
okazjonalnych, abrewiatur, obrazowości językowej oraz terminów od nich pochodnych.
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IN MODERN UKRAINIAN PUBLICIST STYLE
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Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Drohobych — Ukraine

ABSTRACT. The article deals with the peculiarities of the functioning of letters names, 
language units and their derivatives in the publicist style. The functions of the analysed units, 
the specifi city of their lexicalization, semantisation, pragmatics and the modeling of the lin-
guistic game by graphic means are characterized. The actualized meanings, verbal images, 
occasionalisms, abbreviations and their derivatives are also described. 

Сучасний український публіцистичний дискурс значно впливає на форму-
вання та розвиток національної свідомості українців, зокрема й на їхню 
мовну свідомість, адже в публіцистиці послідовно відображено політич-

ні, соціально-побутові, економічні, культурні та інші явища, що відбуваються 
в суспільстві. Саме тому публіцистичний дискурс і викликає особливу увагу 
вчених-мовознавців. 

Публіцистичний дискурс досліджують такі українські лінгвісти, як І. Глу-
ховцева, О. Ільченко, Т. Космеда, М. Навальна, А. Нелюба, О. Стишов, Л. Стру-
ганець, О. Тараненко, О. Тимчук, та ін. Проте факт уживання лексикалізованих 
літер кириличного алфавіту й латиниці, їхня семантизація, прагматика, насам-
перед способи моделювання мовної гри на основі актуалізації графіки та інші 
маніпуляції звуко-буквами — малодосліджене мовне явище. Зазначене поши-
рюється й на публіцистичний дискурс, що й спробуємо частково розглянути 
в цій науковій студії.

З огляду на те, що публіцистичний стиль обслуговує сферу масової ко-
мунікації, основна його ознака — здійснення вдалого поєднання логіки ви-
кладу з актуалізацією емоційно-експресивних мовних засобів. На відміну від 
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інших стилів, публіцистичний виконує одночасно кілька функцій — впливовос-
ті, інформативності, експресивності1. Крім того, саме в публіцистичному сти-
лі найбільш активно функціонує суспільно-політична лексика, політичні лозун-
ги, заклики, риторичні запитання, моделюється іронія, гумор, сатира. Зауважмо 
також, що серед інших стилів цей виокремлює й висока емоційна напруга, що 
вимагає від журналістів новаторства та оригінальної мовотворчості, неабиякої 
лінгвокреативністі2.

Назви літер алфавіту чи — ширше — назви графем як самостійні слова 
з відповідним значенням уживаються в публіцистиці досить часто. Букви ки-
рилиці використовують і для назв самих газет чи журналів, наприклад літера Є 
стала назвою журналу, що інформує своїх читачів про розвиток у галузі будів-
ництва, архітектури, мистецтва та інтер’єру. Мета й завдання журналу — по-
знайомити читача з новинками в зазначених галузях. Журнал „Є” — це „істо-
рія” великих і малих фірм, підприємств та організацій3. Відомим є й журнал 
„Ї”, що окреслює актуальні питання української культури й політики. Наз ва 
журналу в цьому разі мотивована тим, що літеру „ї” вважають „найбільш наці-
ональною”, оскільки її немає в інших алфавітах світу.

Мова публіцистики, безперечно, дзеркало довкілля й наочна модель, ав-
торитет і репрезентант сучасної літературної мови. Газетне мовлення остан-
ніх років відображає мовну реакцію на суспільно-політичну перебудову. Лібе-
ралізація й демократизація мовлення дала змогу виразно „реалізувати свобо-
ду слова й фразотворчості”4. Завдяки „розкутості журналістів” актуалізуєть-
ся й мовна гра, зокрема простеж уємо моделювання графічної гри як різнови-
ду гри мовної. Зазначене явища репрезентує насамперед ненормативне вико-
ристання великої літери, що простежуємо передусім у заголовках, оскільки ве-
лика літера привертає особливу увагу читачів. Крім того, на цій основі ство-
рюються оказіональні слова, забезпечується оказіональне членування лексеми 
й формування нових смислів5. Використання великих літер спостерігаємо, зви-
чайно, і в самому текстовому матеріалі, що також дає змогу більше привернути 
увагу до конкретного смислу, який автор публікації прагне виокремити, напр.: 
Португальські вчені створили технологію, що дозволяє водіям буквально бачи-
ти КРІЗЬ авто, що їде попереду6.

Саме вираз „велика літера” почав моделювати відповідні смисли, що ма-
ють переважно позитивну конотацію — „про когось видатного, неповторно-
го, такого, що потребує абсолютного схвалення”, однак це може стосуватися 
й суб’єктів які, насправді, не є такими, але їх роблять спробу таким чином воз-
величити, що має місце в такому прикладі, де простежуємо актуалізацію худож-
нього засібу порівняння: „Я думаю, що в опозиції почалась недоумкуватість 

1 О .  Пономар і в , Стилістика сучасної української мови, Тернопіль 2000, с. 12.
2 Див.: С .  С .  Чорн а , Особливості функціонування емотивно-оцінної лексики в публі цис-

тич ному тексті (на базі німецької преси), [в:] „Держава та регіони”, сер. „Гуманітарні науки” 
2013, № 1, с. 39 .

3 Див.: Л .  І .  Собол ь , Номінації літер — джерело поповнення українського та російського 
ономастиконів, [в:] „Восточноукраинский лингвистический сборник” 2012, № 14, с. 7.

4 Т.  Ко смед а , О .  Хал іман , Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Гра-
ма  тика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики), Дрогобич 
2013, с. 89.

5 Там  само ,  с. 47–48.
6 See-Through System: водії зможуть бачити „крізь” авто, що йде попереду, [в:] Електрон-

ний ресурс: http://expres.ua/tech/2013/10/25/95867-see-through-system-vodiyi-zmozhut-bachyty-kriz- 
avto-yde-poperedu (доступ 10.03.2015).
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і слабкість думки, що переростає в понос антидержавних виступів. Прези-
дент Янукович виступає як державник з великої букви, який не просто сло-
вами, а кожною конкретною дією намагається об’єднати державу з розріз-
неної ковдри з клаптів в одну цілу соборну державу”, — зазначив Колеснічен-
ко7. Позитивна оцінка може стосуватися й певних реалій, об’єктів довкілля: 
Я можу багато розповідати про США — державу з великої букви. Не тому, 
що вона домінує у всіх сферах життя світу, навіть у нашому українському по-
буті, а тому, що вдалося переконатися у її могутності на власні очі8. Зазна-
чений вираз використовується часто у заголовках, напр.: „Людина з великої 
літери — Тетчер”9; „Вінничанин з великої літери. Інтерв’ю з Олександром 
Шеметом”10. У цьому разі актуалізується значення „гідна людина”, що готує 
читача до сприйняття більш серйозної інформації. 

Наведемо приклад зумисного членування слова, що відповідно виокремлює 
його в тексті й актуалізує важливий для автора статті смисл, концентрує увагу, 
порівн.: „Загалом, дали генералу завдання — організувати зразково-показову 
передачу нової техніки у ЗСУ. Бо ж Facebook незадоволений, Facebook цілком 
справедливо обурюється (справді, стільки грошей кудись-то дівається). Ціл-
ком справедливо, аб-со-лют-но (тобто — без сарказму)11.

О. Тимчук12 виокремлює такі механізми реалізації графічної гри: 1) ужи-
вання кількох великих літер поряд (ГАЗават — газетна публікація про „газо-
ву війну”, порівн.: газ і газават — священна війна мусульман проти невірних); 
2) підстановка малих літер між великими для виокремлення слова з метою ак-
туалізації відповідного смислу („Що заНАдТО, то недобре” — це назва публі-
кації про бомбування території Югославії силами НАТО; „…різниця для мене 
тут полягає в тому, що в західних областях цікавляться політикою, обурю-
ються „проТАКаними” можливостями тощо, а тут, на півдні, людей більше 
цікавить соціально-економічна складова”13), виділення однієї графеми в слові, 
оформлення літер жирним шрифтом або шрифтом іншого кольору; 3) викорис-
тання дефісу („Арт-обстріл” — назва естрадної групи клоунів і мімів. Сло-
во „артобстріл” означає „артилерійський обстріл”, а арт- є компонентом слів 
артист, артистичний). 

Н. Третяк зауважує, що серед фонетико-графічних способів мовної гри 
вагоме місце посідають пропуски, перестановки та додавання букв. Це яви-
ще яскраво ілюструє такий поширений приклад: приватизація — прихватиза-
ція: Так, дедалі більше проявляються негативні наслідки здійснюваної полі-
тики прихватизації промислових підприємств („Голос України”, 10.04.2003, 

7 Опозиції діагностували „недоумкуватість, що переростає в понос”, а Януковичу — „вели-
ку букву” і „два кінці”, [в:] Електронний ресурс: http://expres.ua/news/2011/12/30/57307-opozyciyi-
diagnostuvaly-nedoumkuvatist-pererostaye-ponos-yanukovychu-velyku (доступ 14.05.2015).

8 М .  Доман с ь ка , Все починається з вулиці part 1: як я в американців досвід перейма-
ла, [в:] Електронний ресурс: http://hromadske.volyn.ua/vse-pochynajetsya-z-vulytsi-part-1-yak-ya-v-
amerykantsiv-dosvid-perejmala/ (доступ 6.05.2015).

9 Людина з великої літери — Тетчер, [в:] Електронний ресурс: http://www.day.kiev.ua/uk/
article/den-planeti-osobistist/lyudina-z-velikoyi-literi-tetcher (доступ 24.05.2015).

10 Вінничанин з великої літери, [в:] Електронний ресурс: http://www.myvin.com.ua/ru/news/
stuff/19627.html (доступ 30.05.2015).

11 А він хотів стати заступником міністра — за зламані танки для АТО звільнено генера-
ла, [в:] Електронний ресурс: http://expres.ua/news/2015/01/11/123585-vin-hotiv-staty-zastupnykom-
ministra-zlamani-tanky-ato-zvilneno-generala (31.05.2015).

12 О .  Тимчук , Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові, Київ 2003, с. 4.
13 Т.  Ко смед а ,  О .  Хал іман , Зазнач. джерело, с. 89.
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с. 6); У листі просять Прем’єра вжити заходів, аби перешкодити криміналь-
ній „прихватизації” майна і корпоративних прав держави („Україна Молода”, 
7.07.2005, с. 8); Невгрипущий президент. А ні очікувана у Монголії небувала по-
суха, ані люта суміш грипу й пневмонії, яка вибухнула у Гонконгу, не спинили ві-
зиту туди президента Леоніда Кучми („Українське Слово”, 10–16.04.2003, с. 6) 
— лексема невгрипущий викликає асоціацію зі словом невмирущий14. 

Активно застосовуються для моделювання мовної гри в сучасній публі-
цистиці й абревіатури, ініціальні букви, прізвища або його частини як корене-
ві морфеми для новотвору: ПроСРНАли (заголовок), порівн.: До речі, про Срну, 
який взяв і обі..., даруйте, обламався, спочатку не забивши, а потім створив-
ши пенальті. Навіщо цей емоційний хорват на прізвисько „За дурною головою 
і ногам нема спокою” взявся виконувати 11-метровий вирок, коли поруч бра-
зильців було до біса?” („Аргумент”, 16.03.2005, с.18) (автор статті інформує, 
що Срна — прізвище футболіста-легіонера, що й пояснює механізм моделю-
вання мовної гри); А за рік до того нинішній „ПРОТЕвник”, — писав Джагіров 
— ведучий телепередачі „Проте” („Україна Молода”, 19.03.2004, с. 3); Обурення 
головного КПУшника (Петра Симоненка) не мало меж („Українське Слово”, 
24–30.03.2004, с. 9); ЄЕПнути по-львівськи. Попри те, що емоцій було більше, 
ніж здорового глузду, львівська антиЄЕПівщина вкотре засвідчила (особливо 
для Росії): будь-які кроки Кучми уважно відслідковуються в Галичині („Аргу-
мент”,02.10.2003, с. 3), де ЄЕП — єдина економічна політика; Хто розПЛЮ-
Щить кризу („Без цензури”, 17–23 05.2007, с. 5), що утворилось від прізвища 
політика І. Плюща15. Як бачимо, часто мовна гра „зосереджується” на обігру-
ванні прізвищ відомих політиків, тобто в гру включають власні назви. 

У мові сучасної газети простежуємо також факт уживання українських 
паремій, що містять назви літер алфавіту як сучасних, так і тих, що вийшли 
з ужитку. Простежуємо активне функціонування фразеологізмів, що мають про-
сту форму вираження: спрощене оформлення полегшує подачу інформації про 
щось складне. Крім того, загальновідомо, що паремії економні за структурою 
і значущі за змістом, характеризуються підвищеною емоційно-експресивною 
виразністю, що забезпечує створення яскравих картин, образів та викликає від-
повідну емоційну реакцію читача. Л. Устенко акцентує, що неконкретизована 
адресатність фразеологізмів уможливлює звертання до публіки загалом та до 
кожного читача зокрема16, що актуалізує інтимізацію, створює ефект довіри до 
повідомлюваного.

В авторській картотеці мають місце приклади вживання фразеологізмів 
з назвами літер, що проектується на моделювання заголовків публіцистичних 
статей. Відомо, що саме в заголовках згорнуто відображається зміст самого тек-
сту, що допомагає читачеві спрогнозувати, про що йтиметься в статті. Заголо-
вок публікації впливає на сприйняття всього тексту. Щоб актуалізувати вдалий 
заголовок, журналіст повинен володіти майстерністю, дотепністю та професій-
ністю17. Наведемо кілька типових прикладів, де використано відомі фразеоло-

14 Н .  Тр е тя к , Мовна гра як засіб комунікативного впливу на читача (на матеріалі ЗМІ), 
[в:] „Мова і суспільство” 2012,  № 3, с. 310. 

15 Там  само ,  с. 310.
16 Л .  Ф .  Уст ен ко , Особливості функціонування фразеологічних одиниць у різних стилях 

української мови, [в:] „Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гого-
ля”, 2011 , с. 43.

17 В .  М .  Михайл ен ко , Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського 
тексту, [в:] „Наукові записки Інституту журналістики”, 2013, т. 50, с. 239.
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гізми: „Якщо уряд не знає азів економіки — гріш йому ціна”18; „Парламентські 
комуністи не знають азів історії ВЛКСМ”19. Уживання в заголовку усталеного 
виразу, що містить назву кириличної літери, яка вийшла з ужитку, вдало моде-
лює сатиричний ефект та негативну оцінку; у цьому разі актуалізовано значен-
ня „не володіти елементарними знаннями”. Ця усталена мовна одиниця має до-
бру традицію використання в живому мовленні українців.

У заголовках „Суркіс розставив крапки над «і» щодо Хачеріді і Блохіна”20 
і „Кіровоград: Віталій Ковальчук та Ігор Козуб розставили всі крапки над 
«І»”21 спостерігаємо актуалізацію ще одного усталеного виразу з уживанням лі-
тери „і”, що також репрезентує образність, реалізує оцінну й асоціативну функ-
ції і є типовою моделлю публіцистичного дискурсу, що супроводжує означен-
ня відповідної дії, здійсненної певною особою, напр.: Азаров розставив крап-
ки над „і” — рішення про призупинення підписання УА з ЄС було „єдиним пра-
вильним” 22.

Заголовок „Ні бе, ні ме, ні кукуріку”23 на перший погляд прогнозує актуа-
лізацію комізму, гумору, однак, коли читач ознайомлюється з текстом, то розу-
міє, що гумористичного ефекту не виникає, порівн.: „Львівські Обсервації. Ко-
лись в совєтських тюрмах, викликаючи на допит, прізвищ не називали, аби в ін-
ших камерах не чули, а гукали: „Кто на «Ме» («Ве», «Ге»)? Вихаді!”. У цьому 
разі заголовок породжує ефект „обманутого очікування”.

Отже, заголовки, що містять усталені вирази з назвами літер, вдало реалі-
зують авторські задуми, моделюють виразність й емоційність дискурсу. Зазна-
чені одиниці яскраво репрезентують феномен прецедентності. 

У заголовках публіцистичних текстів простежуємо явище лексикаліза-
ції, семантизації назв літер, що моделюють відповідні значення, експліковані 
в змісті статті. У такому разі лише за умови того, що читач прочитає статтю, 
йому стане зрозумілою семантика й прагматика відповідної лексикалізованої 
літери. Зазначене сприяє моделюванню загадки та оригінальності мовлення, 
порівн.: „Між «Г» і «Д» генпрокурор Ярема вибрав перше”24; „Два «г» Вiталiя 
Кличка”25.

Семантизація назв літер, звичайно, актуалізуються і в текстах: простежує-
мо наявність відповідних типів такого вживання, що вказує: 1) на позначення 

18 Якщо уряд не знає азів економіки — гріш йому ціна, [в:] Електронний ресурс: http://ga-
zeta.dt.ua/ECONOMICS/yakscho_uryad_ne_znae_aziv_ekonomiki__grish_yomu_tsina.html (доступ 
12.04.2015).

19 Парламентські комуністи не знають азів історії ВЛКСМ, [в:] Електронний ресурс: http://
news.meta.ua/archive/03.09.13/cluster:31845477-Parlamentski-komunisti-ne-znaiut-aziv-istoriji-
VLKSM (доступ 17.03.2015).

20 Суркіс розставив крапки над „і” щодо Хачеріді і Блохіна, [в:] Електронний ресурс: http://
www.unian.ua/politics/822085-surkis-rozstaviv-krapki-nad-i-schodo-hacheridi-i-blohina.html (доступ 
20.06.2015).

21 Кіровоград: Віталій Ковальчук та Ігор Козуб розставили всі крапки над „і”, [в:] Електрон-
ний ресурс: http://gre4ka.info/polityka/6261-kirovohrad-vitalii-kovalchuk-ta-ihor-kozub-rozstavyly-
vsi- krapky-nad-i-video (доступ 27.04.2015).

22 Азаров розставив крапки над „і” — рішення про призупинення підписання УА з ЄС було 
„єдиним правильним”, [в:] Електронний ресурс: http://news.fi nance.ua/ua/~/1/0/all/2013/11/22/ 
313448 (доступ 12.04.2015).

23 Ні бе, ні ме, ні кукуріку, [в:] Електронний ресурс: http://zik.ua/ua/news/2010/06/08/231876 
(доступ 31.03.2015).

24 Між „Г” і „Д” генпрокурор Ярема вибрав перше, [в:] Електронний ресурс: http://expres.
ua/news/2[]014/10/24/117455-mizh-g-d-genprokuror-yarema-vybrav-pershe (доступ 18.04.2015).

25 Два „г” Вiталiя Кличка, [в:] Електронний ресурс: http://expres.ua/main/2012/06/27/70595-
dva-g-vitaliya-klychka (доступ 12.05.2015).
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неозначених географічних об’єктів, порівн.: Так вийшло, що нам потрібно було 
перевезти полоненого сепара на ім’я Міша з пункту А в пункт Б, але по доро-
зі ми згадали, що вже давненько нічого не їли26. Зауважимо, що номінації нео-
значеного об’єкта зазвичай використовували латинську літеру „N”. Цей факт 
мотивує з’яву відповідних похідних — неозначеного прикметника займенни-
кового типу „енний”, що часто використовується в публіцистичному дискур-
сі в сполученні з іменником „кількість” і має значення „неозначена, але вели-
ка кількість чогось або когось, що стосується істот, партій, дій, явищ, часу, віку, 
простору”, порівн.: Я здавала двічі свої відбитки пальців, в моєму багажі ри-
лися енну кількість разів, навіть мене саму дуже ретельно оглядали27; При-
йде час, і люди зрозуміють, що дробити демократію на енну кількість полі-
тичних сил, це шлях до знищення28; „Ми знову розводимо енну кількість тих 
чи інших актів для того, щоб показати, що процес йде. Ключове питан-
ня, куди він йде”, — додав Яценюк29; „Донбас, на жаль, край історичний, до-
сить каторжанський. І звільняти в квітні по амністії енну кількість людей, 
це на 90% поповнювати ряди найманців і титушек”, — сказано в повідомленні30; 
Я не сумніваюся в тому, що російська армія може зайти на територію Укра-
їни. … Вона може пройти енну кількість кілометрів углиб31; Виходжу на 
вулицю і намагаюся забути про те, що живу в Києві енну кількість років32; 
Енна кількість мільйонів людей33 та ін.; 2) на означення певної „секретності”, 
закодованості, що стосується слова „план”, при цьому використовуються лі-
тери і кирилиці, і латиниці, порівн.: НАТО вже підготував плани „А”, „В” 
і „С” щодо України34; Україна має і „план А”, і „план Б” для зупинки газо-
вого шантажу Росії35; Проте, оскільки відомо, що Путін не завжди виконує 
міжнародні зобов’язання, в України є „план Б”36; Вона також зазначила, що 
існує так званий „план Ч” на випадок початку масштабних військових дій, 

26 Бійці батальйону „Донбас” захопили голодного бойовика і нагодували його в ресторані, 
[в:] Електронний ресурс: http://expres.ua/video/2015/02/21/126982-biyci-batalyonu-donbas-zahopy-
ly-golodnogo-boyovyka-nagoduvaly-yogo-restorani (доступ 22.05.2015).

27 М .  Доман с ь ка , Все починається з вулиці [part 1: як я в американців досвід перейма-
ла], [в:] Електронний ресурс: http://hromadske.volyn.ua/vse-pochynajetsya-z-vulytsi-part-1-yak-ya-
v-amerykantsiv-dosvid-perejmala (доступ 8.04.2015).

28 Б .  З а г р е в а : Прийде час, і люди зрозуміють, що дробити демократію на енну кількість 
політичних сил, це шлях до знищення, [в:] Електронний ресурс: http://toplutsk.com/look-news_102.
html (3.04.2015).

29 Ми знову розводимо енну кількість тих чи інших актів, [в:] Електронний ресурс: http://for
-ua.com/article/258540 (доступ 21.04.2015).

30 На танках терористів воюють колишні зеки: опубліковані фото докази, [в:] Електрон-
ний ресурс: https://ukr.media/ukrain/212795/ (доступ 10.04.2015).

31 С .  Висоц ь кий , На з а х и с т України від Росії стане увесь народ, [в:] Електрон-
ний ресурс: http://time-ua.com/novini/ukraina-i-svit/9446-na-zahist-ukrani-vd-ros-stane-uves-narod--
visockiy (доступ 22.05.2015),

32 Гість у горлі. Як переселенці зі сходу обживаються у Києві, [в:] Електронний ресурс 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3416160-korrespondent-hist-u-horli-yak-pereselentsi-zi-
skhodu-obzhyvauitsia-u-kyievi (доступ 22.05.2015).

33 Українська молодь не забуде …, [в:] Електронний ресурс: http://www.day.kiev.ua/uk/ar-
ticle/panorama-dnya/ukrayinska-molod-ne-zabude (доступ 10.04.2015).

34 НАТО вже підготував плани „А”, „В” і „С” щодо України, [в:] Електронний ресурс: http://
expres.ua/world/2015/01/23/124576-nato-vzhe-pidgotuvav-plany-s-shchodo-ukrayiny (доступ 30.05.2015).

35 Україна має і „план А”, і „план Б” для зупинки газового шантажу Росії, [в:] Електронний 
ресурс: http://expres.ua/digest/2014/05/18/106626-ukrayina-maye-plan-plan-b-zupynky-gazovogo-shan-
tazhu-rosiyi (доступ 22.03.2015).

36 Там само.
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але не захотіла його обговорювати... 37; 3) указівку означеної сукупності, що має 
окреслену межу: при цьому можуть застосовувати різні графічні вираження — 
як малі, так і великі літери, порівн.: А Тимошенко у своїй заяві чітко наголосила: 
„Я боролася, борюся і боротимуся за свою повну правову реабілітацію, знят-
тя з мене всіх абсурдних, від «а» до «я» сфальшованих звинувачень, за повер-
нення до повноцінного політичного життя...”38; „Були провокаційні моменти, 
але ми контролюємо процес. Ми виконуємо від «А» до «Я» рішення верховно-
го головнокомандувача — президента України”, — сказав глава Міноборони39; 
4) лексема буква семантизує значення „формальний, формалізм”, що відобра-
жено й у фразеологізмі, який ужитий у такому прикладі: Глава ООН ще раз за-
кликав вирішувати всі питання “виключно відповідно до духу і букви Мінсько-
го протоколу і меморандуму40. Указане значення закріплено також за словом 
„буквально”, що, зрозуміло, є похідним від „буква” і виконує роль дискурсив-
ного слова в мовленні українців, що відображено й у публіцистичному тексті, 
зокремо окреслено такі смисли, як „в прямому розумінні”, „практично”, „ви-
ключно”, „винятково”, „безпосередньо”, напр.: Скажімо, щитоподібна зало-
за, від роботи якої залежить буквально все: нервова, серцево-судинна систе-
ма, мозкова і психічна діяльність, репродуктивна й ендокринологічна функції41; 
Не міг не впізнати, адже біля тіла Олександра лежала куртка Коки: букваль-
но перед виїздом з Іловайська хлопці обмінялися верхнім одягом (Кока, котрий 
нині проходить реабілітацію в санаторії, шкодує, що не зміг зберегти нову 
Сашину куртку: коли потрапив у полон, її відібрали сепаратисти)42; Ніч піс-
ля закінчення фіналу мій телефон буквально розривався від дзвінків, син навіть 
не міг заснути від того43; Колесніков заповів „буквально давити” правоохо-
ронців і пояснив, чому Янукович переможе „конюхів” опозиції44 та ін.; вираз 
ні на йоту також репрезентує значення дискурсивних слів, зокрема вира-
жає смисли „зовсім; жодним чином”, напр.: Він також підкреслив, що Іран 
ні на йоту не відступить від своїх прав в атомній сфері45; 5) значення уста-
леного виразу як альфа і омега — „щось просте, звичне”: Підкуп виборців — 
як альфа і омега, як головне правило афериста, бажаючого пролізти в Раду46; 

37 Гонтарєва про курс на 2015 рік, таємний „план Ч” та власну відставку, [в:] Електрон-
ний ресурс: http://expres.ua/news/2014/11/10/118776-gontaryeva-kurs-2015-rik-tayemnyy-plan-ch-
vlasnu-vidstavku (доступ 13.05.2015).

38 Справа Тимошенко: фінішна пряма, [в:] Електронний ресурс: http://www.lvivpost.net/po-
lityka/n/22442.

39 Армія виконує наказ про припинення вогню від «А» до «Я», — Міноборони, [в:] Електрон-
ний ресурс: http://www.theinsider.ua/politics/53aea9621d4d6/ (доступ 7.04.2015).

40Радбез ООН: США закликали посилити тиск на Росію, [в:] Електронний ресурс: http://
www.bbc.co uk/ukrainian/politics/2014/11/141112_ukraine_un_security_hk (доступ 31.05.2015).

41 Ю .  Ко син с ь ка , Щит для щитовидки, [в:] Електронний ресурс: http://www.umoloda. 
kiev.ua/ number/2619/218/92116/ (доступ 13.03.2015).

42 Г.  Ярошенко , Viva надія, Viva вікторія, [в:] Електронний ресурс: http://www.umoloda. 
kiev.ua/ number/2619/283/92136/ (доступ 15.04.2015).

43 В .  Самч енко , Мажорні ноти перемоги, [в:] Електронний ресурс: http://www.umoloda. 
kiev.ua/ number/2620/211/92146/ (доступ 15.04.2015).

44 Колесніков заповів «буквально давити» правоохоронців і пояснив, чому Янукович переможе 
«конюхів» опозиції, [в:] Електронний ресурс: http://expres.ua/digest/2013/11/09/96658-kolesnikov-
zapoviv-bukvalno-davyty-pravoohoronciv-poyasnyv-chomu-yanukovych (доступ 15.04.2015).

45 Іран не довіряє Заходу, Захід не довіряє Росії, [в:] Електронний ресурс: http://www.newsru.
ua /arch/press/30oct2009/ira.html (доступ 13.06.2015).

46 Брат одіозного політика втрапив до кримінальної історії, [в:] Електронний ресурс: 
http://expres.ua /news/2014/10/05/115835-brat-odioznogo-polityka-vtrapyv-kryminalnoyi-istoriyi (до-
ступ 18.05.2015).
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Альфа і Омега: причини розквіту і занепаду цивілізацій47; в окремих випадках 
журналісти декодують смисл використаних виразів, відповідно їх інтерпретую-
чи, порівн.: ОСВІТА — АЛЬФА І ОМЕГА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. „Це не про-
сто необхідне, це — аксіома, бо освіта була й буде альфою й омегою держав-
ної політики”, — стверджує … Ганна Маслай48; 6) певна вербалізована ситу-
ація може сприяти створенню словесного образу, з’яві смислу, що мотивований 
фактом відповідного написання літер у слові — правильного чи неправильно-
го; неправильне написання актуалізує смисл „перекручення дійсності”, порівн.: 
Я простягаю Георгієві блокнот, щоб він написав у ньому своє прізвище. Хві-
чіа, пише Георгій. І відразу ж застерігає: наприкінці буква „а”. Це росіяни мені 
в армії колись постійно неправильне „я” приписували. О не переймайся, Георгію, 
я не росіянка і не перекручую дійсність49. В іншому випадку увага актуалізована 
на аналізі буквеного складу слова, щоб змоделювати смисл „звичний, нічим не 
виокремлений формально, але глибокий за змістом, сутністю, вагомістю”, напр.: 
Голодомор… Здавалося б, звичайне собі слово з дев’яти літер, а скільки в ньо-
му вміщається болю, відчаю, втрат, перекреслених мрій і не втіленого в жит-
тя. Голодомор… П’ять приголосних літер і голосна, піднесена до четверто-
го ступеня. 1932–1933 роки — 2003 рік — транзит через долі тих, хто зміг 
і кому страшенно пощастило вижити50; мовна гра породжується на основі ак-
туалізації абревіатури, що репрезентує образ значущості, напр.: Три дорогі бук-
ви, що мають вплинути на статок дрібних банків. Дрібні банки намагаються 
підвищити свою вартість, заявляючи про майбутні ІРО (Контр, № 30, 2006)51.
Відповідної конотації набуло й слово „абетка”, похідне від перших двох назв 
алфавіту, що актуалізується в публіцистичному дискурсі. Ця лексема поєднана 
з аксіологічно маркованими словами, моделюючи значення позитивної чи нега-
тивної оцінки, напр.: Бандерівська абетка. І хоч герой мальований, а віршова-
на „Повстанська абетка” про життя і пригоди юного вояка УПА розрахова-
на на дошкільнят та школярів початкових класів, вона вже встигла декого на-
лякати52; Фарбники, консерванти, стабілізатори, емульгатори тощо — син-
тетичні добавки, що входять до складу продуктів харчування. Харчові абетки 
й математики („Україна Молода”, № 181, 2009).

У публіцистичному дискурсі активно використовують і складноскороче-
ні слова. Це насамперед літерно-звукові лексичні скорочення (абревіатури). 
На думку І. Виклюка, зазначене зумовлено тим, що їхня присутність у мові га-
зет указує на „належність до певної усталеності”. З іншого боку, тенденцію 
до економії простежуємо через відсутність в абревіатурах певних емоційних 
та оцінювальних характеристик53. 

47 Альфа і Омега: причини розквіту і занепаду цивілізацій, [в:] Електронний ресурс: http://
untp.org.ua/ index.php?id=949 (доступ 3.05.2015).

48 Освіта — альфа і омега державної політики, [в:] Електронний ресурс: http://vip.volyn.ua/
blog/osvita-alfa-i-omega-derzhavno-politiki (доступ 13.05.2015).

49 М .  Орел , Цю імперську машину треба зупинити, [в:] Електронний ресурс: http://www. 
umoloda.kiev.ua/number/2618/283/92087/ (доступ 13.05.2015).

50 Українська молодь не забуде …, [в:] Електронний ресурс: http://www.day.kiev.ua/uk/ar-
ticle/panorama-dnya/ukrayinska-molod-ne-zabude (доступ 21.05.2015).

51 О .  І л ьч е н ко , Вербалізоване „обличчя” сучасного суспільства: словник метафоричних 
сло во сполучень української преси (2000 – 2010 рр.), Харків 2011, с. 186.

52 С .  Мичко , Бандерівська абетка. Хлопчик-повстанець iз Тернополя поїхав завойову-
вати схід і південь, [в:] Електронний ресурс: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2618/116/92103/ 
(доступ 22.05.2015).

53 І .  В .  Виклюк , Специфіка функціонування абревіатур у сучасній турецькій пресі, [в:] 
Електронний ресурс: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?... (доступ 24.03.2015).
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У сучасному газетному мовленні вживання абревіатур пов’язано з соціаль-
ними й політичними подіями, що мають місце в Україні: активізовано вживан-
ня абревіатур на зразок РНБО, АТО, ДНР, ЛНР, РФ, РФ-ВАИ, танкова брига-
да ЗСУ, БТР, гранатомети РПГ-25, РПГ-18, РПГ-26, ДУК „Правий сектор”, 
батальйон „ОУН”, Львівська ОДА чи ЛОДА та ін. Наведемо декілька прикла-
дів контекстуальних уживань зазначених мовних одиниць зі щоденної львів-
ської газети „Високий Замок”: „Серед військових журналістів він найбільше 
прослужив в АТО — майже сім місяців (№ 31 (5287), с. 3); „Також ми звернули-
ся із запитом до Львівської ОДА, відповіді наразі не отримали…” (№ 31 (5287), 
с. 3); „На територію частини в’їхали три БТРи з російським спецназом…” 
(№ 31 (5287), с. 3); „Одна з танкових бригад ЗСУ, де воює Солодько, якраз пе-
режила найважчі моменти цієї операції” (№ 31 (5287), с. 7); Десь там поруч 
із Борисом, у Пісках, в складі ДУК „Правий сектор” нас захищає і Юрко Вовко-
гон (№ 31 (5287), с. 7); „Її на дорогах супроводжувала військова автоінспекція 
РФ-ВАИ (№ 31 (5287), с. 3); „Вулицями кримських міст пересувалась військова 
техніка РФ, без узгодження з українською стороною” (№ 31 (5287), с. 3). 

Спостерігаємо активне вживання новоутворень від указаних абревіа тур, 
порівн.: „Керівництво лісгоспу прикривається «АТОшниками»” (№ 31 (5287), 
с. 3); „Як бути ОУНівцями — ми вже знаємо, як бути добровольцями — теж” 
(№ 31 (5287), с. 7).

С. Чемеркін простежив, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в мов-
ній практиці українців поширилося використання вкраплень латинської графі-
ки. Найчастіше використовують номінації англійською і французькою мовами. 
Основна частина таких лексем — власні назви компаній, організацій на зра-
зок McDonalds,WWF”54, порів. також: „Директор Львівської філії IТ-компанії 
EPAM SYSTEMS Михайло Лазор в оригінальний спосіб відреагував на те, що 
його висміяли у соцмережах” („Високий замок”, № 31 (5287), с. 1). У наведено-
му вище контексті запис кириличних літер графічно дещо подібний до запису 
літер латиниці. Проте в наступному реченні цієї ж рубрики зустрічаємо лексе-
му, що утворена від буквеної абревіатури IT: саме літеру латиниці „I” читають 
як „ай”, порівн.: „Айтішник” припаркував своє авто на газоні біля торгово-
розважального центру King Cross Leopolis” („Високий замок” № 31 (5287), 
с. 1). Простежуємо варіативність у написанні слів з використанням латиниці 
й кирилиці паралельно, певну мовну конкуренцію — смс-повідомлення і sms-
повідомлення.

На думку вчених, неприпустимо кодифікувати слова з латинськими літе-
рами в загальномовних словниках, адже вони не є знаками хімічних елемен-
тів, в основі яких латинська графіка, чи символи на позначення фізичних ве-
личин, що записані латинськими чи грецькими літерами, які не є мовними зна-
ками і в словниках подані українською мовою55. Однак у словнику неологіз-
мів А. Нелюби зафіксовано лексеми, побудовані на основі актуалізації літер 
та їхні відабревіатурні варіанти, подані й кириличними знаками українського 
алфавіту, і знаками латиниці, порівн.: Есемеска — еСеМеС. Повідомлення че-
рез SMS. Для цього потрібно надіслати SMS зі своїми завданнями (а якщо мо-
білка найкрутіша на весь потік — навіть зазнімкувати клятий білет та від-
правити „есемеску”) (ПіК, 25/03, с. 31); Есемесний — есемес. Ознака, сто-
совна до есемес (SMS). Настала епоха SMS літератури. Може, вона буде 

54 С .  Чемер к і н , Чи потрібні нам латинські літери?, [в:] „Культура слова” 2011, № 74, с. 120.
55 С .  Чемер к і н , Чи потрібні нам латинські літери? …, с. 121.
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міні-епохою. Може, це просто жарт. Отож, перед вами перша спроба есе-
месної літератури (ЛУ, 40/07, с. 8); Есемеснути — есемес (SMS) — есемес-
к(а). Дія (процес) — відправлення SMS-повідомлення або есемески. Зараз 
есемесну, а потім... (із розмови між підлітками); Есемесочка — есемеск(а) 
к/ч о/о. Зменшено-пестливим до есемеска. Ця есемесочка надійшла нам від Ла-
риси (Фаворит: Вітальня, 07.06.07)56.

Зауважимо, що відабревіатурні лексеми також активно вживають у газетах. 
На думку О. Стишова, цьому сприяють тісно пов’язані ектралінгвальні та ін-
тралінгвальні явища, зокрема такі, як наприклад, процес демократизації, мов-
ностилістична свобода авторів публікацій, що вже ілюструвалося вище, акту-
алізація ролі особистості, а також бажання журналістів експресивно, влучно 
та емоційно передавати інформацію, дотримуючись при цьому усталеного стан-
дарту57. М. Навальна поділяє подібні номінації на дві тематичні групи найме-
нувань осіб, що утворюються від назв-абревіатур: 1) відабревіатурні іменни-
ки, утворені за допомогою суфіксів -ець / -івець, -овець та -іст/ -ист, -к, -ник, 
на позначення осіб, приналежних до певної політичної партії, блоку чи громад-
ського об’єднання, а також носіїв певних ідей чи переконань; 2) відабревіатур-
ні прикметники з суфіксами -ськ, -івськ / -овськ, що вказують на приналежність 
особи до певної партії чи політичного блоку. 

Подібні відабревіатурні лексеми є в словнику А. Нелюби, порівн.: 
ДАТівець — ДАТ т/т’. Особа-учасник музичного гурту „ДАТ”. Перейняв-
шись художньо-мультяшними настроями, що витають в атмосфері побли-
зу будинку, де проживають ДАТівці, музиканти вирішили створити власний 
мультфільм групи (солістика „ДАТ”, Люда, за освітою художник) (ПіК, 18/02, 
с.49)58; Єцівець — ЄЦ ц/ц’. Особа-учасник, прихильник партії ЄЦ [Єдиний 
центр]. Принаймі єцівці уже заявили про свої наміри... (ICTV: Факти тижня, 
06.03.08)59; ЖЖист — ЖЖ. Особа-користувач ЖЖ (Живого журналу). Тепер 
і злобні ЖЖисти можуть читати наші теми (http://center/lviv/ua, 02.01.07)60; 
Есендівський — есенд(е) д/д’. Ознака за віднесеністю до есенде (СНД — Спів-
дружність Незалежних Держав). Тим більше — саме наш Президент очолює 
тепер раду есендівських глав держав (на правах „запрошеного професора”, 
бо ж Україна юридично не є членом СНД) і піклується тепер про всю свою не-
осяжну Співдружність (ЛУ, 4/04, С. 1)61; ЄСівський — ЄС с/с’. Ознака за віднесе-
ністю до ЄС (Європейський Союз)... а уряд неспроможний переконати громадян, 
що польські ціни рівнятимуться з ЄСівськими протягом 20 найближчих років, 
аж поки не зрівняються зарплати... (ПіК, 15/04, с. 18)62. У публіцистичних текс-
тах зустрічаємо відабревіатурні іменники з суфіксом -н: Есесеня — есес-івець 
я/я с/с. Молодий (дитина) есесівець. Раптом з дверей висунувся молоденький, 
ще не зовсім дитина, есесівець... Можливо, і те есесеня, яке хотіло мене покалі-
чити, ще десь сновигає поміж людьми... (Є. Дудар, „Реставраторам”)63 чи Еме-
несник — еменес. Особа, яка має стосунок до еменес (МНС — Міністерство над-

56 А .  Нелюба , Словотворчість незалежної України. 1991 – 2011: словник, Харків, 2012, с. 156.
57 О .  Стишов , Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової 

інформації), Київ 2003, с. 128.
58 А .  Нелюба , Зазнач. джерело, с. 112.
59 Там  само ,  с. 170.
60 Там  само ,  с. 172.
61 Там  само ,  с. 157.
62 Там  само ,  с. 170.
63 А .  Нелюба , Зазнач. джерело, с. 157.
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звичайних ситуацій]. Цистерна з фосфором належали бізнесовим структурам. 
А беркицьнулася — і перейшла у власність еменесників і пожежників (Ю. Бе-
реза, Хай живе громадськість!)64. Активізувалося вживання й прикметників 
з суфіксом -шн, -ов, -н. Такі приклади також бачимо в словнику А. Нелюби, по-
рівн.: Есбеушний — есбеу. Ознака за віднесеністю до есбеу [Служба безпеки 
України]. 25 березня — День Служби безпеки України... Вгадайте, чиє профе-
сійне свято відзначається після есбеушного? (ПіК, 8/03, с. 39)65; ГУЛАГовий 
— ГУЛАГ. Ознака за стосовністю до ГУЛАГу, пов’язнаний із Гулагом. Витон-
чений, вродливий, напрочуд освічений юнак на 8 років ...потрапив у цупкі спле-
ти ГУЛАГового пекла, пережив катування, неодноразові голодовки, моральний 
і психологічний терор і все-таки все витримав... (Дж. Мейс. Сльоза з полону 
йде)66; Еменесний — еМеНеС. Ознака, пов’язана з еМеНеС (міністерство над-
звичайних ситуацій). Ані міського, ані еменесного керівництва на місці не опи-
нилося (СТБ: Вікна-Новини, 31.10.06)67. У словнику А. Нелюби натрапляємо 
й на відабревіатурні дієслова: Есесесеритися — есесер. Дія (процес), пов’язана 
з есесер [СРСР]. Закодуймось ним від вождів інтриг, від того, що знов за вік-
нами есесериться (С. Бондаренко. Мед із роси)68. ЄЕПнутись — “ЄЕПнути” 
ЄЕП. Дія (процес) — вступ до ЄЕП (Єдиного Економічого Простору). Ось звід-
ки вийшла кремлівська ідея ЄЕПу. І зверніть увагу, „єепнутись” пропонують 
тим державам, у яких живуть мільйони етнічних росіян і натворених ними 
зденаціоналізованих манкуртів (ЛУ, 40/06, с.4)69. Похідні від буквених абревіа-
тур, що подані латиницею, також функціонують в українському мовленні, по-
рівн.: VIPівський — VIP. Ознака за стосовністю до VIPа (від англ. абревіату-
ри — дуже важлива особа). Це літак VIPівський, може перебувати в польоті 
без дозаправки... (1+1 : ТСН, 24.03.05)70.

Отже, у публіцистичному дискурсі простежуємо лінгвокреативність жур-
налістів, що скерована на моделювання нових смислів, образів, художніх засо-
бів із залученням назв літер, графем та слів, похідних від них, зокрема й абре-
віатур та їхніх похідних; залучаються й усталені вирази, складовими яких є на-
зви літер. Описано кілька найбільш поширених механізмів моделювання мов-
ної гри із маніпуляцією графічними засобами. Назви літер мають здатність се-
мантизуватися і виконувати низку прагматичних функцій, набувають значень 
повнозначних слів і слів дискурсивних. Зазначені мовні одиниці мають великий 
потенціал у дискурсивній практиці українців.

64 Там  само ,  с. 153–154.
65 Там  само ,  с. 155–156.
66 Там  само ,  с. 111.
67 Там  само ,  с. 153.
68 Там  само ,  с. 157.
69 Там  само ,  с. 169.
70 Там  само ,  с. 81.
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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest badaniu synonimii w ukraińskiej terminolo-
gii farmaceutycznej. Rozpatrzono zjawisko synonimii w terminologii farmaceutycznej na tle 
ogólnym. Wyróżniono główne grupy synonimów w analizowanej leksyce terminologicznej.
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ABSTRACT. The article is dedicated to the research of synonyms in the Ukrainian 
pharmaceutical terminological system in general. The phenomenon of synonyms has been 
investigated both generally and in the sphere of pharmaceutical terminological system 
in particular. The main groups of terms synonyms in the mentioned terminological sphere 
have been determined.

Основним шаром лексики кожної науки чи галузі виробництва є терміно-
логія. Термінологічна лексика має диференційні ознаки, що відрізняють 
її від загальновживаної. Серед таких ознак виділимо системність, сти-

лістичну нейтральність, тенденцію до однозначності в межах термінологічного 
поля, наявність точної дефініції, тенденцію до відкидання синонімів.

Синонімні явища неодноразово були об’єктом вивчення в галузевих тер-
міносистемах. Фармацевтична ж термінологія лише нещодавно опинилася 
в полі зору науковців і стала об’єктом лінгвістичних досліджень. Наголосимо, 
що науковці ще не розглядали її з огляду на актуалізацію проблеми синонімних 
зв’язків. У статтях С. Лехніцької1 досліджено явище синонімії у фармацевтич-
ній термінології лише на прикладі вибіркових лексичних груп. 

До складу фармацевтичної термінології належать назви лікувальних препа-
ратів, рослин, тваринної сировини, латинська хімічна номенклатура і под.

Фармацевтична термінолексика має певні особливості. До її складу, окрім 
саме фармацевтичних термінів, входить частина термінів хімії, ботаніки, фізи-

1 С .  І .  Лехніцька ,  Синонімічні назви у номенклатурі гормональних препаратів, [в:] 
Studia linguistica, Київ 2009, вип. 2, с. 232–238; С .  І .  Лехніцька ,  Синонімні найменування 
у номенклатурі седативно-снодійних препаратів, [в:] Studia linguistica, Київ 2011, вип. 5, с. 521–526.

http://www.mau-nau.org.ua



168 Г.  Хирівська

ки, клінічної термінології. У цьому дослідженні залучаємо деякі одиниці ви-
щевказаних терміносистем, оскільки без них неможливе повноцінне функціо-
нування фармацевтичної науки й термінолексики. Значна частина термінів фар-
мації широко вживана серед нефахівців, тому викликає зацікавлення. 

У синонімічні зв’язки вступає кожна з названих тематичних груп. Особливу 
групу термінів-синонімів утворюють назви лікувальних засобів — номенклату-
ра ліків. Ліки-синоніми мають один і той самий список діючих речовин, але різ-
ні торговельні найменування. Кожна лікувальна речовина має наукову й триві-
альну (від лат. — простий, звичайний) назви.

Новизна цього дослідження полягає в детальному аналізі явища синонімії 
фармацевтичної термінолексики за її структурними типами на прикладі термінів 
різних тематичних груп. Мета статті — описати синонімні відношення в укра-
їнській фармацевтичній термінології, проаналізувати їхні особливості, з’ясувати 
причини виникнення синонімії. Предметом студії є види синонімів, їхні струк-
турні групи в межах фармацевтичної термінології. Матеріалом слугувала вибір-
ка, дібрана з Енциклопедичного тлумачного словника фармацевтичних термінів2 
та Українсько-латинсько-англійського медичного тлумачного словника3. 

Синоніми — це, як відомо, слова, що мають тотожне чи близьке значен-
ня. Терміни, що виражають одні й ті самі поняття, позначають ті самі предмети 
та явища дійсності — це і є терміни-синоніми. У загальнолітературній мові си-
нонімія є позитивним явищем, оскільки вона сприяє її збагаченню. До сино-
німії в термінології ставляться неоднозначно. Донедавна превалювала думка, 
що зазначене явище небажане в терміносистемах. Цю думку підтримують 
А. Коваль, А. Дяков, Є. Толикіна. Названі вчені рекомендують якнайшвидше 
вилучити всі синоніми з терміносистем та уніфікувати їх. Однак у досліджен-
нях останніх років з’явилася думка, що синонімія — закономірне явище у фа-
хових мовах і без неї аж ніяк не обійтися. В. Даниленко та О. Ахманова ствер-
джують, що „термінні синоніми дуже корисні, оскільки кожен з них по-різному 
розкриває значення поняття”4. Однак синонімія в термінології має відмінності 
від синонімії в загальновживаній лексиці, а саме: відсутність експресії, стиліс-
тичної і стильової диференціації за сферами використання та ін. 

Деякі вчені не визнають існування синонімії в терміносистемах, проте до-
пускають існування термінів-дублетів. На думку А. Коваль, „дублетність — 
це явище глибоко відмінне від загальномовної синонімії. Оскільки термін має 
свою дефініцію і саме через неї співвідноситься з поняттям, він у своїй сло-
весній формі містить певну наперед задану кількість суттєвих ознак цього по-
няття. Доки визначення поняття не зміниться, словесна форма буде дублетом 
до попередньої, тобто одиницею з тією ж дефініцією. Тому в межах термінології 
існують лише терміни-дублети й не існує термінів-синонімів”5.

В. Фаворін акцентував увагу на суттєвій відмінності, що існує між наукови-
ми синонімами й термінологічними дублетами. „Кожен синонім вказує на дій-
сну, хоча й дуже суттєву відмінність між такими об’єктами. Дублети ж завжди 
позначають той самий об’єкт”6. Л. Симоненко вважає, що синонімію спосте-
рігаємо в термінологічних системах на кожному етапі їхнього розвитку, тому 
з самого початку виникнення терміносистем з’являється потреба у виборі з си-

2 Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів, Вінниця 2014. 
3 Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник, у 2 томах, Львів 1995.
4 В .  В .  Турчин ,  Прагматика наукового терміна, Івано-Франківськ 2004, с. 67.
5 А .  П .  Коваль , Практична стилістика сучасної української мови, Київ 1987, с. 37–38.
6 В .  К .  Фаворин , Синонимы в русском языке: Научно-популярный очерк, Свердловск 1953, с. 71.
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нонімічного ряду того терміна, що найточніше охарактеризував би те, чи те по-
няття, має найбільш інформативну внутрішню форму7.

Д. Лотте застерігав, що „існування двох або кількох термінів на позначення од-
ного поняття приховує небезпеку звуження або розширення семантичної структу-
ри одного зі слів”8. На його думку, допустимою є лише синонімія, що містить два 
терміни, один із яких є короткою формою іншого. Учений називає такі терміни пар-
ними і вважає їх існування можливим лише за умови їхнього співвідношення з од-
ним поняттям. Деякі науковці вважають абсолютні синоніми нешкідливими. Про-
те з часом в один із цих термінів укладається зміст більш вузький, ніж в інший, 
або більш широкий, або й зовсім інший. Отже, абсолютні синоніми переважно пе-
ретворюються на відносні з усіма недоліками багатозначних термінів9.

Д. Шмельов пише про „відсутність абсолютних меж для синонімів”10. Та-
кий підхід до розуміння синонімів дає змогу виявити синонімічні ряди з ураху-
ванням різної близькості значення їхніх компонентів, концептуальної сутності, 
стилістичних відтінків на рівні функціонування. Б. Головін та Р. Кобрин уважа-
ють, що „термінологіям властива саме абсолютна синонімія, а це дає підстави 
називати зазначене явище термінологічною дублетністю”11.

Дублетність пов’язана з інтернаціоналізацією термінології та з різними 
формами мовної економії, згортання, експонента термінологічного знака, має 
реальні незнищенні підвалини, тому в кожному конкретному випадку питання 
збереження чи ліквідації дублетності слід вирішувати по-різному. Якщо дублет-
ність надмірна, то її справедливо розцінюють як недостатню упорядкованість 
термінології. Деякі дублетні пари настільки ввійшли в термінологічні системи, 
що впорядкувати ці системи шляхом усунення одного з термінів-синонімів — 
це те саме, що ігнорувати закономірності розвитку мови.

Обов’язково слід ураховувати й усі джерела формування термінів. Біль-
шість з абсолютних синонімів у термінологічній лексиці — це пари слів, одне 
з яких інтернаціональне чи запозичене, а інше — автохтонне. Можливі обидва 
запозичення з різних мов. Абсолютні синоніми можуть з’являтися і через взає-
модію літературної мови та діалектного мовлення. 

Ш. Баллі писав: „Слова ніколи не існують самостійно, і нове слово по-
винно зіткнутися з синонімами й антонімами”12. Поява запозичень та новоут-
ворень у кожній терміносистемі суттєво впливає на синонімічні відношення 
в її сфері. Якщо розглядати можливість синонімних зв’язків у композитах і сло-
восполученнях, то слід відмітити, що А. Брагіна ототожнює їх і вважає „цілком 
синонімічними”13. Н. Клименко називає їх словотвірними дериватами, оскільки 
складні слова ніби розгортають закладену у відповідний фразеологізм метафо-
ру14. Більшість дослідників-термінологів (В. Даниленко, В. Молодець, Л. Мале-
вич) також зараховують їх до синонімів.

7 Л .  О .  Симоненко ,  Формування української біологічної термінології, Київ 1991, с. 149.
8 Д .  С .  Лотте , Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-

технических терминов, Москва 1941, с. 10.
9 Д .  С .  Лотте , Основы построения научно-технической терминологии, Москва 1961, с. 158.
10 Д .  Н .  Шмелев , Проблема семантического анализа лексики, Москва 1979, с.130.
11 Б .  Н .  Головин , Р.  Ю .  Кобрин , Лингвистические основы учения о терминах, Учеб. по-

соб. для студ. филол. спец. вузов, Москва 1987, с. 104.
12 Ш .  Балли ,  Общая лингвистика и вопросы французского языка, Москва 1955, с. 28.
13 А .  А .  Брагина , Синонимический ряд: Словосочетание-слово, [в:] Новые слова и слова-

ри новых значений, Москва 1978, с. 184.
14 Н .  Ф .  Клименко , Словотвірна структура і семантика складних слів у сучасній україн-

ській мові, Київ 1984, с. 210.
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Упродовж тривалого часу існувала думка, що однокореневі утворення з тим 
самим значенням є словотвірними варіантами слів (О. Ахманова, О. Смирниць-
кий) і між ними не може бути зв’язків синонімічного плану. Якщо проаналі-
зувати зв’язки семантично близьких однокореневих слів, то стає очевидним, 
що синонімні відношення виявляються й у однокореневих слів15.

Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк розглядають термінологію на функціонально-
му рівні з урахуванням синтагматичних конотацій16. На рівні ж парадигматики 
синонімія існує у вигляді дублетності.

Т. Михайленко справедливо зазначає, що „майже всі вітчизняні та зарубіж-
ні мовознавці визнають природність і неминучість синонімічних відношень 
між термінами як вияв загальномовних процесів, проте залишаються дискусій-
ними деякі проблеми: з’ясування меж термінологічної синонімії, визначення 
критеріїв синонімічності в термінології, роль термінів-синонімів, особливості 
фіксації синонімічних термінів у словниках”17.

Синоніми варто вилучати, проте інколи важко їх позбутися. Наприклад, для точ-
ності необхідно створити дуже довгий термін, що є незручним для застосування. 
У цьому разі до нього підбирають синонім, напр. карбоксиметилцелюлоза — КМЦ.

Хоч явище синонімії є небажаним у термінології, його намагаються уникати, 
але лінгвістичні розвідки сучасних термінознавців засвідчують активне функці-
онування синонімів у різних галузевих термінологіях. Отже, воно все-таки існує. 

Не становить винятку й обрана для цього дослідження термінолексика. 
У термінології фармацевтичної галузі теж існує достатньо велика кількість си-
нонімів. Отже, поділимо всі синоніми на:

1) терміни-дублети (з’являються через запозичення відповідників і пара-
лельно в мові використовують запозичене й питоме слово-термін). Терміноло-
гічні синоніми (дублети) мають такі різновиди: 

а) різні іншомовні слова; 
б) іншомовне й національне слово; 
в) синонімія на рівні словосполучень.
2) терміни — структурні синоніми (однослівні та словосполучення, пара-

лельне вживання термінів-словосполучень).
3) використання термінів повної та короткої форми (скорочення засобами 

словотвору, повна форма та абревіатура).
Усі терміни-синоніми, що обрані для аналізу, засвідчують наявність сино-

німних термінів фармацевтичної галузі в кожній із вищезазначених груп. Ана-
ліз фактичного матеріалу дає підстави виділити такі структурні типи термінів-
синонімів фармації, коли в синонімні зв’язки вступають: 

1) два слова: аутоінфекція — самозараження, базовий — нормативний, бак-
терицидний — бактеріоцидний, целюлоза — клітковина, речовина — сполука, екс-
тракт — витяг, витяжка, жовчний — біліарний, назальний — носовий, вакуум 
— насос, водень — гідроген, вуглеводи — карбогідрати, вуглець — карбон, флакон 
— крапельниця, гнильний — іхорозний, диспергування — подрібнення тощо; 

2) слово та словосполучення: олеовітамін — риб’ячий жир, ціанобакте-
рії — синьозелені водорості, аскоміцети — сумчасті гриби, первомур — кисло-

15 І .  М .  Кочан , Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами, [в:] „Вісник 
Національного університету „Львівська політехніка”, сер. „Проблеми української термінології”, 
Львів 2008, № 620, с. 14–19.

16 Т.  І .  Панько , І .  М .  Кочан , Г.  П .  Мацюк , Українське термінознавство, Львів 1994. 
17 Т.  Д .  Михайленко , Синонімічні відношення в українській науково-технічній терміно-

логії, [в:] „Українське мовознавство”, 2003, № 25, с. 24.
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та надмурашина, фітопрепарат — препарат із рослинної сировини, бактерин 
— бактеріальна вакцина, блістер — упаковка контурна чарункова, брії — ете-
ри поліоксіетиленалкілу, вазодилататори — препарати судинорозширюваль-
ні, антипіретики — препарати жарознижувальні, адреноблокатори — препа-
рати адреноблокуючі, адренолітики — препарати адреноблокуючі, адреноміме-
тики — препарати адреноміметичні, анальгетики — препарати знеболювальні, 
вазопресин — гормон антидіуретичний, арени — вуглеводні ароматичні, алкі-
ни — вуглеводні ацетиленові, алкадієни — вуглеводні дієнові, алкени — вуглевод-
ні етиленові, алкадієни — дієнові вуглеводні, алкани — насичені вуглеводні, про-
теїди — складні білки, алкени — етиленові вуглеводні, карденоліди — серцеві глі-
козиди, аеросил — оксид кремнію, алкіни — ацетиленові вуглеводні тощо; 

3) слово і два словосполучення: волокна харчові — клітковина харчова, во-
локна дієтичні; гіалуронідаза — фактор поширення, фактор Дюран-Рейнальса; 
етанол — спирт вторинний, спирт етиловий тощо; 

4) терміни-словосполучення та терміни-епоніми: цикл Корі, Кребса — 
цикл трикарбонових кислот, нефрокальциноз лікарський — синдром Бернетта, 
бацила Коха — мікобактерія туберкульозу, гіпотиреоз — хвороба Галла тощо; 

5) два терміни-словосполучення: вуглець активований — вугілля активова-
не, фармацевтичний препарат — лікарський препарат, розчин плазмозамінюючий 
— розчин фізіологічний, насіння чилібухи — блювотний горіх, кислота янтарна 
— кислота бурштинова, діоксид колоїдний — аморфний діоксид кремнію, препа-
рати антибактеріальні — препарати протимікробні, препарати антибластом-
ні — препарати протипухлинні, препарати антивірусні — препарати противірус-
ні, препарати антигельмінтні — препарати протиглисні, препарати антигіпер-
тензивні — препарати гіпотензивні, препарати анти конвульсивні — препарати 
протисудомні, препарати нейролептичні — препарати антипсихотичні, препара-
ти гемо статичні — препарати кровоспинні, препарати гіпнотичні — препара-
ти снодійні, препарати гіпоглікемічні — препарати протидіабетичні, препарати 
десенсибілізуючі — препарати протиалергійні, препарати діуретичні — препара-
ти сечогінні, препарати імунодепресивні — препарати імуносупресивні, препара-
ти протизгортальні — антикоагулянти, препарати седативні — препарати за-
спокійливі, препарати серцево-судинні — препарати кардіологічні тощо; 

6) словосполучення та абревіатура: Біологічно активні добавки — БАД, біоло-
гічно активна речовина — БАР, аденозиндифосфат — АДФ, активний фармацев-
тичний інгредієнт — АФІ, натрію карбоксиметилцелюлоза — натрій КМЦ тощо; 

7) назви вітамінів (хімічні назви та їхні словесно-буквенно-цифрові від-
повідники): Ніацин — вітамін РР, піридоксин — вітамін В6, холін — віта-
мін В4, кальцифероли — вітамін Д, кобаломін — вітамін В12, рутин — віта-
мін Р, карнітин — вітамін В1, кислота пантотенова — вітамін В тощо;

 8) низка синонімів, серед яких 4 словосполучення, 1 слово та абревіату-
ра: Активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) синоніми: активна речовина, 
діюча речовина, лікарська речовина, субстанція тощо; 

9) номенклатура ліків: її функціонування проілюструємо на прикладі назви 
ліків амброксол: хлор гідрат транс-4-[(2-аміно-3, 5-дибромбензил)аміно] цикло-
гексанолу (амброксолу гідрохлорид) — хімічна назва; амброксол (діюча речови-
на) — міжнародна назва. Як бачимо, наукова назва відображає склад і молекуляр-
ну структуру хімічної сполуки, тому вона є дуже важливою, особливо в проце-
сі виробництва. Користуватися такими назвами досить важко. Саме тому в лікар-
ській практиці надають перевагу не науковим, а популярним, спрощеним назвам. 

http://www.mau-nau.org.ua



172 Г.  Хирівська

До тривіальних назв можуть належати три групи: 
1) загальні або вільні найменування; 
2) міжнародні непатентовані найменування; 
3) товарні знаки. 
Загальні найменування вважають єдиними офіційними найменуваннями 

для лікувальних засобів, що входять до національної або регіональної фармако-
пеї. Міжнародні непатентовані найменування відбирає й рекомендує Всесвітня 
організація охорони здоров’я. Товарний знак використовують для розрізнення 
готових лікувальних засобів, що випускаються різними підприємствами. Кожне 
таке найменування є міжнародним словесним індикатором лікувальої речовини. 

Поряд із товарним знаком (торговим найменуванням) на етикетці або в ано-
тації подають міжнародне непатентоване найменування, що дає змогу ідентифі-
кувати лікувальну речовину, приховану під різними товарними знаками18, напр., 
діючою речовиною в ліках амбробене, амброксол, лазолван, медовент, муко-
сольван є амброксолу гідрохлорид. Покази для застосування кожного з препа-
ратів, а також їхні фармакологічні властивості або дуже близькі, або ідентич-
ні. Кожен з цих препаратів належить до групи муколітиків. Єдина відмінність 
у характеристиках ліків — країна-виробник, зокрема амбробене виготовляють 
у Німеччині, амброксол — у Польщі, мукосольван — у Німеччині, лазолван — 
у Греції, медовент — на Кіпрі.

Абактал, пефлоксацин, пелокс, перти, перфлокс, пефлоцин — низка назв 
медичних препаратів, які об’єднує пефлоксацин. Пропоновані препарати мають 
широкий спектр антимікробних дій, бактеріоцидні властивості.

Синоніми до назви препарату амброгексал — це амброксол, амбробене, 
амбросан, лазолван. 

Синонімними до назви нейролептика азалептин є клозапин, алемоксан, ле-
понекс, до складу яких теж входить клозапін; усі згадані препарати мають хіміч-
ну назву 8-хлор-11-(4метил-1-пиперазініл)-5Н-дибензо[b, e][1, 4]діазепін.

Отже, на підставі аналізу фармацевтичної термінології можемо стверджу-
вати, що синонімія є поширеним явищем, що потребує уваги з боку науковців. 
Зазначимо, що в синонімічні зв’язки вступають різні за структурою терміни.

Синоніми — наслідок лінгвістичних та екстралінгвальних чинників. 
В Україні, як і в інших країнах світу, у торговій мережі з’являються готові лі-
кувальні засоби з однією і тією ж активною речовиною під кількома комерцій-
ними назвами. А це не що інше, як одна з причин появи синонімів. Терміни-
синоніми різняться часом своєї появи й різними джерелами запозичення. Остан-
нє пов’язане з виникненням нових ліків, прогресом фармації. 

Функціональний підхід до проблеми мовної синонімії обумовлює існу-
вання стилістичних синонімів, що розрізняються сферами вжитку, тому наяв-
ність синонімії в обраній для аналізу термінології є природним виявом розви-
тку мови, хоч іноді це ускладнює процес розуміння тих чи тих понять у межах 
однієї терміносистеми. 

Таким чином, синонімія в термінології фармацевтичної галузі зумовлена 
неуніфікованістю термінології, постійним розвитком науки й необхідністю як-
найточніше назвати відповідний препарат, фактом паралельного використання 
запозиченого та автохтонного термінів, мовною економією — надання переваги 
коротким формам, а також чинником співіснування наукової і популярної назв. 

18 М .  Н .  Чернявський , Латинський язык и основы фармацевтической терминологии, 
Москва 1984, с. 68.
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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest analizie poszczególnych konceptów w kon-
tekście tekstowej całości. W pracy badano relacje głównych tematów i idei utworu ze struk-
turami konceptualnymi, które skupiają sensy pól tekstowych słów kluczy. Zaproponowana 
metodologia pozwala pokazać sens warstwy głębokiej tekstu określany przez konceptosferę 
utworu.

CONCEPTUAL SPACE OF THE NEW TESTAMENT’S TEXT

LARYSA SHEVCHENKO
Ukrainian Lingual-Informational Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kyiv — Ukraine

ABSTRACT. This article is dedicated to the concepts research in the context of a text 
space. The proposed method shows the means of explication of deep textual meanings, which 
were formed by the Testament’s sphere of concepts.

Сьогодні дослідженню концепту присвячена величезна кількість наукових 
робіт. Він став ключовим терміном когнітивної лінгвістики, лінгвокуль-
турології, психолінгвістики, власне лінгвістики, лінгвофілософії та ін. 

У мовознавстві спостерігаємо різноманітність підходів до визначення концеп-
ту, дискусій про його статус, багатство концептуальних досліджень. Популяр-
ність таких студій пояснюється тим, що відбувся активний перехід від панів-
ної системно-структурної наукової парадигми, розгляду мови як строго струк-
турованої системи фонетичних, граматичних і лексичних явищ до нової науко-
вої парадигми, яка отримала назву функціонально-діяльнісного мовознавства, 
від лінгвістики, що орієнтована на вивчення мови „самої в собі”, до лінгвісти-
ки антропоцентричної, яка вивчає мову в зв’язку з людиною, його культурою, 
мисленням і свідомістю, тобто до когнітивної лінгвістики. Процес пізнання лю-
диною дійсності когнітивна лінгвістика розглядає як процес утворення смислів, 
або концептів, про об’єкти пізнання, формування інформації про них, унаслідок 
чого утворюється система уявлень про світ, тобто сконструйована людиною кон-
цептуальна система. Концептуальні розвідки спрямовані на вирішення таких 
фундаментальних проблем, як структури репрезентації знань про світ і способи 
їхньої концептуалізації в мові.

http://www.mau-nau.org.ua



174 Л .  Шевченко

Велика кількість підходів до вивчення концепту породжує чимало питань 
і проблем, що вимагають системного осмислення цього поняття. Адже, незва-
жаючи на значну концептологічну активність, відчувається певний брак до-
сліджень, орієнтованих на операціональні аспекти концептології, тобто такі, 
де базові концентратори смислів, якими є концепти, разом із їхніми змістови-
ми репрезентаціями будувалися б як результат застосування певних універсаль-
них, проте добре визначених формалізованих теоретичних схем. Саме на цьо-
му шляху можна досягти максимальної об’єктивності концептуального аналі-
зу і, отже, концептуального опису дійсності та позбутися відчуття випадковос-
ті, що супроводжує чимало концептологічних структур. 

Вочевидь, максимальної об’єктивності вивчення концептуальних моде-
лей можна досягти тоді, коли вивести їх у площину текстових структур, тек-
стових побудов. Концепти, активно задіяні в процесах комунікації, когнітив-
них процесах людини і суспільства, можна розцінювати як складну організо-
вану сутність, що дає змогу використовувати їх для аналізу великих мовних 
масивів. Концептуальна інформація семантично виводиться з усього тексту 
як структурно-смислового і комунікативного цілого. Метою такого дослідження 
є побудова концептуальної моделі твору як динамічного утворення, що інтегрує 
різнорідні текстові компоненти в єдине смислове ціле. Науковці наголошують 
на настійній необхідності такого підходу: „На сьогодні концептуальний аналіз 
активно використовують переважно в лексиці та фразеології. У галузі лінгві-
стичного аналізу тексту він перебуває в стадії розробки. Можна відзначити, 
що вже є зразки концептуального аналізу окремих слів тексту або сукупності 
невеликих текстів (прислів’їв, приказок), але на сьогодні відсутня модель кон-
цептуального аналізу цілого тексту, хоча є серйозні спостереження і переконли-
во доведені теоретичні положення, які дають змогу ставити проблему концеп-
туального аналізу художнього тексту”1. 

Аналізуючи поняття „текст”, визначаючи його природу, учені зосереджують 
увагу на його основоположній ролі бути засобом вербальної комунікації, праг-
матичних інтенціях, використанні його як знаряддя дії, впливу і взаємодії, тобто 
справедливо акцентують передусім на його орієнтованість на виконання запла-
нованого автором завдання. Комунікативно-прагматичний аспект уважають ак-
туальним напрямком дослідження тексту, оскільки він відкриває великі можли-
вості для з’ясування сукупності лінгвістичних текстових засобів, спрямованих 
на читача, що організовані з певними намірами і цілями, адже мета текстової 
інформації пов’язана з прагненням вплинути на певні аспекти адресата — його 
емоційну та інтелектуальну сфери, оцінки, вчинки та ін. Саме вона детермінує 
вибір засобів для реалізації творчого процесу, унаслідок якого з’являється текст. 
Так, комунікативні наміри автора щодо читача О. Селіванова вважає основним 
текстотвірним чинником. Вони, на її думку, відіграють вирішальну роль у фор-
муванні структурно-семантичних, композиційних та інших текстових особли-
востей: „В останньому двадцятиріччі ХХ ст. в лінгвістичній науці на перший 
план вийшла окреслена раніше тенденція до вивчення тексту як складного ко-
мунікативного механізму, посередника комунікації, що фіксує стратегічну про-
граму адресанта, яка сприймається й інтерпретується адресатом”2. Про акту-
альність інтерпретації текстових побудов, виходячи з їхнього прагматично-

1 Л. Г. Бабенко  и  др., Лингвистический анализ художественного текста, Екатеринбург 
2000, с.  55.

2 Е. А.  Селиванова ,  Основы лингвистической теории текста и коммуникации,  Киев 
2002,  с.  10.
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го начала, йдеться в дослідженнях О. Кубрякової: „Хоча в текстовому аналізі 
семантичний простір можна замкнути ним самим, обмежуючи спостереження 
внутрішньотекстовими зв’язками і працюючи всередині безпосередньої данос-
ті тексту, сьогодні переважає дискурсивний аналіз, у якому той самий семан-
тичний простір розглядають як зв’язаний тисячами ниток із умовами його ство-
рення, метою і завданнями цього тексту, у зв’язку з аналогічними для нього тек-
стами і т. п.”3. А сам текст авторка трактує як „інформаційно самодостатнє мов-
не повідомлення з ясно оформленою цілеспрямованістю й орієнтоване за своїм 
задумом на свого адресата”4. Значення комунікативної мети підкреслює О. Ка-
менська, яка наголошує, що ланцюжок „автор — текст — реципієнт” є кван-
том мовленнєвого твору, де розрізняють два види мовно-мисленнєвої діяльнос-
ті письменника — перетворення „думка — текст”5.

У вивченні прагматичних засад тексту, його смислового портрета, інди-
відуально-авторської концепції, закладеної в ньому, можуть бути ефективно 
задіяні методики концептуального аналізу. Багато досліджень тексту об’єднує 
комунікативно-діяльнісний підхід до цього об’єкта як до форми комунікації 
та явища ідіостилю з урахуванням його структури, семантики й прагмати-
ки. Розуміння твору науковці насамперед пов’язують із усвідомленням його 
кон цептуальної системи, що відображає світобачення автора, певні тенден-
ції у відборі та використанні мовних засобів, містить важливе смислове та 
емоційно-оцінне навантаження. Якщо раніше лінгвісти обмежувались інтер-
претацією стилістичного використання мовних одиниць тексту, не піднімаю-
чись до висот аналізу його змістовного простору, то сьогодні вони все часті-
ше акцентують на значущості дослідження його концептосфери. „Один із пер-
спективних напрямів концептуального аналізу — використання його у вивченні 
семантичної організації художнього тексту”6. Кожний окремий твір утілює осо-
бливий варіант концептуалізації світу. Сама природа концептів — їхня струк-
турна організація, відкритість до текстового наповнення, здатність концентро-
вано виражати текстовий зміст дає змогу бачити в них важливий інструмент для 
дослідження творів. 

Не можна не погодитись із думкою Д. Лихачова про те, що коли обмежува-
тися зверненням лише до словникового смислу слова, то смисл зашифрованого 
в художній формі послання автора залишиться для читача абсолютно неясним. 
Тільки оперування концептами й проникнення в індивідуально-авторську кон-
цептосферу дозволяє читачеві та дослідникові зрозуміти суть текстового змісту7. 
Такі учені, як І. Гальперін, В. Кухаренко, В. Красних, Н. Болотнова та ін., ото-
тожнюють концепт з ідеєю твору. Вони трактують концепт як „глибинний зміст, 
згорнуту смислову структуру тексту, що є втіленням інтенції та через неї — мо-
тиву діяльності автора, які приводять до породження тексту”8. Дослідники ба-
чать концептуально вмотивовану текстову структуру, що відображає зв’язки 
й відношення мовних одиниць. Дані концептуального аналізу дають змогу ви-

3 Е . С. Кубрякова , Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с ког-
нитивной точки зрения. Роль языка в познании мира, Москва 2004, с.  517.

4 Е. С. Кубрякова , О тексте и критериях его определения, [в:] Текст. Структура и се-
мантика, Москва 2001, т.  1, с.  73.

5 О. Л. Каменская , Текст и коммуникация, Москва 1990, с. 68.
6 Л. Г. Бабенко  и  др., Указан источник, с. 57.
7 Д. С. Лихачев , Концептосфера русского языка, [в:] Русская словесность. От теории 

словесности к структуре текста: антология, Москва 1997, с. 285.
8 В. В. Красных , От концепта к тексту и обратно, [в:] „Вестник Московского универ-

ситета. Сер. Филология”, Москва 1998, № 1, с. 25.
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значити комунікативну орієнтованість тексту на адресата — принципи відбору 
та організації „мовних засобів різних рівнів у їхному текстовому втіленні з ура-
хуванням не тільки мовної системи, що „стоїть” за текстом, але й мовленнєвої 
системності, обумовленої авторським задумом”9. 

Отже, концепти заслуговують найпильнішої уваги з боку лінгвістів, оскіль-
ки є важливими компонентами текстової організації. Можна стверджувати, 
що прагматична орієнтованість твору, а також світогляд, авторська картина 
світу, провідні теми та ідеї репрезентовні у вигляді системи його концептів. 

Маркери концептуального комплексу втілюються в тексті через множи-
ну так званих ключових слів. Відомо, що однією із прагматичних ознак зна-
чущості певного слова в тексті є висока частотність його вживання. Карти-
на світу, відображена у творі, є репрезентантом мовної закономірності, яка 
виявляється в тому, що інформативно важливі предмети і явища отримують до-
сить вагому репрезентацію в тексті, посідають у ньому провідні позиції завдяки 
функціонуванню в статусі ключових слів. Комунікативну орієнтованість тексту, 
його вплив на адресата Ю. Караулов пов’язує саме із наявністю ключових слів: 

„численні повтори деяких слів, суттєві відхилення в їхній частоті певним чином 
впливають на читача, формуючи сприймання”10. Він наголошує, що істотним 
для розуміння ідіостилю і впливу на читача є не показник абсолютної частоти 
цього слова, а якісні характеристики контекстів його вживання і розподіл цих 
контекстів у текстовому просторі. 

Завдяки високій повторюваності, ключові слова займають домінантне по-
ложення як найвагоміший елемент текстової тканини: вони виокремлюють-
ся смисловою ускладненістю, характеризуються багатоплановістю, є концен-
трованим вираженням концептуального змісту. Це особлива категорія тексто-
вих елементів, стрижневим компонентом організації та функціонування якої 
є авторський задум: „Під ключовими словами розуміють найбільш значущі 
в ідейно-художньому і прагматичному відношенні лексичні одиниці, з наміром 
актуалізовані автором, які є „вузловими ланцюгами” в асоціативно-змістовній 
мережі тексту. Це своєрідні „точки контакту” автора і читача, які регулюють 
читацьку діяльність стосовно комунікативної стратегії автора. Властивостями 
ключових слів є великий комунікативний і прагматичний потенціал, а також 
текстотвірна значущість”11.

Ключові слова мають низку суттєвих ознак, що дають змогу диференцію-
вати їх на тлі інших текстових лексичних одиниць. Такими ознаками є: 1) ви-
сокий ступінь повторюваності цих слів у тексті; 2) семантична місткість, якою 
слова наділені в контексті та яка дозволяє вибудовувати зв’язки між ключовими 
словами і лексемами, пов’язаними з ними семантично; 3) здатність конденсува-
ти, згортати інформацію, виражену відповідною частиною тексту, а також усім 
текстом загалом (ця ознака характерна для ключових слів у позиції заго ловка; 
4) наявність чисельних контекстуальних асоціативно-семантичних зв’язків з ін-
шими словами в тексті; 5) значне ідейне, смислове й сюжетне навантаження 
у творі; 6) участь у створенні структурно-семантичної єдності тексту, його ці-
лісності.

Смислова вага ключових слів у тексті зумовлена тим, що вони формують 
систему лейтмотивів, які мають високий ступінь „під’єднання” до текстових 

9 Н. С. Болотнова , Филологические анализ текста, пособ. для филологов, Томск 2003, с.  138.
10 Ю. Н. Караулов , С позиций рецептивной языковой личности (Идиоглосса в структуре 

текста и в восприятии читателя), [в:] Слово Достоевского, Москва 2001, с. 158.
11 Н .  С .  Болотнова , Указ. источник, с. 31.
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смислів завдяки потужній мережі зв’язків та відношень, що індукує повторю-
ване слово, а отже, вони є провідними носіями смислу, утворюючи своєрідний 
смисловий каркас, на якому тримаються основні ідеї тексту. У статусі наймену-
вань, що формують лейтмотив (тему), для них характерна динаміка смислово-
го наповнення — від звичайного номінативного значення слова до текстуально 
значущого. Дослідники відзначають, що нова містка семантика ключового сло-
ва „народжується всім смислом тексту, його семантичною темою”12.

Ключовий знак має формальне вираження — найчастіше певною лексемою 
або знаками, що виникають унаслідок унікальних процесів, притаманних лише 
конкретному тексту. Ключові слова тексту зазвичай мають концептуальне на-
вантаження й найчастіше є лексичними репрезентантами текстового концепту. 
Отже, концептуальний аналіз тексту передбачає насамперед з’ясування набору 
ключових слів (також їхніх спільнокореневих слів та синонімів) як номінацій 
концептів. Смисловий потенціал концептів з’ясовуємо шляхом дослідження 
текстового функціонування ключових слів — репрезентантів концепту, а потім 
виявлення мовних одиниць, що пов’язані з ними і вербалізують їхнє сми-
слове наповнення. Засоби організації такого загального смислу можуть бути 
багатоманітними, його конструюють різні текстові одиниці, а їхній аналіз че-
рез виявлення визначеного і сталого комплексу семантичних ознак дає змо-
гу окреслити сутнісні риси світу, які моделює автор у творі, визначити його 
підтекст і наскрізні образи. 

Співвідношення концепту з текстовими одиницями, тобто з планом ви-
раження всієї лексико-семантичної парадигми його імені13, дає змогу подати 
його у вигляді концептуальних полів — множини мовних одиниць, об’єднаних 
спільним значенням, загальним компонентом їхньої семантики. Ключові сло-
ва як змістовно-тематичні домінанти тексту „володіють властивістю утворюва-
ти смислові згустки, своєрідне семантико-тематичне поле, але поле, релевантне 
лише в цьому тексті, об’єднаному темою і основною ідеєю твору”14. Спостере-
ження над текстовою матерією, у якій усе взаємопов’язане й взаємообумовлене, 
дало науковцям змогу обґрунтувати продуктивність застосування до вивчення 
тексту категорії поля: „Польовий підхід до опису мови визнаний перспективним 
і в зв’язку з можливістю аналізу різнорівневих одиниць в експлікації загальної 
ідеї, і в зв’язку зі зміною наукової парадигми, яка передбачає звернення до ком-
плексного вивчення лінгвістичного об’єкта. Це набуває особливої актуальності 
в дослідженні текстових явищ і категорій”15.Традиційно під терміном „поле” 
розуміють сукупність мовних одиниць, що об’єднані спільністю змісту й відо-
бражають поняттєву, предметну чи функціональну подібність позначуваних 
явищ, унаслідок поле постає як спосіб існування й групування лінгвістичних 
елементів із загальними (інваріантними) властивостями16. Відзначимо, 
що в сучасній лінгвістиці це поняття застосувують переважно для найменуван-

12 Л. А. Новиков ,  Современный русский язык. Теоретический курс: Лексикология, Москва 
1987, с. 124.

13 С.  Г. Воркачев , Культурный концепт и значение, [в:] Труды Кубанского государственного 
технологического университета, Сер. Гуманитарные науки, Краснодар 2003,  т. 17, вып.  2, с. 274.

14 Ю. Н. Караулов , Словарь Пушкина и эволюция русской языковой способности, Москва 
1992, с.  158.

15 Н. И. Беляева , Текстовые категории и принцип поля в их изучении (на материале рас-
сказа Ю. Нагибина „Терпение”, [в:] Проблемы исследования слова в художественном тексте, 
Ленинград 1990, с.  73. 

16 Г. С. Щур , Теория поля в лингвистике, Москва 1974. с. 19; А. М. Кузнецов , Поле, [в:] 
Языкознание. Большой энциклопедический словарь, Москва 1998, с. 380–381.
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ня сукупності мовних одиниць, що утворюють деяку семантичну спільність. 
Вони об’єднані загальною семантичною ознакою, спільним компонентом зна-
чення, що інтегрує одиниці поля і зазвичай виражений лексемою з узагальне-
ним значенням, яка складає ядро поля.

Дослідження польових утворень базується в цій статті на текстоорієнтованій 
методиці. Власне мовні семантичні поля формуються в результаті аналізу 
текстів, але об’єктом дослідження є самé польове утворення, а текст виступає 
засобом його структурування. Вивчення текстового поля переміщує фокус 
дослідження на сам текст, а поле є способом його інтерпретації. Л. Черней-
ко пише, що текстовий концепт формують концептуальні ознаки (смисли), 
склад яких організований за принципами польового утворення. Дослідниця так 
описує зміст концептуального поля: „Концепт — це конструкт, що репрезентує 
асоціативне поле імені, але не рівний йому. Концепт — це парадигматична мо-
дель імені, що включає й логічну структуру його змісту, й сублогічну. Ці струк-
тури виводять відповідно і з вільної сполучуваності імені, і з невільної, тобто 
із синтагматичних відношень імені, фіксованих у тексті”17. 

Н. Болотнова вбачає в застосуванні польового підходу основний засіб ви-
вчення концептуального змісту: „Уважаємо, що виділення концепту (концеп-
туальний аналіз) можливе на основі текстових асоціативно-смислових полів, 
організованих концептуально й стимульованих лексичними структурами різних 
типів”18. 

У цьому дослідженні поняття „концептуальне поле” застосовуємо до впо-
ряд кованої множини мовних одиниць — концептуальних ознак (компонентів, 
смислів), які формують один з аспектів концептуального змісту; вони згруповані 
навколо ключового слова. Концептуальний аналіз тексту є таким способом його 
дослідження, у якому точкою відліку є поняттєві категорії — концепти, а мета 
дослідження — з’ясування способів їхньої об’єктивації. 

Аналіз текстових масивів передбачає встановлення засобу експлікації кон-
цепту — концептуальної ознаки (репрезентована словом, рідше — словоспо-
лученням, реченням), що синтагматично чи парадигматично пов’язана з клю-
човою лексемою і розміщена в найближчому контексті — зазвичай у межах 
того самого речення, рідше — в одному з кількох наступних, що, повторюю-
чись у певних контекстах, сполучає їх у рамках типових текстових ситуацій. 
Концептуальні ознаки (звичайно сюди включаються і синонімічні наймену-
вання), об’єднані семантичною спільністю, формують єдиний семантичний 
простір — концептуальне поле, що є складником концепту. Таким чином, мо-
делювання концепту здійснюємо на основі узагальнення й систематизації регу-
лярно повторюваних у тексті однорідних концептуальних ознак, що його репре-
зентують, які й моделюють семантичні поля та демонструють його суттєві риси. 
„Дослідження концепту в тексті передбачає враховувати поряд із парадигматич-
ними переважно синтагматичні зв’язки слів. Концепти художнього тексту фор-
муються на синтагматичній основі, мають внутрішньотекстову синтагматич-
ну природу… Концептуалізація, або методика експлікації концептуалізованої 
сфери художнього тексту, базується на семантичному виведенні її компонентів 
із сукупності мовних одиниць, які розкривають одну тему, мікротему. З цієї 
причини концептуальний простір тексту формується на більш високому рівні 

17 Л. О. Чернейко , Лингво-философский анализ абстрактного имени, Москва 1997, 
с.  512–513.

18 Н. С. Болотнова , Указ. источник, с.  83.
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абстракції — на основі злиття, зближення, стягнення спільних ознак концептів, 
що репрезентуються на поверхневому рівні тексту словами й реченнями однієї 
семантичної сфери”19. Подібне бачення моделювання концептосфер демон-
струють дослідження М. Пименової: „Реконструкція структури концепту 
відбувається шляхом найбільш повного виокремлення можливих ознак, що мо-
жуть бути об’єднані за загальною для них видовою або родовою асоціативною 
характеристикою”20.

 Отже, концептуальне поле об’єктивують лексеми, вільні та стійкі сло-
восполучення, що формують спільний семантичний простір. Воно систем-
но організоване, включене в мовну картину світу твору як структурований ба-
гатокомпонентний фрагмент тексту. Характеристиками польового утворення 
є стійкі текстові зв’язки слів або їхніх окремих значень, системний характер цих 
зв’язків, взаємозалежність і взаємовизначеність лексичних одиниць, відносна 
автономність. Воно розкриває лише один визначений аспект концепту, і тільки 
сукупність концептуальних полів, що складають його концептосферу, достат-
ньо повно передає його текстовий зміст. Межі концептуального поля за своєю 
природою відносні й можуть коливатися залежно від обраного для дослідження 
матеріалу. 

Актуальним для з’ясування змісту концепту є поняття концептуальної пара-
дигми. Моделювання концепту „включає визначення базових компонентів його 
семантики, а також виявлення сукупності стійких зв’язків між ними”21. Низка 
концептуальних полів, що групується навколо ключового слова, утворює план 
вираження концепту — концептуальну парадигму. Внутрішній зміст концеп-
ту внаслідок такого аналізу — це сукупність текстових смислів, організованих 
у концептуальні поля, що формують парадигматичне об’єднання, куди входить 
суттєва для його комунікативної реалізації текстова інформація. 

Отже, у цій розвідці текстові концепти розглядаємо як редуковані позна-
чення прототипових ситуацій22, або тем різного статусу. Мережа ключових 
концептів твору утворює основу його змістової структури. Основною фор-
мою репрезентації концептів, одним з основних методів його вивчення є поле. 
Моделювання концепту — це моделювання поля слова-номінанта концепту, 
тому використання понять концептуального поля і концептуальної парадигми 
як об’єднання концептуальних полів створює передумову системного опису 
концептуального простору тексту, з’ясування шляхів вербалізації його важли-
вих смислових домінант, цілеспрямованості його структур і прагматичної на-
станови повідомлення. Загалом концептуальний аналіз тексту передбачає вияв-
лення набору ключових слів тексту, з’ясування змісту базових концептів твору 
й опис позначеного ними концептуального простору. 

На основі описаного підходу в аналізі текстових концептів Нового Завіту 
використано таку методику. Перший крок — виокремлення ключових слів, 
а також їхніх дериватів і синонімічних найменувань за принципом частотності 
та з урахуванням особливостей змістового наповненням тексту. Ця процеду-
ра дає змогу визначити перший, так званий „зовнішній” концептуалізований 
шар текстової структури. Наступний етап демонструє дослідницькі процеду-
ри, спрямовані на висвітлення змісту концептуальних полів ключових слів. Та-

19 Л. Г. Бабенко  и др., Указ. источник, с.  58.
20 М. В. Пименова , Душа и дух: особенности концептуализации, Кемерово 2004. с.  6.
21 И. П. Михальчук , Концептуальные модели в семантической реконструкции (индоевро-

пейское понятие „закон”), [в:] „Известия РАН”, Москва 1997, т. 56, № 4. с. 29.
22 А. Вежбицкая , Язык. Культура. Познание, Москва 1996, с. 337.
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кий аналіз передбачає узагальнення всіх контекстів, у яких ужиті ключові сло-
ва — носії концептуального смислу — для виявлення характерних власти-
востей концептів, конструктивних елементів їхнього смислового наповнен-
ня. Розгляд та систематизація мовних засобів репрезентації концептів у тексті 
дозволяє виділити певні смислові єдності — концептуальні поля, кожне з яких 
містить характеристику концепту. В інваріантній моделі концепт є межею уза-
гальнення (інваріантом) плану змісту мовних одиниць, що покривають певну 
семантичну сферу. Зрозуміло, що великий за обсягом твір зазвичай демонструє 
актуальність цілої низки концептів, тому базою для подальшого етапу аналізу 
є система взаємопов’язаних концептів, вербалізованих у тексті.

У цьому дослідженні виходимо з уявлення про концепт як відносно ста-
лу інформаційно-когнітивну сутність, що є носієм (концентратором) смислів 
певного дискурсу або певної системи знань. Лише актуальне й цінне в смис-
ловому відношенні явище, яке отримує мовну фіксацію в парадигматично 
й синтагматично значній кількості мовних засобів, демонструє якості концепту. 
У цій науковій студії актуалізуємо трактування окресленого терміна як певної 
когнітивної абстракції, що узагальнює значення (смисли) системи своїх мовних 
реалізацій, так що конкретна форма концепту визначається певним інтервалом 
абстракції, у межах якого він є стійким та якісно визначеним через обсяг лексико-
семантичної парадигми, яку формують мовні одиниці, що передають це понят-
тя в тексті. Репрезентована на поверхні тексту велика кількість концептів вхо-
дить функціональним корінням у глибинні текстові ідеї та в результаті виявляє 
ієрархічну систему смислів, що організують зміст твору, тому на третьому 
етапі концептуалізації текстового простору відбувається так зване „занурення” 
в текст, здатне виявити глибинну й категоріальну зв’язність його елементів, де-
кодувати, розгорнути й актуалізувати його внутрішню змістову структуру. 

Оскільки концепт характеризується багатовимірною вбудованістю в си-
стему концептуальних полів, він пов’язаний чисельними семантични-
ми відношеннями і взаємодіями з іншими концептами, вписаний у систему 
зв’язків із ними23. Він входить у велику кількіть взаємопов’язаних поняттєвих 
сфер — концептуальних полів інших концептів, що семантично пов’язані між 
собою. Аналіз усієї сукупності полів, за якими розподілені концепти, встанов-
лення відповідностей між їхніми компонентами дає змогу здійснити моделю-
вання смислових домінант твору, його підтексту через текстову експлікацію 
суперконцептів. Суперконцепти є носіями ланцюгів смислів, виражених, зви-
чайно, словами та словосполученнями, які формують інтегрований простір, 
що включає найменування однойменних семантичних полів. Аналіз тексту, що 
спирається на статистику цих найменувань, дозволяє побудувати відповідний 
багатовимірний індекс — лексикографічну систему основних домінантних по-
нять (семантичних зон) тексту та їхніх зв’язків разом із їхніми кількісними ха-
рактеристиками. Як смисловий портрет тексту розглядаємо фразові об’єднання 
кількісно рівноцінних семантичних домінант, а отже, таких, які мають 
рівнозначну смислову вагу в тексті, що дає змогу вибудувати цілісну систему 
їхньої смислової значущості. Суперконцепти тексту демонструють імпліцитну 
інформацію, на основі якої формуються смислові лінії глибинної семантичної 
структури тексту.

У системі концептосфери Нового Завіту суперконцептами є фразові об’єд-
23 М. В. Никитин , Развернутые тезисы о концептах, [в:] Вопросы когнитивной лингви-

стики, Москва 2004, № 1, с. 53.
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нання, що організовують глибинні текстові смисли на матеріалі досліджува-
ного тексту у вигляді ядерної, серединної та периферійної зон. Першу форму-
ють найменування концептуальних полів, що виявили найбільшу частотність 
у тексто вій концептосфері, а отже, найбільшу смислову вагу. Друга й третя де-
монструють розбудову компонентів їхніх моделей на основі зменшення кількіс-
ного складу і, відповідно, текстової ваги. Отже, моделі суперконцептів Нового 
Завіту відтворюють такі текстові глибинні смисли цього твору: 

Ісус Христос спасає людей через віру (найменування концептуальних по-
лів різних концептів, що зустрічаються в тексті більше 10 разів);

Ісус Христос спасає людей через віру, прощаючи їхні гріхи й даруючи їм 
вічне життя в Небесному Царстві (додано ті концептуальні поля, що трапля-
ються більше 5 разів);

Ісус Христос пролив Свою кров і воскрес, щоб прощати, благословля-
ти, зцілювати, освячувати й спасати людей, які покаялися в гріхах і хрестили-
ся, через проповідь Євангелія, віру і благодать, даруючи їм вічне життя в Не-
бесному Царстві (додано ті концептуальні поля, кількість яких більше або до-
рівнює 3).

Проведене дослідження продемонструвало, що концепти відіграють визна-
чальну роль у забезпеченні когнітивної структури тексту. Вони є актуальними 
одиницями в системі текстових відношень, що репрезентують кванти струк-
турованого знання і сформовані в тексті у вигляді складних смислових утво-
рень, у яких виділяють три основні виміри: 1) компонентний (лексичний) ви-
мір — система ключових слів, що реалізують у своїй семантичній структурі ба-
зові значення концептів, демонструючи актуальний ідентифікаційний тексто-
вий пласт і одночасно маніфестуючи мовну складову когнітивного каркасу тек-
сту; 2) текстовий (інтерпретаційний) вимір, сформований комплексними струк-
турами — концептуальними полями, що демонструють текстові реалізації кон-
цептів; 3) смисловий (підтекстний) вимір, який виявляє основні домінанти тво-
ру, що вибудовані в ряди (ланцюжки) відповідно з їхньою концептологічною 
значущістю (вагою) і які репрезентують імпліцитну інформацію та моделю-
ють основні смислові лінії глибинної структури тексту. Усі три виміри репре-
зентації концептів тексту формуються в контексті цілого твору: у них виявлені 
взаємозв’язки і взаємозалежності відповідних елементів. Запропонована мето-
дика дала змогу експлікувати комплекс глибинних смислів тексту Нового Заві-
ту, детермінований його концептосферою.
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СИНТАКСИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЙЛІВ 
ДОВІДКИ УКРАЇНОМОВНОГО ВАРІАНТУ 
ОФІСНОГО ПАКЕТУ MICROSOFT OFFICE
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АНОТАЦІЯ. У статті описано синтаксичну структуру файлів довідки україномов-
ного варіанта офісного пакету Microsoft Offi ce. Виявлено, що центрами речень є насам-
перед предикативи на зразок можна, потрібно, слід, а також модальні дієслівні при-
судки, безособові форми на -но, -то, зокрема і їхні варіанти (було ввімкнено, має бути 
встановлено, повинно бути обладнано і под.); простежуємо також активність обставин-
них речень мети та умови. Файли довідки містять велику кількість багатокомпонент-
них складних речень (передусім і з дієсловами наказового способу) і питальні речення 
та структури з репрезентантами ввічливості.

THE SYNTACTIC STRUCTURE OF HELP FILES 
OF THE UKRAINIAN VERSION OF MICROSOFT OFFICE SOFTWARE

PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ
University of Wroclaw, Wroclaw — Poland

ABSTRACT. The paper presents the syntactic structure of help fi les of the Ukrainian ver-
sion of Microsoft Offi ce software. The sentence centres are usually predicate words можна, 
потрібно, слід, modal predicates, impersonal constructions -но, -то, including their complex 
forms (було ввімкнено, має бути установлено, повинно бути обладнано); very frequent 
are clauses of purpose and conditional clauses. Help fi les are also characterised by a magni-
tude of compound-complex sentences (also including the imperative forms), questions and 
structures which contain salutations.

Jednym z dwóch (obok serii systemów operacyjnych Windows) fl agowych pro-
duktów korporacji Microsoft jest linia aplikacji biurowych Microsoft Offi ce. Choć 
pierwszą wersję tego oprogramowania dedykowaną na platformę Windows wy-

dano już w sierpniu 1992 r., to produkt przeznaczony dla odbiorcy ukraińskiego poja-
wił się dopiero dekadę później. 12 marca 2002 roku premierę miały ofi cjalne ukraiń-
skojęzyczne nakładki dla programów MS Word 2002 i MS Outlook 2002 będące czę-
ścią pakietów MS Offi ce XP Professional i MS Offi ce XP Small Business. Na począt-
ku 2004 r., a więc kilka miesięcy po swej światowej premierze, ukazała się ukraińska 
wersja pakietu MS Offi ce 20031, natomiast kolejne wydania produktów biurowych 

1 Ukraińskojęzyczną nakładkę LIP (ang. Language Interface Pack) należało zainstalować na ro-
syjskojęzycznej platformie systemu.
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koncernu (MSO 2007, MSO 2010, MSO 365, MSO 2013) były już ukrainizowane 
w miarę na bieżąco2. Poziom ukrainizacji wersji tekstowej wspomnianych produktów 
jest wyraźnie zróżnicowany — od pełnych błędów, w wysokim stopniu zrusyfi kowa-
nych pierwszych ukraińskojęzycznych opracowań produktu, po dobre w niemal każ-
dym aspekcie językowym najnowsze wersje oprogramowania.

Naturalnie i one nie są pozbawione usterek, jednakże to nie kwestia poprawności 
przekładu warstwy tekstowej oprogramowania serii Microsoft Offi ce na język ukraiń-
ski jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. 

Celem proponowanego opracowania jest prezentacja najbardziej charaktery-
stycznych dla ukraińskojęzycznych plików pomocy3 pakietu Offi ce konstrukcji skła-
dniowych, struktur występujących częściej niż inne, stanowiących niejako ich znak 
rozpoznawczy.

Opisywane źródło nie jest nazbyt „eksploatowane” przez językoznawców. Nie-
liczne opracowania dotyczą głównie zagadnień związanych z procesem przekładu na 
język ukraiński poszczególnych struktur czy weryfi kacji ich poprawności językowej4 
— autorzy rzadko skupiają się na problematyce stricte składniowej5.

Wypada zaznaczyć, iż struktura składniowa tekstów z dziedziny informatyki 
(a do nich zaliczają się przecież teksty plików pomocy pakietu Offi ce) jest znacznie 
zróżnicowana. Warunkiem decydującym jest tu źródło, z którego badany tekst się 
wywodzi. Inne bowiem w swej budowie będą komunikaty okien dialogowych, inne 
wskazówki zawarte w „helpach”, jeszcze inne informacje umieszczane w podręczni-
kach do informatyki czy tzw. „bibliach” użytkownika. Wspólnym mianownikiem dla 
nich wszystkich jest słownictwo informatyczne.

Pomijając teksty naukowe z dziedziny informatyki, których w języku ukraiń-
skim jest stosunkowo niewiele (odznaczające się wszystkimi cechami charaktery-
stycznymi dla tego właśnie rodzaju wypowiedzi, tzn. szerokim spectrum wykorzy-
stywanej terminologii, obecnością zdań złożonych, wysokim stopniem stechnicyzo-
wania itd.), należy zaznaczyć, iż rozbudowane struktury syntaktyczne zawierające 
słownictwo informatyczne występują w obrębie kilku zaledwie typów materiałów 

2 Więcej zob.: P.  J ó źw i k i e w i c z , Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad 
ukraińskim słownictwem informatycznym, Wrocław 2013, s. 18–33.

3 Nazywanych przez informatyków, ale nie tylko przez nich „helpami”; pojęcie to jest również 
używane w niniejszym tekście.

4 Див.: Б .  Риц а р ,  Р.  Мис а к , Мова та термінологія зукраїнізованих програмних про-
дуктів фірми Майкрософт, [в:] „Вісник Національного університету «Львівська політехніка»”, 
№ 490, Львів 2003, с. 17–24; Р.  Рожанк і в с ь кий , Інформаційна мова та інформаційні тер-
міни програмного продукту Ворд компанії Майкрософт [в:] Зб. наук. праць учасників 8-ї Між-
нар. наук. конф. „Проблеми української термінології СловоСвіт 2004”, Львів 2004, с. 12–17; 
В .  П .  Куб айчу к ,  Є .  В .  Мейнаро вич , До пакету Windows Ukrainian Interface Pack, [в:] 
Електронний ресурс: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_sem_WinUA.htm (доступ 02.02.2012 р.); 
Ю .  К .  Онищенко , Порівняльний термінологічний аналіз перекладів українізованих програм 
ком па нії „Майкрософт”, [в:] „Гуманітарний вісник, Серія: Іноземна філологія”, ч. 12, т. 1, Про-
блеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства, Черкаси 2008, 
с. 220–223 чи оцінку Андрія  Шевчука ,  редактора порталу programy.com.ua, [в:] Електронний 
ресурс: http://programy.com.ua/reviews/offi ce2k3ua.php (доступ 13.08.2007 р.).

5 P.  J ó źw i k i e w i c z , Ukraińskie formy bezosobowe na -но/-то a język plików pomocy pakie-
tu MS Offi ce 2003, [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo”, Szczecin 2007, 
s. 99–108; P.  J ó źw i k i e w i c z , Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) a pliki po-
mocy programu MS Offi ce 2003, [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze IX Językoznawstwo. Wybra-
ne zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich”, pod red. Ewy Ko-
morowskiej  i Doroty Dziadosz, Szczecin 2008, s. 80–84; P.  J ó źw i k i e w i c z , Ukraińskie rze-
czowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików 
pomocy programu MS Offi ce 2003, [w:] „Slavica Wratislaviensia CL”, Wrocław 2009, s. 83–91.
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źródłowych. Jednym z nich są właśnie pliki pomocy oprogramowania serii Micro-
soft Offi ce.

Język nauk ścisłych odznacza się lakonicznością, jednoznacznością, schema-
towością, wyrazistością; to cechy, którymi można scharakteryzować niejeden tekst 
z dziedziny matematyki, fi zyki, mechaniki czy, wreszcie, informatyki. Jednakże, 
co wydaje się bardzo ważne i co należy tu szczególnie podkreślić, rola tekstów o cha-
rakterze informatycznym sprowadza się niemal wyłącznie do zaproponowania od-
biorcy pewnych rozwiązań, które dotyczą określonego zagadnienia w obszarze oma-
wianych problemów. Owe „propozycje” realizowane są na różne sposoby, aczkol-
wiek instruktażowość poszczególnych realizacji jest tu nad wyraz widoczna. W takie 
tło ewidentnie wpisują się pliki pomocy wspomnianych aplikacji biurowych.

Zgromadzony na potrzeby niniejszej publikacji materiał wyekscerpowano z pli-
ków pomocy zukrainizowanych komponentów pakietu Microsoft Offi ce różnych wer-
sji. Przytaczane poniżej przykłady są charakterystyczne dla „helpów” stanowiąc swo-
isty wyróżnik pośród innych struktur spotykanych w szeroko pojmowanej sferze IT.

W przeciwieństwie do nieskomplikowanej pod względem składniowym struktu-
ry np. interfejsów programowych, teksty plików pomocy charakteryzują się bogac-
twem konstrukcji, od zdań pojedynczych po zdania wielokrotnie złożone.

Teksty o charakterze instruktażowym, zwłaszcza teksty dotyczące sfery IT 
są dość specyfi czne. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż obok zdań oznajmują-
cych informujących odbiorcę o zaistnieniu jakiegoś faktu w wirtualnym świecie, bar-
dzo często funkcjonują w ich obrębie konstrukcje wskazujące na możliwość, potrze-
bę, konieczność (lub brak takowych) wykonania danej czynności. Struktury te są ele-
mentem zarówno zdań pojedynczych, jak i złożonych.

Po przeanalizowaniu wielu stron komunikatów składających się na pliki pomo-
cy różnych wersji pakietu Offi ce6 i wyodrębnieniu konstrukcji, które pojawiały się 
najczęściej, doszedłem do następujących wniosków:

1. Na pliki Help pakietu Offi ce składają się (co nie może być żadnym zaskocze-
niem) zdania pojedyncze dwuczłonowe z orzeczeniem wyrażonym formą fi nitywną 
czasownika, np.

(1) Під час кожного зберігання документа нова резервна копія заміняє наявну.
(2) Не всі типи веб-папок підтримують пошук із Microsoft Offi ce.
(3) Панель мови міститься у правому верхньому куті екрана.
(4) Стан цього параметра впливає на всі програми Microsoft Offi ce.
2. Predykatywy typu можна, потрібно, слід wskazujące na hipotetyczną bądź 

realną możliwość zaistnienia jakiegoś faktu współtworzą orzeczenia w zdaniach po-
jedynczych jednoczłonowych opisywanych plików, np.

(5) Можна скористатися одночасною прокруткою обох документів для 
пошуку відмінностей між ними.

(6) Веб-вузол Microsoft Offi ce Online можна відвідувати безпосередньо із бра-
узера.

(7) Документи Word слід переміщувати з розширенням DOC.
(8) Слід визначити позицію табуляції з вирівнюванням за правим краєм.
oraz głównie nadrzędnikach zdań złożonych, np.
(9) Можна одночасно прокручувати обидва документа, щоб відшукувати 

розбіжності між ними.
6 Aby uruchomić opcję przeglądu plików pomocy, należy kliknąć zakładkę Довідка w dowolnej 

aplikacji pakietu Offi ce. W przypadku braku połączenia z Internetem uruchomione zostaną zestawy pod-
powiedzi zawarte w zasobach systemowych; jeśli połączenie internetowe jest aktywne, użytkownik zo-
stanie przekierowany na strony Microsoft Offi ce. 
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(10) У це поле можна ввести запитання, на яке необхідно одержати 
відповідь.

(11) Щоб переглянути примітки та виправлення у виносках, потрібно пе-
рейти до режиму розмітки або режиму веб-документа.

(12) Потрібно обмежити термін дії дозволів на доступ для інших корис-
тувачів, але зберегти доступ для автора вмісту й після цього терміну.

(13) Щоб автоматично створити файл відновлення, в якому макроси змі-
нено за допомогою редактора VBE, слід якимсь чином змінити сам документ 
у вікні Microsoft Word.

(14) За замовчуванням Word не відображає вже використовувані сполучен-
ня клавіш, тому їх слід запам’ятати.

3. Możliwość/brak możliwości zaistnienia danego stanu, wykonania pewnych 
czynności przejawia się w konstrukcjach z orzeczeniem modalnym w:

- zdaniach pojedynczych dwuczłonowych, np.
(15) Помічник не може одночасно відображувати нагадування Microsoft 

Outlook та поради.
(16) Неправильне редагування реєстру може серйозно пошкодити систему.
(17) Більшість принтерів не можуть друкувати країв аркуша.
(18) У Microsoft Windows імена файлів можуть містити деякі розділові знаки
- zdaniach złożonych, np.:
(19) Щоб ознайомитися зі своїми правами щодо користування програмним 

продуктом, ви можете переглянути ліцензійну угоду Offi ce 2003.
(20) Веб-вузол Microsoft Offi ce Online містить багато додаткових ресурсів, 

які можуть допомогти в роботі з Offi ce.
(21) Корпорація Майкрософт не може гарантувати усунення проблем, які 

виникли через невміле користування редактором реєстру.
(22) Якщо декілька панелей інструментів розташовуються в одному рядку, 

може не вистачити місця для відображення всіх кнопок.
4. Dla informatycznych tekstów instruktażowych, do których zaliczają się pliki 

pomocy, bardzo charakterystyczne jest również występowanie konstrukcji bezoso-
bowych z użyciem form na -но, -то7. Funkcjonowanie tego typu form w analizowa-
nym materiale jest spowodowane faktem, iż wiele komunikatów obecnych np. w pli-
kach pomocy odnosi się do sytuacji, w których niemożliwe jest określenie agensa, 
albo też „wykonawcą” danej czynności jest program czy też jego element składowy. 
Obecność form bezosobowych w zdaniach pojedynczych jest raczej incydentalna, np.

(23) Використання методу або властивості заборонено параметрами безпеки.
(24) Підтримування макромови вимкнено.
(25) Далі наведено процедуру імпорту таблиць із документа Microsoft 

Word до Microsoft Access.Występują one przede wszystkim w zdaniach złożonych 
czy wielokrotnie złożonych, np.

(26) Якщо на комп’ютері користувача не установлено Microsoft Offi -
ce 2003 або пізніших версій, неможливо завантажити програму, яка дає змогу 
переглядати цей вміст.

(27) Ці параметри впливають на всі додатки Microsoft Offi ce, але набира-
ють сили в будь-якому додатку лише після того, як його перезавантажено.

(28) Коли запис макросу вимкнено, елемент ЗАП має блідий колір. 

7 Zob.: P.  J ó źw i k i e w i c z , Ukraińskie formy bezosobowe na -но / -то a język plików pomo-
cy pakietu MS Offi ce 2003, [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo”, Szczecin 
2007, s. 99–108.
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(29) Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до відповідного пара-
метра у списку ALT+ підкреслена літера в назві параметра.

(30) Переконайтеся, що на сервері установлено найновішу версію 
антивірусного програмного забезпечення.

Cechą charakterystyczną ukraińskich bezosobników jest to, że mogą one wcho-
dzić w relacje z formami fi nitywnymi czasownika бути, wskazując tym samym na 
możliwość zaistnienia danej czynności w przyszłości bądź potwierdzając, iż dana 
czynność miała miejsce w przeszłości. Tak jak ma to miejsce w wypadku „autono-
micznych” form bezosobników, tu także nieznany jest wykonawca czynności. For-
my te w analizowanym materiale występowały niemal wyłącznie w zdaniach poli-
predykatywnych, np.

(31) Перед втратою файлу було ввімкнено режим автовідновлення, але 
зберегти або відкрити відновлений файл не вдається.

(32) Якщо було виділено непотрібний файл, клацніть його ще раз, утри-
муючи клавішу CTRL.

(33) Після подвійного клацання цього значка буфер обміну Microsoft Offi ce 
буде відкрито в активному додатку.

(34) Перейменуйте всі файли, які буде знайдено. 
(35) Якщо призначити сполучення клавіш CTRL+B новій команді або іншому 

елементу, то їх початкове застосування стане неможливим доти, поки не буде 
відновлено початкове призначення цього сполучення клавіш.

Wśród analizowanego materiału incydentalnie występowały również zdania, 
w których bezosobowość wyrażana była jednocześnie formami przeszłymi, jak 
i przyszłymi, np. w zdaniu:

(36) Однак пароль, який було використано для цього захисту, буде втрачено. 
W języku ukraińskim formy bezosobowe na -но, -то wchodzą w skład orzeczeń, 

których elementem są czasowniki modalne. Struktury tego typu występują również 
w zebranym materiale faktografi cznym, np.

(37) Під час форматування гіперпосилань може бути відформатовано 
навіть ті гіперпосилання, адреси URL яких містять пробіли. 

(38) Для правильного відображення цих документів у раніших версіях Mi-
crosoft Word форматування, яке не підтримується цими версіями, може бути 
замінено на таке, що підтримується.

(39) Щоб панель Мої адреси відобразилася у вікні Вставка малюнка, має 
бути відкрито повідомлення.

(40) Щоб вставити фільм у документ Microsoft Word, на комп’ютері має 
бути установлено програму відтворювання фільмів, наприклад, Media Play-
er — додаток Microsoft Windows, що надає змогу відтворювати звук, відео та 
анімацію, а комп’ютер повинно бути обладнано звуковою картою.

5. Do niezwykle charakterystycznych konstrukcji, będących niejako wykładni-
kiem dla tekstów instruujących odbiorcę w danej kwestii czy skłaniających go do wy-
konania określonych czynności zaliczyć należy zdania celowe i warunkowe, w któ-
rych centra zdań nadrzędnych stanowią czasowniki w formie trybu rozkazującego, np.

- zdania celowe:
(41) Щоб обмежити область пошуку, скористайтеся розкривним списком 

Пошук в області завдань Результати пошуку.
(42) Щоб переглянути пораду, клацніть цю лампочку. 
(43) У меню Довідка виберіть команду Довідка Microsoft <назва програ-

ми>, щоб відобразити область завдань Довідка <назва програми>. 
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(44) Щоб перевірити параметри відображення вмісту з мережі, виконай-
те такі дії. 

(45) Щоб змінити інтервал автозбереження, введіть число в поле хвилин 
на вкладці Збереження діалогового вікна Параметри (меню Сервіс).

- zdania warunkowe: 
(46) Якщо папку або шаблон не вдається знайти, знову запустіть програ-

му установки. 
(47) Якщо меню Сервіс вже містить команду Надбудови для моделі COM, 

перейдіть до кроку 6.
(48) Якщо потрібно відформатувати дискету, вставте її в дисковод.
(49) Якщо отримати доступ до сервера мережі все ще неможливо, 

зверніться до адміністратора мережі.
(50) Якщо файл неможливо зберегти в іншому місці, видаліть із диска 

непотрібні файли або додайте на комп’ютер інший диск.
Zdecydowanie rzadziej napotkać można zdania warunkowe, w których orzecze-

nie w zdaniach nadrzędnych występowałoby w innej formie — bezosobników, form 
fi nitywnych, predykatywów, form modalnych, imiennych itd., np.

(51) Миттєве повідомлення можна надіслати будь-якому користувачеві, 
якщо його смарт-тег «Імена» не показує автономний стан.

(52) Якщо відкрити буфер обміну Microsoft Offi ce в області задач одного 
додатка Microsoft Offi ce, його не буде автоматично відображено у разі пере-
ходу в інший додаток Microsoft Offi ce.

(53) Якщо після відкриття файлу відновлення його не зберегти, то він ви-
даляється з втратою усіх незбережених змін.

(54) Якщо значення недопустиме для умови або властивості, кнопка Дода-
ти буде недоступна.

(55) Якщо вибрати файл Microsoft Excel у списку об’єктів у діалоговому 
вікні Відкриття документа в Microsoft Word, Microsoft Offi ce намагатиметь-
ся відкрити його у Word.

(56) Якщо вікно програми не розгорнуте на весь екран, деякі кнопки панелі 
інструментів можуть бути приховані.

(57) Якщо під час роботи мікрофон буде випадково зрушено, його слід по-
вернути до правильного положення.

6. Jednym z wyróżników tekstów z dziedziny IT jest obecność form nakazo-
wych wchodzących w skład zdań wielokrotnie złożonych, np.

(58) Переконайтеся, що ви працюєте в компоненті, який дає змогу розро-
бляти програми. 

(59) Виберіть Visual Basic для додатків, клацніть стрілку напроти, а по-
тім виберіть варіант Запускати з мого комп’ютера. 

(60) Почніть з роботи в тихому довкіллі, щоб комп’ютер сприймав ваше мов-
лення, а не сторонні звуки, та використовуйте високоякісний мікрофон ближньої дії.

(61) У діалоговому вікні Параметри служб перевірте, чи установлено 
прапорець Показати вміст і посилання з веб-вузла Microsoft Offi ce Online, та 
установіть прапорці для потрібного додаткового вмісту з мережі.

(62) У меню Формат виберіть команду, що відповідає типу виділеного 
об’єкта, наприклад, Автофігура, Полотно або Малюнок, а потім відкрийте 
вкладку Розташування. 

7. Do elementów wyróżniających badany materiał faktografi czny należą także 
zdania pytające, których funkcje nie ograniczają się jedynie do wprowadzenia ko-
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lejnych partii tekstu, to również tytuły poszczególnych podrozdziałów omawianego 
materiału. Z punktu widzenia komunikacji są one bezpośrednim zwrotem do odbior-
cy, częścią składową swoistego dialogu na linii komputer — użytkownik, np.

(63) Що може робити ця програма?
(64) Чому й коли слід використовувати цю програму?
(65) Для чого може знадобитися Microsoft Offi ce Document Imaging?
(66) Чи були ці відомості корисні?
(67) Що ви бажаєте зробити?
(68) Вам потрібна допомога, або ви маєте пропозиції щодо продукту?
(69) Маєте запитання стосовно Offi ce?
(70) Вам потрібні поради досвідчених користувачів або розробників?
(71) То ж які нові функції товариств Offi ce могли б зробити ці групи ще 

кориснішими для вас?
(72) Чи допомогла ця відповідь розв’язати проблему?
Warto dodać, że temu szczególnemu sposobowi „komunikowania się” programu 

z odbiorcą, stwarzaniu wrażenia kontaktu bezpośredniego, udzielaniu „dobrych rad” 
towarzyszy częste występowanie form grzecznościowych i specyfi czna, dostosowa-
na do takiej sytuacji budowa zdań, np.

(73) Якщо на всі ці запитання ви даєте ствердну відповідь, вам сюди - по-
дивіться, що можуть запропонувати товариства Offi ce.

(74) Пакет Microsoft® Offi ce System містить області завдань, які дадуть 
вам змогу розв’язати ці проблеми.

(75) Не забудьте зареєструватися, щоб участь у товаристві була зручні-
шою для вас. 

(76) Ви заощадите багато часу, якщо виберете додаток, спеціально при-
стосований до завдань, які вам потрібно виконати.

(77) То ж які нові функції товариств Offi ce могли б зробити ці групи ще 
кориснішими для вас?

(78) Якщо змінений спосіб запускання ви плануєте використовувати час-
то, можна створити відповідний ярлик на робочому столі Microsoft Windows.

(79) Програми такого класу сполучають між собою два світи — інформа-
цію на електронних носіях і на папері, завдяки чому ви можете підвищити про-
дуктивність своєї праці.

(80) Працюючи в інтерактивному режимі (з підключенням до Інтернету), 
ви маєте доступ до всіх розділів довідки, шаблонів, навчальних курсів, статей 
і графіки, наявних на вузлі Microsoft Offi ce Online безпосередньо в Microsoft Offi ce.

(81) Проте, Windows XP не підтримує копіювання на DVD, тому вам по-
трібно скористатися авторською програмою для DVD. 

Pliki pomocy serii aplikacji biurowych Microsoft Offi ce są charakterystyczne 
pod wieloma względami. To nie tylko jedna z najbardziej rozbudowanych z punk-
tu widzenia prezentowanych informacji struktur tekstowych w tego typu oprogramo-
waniu; to również tekst tłumaczony na wiele języków świata, w tym, od nieco dłużej 
niż dekady, na język ukraiński. 

Na marginesie należy podkreślić, że ukraińskie tłumaczenia „helpów” nie są 
wolne od błędów. Stwierdzenie to dotyczy szczególnie pierwszych przekładów opi-
sywanych struktur. Kwestia ich poprawności była podnoszona nie tylko przez języ-
koznawców, ale również użytkowników, którzy niejednokrotnie we własnym zakre-
sie podejmowali się roli tłumaczy8. 

8 Zob. m. in.: Żródło elektroniczne: http://domivka.net/ukrainizatsiia_pz/ (odczyt: 27.12.2014 r.).
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Struktura składniowa ukraińskiej wersji plików pomocy aplikacji Microsoft 
Offi ce niewątpliwe odróżnia się od innych typów tekstów z dziedziny informatyki. 
Wśród cech wybijających się na pierwszy plan należałoby wymienić te, które opisa-
no w niniejszym tekście, a więc obecność zdań współtworzonych przez predykatywy 
typu можна, потрібно, слід, orzeczenia modalne, bezosobniki na -но, -то, w tym 
ich formy złożone (було ввімкнено, буде втрачено, має бути установлено, по-
винно бути обладнано). Nie można naturalnie pominąć konstrukcji, które pojawia-
ją się niezwykle często — zdań celowych i warunkowych, zwłaszcza tych, w których 
centrum nadrzędnika stanowią formy rozkazujące czasownika. Pliki pomocy wyróż-
niają się również mnogością zdań wielokrotnie złożonych (wielu z formami rozka-
zującymi), zdań pytających oraz konstrukcji, w których obecne są zwroty grzeczno-
ściowe wspomagane odpowiednią leksyką i formami gramatycznymi (не забудьте 
зареєструватися; дадуть вам змогу; вам потрібно скористатися itd.).

Pliki pomocy oprogramowania biurowego serii Microsoft Offi ce epatują wręcz 
strukturami specyfi cznymi dla tekstów informatycznych. Omówione w proponowa-
nym artykule konstrukcje stanowią część z nich, zaś samo źródło ze względu na swe 
znaczenie i rolę, jaką pełni, warte jest dalszych badań, nie tylko w zakresie składni 
języka ukraińskiego.
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ABSTRACT. The article outlines the methodology of the historical study of the 19th cen-
tury Ukrainian literature by MykolaZerov and highlights innovative elements of his review of 
the literature. The topicality of his research methods and literary achievements at the begin-
ning of the 20th century are pointed out. His periodization of literature as based on stylistic and 
genre characteristics is presented among his particularly effi cient achievements.

На 20-і рр. ХХ ст. припадає розквіт модернізму у світовому літературному 
просторі, а на українських теренах — це доба нового культурного відро-
дження, що відкривала, здавалося б, безмежні перспективи. Однак полі-

тичний чинник розставив такі рамки, що звели нанівець усі спроби українсько-
го літератора приєднатись до дискурсу модернізму. „Здається, разом із встанов-
ленням радянської влади Україна, яка до того принаймні була європейською 
околицею й провінцією, де хоч із запізненням, але прищеплювалися тенденції 
європейського культурного розвитку й відлунювали західні дискурси, остаточ-
но опинилась поза рамками європейського літературного процесу. <…> З одно-
го боку, вона означала певну модернізацію української нації <…>. Однак тен-
денція до модернізації культурного життя співіснувала з самого початку з па-
ралельною тенденцією до його підпорядкування ідеології, а потім і до повно-
го знищення”1. 

1 С .  Павлич ко ,  Теорія літератури, Київ 2002, с. 175–176.
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Літературні процеси, що відбувались у 20-і р.р. в українській літературі, 
відкривали шлях для ідентифікації української культури в умовах модернізова-
ного світового контексту. Загалом орієнтація на модернізм приводить до засво-
єння нових тем, стилістичних зразків, нових типів героїв і, зрештою, видозмі-
нює саму національну культуру, що моделюється відтепер за зразком „високої”, 
а не „загальнонародної літератури”2. 

Вагома роль у цьому процесі належить М. Зерову та його однодумцям, яких 
відносять до літературного напряму неокласиків: „Суто культурницька, мис-
тецька робота Зерова й інших неокласиків ставала в радянських умовах полі-
тичною: вони були «внутрішня еміграція», тобто «троянським конем», як ха-
рактеризувала їх тодішня критика, обурена найбільш тим, що неокласики, роз-
криваючи світові обрії та виводячи українську літературу на самостійний шлях 
загальномистецьких проблем, відривали її від російської”3. 

Проголошені М. Зеровим принципи літературного розвитку, а це: а) пере-
осмислення значення національної літературної спадщини та ґрунтовне ви-
вчення її кращих здобутків; б) якісне засвоєння найкращих зразків світової лі-
тератури; в) удосконалення літературної техніки4, — визначили головні напря-
ми його різнобічної діяльності. 

В історико-літературних працях М. Зеров працює над переоцінкою укра-
їнської літературної традиції на тлі соціально-історичних обставин та з огляду 
на вимоги сучасної для нього дійсності, розставляє нові акценти в каноні наці-
ональної літератури; у перекладознавчих роботах та безпосередньо через пере-
клади значною мірою досягає другої мети — кращі зразки світової літератури 
з’являються українською мовою відповідно до нових, підвищених вимог, нерід-
ко з коментарями чи примітками, передмовами та статтями, що трактують цін-
ність перекладеного твору чи групи творів певного автора, зокрема і з огляду 
на універсальні символи світової культури; у критичних працях розглядає пи-
тання літературної техніки. 

Розпочавши як перекладач (1910), М. Зеров одночасно виступає з числен-
ними рецензіями. У 1920-х роках він працює редактором провідних літератур-
них видань „Книгар” та „Літературно-науковий вісник” і, окрім рецензій, пише 
низку передмов та наукових статей, що привертають увагу до проблем укра-
їнської літератури і оригінальної, і перекладної. Водночас виходять друком 
його історико-літературні та літературно-критичні студії Нове українське пись-
менство (1924), До джерел (1926), укладене Українське письменство ХІХ ст. 
(1928), друкується праця Від Куліша до Винниченка (1928), де послідовно про-
стежується становлення нової української літератури за нетрадиційною мето-
дологією та диференціюється перекладна література в українській літератур-
ній системі, що було абсолютно новаторською рисою літературознавчих праць 
відповідного періоду. Зважаючи на обсяг охоплених літературознавчих аспек-
тів, їхню актуальність, новаторське осмислення та активну позицію М. Зерова 
щодо абсолютного оновлення української літератури як головного вияву куль-
тури, можна припускати існування неокласичної концепції літератури, що мала 
на меті культуротворення.

2 Т.  Гундорова , ПроЯвлення слова, Київ 2009, с. 108.
3 С .  Гординський , На переломі епох. Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, 

спогади, Львів 2004, с. 158–159.
4 М .  Зеров ,  Наші літературознавці і полемісти, [в:] Його  ж , Українське письменство, 

Київ 2003, с. 541.
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Тріада принципів підходу до розвитку літератури видається надзвичайно 
ґрунтовною й усеохопною, адже важливим чинником самобутності національ-
ної культури є її рівноправний взаємозв’язок та перегук зі світовими тенденці-
ями. Якщо розглядати світову літературу в сукупності найталановитіших 
та найпоширеніших творів як архетипну проекцію спільного універсального 
міфу, а національні літератури — як проекції національних міфів, то становлен-
ня національної літератури відбувається передусім через засвоєння та утвер-
дження універсального в проекції національного5. 

Заклик М. Зерова звертатись до джерел і світової, і національної літератури 
дає можливість встановити такі проекції, щоб надбудовувати нові. Його історія 
Нової літератури досить чітко й нетрадиційно для своєї доби розставляє акцен-
ти національних та міжнаціональних архетипів, що лягли в основу української 
літератури. Особливості нетрадиційного підходу М. Зерова розглянемо на при-
кладі його історико-літературних праць. 

Новизною дослідження та основою періодизації Нової української літера-
тури, як видається, став стиль та його зумовленість історико-культурним кон-
текстом. Поштовхом до актуалізації такого ракурсу в процесі розгляду літера-
тури, імовірно, стали семінари, що функціонували при Київському університе-
ті під керівництвом В. Перетца 1904 – 1914 р.р., які М. Зеров відвідував разом 
із майбутніми однодумцями-неокласиками. Очевидно, саме тут сформувалась 
позиція М. Зерова як критика й історика літератури, сформувалась його філо-
логічна методологія. Вона дає змогу розглядати літературу з позицій художньої 
форми, синонімом якої є стиль. 

Головними змінними рисами стилю в різні літературні періоди вважають 
художні зацікавлення епохи, її динаміка й еволюція, а в широкому розумінні — 
методологія для створення „формальної” історії літератури як духовної діяль-
ності людини, заснованої на образному узагальненні явищ дійсності з метою 
художнього проникнення в її сутність6. Цей факт також висвітлює джерело лі-
тературознавчої ерудиції М. Зерова, що значною мірою формувалася на працях 
російських дослідників, але стала надзвичайно плідною для вироблення мето-
дології аналізу тексту та формування канону літературності в українській тра-
диції7. 

У чому ж полягає філологічний метод аналізу тексту? З. Мітосик указує 
на два чинники з’яви та актуальності такого підходу в ХІХ ст.: доведена в ме жах 
філософії позитивізму суспільна потреба історико-літературних досліджень та 
тлумачення філології як науки про дух і культуру народу в епоху Романтиз-
му8. „Для філології всі тексти однаково цінні, вони не трактувалися як істо-
ричні джерела чи конкретні провідники змісту: вони елемент минулої культури, 
її знак в сучасному світі. Історія літератури прагнула виокремити з усієї маси 
текстів твори літературні”9. Особливо плідними в цьому питанні праці В. Ше-
рера (1841 – 1896)10, який серед перших визначив явище наукової автономії тек-
стів та завдання реконструювати, описати та пояснити твір. 

5 М .  Лановик , Теорія відносності художнього перекладу. Літературознавчі проекції, 
Тернопіль 2006, с. 131.

6 В .  Перетц , Из лекций по методологии, Киев 1914, с. 86–87.
7 В .  Дончик ,  Історія української літератури ХХ столітт, Кн. перша, Київ 1993, с. 426.
8 З .  Мітосек ,  Теорії літературних досліджень, Сімферополь 2005, с. 97.
9 Там  само , с. 99.
10 W. Scherer,  Poetic, [in:] Heraus gegeben von Reiss G., Lubingen 1977, c. 77.
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В українському літературознавстві М. Зеров був серед тих, хто першим 
указав на літературний твір як самостійну одиницю системи культури, елемент, 
що належить до окремої її підсистеми, який вимагає своєрідного впорядкуван-
ня та аналізу на основі текстоцентричної методології. У дослідженнях М. Зе-
рова простежуємо подібні фази філологічного аналізу, що їх виокремлюють ні-
мецькі дослідники, прибічники філологічного підходу до літератури: так звана 
„студія”(критика) тексту, що полягає у визначенні історії, версії та публіка-
ції твору; реконструкція тексту, тобто з’ясування його виникнення, плану, ви-
вчення рукописів; і філологічна герменевтика, що виявляється у вивченні ґене-
зи твору за допомогою зовнішніх та внутрішніх критеріїв з урахованням похо-
дження матеріалу та факти його різнорідного опрацювання, аналізі кожного мо-
тиву з огляду на його походження та в зіставленні з переживаннями письмен-
ника; передбачає дослідження композиції творів, беручи до уваги існуючі зраз-
ки, простеження впливів, ретельне визначення запозичень, контрастів та пара-
лелей, виокремлення нових та оригінальних елементів11. 

Подібно до теоретиків філологічного аналізу, М. Зеров уважає своїм завдан-
ням як історика літератури вказати на культурно-історичне тло твору й визначає 
історичну цінність тексту через його сприйняття, наслідування та успіх у читачів. 

„Ураховується те, що письменник успадкував (ererbte) те, що пережив (erlebte), 
чого навчився (erlernte). Так у поле зацікавлень історика літератури входять 
не так природні чинники, як духовна історія, утілена в культурному й літературно-
му досвіді. Це відповідає інтересам філології, що в критичній, а надто герменев-
тичній фазі, дошукується літературних відгомонів у тексті, повторюваних мотивів 
і тем, впливів і запозичень. Відповідає це також її описовій настанові: текст цінний 
як такий, потребує коментаря, а не естетичної оцінки”12. 

Прикметно, що історико-літературні праці М. Зерова охоплюють власне пе-
ріод формування сучасної української літератури в ХІХ ст., коли відбуваєть-
ся перехід від україномовної словесності до писемності. Саме тому філологіч-
ний підхід до дослідження видається цілком логічним. Питання студії та рекон-
струкції текстів, що з’являлися на українських теренах у цей період, були акту-
альними, адже становили основу для модерної літератури, яка часто викривле-
но сприймала чи навіть нехтувала здобутками попередніх поколінь. 

Зважаючи на колонізований статус літератури, вагомими є екскурси істори-
ка в духовну історію української громади. Зокрема, характеризуючи літературу 
від І. Котляревського, він указує на соціальні умови, що склались у відповідний 
період — „соціальну базу українського культурного життя”, до якої відносить 
передусім „творців і споживачів літературних цінностей”, статус і стан мови 
та, як наслідок, особливості стилів та жанрів творів відповідного періоду, під-
креслюючи їхню безпосередню взаємозумовленість. 

Презентуючи період започаткування нового українського письменства, 
М. Зеров стверджує: „На перегоні цих 125 років значно відміняється соціально-
психічний склад українського літератора, поширюється і збагачується коло 
читачів, у літературний оборот втягується велика сила ідей, одбиваючись 
на виборі сюжетів і дійових осіб, позначаючись на методах і засобах художньо-
го пізнання. Письменники ставлять перед собою все ширші і ширші завдання, 
а залежно від них розвивають і збагачують літературну мову”13. Отже, М. Зеров 

11 З .  Мітосек ,  Зазнач. джерело, с. 98.
12 Там  само , с. 99.
13 М .  Зеров ,  Нове українське письменство, [в:] Його  ж , Українське письменство, Київ 

2003, с. 11.
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характеризує добу зародження Нової української літератури за такими критері-
ями: 1. Продуцент і споживач національної літератури — соціально-історична 
складова; 2. Мовний стиль; 3. Жанр літературного твору.

Указуючи на дату 1798 рік, як на час публікації перших трьох частин Пере-
лицьованої Енеїди І. Котляревського, історик розмірковує про соціальні перед-
умови нової літературної доби, що склалися на кілька десятків років раніше. 
У безпосередньому зв’язку характеризується соціальний статус читача та мови. 

Аналізуючи на критичний стан української мовної політики, що опинилася 
в руках сільських священиків, дрібного дворянства та провінціального чинов-
ництва, до яких передусім відносять І. Котляревського, М. Зеров визнає автора 
Енеїди новатором та майстром у запровадженні живої народної мови до літера-
турного вжитку: „Народна мова дуже далека була од високих і тонких матерій, 
які трактувала тогочасна класична література. …Тільки на інтермедії та на при-
мітивній півнародній творчості різдвяних та великодніх віршів і могли сперти-
ся Котляревський та його сучасники в своїх літературних планах. Безперечно, 
вони почували певну ніяковість на думку про живу народну мову, як орган “ви-
сокої” літератури, і тому у власній творчості спинялися на формі жартівливої, 
перелицьованої поеми, що не так гостро різнила з традицією”14. 

М. Зеров переконливо доводить, що культурна традиція епохи мала зде-
більшого провінційний характер, а характерні ознаки читацької аудиторії пе-
реважно не надто позитивно впливали на жанрово-стилістичні характеристи-
ки текстів, що пояснює запізнілий розвиток літератури: „В українському пись-
менстві, наслідком специфічних умов його розвитку і перш за все провінціаль-
ного його характеру, травестія вийшла на сцену з „Пастухами” Любасевича та 

„Енеїдою” Котляревського на самім переломі XVIIІ – ХІХ століть. Натрапивши 
на традицію «студних кантів», жартівливих, півкнижних-півнародних віршів, вона 
придбала симпатії широкого кола читачів і — послідок псевдокласичної форми — 
стала одним із улюблених жанрів і зосталась таким до кінця 30-х рр. <…>”15. 

Другим вагомим наслідком провінційності літератури стає довготривале 
існування літературних стилів у часто рукописній „літературі читача”, тобто 
праць епігонів, які брались до творчості після прочитання певного твору. 

Очевидно, з огляду на філологічну герменевтику для М. Зерова як історика 
літератури суспільно-історичний контекст з’яви І. Котляревського є надзвичай-
но важливим. Дослідник з’ясовує його походження та освіту, а також добу, коли 
було створено Енеїду: „Дві історичні доби виразно позначаються на ній: стара 
Гетьманщина, з її старосвітським життям, якою була вона до рум’янцевських 
реформ <…>, і та нова Україна, що настала з губернськими установами та по-
ширенням на українське шляхетство жалуваної грамоти дворянству. <…> Сам 
Котляревський теж був продуктом переходової доби, — з живими симпаті-
ями до колоритного минулого він сполучував уважне прислухання до нових 
культурних та літературних смаків, що йшли з російських центрів”16. Власне, 
на прикладі Енеїди М. Зеров подає характерно відмінний огляд твору україн-
ської літератури, указуючи на співвідношення з оригінальним твором Вергі-
лія та підрядником Н. Осипова, що ним користувався І. Котляревський, тобто 
встановлює походження: „З перших рядків поеми Котляревського виясняється, 
що це твір не цілком оригінальний, що його замисел, композиція і навіть худож-

14 Там  само , с. 10.
15 Там  само .
16 Там  само , с. 21.
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ні засоби запозичено з чужомовного зразка. Таким зразком для Котляревського 
була „Энеида” Осипова”17. 

Прикметно, що питання співвідношення російської та української перероб-
ки ставало предметом окремих дослідників у добу М. Зерова, однак вагомим 
є те, що саме він додає розвідку про походження Енеїди І. Котляревського до іс-
торії нового письменства як її складник, утверджуючи свій метод розгляду літе-
ратури за принципом епоха — ґенеза (переклад чи наслідування зразків літера-
тури) — традиція — оригінальний твір. 

Завдяки аналізу тексту, зокрема в аспекті його стилю, мовної канви і фор-
ми, М. Зеров описує способи відтворення тексту, з яким І. Котляревський пра-
цює як з оригіналом, відзначаючи його новаторство щодо наслідуваного зраз-
ка та переваги18. 

До розділів про Енеїду І. Котляревського входять питання про літературний 
жанр, тобто окреслено ознаки травестії, визначено новаторство автора щодо 
віршування, текст розглянуто цілісно в плані художнього оформлення та харак-
теристики героїв. 

М. Зеров робить критичний огляд твору за названими вище критеріями, 
однак не применшує ваги твору для нової української літератури, указуючи 
на об’єктивні причини відхилення від художньої форми внаслідок різних літе-
ратурних та позалітературних чинників. 

М. Зеров насамперед пише про непослідовність І. Котляревського в бур-
лескній репрезентації богині Венери, адже на початку поеми вона має всі риси 
поважної дружини українського сотника, а в наступних — зображена в росій-
ському офіцерському побуті19. Однак цю рису, а також певні ознаки просодії 
(неприродне розміщення слів, що ускладнює читання, лапідарність ритму, яви-
ща какофонії) історик відносить до травестійного письменства, що утворює 
окремий літературний ряд котляревщини, творів різного жанрового характеру, 
але за стилістичними особливостями суміжних за формою з Енеїдою І. Котля-
ревського, а також окремо виділяє поняття травестійної мови: „Ця конкретність 
виразу, що часто-густо переходить у вульгарність, прекрасно відповідала формі 
травестійної поеми, з її нахилом до карикатури, тяжінням у бік шаржовано ре-
алістичного відтворення життя. І. Котляревський був великим майстром «тра-
вестійної» мови і на довгий час утвердив її в українській літературі”20. 

Однак до явища котляревщини М. Зеров відносить лише епігонів, тобто 
тих, хто копіював „зверхню сторону поеми Котляревського”, а отже, не вий-
шов на рівень автора-новатора. М. Зеров виділяє такі ознаки котляревщини: 
1) провінційно-обивательська природа письменника; 2) грубо-гумористичне 
трактування народного побуту; 3) образна, конкретна, з нахилом до вульгар-
ності21. Таким чином, головними критеріями в розвідці періоду котляревщини 
є соціальний статус автора, функція твору щодо зображення дійсності та мова. 

У добу після І. Котляревського М. Зеров розрізняє існування старотравес-
тійного та новотравестійного стилів. Критерієм для розрізнення слугує замі-
на високого стилю низьким та заміщення ознак хронотопу вихідного тексту, 
з яким працює автор. Автором, якому вдається оновити травестійний стиль, 
уважають І. Гулака-Артемовського. Так, до новотравестійних переробок М. Зе-

17 Там  само , с. 25.
18 Там  само , с. 27.
19 Там  само , с. 36.
20 Там  само , с. 41.
21 Там  само , с. 52.
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ров відносить оду Горація  До Любки (І, 23) та баладу Рибалка Й.-В. Гете через 
те, що відсутнє навмисне заниження стилю твору. Показовою щодо методоло-
гії літературознавчого дослідження є об’єктивність оцінки досягнень І. Гулака-
Артемовського в його травестії-перекладі оди Горація До Любки: „Ліричний ву-
зол п’єси — спокійна ніжність поважної літньої людини <…> зоставлено непо-
рушним, не перев’язаним на новий лад. І коли переробці бракує властивої пер-
вотворові закінченості, то самі її хиби — необробленість вірша, необточеність 
фрази — надають їй своєрідної ласкавості. Ласкавість видається ще трохи гру-
буватою, але то тільки тому, що сама українська мова ще не досить витончена, 
подібна до натрудженої й шорсткої хліборобської руки”22. 

В окремому розділі М. Зеров уточнює свою тезу щодо художньої недовер-
шеності переробок І. Гулаком-Артемовським оди Горація та балади Й.-В. Гете, 
зокрема, указуючи на невиробленість української поетичної мови для відтво-
рення скомпресованого вислову та необхідної просодії характерних жанрів оди 
та балади23. Для обґрунтування ознак травестії-перекладу М. Зеров з’ясовує ґе-
незу жанрово-стилістичних засобів оригіналу: „П’єса Гете — балада. Коли Гу-
лак брався її перекладати, баладного стилю в українській поезії ще не існува-
ло — була народна пісня, яку допіру почали збирати й вивчати, і була травестія, 
що мала уже за собою деяку поетичну традицію. Гулак скористувався засобами 
тієї й другої <…>.”24. До періоду травестії-перекладу М. Зеров відносить спро-
бу вільного перекладу Полтави О. Пушкіна Є. Гребінкою. На думку дослідника, 
цей переклад має майже всі ознаки травестійного стилю, проте Є. Гребінка наді-
ляє переробку певними рисами власне перекладу. Така непослідовність, як ува-
жає М. Зеров, лише зашкодила авторові досягнути мети — створити зразок віль-
ного перекладу: „Гребінці явно не пощастило передати у своїм перекладі тон і 
стиль “Полтави”. Брак художнього хисту, що міг би сам, власними силами, по-
трапити на шлях перекладу — при повній відсутності в українській літературі 
поетичних зразків нетравестйного типу — не дав йому змоги утворити відповід-
ну оригіналові художню форму; а російський патріотизм провінціального ґатун-
ку <…> ослабив у його переказі прекрасну концепцію пушкінської поеми <…>. 
Гребінчина «Полтава» вийшла твором грубим і ординарним, безсилим приваби-
ти читача своєю ідейною стороною та художніми заслугами”25. У виносці до ви-
сновку М. Зеров уточнює поняття чистого перекладу, указуючи на неприйнят-
ність у ньому ознак травестійного стилю та грубого порушення еквілінеарності. 

Окреслюючи головні ознаки травестійного стилю в прозі, М. Зеров стверджує, 
що його поширенню сприяє передусім популярність серед читацької аудиторії26, 
а єдиною ознакою, що вказує на його іншокультурне походження, залишається сю-
жет. Дослідник аналізує спроби українських авторів цього періоду подолати озна-
ки травестійного стилю (зокрема йдеться про твір Я. Кухаренка Харко, запорозький 
кошовий, задуманий як історична поема на зразок Полтави О. Пушкіна). 

Псевдокласицизм травестійної поеми та надмірно розгорнуті описи побу-
тового плану, здійснені в бурлескному тоні, приводять М. Зерова до висновку, 
що саме ці ознаки прирікають поему на невдачу і призводять до невідповіднос-
ті змісту й травестійної форми27. 

22 Там  само , с. 60.
23 Там  само , с. 61.
24 Там  само , с. 62.
25 Там  само , с. 66–67.
26 Там  само , с. 67.
27 Там  само , с. 74–75.
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Окремими групами історик розглядає байки та драматичні твори перш. 
пол. ХІХ ст. Жанрове розрізнення допомагає йому встановити їхню ґенезу 
та, зрештою, указує на перекладне походження цих жанрів. У загальній харак-
теристиці, попри популярність нового літературного стилю, яким став сенти-
менталізм, М. Зеров констатує панування псевдокласицизму, передусім під 
впливом російської традиції: „Розвиваючись на ґрунті оперет Котляревсько-
го, всі вони немов ілюструють дальший вплив не українську драматичну твор-
чість російський «п’єс з куплетами» і слідом за ними відносяться до давнього, 
ще псевдокласичного літературного жанру (значно підсентименталеного в дусі 
літературної моди)”28. 

Аналізуючи байку, М. Зеров доводить паралельно з російським і поль-
ське походження сюжетів значної частини творів, зокрема він пише про лекто-
ра польської мови при Харківському університеті Ігнатія Красіцького. Л. Боро-
виковського, учня П. Гулака-Артемовського, історик вирізняє серед байкарів, 
яким удається запозичити не лише сюжети, а й форму „байки-приказки”. 

Російський вплив на українських байкарів, зокрема запозичення з І. Крило-
ва, М. Зеров простежує у творчості І. Білецького-Носенка та Є. Гребінки. М. Зе-
ров зважає на їхню ґенезу, розрізняючи мандрівні байкарські сюжети, а також 
дидактичні оповідання з античної міфології, історичні анекдоти та українські 
перекази й легенди. Мову байок він розглядає в аспекті дохідливості до чита-
ча: „Мова в них сіра, неправильна, безбарвна, хоч і прикрашена подекуди хоро-
шими старовинними словами; характеристики дійових осіб, надто зі звірячого 
царства, мало пов’язані з народними уявленнями і тому невиразні, бліді; вели-
ка кількість класичних греко-латинських імен (боги, герої, географічні назви) 
— наведені часто-густо без потреби і тільки обтяжують оповідання”29. 

М. Зеров наголошує на вагомому внеску Є. Гребінки в розвиток україн-
ської байки, указуючи на свідоме порушення ним шаблонної форми: „Безпо-
середнім чуттям художника Гребінка зрозумів усю штучність байки, непристо-
сованість її до оформлювання вражень біжучого життя, а тому й став на шлях 
послідовного руйнування цієї умовної і тісної форми”30. Передусім ідеться 
про розширення оповідання декоративними деталями, насичення їх інтонацій-
ною різноманітністю, талановите впровадження оповідача, виробленість і ха-
рактерність мови, що вбирає в себе народні прислів’я та приповідки, широ-
кий побутовий малюнок. Жанр байки стає предметом окремого дослідження 
М. Зерова, де він простежує його ґенезу та еволюцію в українській літературі 
за схемою, подібною до Нового українського письменства, тобто від переробки 
її до перекладу в оригінальну байку. М. Зеров акцентує на тому, що байкарська 
творчість Л. Глібова розширює межі жанру та приводить його до утворення но-
вих, зокрема побутової новели, інтимної елегії, дитячої пісні та ін. 

Важливо, що провідним чинником таких жанротвірних девіацій М. Зеров 
уважає зміни соціального характеру — вимоги аудиторії, що приводять авто-
ра до іншого цільового читача, а саме — дітей: „У більшості ж випадків, ма-
ючи на увазі свою неповнолітню аудиторію, він примушений був звертати го-
ловну увагу на самоінертність та на естетичну вимовність оповідного мате-
ріалу, оздоблювати його порівняннями, технічними термінами, розмаїто піді-
браними realia <…>. Діалог збагачується так само примовками, метафорами, 

28 Там  само , с. 79.
29 Там  само , с. 87.
30 Там  само , с. 88–89.
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ідіоматизмами. Докладність оповідання, детальність експозиції <…> стає пра-
вилом. Байка намагається стати новелкою”31. 

Серед прозових жанрів, що сформувались у процесі еволюції нової 
української літератури, особливого трактування набули повісті Г. Квітки-
Основ’яненка. Характеризуючи його творчість, М. Зеров називає два джерела 
новаторських рис його творчості — літературні та фольклорні. Соціальне по-
ходження автора посприяло його знайомству з іншомовними зразками стилю 
та стало вирішальним, на думку М. Зерова, у виборі ним літературного мето-
ду, яким став сентименталізм, а українська культура, що мала міцну народно-
пісенну традицію, надавала багатий мовний матеріал та надовго закріпила цей 
напрям в українській літературі32. 

Саме критерій мови у високомайстерній поетичній формі, що тісно ме-
жувала з українською народнопісенною традицією та національною ідеєю, 
на дум ку М. Зерова, якісно вирізняє й відокремлює від усієї існуючої на той час 
писемності творчий доробок Тараса Шевченка. Творча постать Кобзаря в літе-
ратурознавчому контексті періоду М. Зерова трактувалась неоднозначно, трива-
лий час побутувала думка про несприйняття неокласиками народницької твор-
чості поета. 

Однак, на нашу думку, власне історико-літературні праці М. Зерова свід-
чать про його високе поцінування творчості Т. Шевченка та сприяння утвер-
дженню канонічності національного поета. М. Зеров ретельно аналізує тексти 
поезій Т. Шевченка за ідейно-тематичним, стилістичними та жанровими харак-
теристиками, простежує їхню ґенезу, чинник джерельної бази, вказує на широ-
ку популярність та актуальність його творчості серед суспільства. 

У ранньому періоді його творчості критик виокремив три групи за жанро-
вими ознаками: а) дума з історичним, політичним або й персональним змістом; 
б) балада; в) байронічна ліро-епічна повість. При цьому, з огляду на усталену 
традицію жанру балади М. Зеров відзначає послаблення її сюжетного укладу, 
досліджує впливи польської та російської літературної традиції. 

Аналізуючи байронічну поему у творчості Т. Шевченка, зокрема на при-
кладі Катерини, дослідник визначає місце твору в еволюції жанру. У характе-
ристиці ґенези жанрово-стилістичних та ідейно-тематичних ознак поеми Сон 
М. Зеров зводить дослідження до встановлення та зіставлення текстів, що слу-
гували джерельною базою для творчого генія: „Отже, російські радикальні на-
строї 30 – 40-х років з культом декабризму, впливи польської революційної мис-
лі й Міцкевича, пильне читання „Истории Руссов” — таку складну генеало-
гію мають думки і освітлення Шевченкової поеми”33. Формі поезії Т. Шевченка 
та його прозовим творам М. Зеров присвячує окремі розділи, де висловлює 
свою безсторонню позицію.

Отже, стилі та жанри, а також їхня соціальна зумовленість стають ключови-
ми поняттями, завдяки яким М. Зеров трактує розвиток української літератури. 
Такий підхід дає можливість визначити етапи формування автономності україн-
ської національної літератури, її відокремлення від літератури колонізатора: пері-
од травестії, переспіву, власне перекладу та оригінального письменства. 

Одночасно історик простежує ознаки письменницької продукції в ракурсі 
загальносвітових літературних тенденцій, виокремлюючи періоди псевдокла-

31 Там  само , с. 951.
32 Там  само , с. 92.
33 М. З е р о в ,  Твори, у 2 томах, Київ 1990, т. 2: Історико-літературні та літературознав-

чі праці, с. 168.
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сицизму, романтизму, сентименталізму та неоромантизму в українському пись-
менстві, чим намагається ввести його до загальносвітового культурного дис-
курсу. 

Філологічно-герменевтичне прочитання історії літератури ХІХ ст. виявило-
ся новаторським і актуальним, адже нарешті предметом дослідження стає текст 
і не винятково в його естетичному ключі, а саме у функціонально-стилістичному 
з урахуванням соціального чинника. Адже презентовано нову систему літера-
турних цінностей та міцний фундамент для надбудови української модерної лі-
тератури за чіткими орієнтирами та своєрідними нормами з огляду на соціаль-
ні обставини, стиль тексту та його мовне розмаїття. 

Сьогодні чимало дослідників згадують доробок М. Зерова в історич-
ному літературознавстві, але методологічна база його праць, як видається, 
все ще потребує більш ґрунтовного дослідження на предмет суголосся з сучасни-
ми для його доби літературознавчими течіями у світовому контексті, адже чимало 
з них не втратили актуальності й сьогодні та могли б стати для сучасного літе-
ратурознавця плідним джерелом ідей.
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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено діяльність Івана Keдрина Рудницького — україн-
ського письменника й політика міжвоєнного періоду Як член UNDO (Українського на-
ціонального демократичного об’єднання) та журналіст газети „Діло” І. Рудницький за-
хищав інтереси українців, які проживали в ІІ Речі Посполитій (РП). У перш. пол. 30-х 
років він став одним з аніматорів політики нормалізації складних польсько-українських 
відносин.

 KEDRYN RUDNICKI’S ACTIVITY IN THE FIELD 
OF UKRAINIAN-POLISH MUTUAL UNDERSTANDING 

IN THE 30s OF THE ХХth CENTURY 
IN THE POLISH–LITHUANIAN COMMONWEALTH

SYLVIA VUITOVICH 
Wroclaw University, Wroclaw — Poland

ABSTRACT. In the article the activities of the Ukrainian writer and politician of the 
interwar period Ivan Kedryn Rudnicki are discussed. As a member of UNDO (Ukrainian 
National Democratic Alliance) and journalist of the newspaper “The Dilo” Rudnicki stood 
on guard of the interests of the Ukrainians, living in the Second Polish Republic. In the fi rst 
half of the 30s he was one of the animators of standardization policy in very diffi cult Polish-
Ukrainian relations.

Współcześni autorzy piszący na temat stosunków polsko-ukraińskich w ogó-
le, a na temat pierwszych dekad XX stulecia w szczególności, mimo roz-
bieżności dotyczących interpretacji poszczególnych faktów, niemal zawsze 

zgodni są co do tego, że były to kontakty bardzo trudne, którym zarówno historio-
grafi a polska, jak i ukraińska poświęcała zbyt mało rzeczowej i obiektywnej uwa-
gi, przez co zagadnienie relacji polsko-ukraińskich obrosło wieloma mitami i ne-
gatywnymi stereotypami. Ich obecność w mentalności obydwu narodów w okresie 
konfl iktów przyczyniała się do jeszcze większego zaogniania problemów, w okresie 
pokoju do braku chęci podejmowania konstruktywnego dialogu. Warto bowiem pa-
miętać, że na wspomniane w tytule niniejszego artykułu pierwsze dekady XX wie-
ku przypadał czas walk ukraińsko-polskich o własną państwowość, a po upadku Za-
chodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku i ofi cjalnej przegranej Ukra-
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ińców galicyjskich, którą ostatecznie przypieczętowała decyzja Rady Ambasadorów 
z 14 marca 1923 roku — czas żmudnych, niejednokrotnie desperacko-rozpaczliwych 
działań społeczeństwa ukraińskiego na rzecz wypracowania możliwie najlepszych 
warunków funkcjonowania w ramach II Rzeczpospolitej — młodym państwie tar-
ganym trudnościami narastającymi tak wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami1. 
Istotnym czynnikiem kształtującym polską politykę narodowościową, a co za tym 
idzie także zagraniczną, był problemem walki o granice państwa, a później ciągłego 
potwierdzania ich status quo. Konfl ikt polsko-ukraiński w tej sprawie był najwcze-
śniejszym, najdłużej trwającym i najbardziej krwawym konfl iktem II RP2. Ukraiń-
cy bowiem, mimo ponoszonych porażek nie chcieli rezygnować z realizacji marzeń 
o własnym państwie i wyraźnie manifestowali swoją niechęć do polskiej administra-
cji państwowej, która wprowadzana była w województwach południowo-wschodnich 
bardziej drogą nieudolnej improwizacji aniżeli odpowiednio przygotowanego planu. 
Rozognione podczas wojny nastroje w zderzeniu z nieprzyjaznym aparatem państwa 
w pierwszej dekadzie jego istnienia regularnie przeradzały się w protest, bojkot i sa-
botaż. Postawę negacji początkowo prezentowały niemal wszystkie ukraińskie śro-
dowiska polityczne: od konserwatystów po nacjonalistów. Jednak z czasem zaczę-
to dostrzegać, że niechęć do nowej administracji nie może być jedynym czynnikiem 
konsolidującym ukraińskie środowisko polityczne, w łonie którego dość szybko za-
częły uwidaczniać się podziały i konfl ikty. Wkrótce więc znalazło się kilku poli-
tyków narodowych, którzy doszli do wniosku, że długotrwała polityka negacji jest 
szkodliwa dla sprawy ukraińskiej (szczególnie po decyzji Rady Ambasadorów) i że 
w aktualnych warunkach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kwestia powo-
łania własnego państwa musi zostać odłożona na czas bardziej dogodny. Zaobser-
wowano też, że na fali niezadowolenia w społeczeństwie ukraińskim niebezpiecznie 
wzrastać zaczęły sympatie lewicowe i nacjonalistyczne. Nacjonaliści prezentowa-
li niezmiennie wrogie nastawienie wobec II RP. Regularnie organizowali akcje dy-
wersyjno-sabotażowe, na które władza polska zaczęła w końcu odpowiadać pacyfi -
kacjami3. Represje ze strony środowiska nacjonalistycznego czekały również polity-
ków ukraińskich próbujących podejmować jakąkolwiek ugodę ze stroną polską4. Re-
alną potrzebą była więc konsolidacja sił politycznych i współpraca ponad podziałami. 
W kręgach działaczy narodowych zaczęła krystalizować się myśl o utworzeniu stron-
nictwa politycznego, którego podstawą byłaby działalność oparta na demokratycz-
nych zasadach. Jej realnym urzeczywistnieniem było powołanie w 1928 roku UNDO 
(Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego). Organizacja miała cha-
rakter narodowy, demokratyczny, ponadklasowy5. W skład UNDO weszli działacze 

1 W skład ówczesnej Polski weszły ziemie wschodnie z sześcioma województwami: Wileńskim, 
Nowogródzkim, Poleskim, Wołyńskim, Lwowskim, Tarnopolskim, Stanisławowskim, przy czym czte-
ry ostanie uważane były przez władze polskie za tereny najgęściej zasiedlone przez ludność ukraińską. 
Granicę wschodnią II RP ustalił traktat ryski zawarty 18 marca 1921 roku między rządem polskim a rzą-
dem ZSRR. Traktat zatwierdził granicę przebiegającą mniej więcej w tym samym miejscu, w którym 
niegdyś przebiegała granica II rozbioru Polski.

2 J .  Kuku łka, Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919 – 1922, Warszawa 1970, s. 114. 
3 R.  Tomczyk, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne 1925–1939, Szczecin 2006, s. 17.
4 Znany poeta z grupy „Mołoda Muza” i jednocześnie polityk z partii włościańskiej za lojalnościo-

we czy też, jak niektórzy mówili, polonofi lskie działania został rozstrzelany przez UWO (Ukraińską 
Wojskową Organizację) w miejscowości Kamionka Stumiłowa. Jego nie mniej znany kolega „po pió-
rze” i redaktor lwowskiego czasopisma „Ridnyj Kraj” za swoje ugodowe poglądy przez pierwsze lata 
II RP narażony był na krytykę i ostracyzm ze strony ukraińskiej elity w większości stojącej na stanowi-
sku pronarodowym, a więc wykluczającej możliwość bliższej współpracy ze stroną polską.   

5 R.  Tomczyk, Іbidem, s. 53.
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ze wszystkich stron narodowej sceny politycznej. W liberalnym skrzydle organiza-
cji odnalazł swoje miejsce młody historyk, publicysta polityczny i dziennikarz lwow-
ski Iwan Kedryn6 Rudnicki (1896–1995). Kreowany był na głównego ideologa par-
tii, której powstanie, jak słusznie zauważył jeden ze współczesnych historyków pol-
skich Ryszard Tomczyk, było bodajże najważniejszym wydarzeniem w politycznym 
legalnym życiu ukraińskiego społeczeństwa w Galicji Wschodniej okresu między-
wojennego.7 Jednak atmosfera panująca w UNDO od początku jego istnienia dale-
ka była od ideału. Konfl iktogenny okazał się pluralizm ideologiczny oraz brak jed-
nolitego poglądu na kwestię stosunków ukraińsko-polskich. Jednym z rzeczników 
weryfi kacji dotychczasowej postawy negacyjnej wobec władz polskich był Rudnic-
ki. Wywodził się z ze znanej rodziny ukraińskiej, w której płynęła także krew polska 
i żydowska. Ojciec Kedryna — Jan Rudnicki — ceniony w Galicji Wschodniej no-
tariusz posiadał polsko-ukraińskie korzenie. Ożenił się z pochodzącą ze starego rodu 
Żydów galicyjskich Idą Szpigel, która przyjęła kulturę męża (na chrzcie otrzymała 
imię Olga) i wychowywała dzieci w poczuciu tożsamości ukraińskiej. W ukraińskim 
życiu publicznym, oprócz Iwana, zaistniało także jego starsze rodzeństwo: Mychaj-
ło Rudnicki (1889 – 1975) — znany ukraiński krytyk literacki i pisarz modernistycz-
ny oraz Milena Rudnicka (1892 – 1976), która, podobnie jak Iwan Kedryn, zajmowa-
ła istotne miejsce na ukraińskiej scenie polityczno-społecznej okresu międzywojen-
nego. Oboje byli aktywnymi działaczami politycznymi, przy czym Kedryn, w prze-
ciwieństwie do swojej siostry, prezentującej zdecydowanie nieugiętą postawę wobec 
polskiego aparatu państwowego, wykazywał większą wolę łagodzenia polsko-ukra-
ińskich konfl iktów. Stąd też przewodnictwo UNDO powierzyło mu funkcję kore-
spondenta prasowego przy Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej (URP) w Sej-
mie oraz łącznika UNDO do Jewhena Konowalca. Publicysta był też zwolennikiem 
zbliżenia UNR (Ukraińscy Ludowi Republikanie, tzw. Petlurowcy) do Zjednoczenia. 
Środowisko Petlurowców było mu szczególnie bliskie. W roku 1917 przebywał bo-
wiem w Kijowie, zajmując posadę w państwowych strukturach oświatowych Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej a po zajęciu stolicy przez sowietów wstąpił do wojska 
i brał udział w walkach, za co został odznaczony Krzyżem Semena Petlury. Po po-
wrocie do Galicji Wschodniej utrzymywał rozległe kontakty z polityczną i kulturalną 
elitą II RP. W swoich licznych wypowiedziach publicystycznych krytykował separa-
tyzm galicyjski oraz, mimo bliskiej znajomości z Konowalcem, organizowane przez 
nacjonalistów działania terrorystyczne. Jednocześnie był ostrym recenzentem wielu 
decyzji polskich władz wobec Ukraińców. Po wojnie emigrował do Austrii, a następ-
nie do USA, gdzie mieszkał do końca życia8. 

Najbardziej wyraziste działania Kedryna na rzecz porozumienia ukraińsko-pol-
skiego przypadają na rok 1930, który w pamięci historycznej większości Ukraińców 
zapisał się przede wszystkim jako czas głębokiego konfl iktu polsko-ukraińskiego 
i pacyfi kacji ludności ukraińskiej. W historiografi i polskiej kojarzony jest z wyda-
rzeniami brzeskimi9. W zastanej, bezwyjściowej jakby się wydawało, sytuacji naj-

6 Kedryn to pseudonim przyjęty przez Rudnickiego podczas emigracji wiedeńskiej w latach 1920 – 1923.  
7 Tomczyk, Іbidem, s. 53. Warto zauważyć, że po przystąpieniu do Zjednoczenia działaczy 

z Wołynia, organizacja miała możliwość wyłonienia własnej reprezentacji parlamentarnej i poszerze-
nia wpływów na ziemiach północno-wschodnich, słowem mogła zacząć realnie wpływać na położenie 
mniejszości ukraińskiej w ówczesnej Polsce.

8 Zob.: R.  Torzecki , Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923 – 1929, Kraków 1989, s. 365.
9 W sierpniu Józef Piłsudski objął tekę premiera, prezydent Mościcki rozwiązał parlament, po-

zbawiając jego członków immunitetu, by bez większych kłopotów uwięzić w twierdzy brzeskiej prze-
ciwnych obozowi sanacyjnemu działaczy z Centrolewu, a wraz z nimi kilku polityków UNDO wcho-
dzących w skład URP. Ich aresztowanie było częścią szerzej zakrojonej odwetowej akcji pacyfi kacyj-
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większym orężem okazała się z powodzeniem uprawiana przez niego publicystyka. 
W 1930 roku dziennikarz pełnił obowiązki redaktora naczelnego redakcji „Diła”. 
Tymczasowo zastępował uwięzionego w twierdzy brzeskiej Wasyla Mudrego i pod 
jego nieobecność od 21 listopada do 3 grudnia opublikował cykl 10 artykułów po-
święconych doświadczeniom Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej Sejmu II ka-
dencji oraz jej aktualnym problemom po „wyborach brzeskich”, nie omijając za-
gadnienia relacji ukraińsko-polskich. W rubryce zatytułowanej W przededniu dzia-
łalności nowej Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej dziennikarz podważył za-
sadność dotychczasowych metod działalności posłów ukraińskich, szczególnie po-
litykę negacji państwowości polskiej w istniejących warunkach politycznych. Gło-
sił potrzebę zaprowadzenia polityki realizmu, która poprawiłaby położenie sprawy 
ukraińskiej. Wystąpienie Kedryna początkowo nie zostało entuzjastycznie przyjęte 
przez czołowych polityków ukraińskich, którzy po doświadczeniu dotkliwego aresz-
tu z nieufnością odnosili się do podjęcia współpracy z aktualną ekipą rządzącą, do-
datkowo bez wcześniejszych szczegółowych ustaleń w szeregach partii. Można się 
spodziewać, że kierownictwo UNDO, wyciągając wnioski z przeszłości, nie chcia-
ło też dawać pożywki środowisku nacjonalistycznemu. Wypowiedzi Kedryna ofi cjal-
nie więc uznane zostały za samowolę partyjną. Tak też ocenił postawę swojego za-
stępcy Wasyl Mudryj, który w latach następnych będzie zdeklarowanym i najbardziej 
wytrwałym rzecznikiem ukraińsko-polskiego porozumienia. Jednak tuż po powrocie 
z sześciotygodniowego więzienia napisał ofi cjalne sprostowanie zatytułowane: 
O pewnym cyklu artykułów w „Dile” , które opublikowane zostało w tymże czaso-
piśmie 18 grudnia 1930 r. Nie wchodząc w ocenę i analizę artykułów Kedryna, Mu-
dryj w imieniu własnym, redakcji, URP oraz aktualnego kierownictwa UNDO odciął 
się od poglądów zawartych w omawianym cyklu i stwierdził, że są one tylko i wy-
łącznie spostrzeżeniami prywatnymi ich autora. Następne miesiące i lata pokazały, 
że to głos Kedryna rozpoczął nową pojednawczą tendencję w postawie politycznej 
części działaczy UNDO, która ostatecznie znalazła swoją realizację w roku 193510. 

Grunt pod ofi cjalne porozumienie z roku 1935 przygotowywany był od kilku 
lat także po stronie polskiej. Bezsprzecznie dużą rolę w tej materii odegrali publicy-
ści polscy uprawiający, podobnie jak Kedryn, dziennikarstwo polityczne. Reprezen-
towali zazwyczaj obóz konserwatywny i propagowali ideę dialogu polsko-ukraiń-
skiego, krytycznie odnosząc się do programu polityki narodowościowej głoszonego 
przez Narodową Demokrację, który z początkiem lat 30. XX w. stał się w Polsce pro-
gramem dominującym11. Głos w kwestii ukraińskiej zabierali wybitni znawcy pro-
nej wobec społeczności ukraińskiej po działaniach sabotażowych UWO. Podczas pacyfi kacji mieli zo-
stać uwięzieni najbardziej niebezpieczni dla interesu państwa przedstawiciele mniejszości ukraińskiej. 
Za takich władza sanacyjna uznała jednak nie tylko członków UWO, ale także animatorów polityki ne-
gacji, w tym najważniejszych działaczy Zjednoczenia m.in. Dmytra Łewyckiego, jego zastępcę Wasy-
la Mudrego oraz Włodzimierza Celewicza. Podzielili oni los, a w niektórych przypadkach także celę 
polityków polskich, m.in. Wincentego Witosa czy Adama Pragiera. Zob.: Українська Парламентарна 
Репрезентація у Варшаві, Матеріали про пацифікацію українського населення в Галичині 
(вирізки з газет, інформації, резолюції й ін.), ЦДІА України, м. Львів, фонд 392, опис 1, к. 128.

10 I .  Кедрин , Життя – Події – Люди. Спомини і коментарі, Нью Йорк 1976, с. 247–267 .
11 W latach 30. w ruchu narodowodemokratycznym akcent kładziono przede wszystkim na polski 

interes narodowy, był on nadrzędny w stosunku do państwa i kwestii społecznej. W tym kontekście na-
rodowi demokraci za rzecz naturalną uznawali konfl ikty narodowościowe. Rolę właściwego suwerena 
w państwie przydzielali narodowi polskiemu, który miał być jedynym dysponentem zasobów gospodar-
czych kraju i dziedzictwa kulturowego. Pozostałe narodowości zamieszkujące kraj miały podporządko-
wać się politycznej, ekonomicznej i kulturalnej dominacji Polaków. „Polska dla Polaków” —  oto hasło 
przewodnie obozu endeckiego, wcielającego w życie ideę państwa narodowego. Zob.: A. Chojnowski, 
Koncepcje polityki narodowościowej  w rządach polskich w latach 1918 – 1939, Wrocław 1979, s. 20.
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blemów narodowościowych m.in. Leon Wasilewski, bracia Adolf i Adam Bocheń-
scy, Władysław Bączkowski, Stanisław Paprocki, Mieczysław i Ksawery Pruszyń-
scy, Piotr Dunin Borkowski, Marian Zdziechowski oraz Stanisław Łoś. Ich działal-
ność spotykała się z wysoką oceną Iwana Kedryna podobnie, jak i większości dzia-
łaczy UNDO. W 1933 roku dziennikarz ukraiński został zaproszony przez redak-
tora Bączkowskiego do współpracy w nowopowstałym czasopiśmie „Biuletyn Pol-
sko-Ukraiński”. Było to pierwsze w Polsce pismo polsko-ukraińskie, którego już sam 
tytuł zapowiadał „porozumiewawczy” charakter12. Szybko stało się przeciwwagą dla 
wszystkich antyukraińskich pism polskich, przez Ukraińców zgodnie nazywanych 
„ukrainofobicznymi kurierkami”. Powstało z inspiracji II Oddziału Sztabu Głównego 
z zamysłem prowadzenia dialogu polsko-ukraińskiego, było też wspierane przez Wy-
dział Narodowościowy MSW i Wydział Wschodni. Na jego łamach publikowali swo-
je teksty wspomniani publicyści polscy, ze strony ukraińskiej zaś, oprócz Kedryna, 
do współpracy zostali zaproszeni m.in. tacy intelektualiści, jak Roman Smal-Stoc-
ki, Jewhen Małaniuk, Myron Korduba, Włodzimierz Sołowij13. Niektórzy publicy-
ści „Biuletynu…” byli członkami zorganizowanego 8 czerwca 1933 roku Towarzy-
stwa Polsko-Ukraińskiego, które pełniło rolę bazy społecznej dla czasopisma14. Wie-
lu z ukraińskich redaktorów pochodziło z tzw. wielkiej Ukrainy i niejednokrotnie, jak 
Kedryn, związani byli lub sympatyzowali z obozem petlurowskim. W swoim myśle-
niu o ukraińskości wychodzili więc poza galicyjski prowincjonalizm, poza pierwszą, 
jakby powiedział Bohdan Osadczuk, „żelazną kurtynę” na Zbruczu15. Nie dziwi więc 
fakt, że dziennikarz ukraiński zaproszenie do współpracy z „Biuletynem…” chęt-
nie przyjął, choć oczywiście nie bez uwag, co podkreślił już w tytule swojego pierw-
szego artykułu: Dwie uwagi16. Publicysta nie krył rezerwy wobec wszelkich inicja-
tyw próbujących wdrażać w życie „propagandę misji cywilizacyjnej na Wschodzie”. 
Doceniał jednak fakt, że, jak pisał: „Biuletyn Polsko-Ukraiński” jest niewątpliwie 
pierwszym tego rodzaju czasopismem polskim, poświęconym wyłącznie sprawom 
ukraińskim oraz stosunkom polsko-ukraińskim w ich najszerszym ujęciu. Stosunko-
wa śmiałość w traktowaniu poszczególnych tematów nastraja do szczerości <…>”.17 

12 Dotychczas dość konstruktywna dyskusja na temat kwestii ukraińskiej toczyła się przeważ-
nie na łamach takich czasopism polskich, jak: „Wschód” Włodzimierza Bączkowskiego, „Bunt Mło-
dych” (później „Polityka”), „Myśl Mocarstwowa” czy „Nasza Przyszłość”. Tematykę ukraińską podej-
mował także „Czas” i „Sprawy Narodowościowe”, pewne zainteresowanie tą kwestią przejawiało rów-
nież „Słowo” wileńskie redagowane przez Stanisława Cata Mackiewicza, niekiedy „Robotnik” Mieczy-
sława Niedziałkowskiego. Były to wydania stojące w opozycji wobec czasopism negatywnie ustosun-
kowanych do zagadnienia ukraińskości, które dominowały na rynku wydawniczym II RP. Nie wdając 
się w ich wyliczanie, wystarczy wymienić takie tytuły, jak „Kurier Lwowski” czy wydawany w Krako-
wie „Ilustrowany Kurier Codzienny”, a więc czasopisma uznawane za trybuny endecji. Zob.: B.  Osad-
czuk, Wyjątkowe zwycięstwo, [w:] Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy, pod 
red. A.  Mencwela, A.  Kowalczyka, L.  Szrugi , Z.  Grębeckiej , Warszawa 2006, s. 43.

13 Warto także wymienić takie ukraińskie postaci, jak: Stepan Baran,  Paw ło Łysjak,  Paw ło 
Kowżun, Serhi j  Chruckyj ,  Iwan Lipoweckyj ,  Andri j  Żuk,  Dmytro Doroszenko,  Paw-
ło Zajcew,  Luka Luciw,  Stepan Czarneckyj , Andri j  Kryżaniwski ,  Wo łodymyr Kubi-
jowycz,  Myko ła Dańko,  Wo łodymyr So łowij  i in. 

14 R.  Tomczyk,  Оp. cit.,  s. 202.
15 B.  Osadczuk, Іbidem, s. 43. Osadczuk słusznie zauważał, że „w Polsce w dwudziestoleciu 

międzywojennym pisano i mówiono stosunkowo dużo o sprawach mniejszości narodowych, więc tak-
że o Galicji i o konfl iktach polsko-ukraińskich, ale to, co się działo za Zbruczem nie obchodziło niko-
go”. Wyjątkiem był właśnie „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, niekiedy też pisma polskie współpracujące 
z intelektualistami ukraińskimi. 

16 „Dwie uwagi”.
17 I .  Kedryn, Dwie uwagi. Przygotowanie psychologiczne czy fakty dokonane?— Ostrożnie 

z propagandą misji cywilizacyjnej na Wschodzie, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” nr 2, 1933, s. 9.
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Od tego momentu z taką też szczerością cyklicznie głosił swoje poglądy na temat 
najnowszej historii stosunków polsko-ukraińskich, a także poddawał ocenie bieżą-
ce wydarzenia18. Szeroko omawianą przez niego była, wciąż żywa w owym czasie 
i bolesna dla społeczeństwa ukraińskiego, kwestia ekspedycji karnych z 1930 roku. 
Bezpośrednio po wydarzeniach publicysta wykazał dużą aktywność w przygotowy-
waniu materiałów dowodowych na temat pacyfi kacji, które strona ukraińska w roku 
1930 słała wraz ze skargami do Ligii Narodów. Nie wszyscy polscy komentatorzy po-
lityczni wykazali zrozumienie dla tego typu działań. Stanisław Łoś, uznawany przez 
wielu za znawcę problematyki ukraińskiej w II RP, nie raz krytycznie odnosił się 
do sposobu, w jaki Ukraińcy prezentowali swoje racje wobec wydarzeń roku 1930 
i podzielał opinię tej części polityków polskich, którzy uważali, że strona ukraińska 
mocno przejaskrawia fakty.19 Inni publicyści polscy z kręgu konserwatywnego nie 
prezentowali już tak rygorystycznej postawy wobec piśmiennictwa i działalność po-
litycznej Kedryna. Wręcz odwrotnie, doceniali szczerość wypowiedzi i umożliwia-
li mu prezentację ukraińskiego punktu widzenia w sprawie wielu drażliwych kwe-
stii dotyczących wspólnej historii, jak i wydarzeń bieżących. W ten sposób dzienni-
karz ukraiński mógł w „Biuletynie…” opublikować tekst pt. Eligiusz Niewiadomski 
i Dmytro Danyłysz 20, w którym zaprezentował szerszej opinii publicznej argumenty 
podobne do tych, które URP zawarła w uzasadnieniu interpelacji złożonej w Sejmie 
tuż po pacyfi kacji. Publicysta poddawał w wątpliwość zasadność używania środków 
przemocy w postaci ekspedycji karnych, które według niego uspokajają sytuację tyl-
ko na krótko i w dalszej perspektywie mają dalekosiężne, negatywne skutki. Suge-
rował, że autorami przeważającej części podpaleń nie byli Ukraińcy, a „najrozmait-
sze elementy z ideą rewolucji ukraińskiej istotnie mało mające wspólnego”21. Przy-
pominał stronie polskiej, że najbardziej opiniotwórcza gazeta ukraińska „Diło” po-
tępiła podpalenia, pojawił się też wspólny komunikat trzech najważniejszych ukra-
ińskich stronnictw politycznych z podpisami ich prezesów, gdzie ostro i jednoznacz-
nie została osądzona akcja sabotażowa. A jednak władze zdecydowały się na pacy-
fi kację, która wpłynęła na zasadniczą zmianę oceny państwa polskiego przez więk-
szość Ukraińców i raczej nie wywołała uczucia skruchy. Wręcz odwrotnie, wzbudzi-
ła poczucie krzywdy i chęć odwetu. Zastosowane wobec cywilnej ludności środki re-
presji wywołały przerażenie społeczeństwa ukraińskiego. W atmosferze strachu i po-
niżenia Ukraińcy zaczęli odchodzić od krytyki taktyki obozu rewolucyjnego. Dzien-
nikarz twierdził, że dopiero wówczas cały kraj i cały naród zespolił się z europejską 
oraz zamorską emigracją we wspólnym wysiłku dochodzenia swoich krzywd. Pre-
stiż UWO (Ukraińskiej Organizacji Wojskowej) szybko więc został zrestytuowany. 
Wychodzące w tym czasie w Ameryce czasopisma ukraińskie publikowały długie li-

18 Zob. m. in.  artykuły: Istota traktatu ryskiego. Kilka uwag z okazji 12 rocznicy pokoju ryskiego 
(„BPU”, 1932), Eligiusz Niewiadomski i Dmytro Danyłysz („BPU” 1933), „Potrzeba nam partnera…” 
(„BPU”, 1933), Wzajemna neutralizacja („BPU”, 1934), Niepodległość Polski a Ukraińcy („BPU”, 1935), 
O prawdę historyczną dla imienia Józefa Piłsudskiego („BPU”, 1935), Ewolucja stosunków polsko-ukra-
ińskich, („BPU”, 1936), Kompleks rosyjski u Ukraińców (rusofi lstwo polityczne — galicyjskie moskalo-
fi lstwo — „radianofi lstwo”) („BPU”, 1937), Pro domo sua oraz Dlaczego tak się dzieje („BPU”, 1938).  

19 Zob.:  St. Łoś, Sprawa ukraińska, wybór tekstów pod red. M. Marszała i S. Wójtowicz, Kra-
ków 2012, s. 175.

20 I .  K.  Kedryn,   Eligiusz Niewiadomski i Dmytro Danyłysz, „BPU” 1933, s. 15–16.
21 Ibidem, Kedryn dowodził, iż Ukraińcy szybko mieli dojść do wniosku, że w ten sposób przy-

czyniają się tylko do wypłacania dziedzicom niemałych odszkodowań i rozkwitu interesu premiowo-
asekuracyjnego. Nie mieli także celu w tym, aby prowokować władze do represji w okresie przedwy-
borczym. Szybko zaczęli odnosić się z niechęcią do akcji sabotażowych i nie zabrakło głosów, że pod-
palenia tylko kompromitują ideę rewolucji.
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sty datków zbieranych na cele UWO, gwałtownie zwiększoną aktywnością wykaza-
ła się także ukraińska emigracja polityczna w Europie. Wielu ówczesnych ukraiń-
skich komentatorów sytuacji po pacyfi kacyjnej w Galicji Wschodniej jednoznacz-
nie podkreślało, pomijając już aspekt moralny i humanitarny całej akcji, że była ona 
największym błędem politycznym w polityce narodowościowej II RP i dalekosiężną 
klęską w stosunkach polsko-ukraińskich. 

Zgoła inny pogląd na bieżące wydarzenia prezentował rząd. Władze zdawały 
sobie sprawę, że po decyzji Rady Ambasadorów pacyfi kacja była kolejnym moc-
nym ciosem, który załamał stronę ukraińską, co było zamierzonym efektem. Ukra-
ińcy zmuszeni zostali do weryfi kacji swojego stanowiska wobec państwa polskiego 
i zrozumieli, że dalsze utrzymywanie polityki opartej na zasadach sprzed 1930 roku, 
tj. na polityce negacji, prowadzi społeczeństwo ukraińskie do fi zycznego zniszczenia. 
Strona polska chętnie posługiwała się cytatem z ukraińskiego czasopisma „Meta”, 
że „pacyfi kacja pokazała przed narodem przez jedną chwilę zarys przepaści…” i, jak 
przekonywali zwolennicy działań pacyfi kacyjnych, tylko w takiej sytuacji w polity-
ce ukraińskiej mogły zwyciężyć głosy mówiące o potrzebie szukania porozumienia 
z władzą. 22 Istotnie, Ukraińcy wyszli z ofertą odprężenia stosunków ukraińsko-pol-
skich, a czynniki rządowe cieszyły się „spokojnym” tonem …., lecz radość władz 
z obrotu wydarzeń była przedwczesna23 — dowodził Kedryn. Akty terrorystyczne 
przeprowadzane w kolejnych miesiącach i latach przez podziemie ukraińskie po-
twierdziły słuszność jego poglądu. Refl eksje na ten temat zawarł w artykule zaty-
tułowanym Radykalizacja nastrojów i prasa, który ukazał się w 1931 r. w ukraiń-
skiej gazecie „Meta”. Dziennikarz dostrzegał, że brak chęci realnego porozumienia 
między dwiema stronami, prześciganie się w zarzutach i argumentach świadczących 
o słuszności własnej racji oraz brak jednolitego frontu politycznego wobec zastanych 
faktów zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, wszystko to przyczyniało się 
do wzrostu sił ekstremistycznych sukcesywnie wcielających w życie ideę walczące-
go nacjonalizmu czy też bolszewizmu. 

W podsycaniu radykalnych nastrojów nie małą rolę odgrywała również nieod-
powiedzialna prasa. Jeszcze w 1931 roku, kiedy to nasiliły się działania OUN (Orga-
nizacji Nacjonalistów Ukraińskich) Iwan Kedryn wskazał trzy istotne czynniki, któ-
re przyczyniały się do radykalizacji poglądów i działań jego rodaków, a które można 
byłoby odnieść także do społeczeństwa polskiego. Czynnikiem obiektywnym było 
z pewnością obniżenie standardu życia wszystkich obywateli kraju. Lawina świato-
wego kryzysu gospodarczego dotknęła również Polskę. Obok czynnika obiektyw-
nego Kedryn wskazywał na niezadowolenie związane z pamięcią o niedawnych po-
myłkach i zmarnowanych szansach historycznych. Najistotniejszym zaś była rozra-
stająca się do absurdalnych rozmiarów demagogia uprawiana na łamach prasy nie-
mal wszystkich opcji politycznych. „Brak poczucia odpowiedzialności prasy róż-
nych kierunków polega na tym, że nie zdaje ona sobie sprawy z tego, jakie mogą być 
ostateczne konsekwencje prowadzonej par force radykalizacji nastrojów, czym się 
to wszystko może skończyć i kto może z tego mieć korzyść”24. Bacznie przygląda-
jąc się ukraińsko-polskim stosunkom, publicysta dostrzegał także błędy w działaniu 
polityków ukraińskich. Z czasem zaczął twierdzić, że wygłaszanie w sejmie polskim 
ostrych, opozycyjnych przemówień oraz niekończące się skargi i petycje słane przez 
Ukraińców za granicę nie przynoszą pożądanych efektów. Dają bowiem pole z jed-

22 Archiwum akt nowych , MSW, syg. 1042, k. 3,4.
23 I .  Kedryn, Іbidem.
24 I .  Кедрин , Радикалізація настроїв і преса, Мета 1931, ч. 18, с. 1. 
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nej strony dla radykalnych działań OUN, a z drugiej, dla represji administracyjnych 
wobec całego społeczeństwa ukraińskiego w Galicji25. 

Kontakty Kedryna z przedstawicielami polskiego obozu zachowawczego nie 
ograniczały się tylko do działalności publicystycznej. Polityk zainteresowany był 
również utrzymywaniem dobrych relacji z konserwatystami pochodzącymi z Gali-
cji, którzy nie podzielali kierunku politycznego wytyczanego przez Warszawę. Wie-
lu z nich miało pochodzenie szlacheckie i postrzegało Galicję nie jako kolonię, ale 
jako kraj rodzinny, w którym od wieków żyli w zgodzie z miejscową chłopską lud-
nością, i która w przeważającej większości była pochodzenia ukraińskiego. Uwa-
żali, że aktualna antyukraińska polityka Warszawy narusza wypracowane z dawien 
relacje i nastraja buntowniczo wieś ukraińską wobec polskich właścicieli ziem-
skich. Szczególnie negatywnie oceniano przysyłanie do Galicji kolonistów polskich, 
tzw. mazurów, uznawanych za „najgorszy element” z Galicji Zachodniej, który nie 
potrafi ł uprawiać roli. Nieumiejętna polityka ekonomiczno-gospodarcza państwa wo-
bec Galicji Wschodniej sprzyjała nastrojom antypolskim i popychała konserwatyw-
nych dotychczas Ukraińców w stronę ruchów rewolucyjnych. Dlatego polscy konser-
watyści uznali, że należy szukać porozumienia z miejscowymi Ukraińcami i budować 
z nimi taki wspólny front, z którym koła rządowe, nierozumiejące polsko-ukraiń-
skich relacji, musiałyby się liczyć. Wychodząc z powyższego założenia, zaczęto 
organizować spotkania polskiej arystokracji z przedstawicielami umiarkowanego 
skrzydła w UNDO, zwłaszcza tymi, którzy zajmowali się sprawami gospodarczymi 
i byli najbardziej zainteresowani zastopowaniem działań kolonizacyjnych. Z ostrą 
krytyką wobec tej inicjatywy, wedle zasady negacji wszystkiego, co polskie, wystą-
pili ukraińscy nacjonaliści, nazywając spotkania „czarnymi kawami”, podczas któ-
rych, jak uważano, „undowcy” mieli sprzedawać ziemię ukraińską polskim panom. 
Do polsko-ukraińskich spotkań negatywnie odnosili się również przedstawiciele ra-
dykalnej frakcji Zjednoczenia, m.in. Milena Rudnicka, która konsekwentnie twier-
dziła, iż w represyjnym systemie II RP jakiekolwiek próby porozumienia dają złudny 
obraz polepszenia stosunków polsko-ukraińskich, osłabiając siłę argumentów ukra-
ińskich zarówno w kraju, jak i za granicą26. Kedryn nie podzielał jednak poglądu 
swojej siostry i podczas „czarnych kaw” reprezentował środowisko ukraińskie obok 
Dmytra Łewyckiego, Ostapa Łuckiego, Juliana Pawłykowskiego, Wołodymyra Kuź-
mowycza, Jewhena Chrapływego oraz kilku innych działaczy ukraińskich, którzy 
żywo zainteresowani byli gospodarczymi zmianami w regionie. Ze strony polskiej 
w spotkaniach uczestniczyli m. in.: hr Gołuchowski, Dzieduszycki, Dunin-Borkowski, 
bracia Bocheńscy oraz niektórzy posłowie i senatorowie z obozu demokratycznego. Po 
latach Kedryn ocenił, że spotkania nie miały większego znaczenia politycznego, nie bra-
ły w nich udziału postaci realnie wpływające na kurs polityki państwa, jednak, jak pisał 
we wspomnieniach, miały dużą wartość poznawczą, bowiem pozwalały stronom lepiej 
ocenić aktualną sytuację polityczną, poznać bliżej wzajemne poglądy i sposób myślenia27. 

Na pierwszy znaczący efekt wszystkich działań zmierzających do porozumienia 
obu stron przyszło czekać do połowy 1935 roku. Kilka miesięcy przed tym w środo-
wisku ukraińskim pojawiły się dwie koncepcje nawiązania konstruktywnej współ-
pracy z Polakami. Pierwsza, której zwolennikiem był lider UNDO Dmytro Łewicki, 
widziała szansę współpracy z polską opozycyjną lewicą demokratyczną. Jej liderem 
był wówczas Stanisław Thugut. Druga, mówiła o poszukiwaniu nici porozumienia 

25 I .  Кедрин , Життя – Події – Люди…, с. 252.
26 Див.: M.  Рудницька , Статті, Листи, Документи, ред. М .  Богачевська -Хомяк , 

М .  Дядюк ,  Я .  Пеленський , Львів 1998.
27 I .  Кедрин , Життя – Події – Люди…, с. 158–159.
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z rządem. Iwan Kedryn będąc w dobrych osobistych kontaktach z Thugutem, został 
poproszony przez Dmytra Łewickiego o przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczą-
cych nawiązania bliższej współpracy28. Po odpowiednich konsultacjach doszło w koń-
cu do konstruktywnego spotkania delegacji ukraińskiej z ministrem spraw wewnętrz-
nych Marianem Zyndramem Kościałkowskim. Podczas audiencji ustalono kilka istot-
nych kwestii, realizacja których miała zapewnić w niedalekiej przyszłości zgodne współ-
istnienia obu narodów w ramach państwa polskiego. Od tego dnia, tj. 29 maja 1935 r., jak 
pisał I. Kedryn, należy datować nową tendencję w kontaktach ukraińsko-polskich, nazy-
waną w historii obu narodów „normalizacją” stosunków polsko-ukraińskich29.

Normalizacyjne ustalenia nie przetrwały próby czasu. Były jednak ważną, choć 
przez wiele lat historii powojennej zapomnianą cezurą w historii niełatwych rela-
cji polsko-ukraińskich pierwszych dekad XX wieku. Aktywność bohaterów tamtych 
wydarzeń warta jest więc przypominania, nawet jeśli, tak jak Iwan Kedryn, nie od-
grywali pierwszoplanowej roli w wyżej wymienionych „porozumiewawczych” dzia-
łaniach. Nie ulega wątpliwości jednak, że bez udziału osób z drugiego planu wiel-
kiej polityki dojście do etapu normalizacji stosunków obu narodów nie byłoby moż-
liwe. Warto też docenić siłę publicystki, która w międzywojniu w kwestii stosunków 
polsko-ukraińskich wspierała czy wręcz zastępowała instytucje zajmujące się spra-
wami mniejszości ukraińskiej. Zagadnienie ukraińskości w Polsce tamtego czasu nie 
było, jak wiadomo, przedmiotem rozważań na poziomie instytucjonalnym. Ukraiń-
skość przez pierwsze lata II RP nie była traktowana jako osobna kwestia, którą nale-
żało rozwiązać, była postrzegana jako problemem, który należało zlikwidować. Nie 
przywiązywano więc wielkiej wagi do utworzenia osobnego ośrodka, który posiadał-
by odpowiednie zaplecze intelektualne i warsztatowe do prowadzenia systematycz-
nych i kompleksowych studiów ukrainoznawczych. Istotną rolę w tym względzie od-
grywało więc dziennikarstwo polityczne, w tym publicystyka wychodząca spod pió-
ra Iwa Kedryna. Jako stały współpracownik „Biuletynu Polsko-Uraińskiego” napisał 
wszakże wiele artykułów ukazujących ukraiński sposób widzenia bieżących wyda-
rzeń czy też istotnych kwestii w poszukiwaniu dróg porozumienia. Niejednokrotnie 
poddawał krytyce politykę poszczególnych rządów wobec mniejszości ukraińskiej, 
polemizował z prasą antyukraińską, pozytywnie jednak odnosił się do kultury pol-
skiej. Ubolewał, że poglądy publicystów polskich, rozpatrujących kwestię ukraińską 
w sposób konstruktywny, nie przebijały się do szerokiej świadomości społeczeństwa 
polskiego, ignorowane były również przez czynniki rządowe. To dlatego Polska lat 
międzywojennych, jak twierdził swoich wspomnieniach, nawiązując do nierozstrzy-
gniętego problemu używania terminów „Ukrainiec” i „Rusin”, do końca istnienia nie 
wiedziała, jak właściwie nazywała się zamieszkująca ją największa, kilkumilionowa 
mniejszość narodowa30. 

28 Tughut jednak miał stwierdzić, że lewica demokratyczna jest w sejmie bezsilna, a jawna współ-
praca z Ukraińcami dodatkowo osłabi jej pozycję, dając przyczynek hurra-patriotycznej prasie i organi-
zacjom polskim do większej nagonki na obie strony. Dlatego doradzał, aby zwrócić się z propozycją po-
szukiwania kompromisu do kół rządowych, które powoli również dojrzewały do poglądu, że niezbęd-
na jest weryfi kacja polityki państwa wobec mniejszości ukraińskiej. Dalsza inicjatywa przeszła w ręce 
znanego działacza UNDO Ostapa Łuckiego — pomysłodawcy wprowadzenia do aktualnego dyskursu 
politycznego terminu „normalizacja”. Łucki zwrócił się do przebywającego od lat w Warszawie zdekla-
rowanego rzecznika porozumienia ukraińsko-polskiego prof. Romana Smal-Stockiego z prośbą o roz-
mowę z ministrem spraw wewnętrznych Marianem Zyndramem Kościałowskim. Na audiencji u mini-
stra Smal-Stocki spytał wprost czy jest możliwa normalizacja stosunku władzy do mniejszości ukraiń-
skiej. Zob.: I .  Кедрин , Життя – Події – Люди…, с. 252–253.

29 Ibidem.
30 Ibidem , с. 248.
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SYMBOL TOPOLI W POEZJI TARASA SZEWCZENKI 
 

ANNA HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska

STRESZCZENIE. We wczesnej twórczości poetyckiej Taras Szewczenko pozostaje pod 
silnym wpływem romantyzmu, sięga do źródeł ukraińskiego folkloru. Jednym z najbardziej 
charakterystycznych obrazów tejże poezji jest topola, symbolizująca młodą, piękną 
dziewczynę, pozostawioną przez ukochanego i ponoszącą z tego powodu śmierć (Катери-
на, 1838, Утоплена 1841). Wątek przemiany rozpaczającej dziewczyny w topolę obecny 
jest, m.in. w takich utworach poety, jak Тополя, 1840, Не тополю високу, 1848, Коло гаю, 
в чистім полі, 1848. W twórczości Szewczenki pojawia się również motyw samotnie rosnącej 
topoli, a także tzw. „topoli na widnokręgu”, stanowiących nieodłączny element krajobrazu 
ukraińskich stepów i wiejskich dróg, m.in. w poematach Сон (1844), Княжна (1847). 

THE SYMBOL OF POPLAR IN TARAS SHEVCHENKO’S POETRY 

ANNA HORNIATKO-SZUMILOWICZ
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan — Poland

ABSTRACT. In his early poetic output Taras Shevchenko remains under strong infl uence 
of romanticism, drawing inspiration from Ukrainian folklore. One of the most distinctive 
images of his poetry is a poplar symbolizing a young, beautiful girl who dies because 
of heartbreak, dumped by her beloved one (Катерина, 1838, Утоплена 1841). The theme 
of transformation of a desperate girl into a poplar is present, i.a., in such poems as Тополя, 
1840, Не тополю високую, 1848, Коло гаю, в чистім полі, 1848. In Shevchenko’s works 
there is also the motif of a lone poplar, as well as the so-called „poplar on the horizon” being 
an integral element of Ukrainian steppes and countryside roads, i.a. in such narrative poems 
as Сон (1844), Княжна (1847). 

У поетичній спадщині Тараса Шевченка яскраво виражена фольклорна тра-
диція. Одним з характерних образів його поезій, спертих на фольклорну 
традицію, є образ тополі1, що в різних творах поета має розмаїту симво-

1 Окрім Тараса Шевченка, символ тополі використовувало багато українських письменників. 
Ще сучасник Т. Шевченка Віктор Забіла малює чарівну дівчину-тополю у вірші Пісня (Русява, 
круглолиця, / Очиці чорненькі, / Моторная, як на диво, / Ротичок маленький; / Як квіточка хоро-
шая, / Як тополька статна, / І як лебідь білесенька, / Зовсім уся знатна). Див.: В .  Забіла , Пісня, 
[в:] Українські поети-романтики. Поетичні твори, упоряд. і приміт. М .  Л .  Гончарука , вступ. 
ст. М .  Т.  Яценка , ред. тому М .  Т.  Яценко , Київ 1987, с. 284. 

З тополею пов’язували світлі почуття любові. Народне повір’я про перетворення жінки в то-
полю використав Микола Костомаров у романтичному вірші Явір, тополя й береза (1848). Незва-
жаючи на те, що сюжет твору „заземлений” у побутову сферу й відтворює реальні події та людські 
взаємини (Оженила  мати  єдиначка  сина, Узяла  за  невістку  дівку-сиротину), у художню тка-
нину тексту вплітається фантастичне начало. Реальні подробиці селянського побуту поєдналися 
з давнім міфологічним мотивом перетворення молодят у тополю та явір, а злої свекрухи — у жур-
ливу березу (Став  молоденький  —  зелений  явір, / Стала  дружинонька  —  тополя  біла! / Ста-
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ліку. Так, напр., тополя є найважливішою прикметою сільської картини-ідилії, 
що її намалював Т. Шевченко в поемі Княжна (1847): Село на нашій Україні — / 

ли  їх  ніженьки  — чорні  коріннячки, / Стали  їх  рученьки  —  довгії  гіллячки, / Все  їх  одіння  —  зеле-
не  листя; […] Стала  матуся  —  береза  біла, / Понурі  гілля,  сумна,  журлива, <…>). Див.: М .  Кос -
томаров , Явір, тополя й береза, [в:] Українські поети-романтики, op. cit., c. 205.). 

Відгомін минувшини лунає в легенді Дніпрової Чайки Тополі (1893), де про чотирьох полоня-
нок, які тікали з неволі, нагадують тополі (Високі, стрункі, мов стрілки, здіймаються в чисте небо 
чотири тополі зелені: балакають з вітром, вітаються з сонцем, без вітру ж шепочуться поміж 
собою, а темної тихої ночі співучеє море гукає до них приязненько). Тут причиною метаморфози 
бранок з турецької неволі стало небажання втратити дівочу честь. Чотири дівчини перетворюються 
на тополь і цим увічнюють свою цноту й недоторканість (Чотири тоненькі тополі виросли й ста-
ли круг його [колодязя — А. Г. – Ш.], шумлять і шепочуть, вітають і сонечко в небі, і море дале-
ке, і любих гостей, гостей молодих, розказують дивну билицю, і слухає мовчки глибокий колодязь, 
а море то плаче, то б’ється, лютує, що берег крутий не пускає його пригорнутись до любих журли-
вих тополь). Див.: Дніпрова  Чайка , Тополі, [в:] Ї ї ж, Твори, Київ 1960, с. 147, 150. Образ тополі на-
явний на початку і в заключних рядках легенди, обрамлює її, підкреслюючи народний характер твору. 

 Поєднання фантастичного й реально-побутового стає органічною частиною сюжету бала-
ди Тополя (1859) Степана Руданського, що її написав поет під впливом Утопленої Тараса Шев-
ченка. В обох творах рушійною силою перетворення нещасних жінок у тополю є завидюща мати.

Традиційний образ тополь, природно вписаних у чудові краєвиди українських сіл, відобра-
зив Іван Нечуй-Левицький у нарисі Живцем поховані (1898), що написаний під враженням по-
їздки письменника до Стебліва через Київ, Фастів, Білу Церкву та ін. населені пункти України 
(Тільки де-не-де з того кучерявого зеленого моря витикались високо вгору тонкі тополі, нена-
че ставники з зеленого воску, неначе тоненькі турецькі зелені мінарети). Див.:  І .  С .  Нечуй -
Левицький , Живцем поховані, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 10 томах, Прозові твори, Київ 1966, 
т. 7, с. 276. У його повісті Микола Джеря (1876) мальовничий опис села Раставиця поповнюється 
також образом „старих тополь” (На ставу ніби плаває маленький острівець з високими старими 
тополями та осокорами). Див.: І .  Нечуй -Левицький , Микола Джеря, [в:] Його  ж , Кайдаше-
ва сім’я. Повісті, п’єса, Харків 2005, с. 6.   

Поет любові й „пораненого серця” Олександр Олесь у вірші На чужині (1908), що стала на-
родною піснею, репрезентував образ тополі як символ нестерпної туги за Батьківщиною (Ой чого 
ти, тополенько, / Не цвітеш, / Чом пожовклу головоньку / Хилиш-гнеш? <…>  / Зірви з мене ли-
стячко, / Це листячко-намистечко / Без краси. / У рідную родиноньку, / На милую Вкраїноньку / 
Віднеси). Див.: О .  Олесь , На чужині (Ой чого ти, тополенько), [в:] Його  ж  Чари ночі. Ліри-
ка, Київ 1989, с. 176. 

Образ тополі наявний у поетичній спадщині Павла Тичини, насамперед у віршах раннього 
періоду (В темряві ночі тополі тріпочуть, 1909–1910, Хтось гладив ниви, 1915, Закучерявили-
ся хмари…, 1917 та ін.). Див.: П .  Тичина , М .  Рильський , Вибране, Харків 2010, с. 164, 37, 21. 

У сучасника Тичини, Максима Рильського вражає вірш Тополя (1926), присвячений товаришу по 
перу, неокласику Миколі Зерову (Самітна, ти стоїш в чужій височині / І, до чужинної весь вік бай-
дужа мови, / Мовчиш, рахуючи свої останні дні). Див.: М .  Рильський ,  Сонети,  Київ 1974, с. 56.

 У сучасній українській поезії символіка тополі з’являється, між іншим, у поетичному циклі 
воєнного лихоліття Україно моя (1943) Андрія Малишка (Україно моя, далі грозами свіжо про-
пахлі, / Польова моя мрійнице. Крапля у сонці з весла. / Я віддам свою кров, свою силу і ніжність 
до краплі, / Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла). Див.: А .  Малишко , Україно моя, 
[в:] Його  ж , Звенигора. Вибр. поезії, Київ 1959, с. 98. 

Окрім вищесказаного, з сучасних письменників до образу тополі — „найбільш виразного і 
вражаючого жіночого символу” — звертається Іван Драч у вірші Тополі, тополі (Над світом ви-
сокі тополі / Несуть своє горде крило… / Належим жіночій ми долі, / Куди б нас життя не вело), 
у поемах Ніж у сонці (1961) чи Чорнобильська Мадонна (1987). Див.: І .  Драч , Тополі, тополі, 
[в:] Його  ж , Лист до калини. Поезії, поеми, Київ 1990, с. 171. 

І, урешті, образ тополі яскраво зображений у знаковій поезії Лебеді материнства (1962) Ва-
силя Симоненка, що стала піснею (І якщо впадеш ти на чужому полі, / Прийдуть з України вер-
би і тополі) та ін. Див.: В .  Симоненко , Лебеді материнства, [в:] Його  ж , Вибрані твори, упо-
ряд. А .  Ткаченко , Д .  Ткаченко , 3-вид., випр., Київ 2010, с. 237. 

Звичайно, цим переліком далеко не вичерпується все розмаїття творів, у яких відтворено 
символ тополі. Однак він показує популярність цього образу в українському письменстві — як 
класичному, так і сучасному.   
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Неначе писанка село, / Зеленим гаєм поросло. / Цвітуть сади; біліють хати, / 
А на горі стоять палати, / Неначе диво. А кругом / Широколистії тополі…2. 

Подібно в одній з найбільш крамольних поем Сон (1844), що починається 
рядками, співзвучними зі сковородинівською Піснею десятою (Всякому горо-
ду нрав і права, 1758–1759), „У всякого своя доля і свій шлях широкий”3, топо-
линий образ уведений поетом з метою показати мальовничі, казково гарні пей-
зажі українських сіл: <…> Дивлюся, аж світає, / Край неба палає, / Соловей-
ко в темнім гаї / Сонце зострічає. / Тихесенько вітер віє, / Степи, лани мріють, 
/ Меж ярами над ставами / Верби зеленіють. / Сади рясні похилились, / Тополі 
по волі / Стоять собі, мов сторожа, / Розмовляють з полем. / І все-то те, вся 
країна / Повита красою, <...>4. 

Ідилічний пейзаж, складником якого є „тополі на видноколі”5, — це один 
з народних символів України. Прикметно, що давні мешканці України висаджу-
вали ці дерева біля своїх осель і місць, де відбувалися народні збори. Біля при-
дорожніх тополь з давніх-давен зупинялися на відпочинок мандрівники. У їх-
ньому затінку відпочивали також чумаки, які їздили в далекі краї по сіль. 

Але тополя — це в поезії Т. Шевченка насамперед уособлення дівчини, жін-
ки, що є, на думку дослідників6, найулюбленішим і найуживанішим рослин-
ним символом, поруч з калиною, вербою, билиною, лілією, маком, барвінком, 
сон-травою, рястом.

Образ тополі Т. Шевченко змальовує в ранній баладі Утоплена (1841) для 
зображення зовнішнього, як правило, привабливого вигляду молодої дівчини7, 
згідно з канонами народної поетики дівочої краси, порівн.: Та й виросла / Ганна 
кароока, / Як тополя серед поля, / Гнучка та висока8. 

Із тополею (Як тополя, стала в полі / При битій дорозі9) порівнюється 
й образ Катерини, покинутої милим і батьками, з однойменного поетичного ше-
девру Т. Шевченка. 

Провідною символікою тополі є в поезії Кобзаря нещасна дівоча (жіноча) 
доля. Дослідники слушно зазначають, що „тополя часто є канонізованим симво-
лом засмученої дівчини, молодиці; символом туги, суму, нещастя, одинокості”10.

Тополя — це символ самотньої молодої дівчини, яка не знайшла свого щас-
тя, приречена на сирітство: Не тополю високую / Вітер нагинає, / Дівчинонька 

2 Т.  Шевченко , Княжна, [в:] Його  ж ,  Кобзар, вступ. стаття О .  Гончара , прим. Л .  Ф .  Ко -
даць  кої , Київ 1984, с. 322.

3 Т.  Шевченко , Сон, [в:] Зазнач. джерело, с. 194.
4 Там  само ,  с. 196.
5 Фраза „тополі на видноколі” функціонує як стійке словосполучення. Уживається на озна-

чення пірамідальних дерев, які видніються на горизонті і є характерною ознакою українсько-
го ландшафту, що віддзеркалене в художній творчості. Так, напр., популярна Пісня на добро 
(сл. Ю. Рибчинського, муз. І. Карабиця) починається словами: Ген, на видноколі, клени і тополі. 
Подібно у вірші Мати (1944) Максима Рильського наявна фраза: У сніжистім видноколі / Рід-
ні видяться тополі. Див.: М .  Рильський , Мати, [в:] Його ж, Твори, у трьох томах, Київ 1956, т. 1, 
с. 281.  

6 Див.: В .  Г.  Микитів , Рослинна символіка як засіб творення жіночих образів у пое-
зії Т. Г. Шевченка, [в:] Вісник Запорізького державного університету, Сер.: Філологічні науки, 
Запоріжжя 1999, № 1, с. 78.  

7 Згідно з українською народною традицією тополя є уособленням жіночої краси, „най-
виразнішим жіночим символом”. Порівнюючи вроду і ставність дівчини з деревом, у народі ка-
зали: „Струнка, як тополя; тонка, як тополя” та ін. Див.: І .  Є .  Руснак , Український фольклор, 
Київ 2012, с. 141.

8 Т.  Шевченко ,  Утоплена , [в:] Зазнач. джерело, с. 137.
9 Т.  Шевченко , Катерина, [в:] Зазнач. джерело, с. 32.
10 Див.: В .  Г.  Микитів , Зазнач. джерело, с. 78.  
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одинока / Долю зневажає. / — Бодай тобі, доле, / У морі втопитись, / Що не даєш 
мені й досі / Ні з ким полюбитись <…>11.

Народно-баладний мотив тополі — символу жіночого горя — наявний та-
кож у поезії Т. Шевченка Коло гаю, в чистім полі (1848): Коло гаю, в чистім полі, 
/ На самій могилі, / Дві тополі високії / Одна одну хилить. / І без вітру гойда-
ються, / Мов борються в полі. / От сестри-чарівниці — / Отії тополі12. Тут дві 
сестри, які перетворилися в тополі, закохалися в одного хлопця й отруїли його, 
а потім і самих себе: А Бог людям на науку / Поставив їх в полі / На могилі то-
полями. / І тії тополі / Над Іваном на могилі, / Коло того гаю, / І без вітру гой-
даються, / І вітер гойдає13.

Перетворення сестер у тополі традиційно підпорядковане художній меті 
— загострити увагу на трагізмі конфлікту, збільшити емоційне напруження 
та смислову виразність твору. Метаморфоза є розплатою за порушення заборо-
ни способом уникнути гріха та людського словесного прокляття. 

Характерно, що мотив перетворення людини в дерево, найчастіше — 
у тополю — це давнє повір’я, що існує не лише в українському фольклорі, 
але й у фольклорі багатьох інших народів14. Ця легенда наклала свій відбиток 
і на образ тополі в Т. Шевченка, який використав її не лише у вищенаведеному 
фрагменті поезії, але й у своїй ранній, найбільш популярній баладі Тополя. Тут 
дівчина, опинившись у драматичній ситуації, з розпуки звертається до ворожки 
і від зілля, яке їй дає ця ворожка, перекидається на тополю. 

Поштовхом для написання Тополі послужила народна балада Ой чиє ж то жи-
то, чиї ж то покоси, яку Кобзар співав із сестрою Катериною в дитинстві: 
Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси, / Чия то дівчина розпустила коси? / Коси 
розпустила, гулять не ходила, / Молодого хлопця навік полюбила. / Проводжала 
мати сина у солдати, / Молоду невістку в поле жито жати. / Жала вона, жала, 
жала — не дожала / І до сходу сонця тополею стала... <…>15.

Це одна з найбільш відомих народних балад, яку одні дослідники відносять 
до міфологічних, а інші — до соціально-побутових16. В її основі лежить тради-
ційний для української пісенної класики конфлікт між свекрухою і невісткою, 
яку та невзлюбила і прокляла так, що дівчина перетворилася на тополю17. 

11 Вірш Не тополю високую Тарас Шевченко написав під час заслання у 1848 р. У цьому 
зразку інтимної лірики він повертається, як у першому періоді творчості, до фольклорних мотивів.  

12 Т.  Шевченко , Коло гаю, в чистім полі, [в:] Зазнач. джерело, с. 404.
13 Там  само ,  с. 405.
14 Перетворення (метаморфоза) належить до давніх міфологічних рудиментів, відображе-

них у різних фольклорних жанрах, особливо в народних баладах, на що звернули увагу, між ін-
шим, Микола Костомаров, Іван Франко, Філарет Колесса, Олександр Дей, Михайло Грушевський 
та ін., зокрема М. Костомаров зазначав, що у слов’ян догмат перетворення тісно пов’язаний із 
символічним пошануванням предметів фізичного світу і саме тому в піснях слов’янських народів 
багато історій про метаморфозу. Див. М .  Качмар , Метаморфоза в українських народних бала-
дах: ґенетично-функціональний аспект, [в:] „Народознавчі зошити”, 2014, № 4 (118), c. 741.

15 Цит. за: Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: пісні, прислів’я, загад-
ки, скоромовки, накладом Н. С. Шумади , ред. кол. І. П. Березовський  та ін., Київ 1989, с. 197–198.   

16 Детаьніше про це див.: Балади, [в:] І .  Є .  Руснак , Зазнач. джерело, с. 139–142. 
17 Згідно зі Словником символів тополя — це символ дерева життя, добра і зла; символ 

України; сумної дівчини, матері; краси, стрункості; весни. За даними Сергія Плачинди, тополя 
була образом-тотемом давніх українців. Рубалася язичниками лише для жертовних вогнищ. На 
Україні тополя — канонізований символ засмученої матері, дівчини, нещасливої долі: Ненько моя, 
зоре, Зелена тополе, Породила на світ білий на велике горе  (нар. тв.). Рубання тополі, як і калини, 
символізувало заручення та одруження юнки: Тонкая, високая тополя: Чорнявая дівчина — то 
моя. Тонкую, високою зрубаю: Чорнявую дівчину кохаю (нар. тв.) (Див.: Словник символів, [в:] 
Електронний ресурс: http://ukrlife.org/main/evshan/symbol_t.htm (доступ 21.06.2015)).
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У Шевченковій баладі тополя символізує самотність. Усіх подорожніх ди-
вує одинока тополя, що височіє край дороги. Відчуття самотності (тополя оди-
нока) посилює вітер, що гне її „стан високий” „до самого долу”, образ поля, 
що „як те море широке синіє”, одинокий чумак, який іде з похиленою головою, 
урешті, чабан, який „з сопілкою сяде на могилі”, поглиблюють враження пуст-
ки, порожнечі. Почуття самотності посилюється і тим, що поряд з тополею не-
має „ні билини”, яка теж є символом одинокості, гіркої сирітської долі.

Паралельно й дівчина одинока, а причини її сирітства — полишення її ко-
ханим (Полюбила чорнобрива / Козака дівчина. / Полюбила — не спинила: / Пі-
шов — та й загинув18), невдоволення матері, яка не розуміє її, примушуючи 
вийти за старого нелюба (За сивого, багатого / Тихенько єднала. / „Іди, доню, 
— каже мати, — / Не вік дівувати! / Він багатий, одинокий — / Будеш па-
нувати19), побоювання успішних перемовин з ворожкою (Взяла зілля, покло-
нилась: / „Спасибі, бабусю!” / Вийшла з хати — чи йти, чи ні?.. / „Ні! Вже 
не вернуся!20) тощо. 

Балада Тополя побудована за мотивами народної творчості і стародавніх 
уявлень народу. Вона за своєю будовою традиційно містить експозицію (сум-
на тополя стоїть одинока), зав’язку (любов дівчини до козака), розвиток дії 
(зустріч дівчини з козаком, її страждання після розлучення з милим), кульмі-
націю (рішення дівчини скористатися зіллям ворожки для повернення козака), 
розв’язку (дівчина за допомогою зілля ворожки стає тополею). 

Велику роль відіграють у баладі пейзажі. Вони всебічно розкривають об-
раз героїні, у цьому разі — заголовної тополі. Ці пейзажі — музичні, яскраві — 
сприймаються в процесі читання як окремі твори, тому-то Шевченкові ранні по-
езії, зокрема й Тополя, стали народними піснями. Початок і кінець балади обрам-
лює романтичний пейзаж з незвичайними обставинами (серед степу одна топо-
ля), сильними природними явищами (вітер, буря, що гне тополю до самого долу).

Уже перші рядки романтичного пейзажу балади вводять читача в безрадіс-
ний настрій самотності й сирітства: По діброві вітер виє, / Гуляє по полю. / Край 
дороги гне тополю / До самого долу21. Цими рядками й закінчується балада. 

У народній пам’яті збереглася також легенда про Стрибога-Стрибу, його наречену красуню 
Полю й молодого бога-красеня Перуна. Будучи свідком нещасного кохання Стриби й Полі, Перун 
відмовляється від одруження з дівчиною, заміняючи її тополею: „А коли підвели голови, то не по-
бачили красуні Полі. Замість неї виросло дерево — високе й струнке, як дівчина. „То — Поля!” — 
вжахнулися передні. „Що то за дерево?” — допитувалися задні. „Тополя”,— відказували їм. Так 
і пристала до дерева назва — тополя” (Див.: С .  Плачинда , Словник давньоруської міфології, [в:] 
Електронний ресурс: http://www.ukrlife.org/main/minerva/plachinda2tu.htm (доступ 23.06.2015).

Тополя — поширений образ українських народних балад, зокрема Ой у лісі при тополі 
стоїть кузня над водою чи На широкім полю висока тополя. 

В українському народі збереглися, урешті, весняно-літні обряди (на Великдень, Зелені свя-
та, Купайла), що „через ігровий образ дівчини-тополі розкривали смисли майбутнього доросло-
го життя”. Так, напр., на Зелені свята найстрункішу дівчину водили лугом, співаючи: Стояла То-
поля край чистого поля, / Стій, Тополенько, стій, не розвивайся, / Буйному вітроньку не піддавайся. 
У суботу перед Зеленими святами гілки тополі разом з гілками інших дерев втикали у ворота, щоб 
відігнати відьом. Оспіване дерево і в купальських піснях: Ой стояла тополя / Край поля. / Хто ж 
тебе, тополе, / Обполе? Хто ж тебе, дівчино, / Пригорне? тощо  (Див.: Тополя — рослини Укра-
їни, [в:] Електронний ресурс:  https://sites.google.com/site /rosliniukraieni13133/home/topola (доступ 
21.07.2015)).

18 Т. Шевченко, Тополя, [в:] Зазнач. джерело, с. 54.
19 Там  само ,   с. 56.
20 Там  само ,  с. 57.
21 Там  само ,  с. 54.
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Фольклорні витоки Тополі підтверджують такі художні засоби, як: народ-
ні метафори („вітер виє, гуляє..”, „море синіє”, „лихо… зустрінеться”, „серце 
ниє”, „серце знає”, „личко червоніє”, „серденько мліло”, „серденько б’ється”, 

„стане місяць серед неба”), епітети („карі оченята”, „біле личко”, „щира прав-
да”), порівняння („поле, як те море”, „одна, як сирота”, „воркує, як голубка без 
голуба”, „батько, мати — як чужії люде”„сонце світить — як ворог сміється’, 

„сохне…, як квіточка”, „пішла стара, мов каламар”), повтори („одна, одна…”, 
„плавай, плавай...”, „рости, рости...”, „…вгору та вгору”, „тонка-тонка”), звер-
тання („слухайте ж, дівчата”, „не знайте, дівчата!”, „бо не довго, чорнобриві!”, 
„чого в’янеш, моя доню?”, „бабусенько, голубонько, серце моє, ненько”, „зроби, 
моя пташко!”. „добре, доню…”, „спасибі, бабусю!”, „плавай, плавай, лебедонь-
ко!”, „рости ж, серце-тополенько!”, „скажи, йому, моє серце!”, „мамо моя!, доле 
моя!”, „Боже милий, Боже!”, „подивися, тополенько!”) та ін.

 Незважаючи на спорідненість Шевченкової балади з народною творчіс-
тю, маємо низку принципових відмінностей, що відрізняє Тополю від подібних 
баладних зразків у фольклорі: народна балада — витвір колективної творчос-
ті, тоді як літературна має конкретного автора (у цьому разі Т. Шевченка), на-
родна балада побутує в усній формі, літературна — у писемній і створюється на 
основі переказу, і, урешті, у творі Т. Шевченка наявні авторські ліричні відсту-
пи, роздуми. Останні досить розлогі і мають форму моралізаторських повчань, 
у яких автор виражає турботу про долю дівчат і їхню скороминущу молодість: 
Бо не довго, чорнобриві! / Карі оченята, / Біле личко червоніє — / Не довго, ді-
вчата! / До полудня, та й зав’яне, / Брови полиняють. / Кохайтеся ж, любіте-
ся, / Як серденько знає22.

Повчання, яким завершує Т. Шевченко баладу про перетворення дівчини 
в тополю, не суголосне із заключними рядками вищезгаданого першоджерела 
Шевченкової балади Ой чиє це жито, чиї це покоси, де заради уникнення лихої 
долі дівчини-тополі, народний оповідач застерігає від непродуманого одружен-
ня: „Не спішіть, дівчата, розпускати коси”23.

Обидві балади побудовані за народним зразком, окремі їхні ліричні відсту-
пи мають філософський (повчальний) характер, а після їхнього прочитання ви-
никає враження, що у творі присутній сам автор, який співчуває своїм героїням. 

У Тополі Т. Шевченко геніально переосмислив традиції народної творчос-
ті і водночас романтичного баладного жанру, збагачуючи його неповторними 
ознаками, тому за мотивами, художніми прийомами й образною системою вони, 
з одного боку, перейняті духом уснопоетичної творчості (перетворення дівчи-
ни в тополю; дівчина за допомогою зілля викликає милого; користуючись до-
помогою чарів, героїня не сміє оглядатися), з другого, — вони чимось нагаду-
ють балади першого українського романтика Левка Боровиковського, насампе-
ред його Молодицю (1828). Загалом, однак, за життєвістю, багатством асоціацій 
вони позначені справжнім новаторством, дедалі більшим посиленням прийомів 
реалістичного письма (розлука закоханих, переживання дівчини, звернення до 
ворожки; бажання матері видати доньку заміж (соціальна нерівність) за старо-
го багатія). 

 Протягом 1837–1848 років Т. Шевченко написав вісім балад. У двох з них 
використав образ тополі. До тополиного символу звернувся творець у поемах 

22 Там  само ,  с. 55.
23 Цит. за: Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: пісні, прислів’я, за-

гадки, скоромовки, накладом Н. С. Шумади , ред. кол. І. П. Березовський  та ін., Київ 1989, с. 198.   
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Княжна, Катерина, Сон, ліричних віршах Не тополю високую, Коло гаю, в чис-
тім полі та інших. Чи не найбільш виражено ліричний з-посеред усіх назва-
них творів — це рання балада Тополя, у якій автор описав невщухаючий біль 
душі, вилив пронизливу тугу за рідною землею, що супроводжували його життя 
„на чужині”. 

Балада Тополя стала перлиною не лише ранньої творчості поета, але й усі-
єї української романтичної літератури. Історія нещасливого кохання, зроджена 
з переказів та легенд, розлетілася по Україні, увійшла в духовне життя народу, 
стала народною піснею, відомою всьому українському світу. 

Символ тополі назавжди вже асоціюватиметься з жіночою невтішною 
приреченістю, тужним очікуванням кращої долі: По діброві вітер виє, / Гуляє 
по полю / Край дороги гне тополю / До самого долу24.

24 Т.  Шевченко , Тополя, [в:] Зазнач. джерело, с. 58–59.
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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest analizie przekładoznawczych prac I. Franki, 
w których omawiane są tłumaczenia Pisma Świętego przez pryzmat krytyki biblijnej. І. Fran-
ko opracowuje zasady tłumaczenia Biblii w celu analizy naukowej i stosuje je we własnych 
przekładach.

BIBLICAL INTERTEXT OF TRANSLATION 
STUDIES RESEARCH BY IVAN FRANKO

OKSANA DZERA
Ivan Franko National University in Lviv, Lviv — Ukraine

ABSTRACT. The article investigates Ivan Franko’s Translation Studies research that 
elucidates the Bible criticism-oriented issues of translating the Holy Scriptures. I. Franko 
elaborates principles of the Bible translation for the scholarly analysis and realizes them 
in his own translations. 

У новітню епоху історії України відбулася суттєва зміна парадигми дослі-
джень праць знакових постатей української культури. Після багатоліт-
нього тиску атеїстичної ідеології привабливими для наукового пошуку 

ви явилися питання релігійно-світоглядних засад творчості та біблійного під-
ґрунтя досліджуваних текстів. Водночас зміщення акцентів часто приводить 
до абсолютизації ідей щодо обумовленості творчого доробку того чи того авто-
ра його християнським світоглядом. 

Дослідження творів І. Франка завжди знаходилося в полі пошуку й аналізу 
їхньої біблійної інтертекстуальності. Навіть літературознавці радянського пе-
ріоду не могли оминути цю тему, хоча б тому, що наймонументальніші образи, 
створені його генієм, — це Мойсей і Каїн. Звичайно, акцент ці критики робили 
на богоборчих мотивах та інтерпретації „не так, як в Біблії” (оцінка, що свого 
часу звучала для Франка як вирок обивателів, в часи Союзу стала перепусткою 
в тріаду ключових класиків української літератури). 

Перші кроки в рецепції біблійних інтертекстів І. Франка зробили західно-
українські критики 1920 – 1930-х р.р., зокрема К. Чехович, Д. Козій, Л. Білець-
кий та Г. Костельник. До цієї когорти дослідників долучимо й наддніпряни-
на П. Филиповича з його глибоким аналізом ґенези Франкової поеми Смерть 
Каїна та П. Кудрявцева, який подав перший ґрунтовний огляд усіх доступних 

http://www.mau-nau.org.ua



220 О .  Дзера

йому праць І. Франка з біблійної критики та його літературознавчих досліджень 
біблійних мотивів у трактаті під назвою Єврейство, євреї та єврейська справа 
в творах Івана Франка (1929). 

У 1950 – 1970-і р.р. вплив Святого Письма на філософсько-релігійний 
світогляд і поезію І. Франка досліджували західні франкознавці — А. Віль-
чер (комплексний аналіз актуалізації біблійних мотивів у „до-Мойсеєвий” пе-
ріод творчості поета), К. Біда (біблійні мотиви в наукових творах І. Франка), 
Л. Шайн (виведення релігійного світогляду І. Франка з його поетичних текстів), 
О. Домбровський (розгляд Єговістської образності Мойсея) та ін. 

У незалежній Україні в дослідницькому полі знаходиться біблійний інтер-
текст наукових праць І. Франка (Т. Головань, Я. Грицов’ян, Я. Мельник, А. Па-
шук, В. Погребенник) та його окремих художніх творів (М. Гнатюк, Т. Гундоро-
ва, Т. Біленко, І. Бетко, Л. Бондар, М. Ільницький, Н. Захарчук А. Скоць, В. Су-
лима). Таке розмежування є дещо умовним, оскільки наукова й суто літерату-
рознавча сфери досліджень закономірно переплітаються1. Як зауважує К. Біда, 

„ті самі керівні духово-релігійні мотиви просякають обидві (наукову і літера-
турну— О. Д.) галузі Франкової творчості, бо у великій місії, що йому призна-
чено виконати, в його титанічних зусиллях провідника і пророка свого кохано-
го народу він віднайшов суттєві вічні вартості, які віддзеркалюють ідею Бога”2.

Мета цієї розвідки — проаналізувати біблійний інтертекст перекладоз-
навчих досліджень І. Франка. Безсумнівним на сьогодні вважають той факт, 
що саме І. Франко вперше розробив на теренах України власне перекладознав-
чий аналіз у його сучасному розумінні. Як зазначає Р. Зорівчак, „шляхом зі-
ставлення перекладу з першотвором та окремих перекладів між собою І. Фран-
ко започаткував методику лінгвостилістичного аналізу перекладу, вперше 
в українській філологічній науці дав науково обґрунтоване розуміння перекладу 
як єдності літературознавчих, лінгвістичних, лінгвостилістичних, психологічних 
та естетичних чинників”3. Оскільки критика перекладу на той час була ще в за-
родковому стані, дослідник сам розробив схему перекладознавчого аналізу, на-
самперед у таких ключових статтях: Каменярі. Український текст і польський 
переклад. Дещо про штуку перекладання, Шевченко по-німецьки і Шевченко 
в німецькім одязі. Якщо переважна більшість західноукраїнських статей з пи-
тань перекладу, що з’являлися в 20–30-і роки, обмежувалася загальними реко-
мендаціями, І. Франко вже на початку ХХ ст. вказував на необхідність порівню-
вати переклад з оригіналом, застосовуючи науковий метод.

Передмова до статті Каменярі охоплює два ключові аспекти перекладознав-
чого аналізу — історико-літературний (літературознавчий) і естетичний (лінг-
востилістичний). Намаганням якнайповніше розкрити перший аспект (соціаль-
ні й особисті обставини створення тексту, намір і психологію автора) можна по-
яснити вибір для аналізу власного оригіналу. Естетичний (лінгвостилістичний 
аналіз) має рівневу структуру — від віршового розміру до співвідношення час-
тин мови в оригіналі і перекладі. 

На необхідність дотримання віршового розміру, типу рими й еквілінеар-
ності автор указує в кількох статтях та рецензіях. Проте адекватність відтво-
рення віршової форми І. Франко вбачає не в її наслідуванні, а радше в тій ре-

1 Примітка .  Це особливо помітно у дослідженнях Т.  Гундарової  та Я .  Мельник .
2 К .  Біда , Релігійні мотиви в наукових творах Івана Франка, Фенікс (Мюнхен – Детройт) 

1956, ч. 7, с. 8.
3 Р.  Зорівчак , Іван Франко як перекладознавець, [в:] Теорія і практика перекладу, Респ. 

міжвід. наук. зб., вип. 5, Київ 1981, с. 7.
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презентації еквівалентності, яку дескриптивіст Дж. Голмс вже в 1970-і означив 
як аналогічну, коли форма, обрана перекладачем, відповідає оригінальній функ-
ціонально. Так, у передмові до власних перекладів Г. Гайне І. Франко зазначає, 
що замінив оригінальний тонічний вірш чергуванням амфібрахія з ямбом, 

„щоби хоч трохи наблизитися до сього розміру, що надає оповіданню велику 
свободу і натуральність”4. Цікаво, що інколи І. Франко виправдовує навіть про-
зові переклади поетичних творів, якщо їхня мета — „передати якомога доклад-
ніше сам текст”. Так автор називає „прегарним” неримований переклад Кавказу 
німецькою, зроблений Каверау5. Проте це радше реакція на недоладний, „блі-
дий і для німецького читача майже зовсім незрозумілий” римований німець-
кий переклад Шпойнаровського6. Вимогу еквілінеарності перекладу І. Фран-
ко теж не зводить до рівня постулату. У передмові до видання Кулішевого пере-
кладу „Гамлета” він зазначає, що мовне багатство Шекспіра і структура англій-
ської мови ускладнюють, а часом унеможливлюють для німецького, а тим біль-
ше французького чи слов’янського перекладача, завдання „увібгати один його 
вірш у свій”7.

Не оминає І. Франко й аналіз фоностилістичних засобів. У статті Шевченко 
по-німецьки, де розглянуто переклад Ю. Віргінії, названий автор наводить прикла-
ди вдалого відтворення мелодійності віршової мови Т. Шевченка, що передусім по-
лягає в пропорційній перевазі голосних над приголосними8. Аналіз І. Франка вра-
ховує й дрібні, здавалося б, морфологічні нюанси. Так, переведення скали із пое-
ми Каменярі в множину в польському перекладі С. Твердохліба, на думку автора, 
приводить до того, що „переклад із пластичного робить фантастичне враження”9.

Найретельніше порівнює І. Франко образи оригіналу й перекладу. Дослід-
ник підводить до думки, що перекладачі часто не бачать картини, яка змальова-
на словами, або ж змінюють її на догоду римі. Недоліком перекладу, як випли-
ває з кількох аналізів, може бути надмірна тропеїзація простого і природного 
вислову (приклади з перекладу С. Твердохліба) або ж сприйняття тропу лише 
поверхнево (нейтралізація іронії в перекладі Кавказу Шпойнаровським).

Єдиний елемент естетичного аспекту Франкового перекладознавчого ана-
лізу, що не прижився в сучасних дослідженнях, — це поділ слів на дві катего-
рії (1 — іменники, дієслова, прикметники; 2 — всі інші) та розгляд співвідно-
шень між цими категоріями в оригіналі та перекладі. Однак ці відсоткові підра-
хунки, як і завжди в І. Франка, мали не формальну, а функціональну вагу. Слова 
другої категорії, тобто дискурсивні слова, виконують функцію „тінювання …, 
що оживляє і упластичнює картину”10. Саме тому зміна співвідношення в пере-
кладі на користь слів першої категорії веде до „переобтяження віршів змістом, 
затемнення картин, а подекуди фальшування кольорів”11.

4 І .  Я .  Франко , Генріх Гейне. Вибір поезій. Переднє слово, [в:] Його  ж ,  Зібр. творів, 
у 50 томах, Київ 1980 − 1986, т. 13, с. 446.

5 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 
1980−1986, т. 35, с. 189−190.

6 Там  само ,  с. 192.
7 І .  Я .  Франко , Передмова [до видання: Уїльям Шекспір. Гамлет, принц датський], [в:] 

Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980−1986, т. 32, с. 169.
8 І .  Я .  Франко , Шевченко по-німецьки, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 

1980−1986, т. 38, с. 529.
9 І .  Я .  Франко , Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку пе-

рекладання, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986, т. 16, с. 14.
10 Там  само ,  с. 20.
11 Там  само .
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Зразки аналізу перекладів Біблії І. Франко більш чи менш повно подає 
в працях першого десятиліття ХХ віку: у студіях з біблійної герменевтики Пое-
ма про сотворення світу (1904) та Сучасні досліди над Святим Письмом (1908), 
критичному огляді рецензії П. Житецького О переводах Евангелия на малорусь-
кий язик (1906) і власне перекладознавчому дослідженні Причинок до студій 
над Острожською Біблією (1907). Матеріалом для аналізу слугують Септуагін-
та, Острозька Біблія, Пересопницьке Євангеліє, переклади Євангелій П. Мора-
чевського та М. Лободовського і перший повний переклад Святого Письма 1903 р. 

Історію церковнослов’янських перекладів Біблії І. Франко стисло викладає 
в Сучасних дослідах над Святим Письмом і Причинку до студій над Острожською 
Біблією, зосереджуючись в останній праці на першому повному перекладі Свято-
го Письма церковнослов’янською мовою. Острозьку Біблію як переклад „мерт-
вою” мовою дослідник уважає досить консервативним явищем ХVI ст., коли того-
часною українською вже створили „такі неоціненні пам’ятки, як Біблія Скорини 
1519 року, як рукописні, доховані до нашого часу популярні переклади Євангелій 
(„Пересопницьке”, Дмитра з Зінькова й ін.) та недокінчений друк Тяпинського”12. 

Власне перекладознавчий аналіз І. Франко зосереджує на Третій Книзі Ез-
дри (за традицією латинської Вульгати — Четверта Книга Ездри). І. Франко оби-
рає саме цю частину Старого Заповіту з двох причин. По-перше, на думку до-
слідника, високою є її літературна вартість: „Книга написана з могучим поетич-
ним талантом і подиктована безмежно песимістичним настроєм”13. По-друге, 
варіант Книги Ездри в Острозькій Біблії — це переклад через цілий ланцюг по-
середників: ані давньогебрейський оригінал, ані грецький переклад не зберегли-
ся, тому острозькі перекладачі використовували текст церковнослов’янського 
перекладу, зробленого 1499 р. в Новгороді так званою Геннадієвською Біблією, 
що, відповідно, є перекладом тексту Вульгати. Ретельно зіставляючи переклади 
XII глави Книги Ездри в Острозькій Біблії, латинському виданні Дж. А. Фабрі-
ція (1723), новому німецькому перекладі Ґункеля і частково залучаючи сирій-
ський, ефіопський, арабський і вірменський переклади раннього Середньовіччя, 
І. Франко намагається відтворити первісний сенс утраченого оригіналу й оці-
нити якість церковнослов’янської версії. Такий перекладознавчий аналіз із еле-
ментами порівняльно-історичного підводить дослідника до висновку про недо-
сконалість Острозького перекладу Книги Ездри: „<…> на переклад сеї книги 
зложили ся дві недотепности: недотепний латинський переклад грецького тек-
сту і недотепний переклад латинського тексту на церковну мову, доконаний ме-
ханічно, а часто й зовсім недорічно в Новгороді і не поправлений в Острозі”14.

Значно більшу увагу приділив І. Франко перекладам Святого Письма укра-
їнською мовою, виводячи цю традицію від Пересопницького Євангелія. У По-
емі про сотворення світу І. Франко чітко окреслює два підходи до перекладу 
Святого Письма, жоден із яких, на його думку, не реалізований в Біблії П. Кулі-
ша, порівн.: „Переклад такої книги, як Біблія, повинен бути або популярний, то 
значить бодай мовою своєю зрозумілий для широкої маси народу, або науковий, 
то значить такий, щоб докладно передавав зміст і значення первотвору”15. Про-

12 І .  Я .  Франко , Сучасні досліди над святим письмом, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 то-
мах, Київ 1980−1986, т. 38, с. 405.

13 І .  Франко , Причинок до студій над Острожською Біблією, [в:] Записки НТШ, Львів 
1907, т. 80, с. 8.

14 Там  само ,  с. 18.
15 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:]  Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 

1980−1986,  т. 35, с. 275.
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те І. Франко в жодному разі не абсолютизував цей поділ як чітко розмежовану 
дихотомію. Дослідник наголошує на необхідності збалансувати обидва підхо-
ди: „В однім і другім разі треба, аби перекладач сам добре розумів той перво-
взір, а потім старався передати його іншим так, щоби і вони розуміли його не 
інакше, як він”16. Ще ясніше вимоги гармонійного поєднання „науковості” (не-
ухильного дотримання оригіналу) і „популярності” (природності й зрозумілос-
ті вихідного тексту) І. Франко окреслює в огляді рецензії П. Житецького на пе-
реклад Євангелій М. Лободовським. І. Франко схвально відгукується про крите-
рії оцінювання перекладу, що їх він виділяє в рецензії П. Житецького): наскіль-
ки переклад точно передає оригінал (критерій „науковості”); 2) наскільки пере-
дає оригінал чистою літературною мовою (критерій „популярності”)17. Саме та-
ким критеріям, „вимогам науки і життєвої практики”, на думку І. Франка, від-
повідає переклад П. Морачевського, який рівняється на Пересопницьке Єван-
геліє, що його дослідник уважає „взірцем”18. Окремий граматичний аспект пе-
рекладу Біблії, на якому зупиняється І. Франко, — це дієприкметникові кон-
струкції активного стану, нехарактерні для української мови. За спостережен-
ням дослідника, П. Морачевський та перекладач Пересопницького Євангелія 
вміло уникають цих конструкцій. Натомість М. Лободовський і П. Куліш копі-
юють їх і, як наслідок, „напускають в тексті туману”19. 

Негативне ставлення І. Франка до першого повного українського перекла-
ду Святого Письма 1903 р. добре відоме. Заохочення купувати перший україн-
ський переклад Святого Письма20 видається просто жартом на тлі розгромних 
зауважень. „Шумною реляцією” називає І. Франко окреслену П. Житецьким 
схему, за якою, на думку останнього, працювали П. Куліш та І. Пулюй: спершу 
дослівно перекладали з грецької; потім порівнювали із церковнослов’янським, 
російським, польським, французьким, англійським і латинським переклада-
ми; і, урешті, „доконували остаточної стилістичної редакції”21. І. Франко оскар-
жує відповідність перекладу 1903 р. і принципу „науковості”, і „популярності”: 
„ <…> переклад ані передає докладно оригіналу, ані тим менше не передає його 
чистою мовою”22. Те ж зауваження — у Поемі про сотворення світу: П. Куліш, 
на думку І. Франка, по-перше, „не знав мов”, а, по-друге, „<...> пішов підпуска-
ти якусь церковщину і дячківщину”23.

Різко критичне ставлення І. Франка до першого повного перекладу Біб лії 
українською вважали несправедливим і його сучасники24, і дослідники ХХІ ст.25. 
Зазначимо, що зразки „дячківщини” в перекладі П. Куліша, що їх наводить 
І. Франко, витримали перевірку часом й увійшли до загальнолітературного 
(„печалі”) або урочистого чи поетичного мовлення („рече”, „глаголить”, „воїн-

16 Там  само . 
17 І.  Я .  Франко , П. И. Житецкий. О переводах Евангелия на малоруський язик, [в:]  Його 

ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986,  т. 37, с. 65.
18 Там  само .
19 Там  само ,  т. 37, с. 67.
20 Примітка . „<…> отсю книгу (вона дуже дешева) повинна мати кожна читальня і кож-

ний поодинокий чоловік”.
21 Там  само ,  т. 37, с. 66.
22 Там  само .
23 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 

1980−1986,  т. 35, с. 276.
24 К .  Студинський , Листування і зв’язки П. Куліша з Іваном Пулюєм, [в:] П. О. Куліш 

(матеріяли і розвідки), Львів 1930, ч. ІІ, с. LXXVIII.
25 М .  Стріха , Український художній переклад: між літературою і націєтворенням, Київ  

2006, с. 112. 
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ство”). До того ж, і сам І. Франко застосовував церковнослов’янізми у власно-
му поетичному мовленні. Першим це зауважив І. Пулюй у відповідь на Франко-
ву критику першого перекладу Біблії26. Детальний порівняльний аналіз високої 
лексики Біблії 1903 р. й лексики із творів І. Франка робить Т. Мороз і доходить 
висновку, що „як і в текстах перекладів (Біблії 1903 — О. Д.), так і в мові творів 
І. Франка використано й збагачено стильовий потенціал церковно слов’я ніз мів, 
які засвоїлися в староукраїнській книжній мові, а також в народнорозмовному 
мовленні”27.

Зосередимо увагу на Франковому аналізі перекладу перших частин Книги 
Буття П. Кулішем та в Септуагінті в контексті біблійної критики. Основою Фран-
кового аналізу перекладу П. Куліша в Поемі про сотворення світу є осмислення 
П’ятикнижжя як рекурсивного і прокурсивного інтертексту28. З огляду на про-
курсивну інтертекстуальність І. Франко розглядаючи авторство П’ятикнижжя, 
стверджує, що його приписування Мойсеєві є помилковим, оскільки воно було 
створене гебрейськими рабинами й архієреями аж після повернення із вави-
лонського полону29. Думка для Франка не нова: кількома роками раніше він пи-
сав про це в Нових дослідах над найдавнішою історією жидів. Проте, якщо 
в названій праці І. Франко наводить аргументи як апологетиків Старого Запові-
ту, так і представників „нової біблійної критики”, залишаючи висновки на роз-
суд читача30, то в Поемі категорично заявляє, що визнавати Мойсея автором цих 
книг „немає підстави”31. Наведені докази можна поділити на логічний і мовний. 
Логічною є невідповідність між життям гебреїв у пустелі й законами Мойсея, 
яких вони мали б дотримуватися: „<…> ні Давид, ні Соломон, ні їхні наступни-
ки аж до Вавилонського полону нічого не знають про Мойсеєві книги”32. Мов-
ний доказ: у П’ятикнижжі (Книзі Левіт) трапляються „домішки арамейщини”, 
що ввійшли до гебрейської мови після вавилонського полону33.

Як рекурсивний інтертекст І. Франко розглядає переказ про створення сві-
ту, ілюструючи його власним перекладом у порівнянні з Септуагінтою та пе-
рекладом П. Куліша. Уважаємо, що наскрізь інтертекстуальна теза І. Франка 
Creatio ex nihilo, nihil est34 про неможливість творення з нічого, яку вважають 
визначальною у філософсько-релігійній концепції І. Франка35, екстраполюєть-
ся в його інтерпретації двох перших розділів Книги Буття як на акт світотворе-

26 В .  Німчук , Українські переклади Святого Письма, [в:] Das Ukrainische als Kirch-
ensprache (Українська мова в церк вах), Wien 2005, b.1, с. 36.

27 Т.  Мороз , Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 р. та мови творів І. Франка: 
лексика високого стилю, [в:] „Дослідження з лексикології і граматики української мови”, Зб. наук. 
праць, Дніпропетровськ 2012, с. 56.

28 Примітка . Згідно з теорією інтертекстуальності, взаємозалежність текстів формується 
як по висхідній (прокурсивний діалогічний зв’язок), так і по нис хідній (рекурсивний діалогічний 
зв’язок), лініях, оскільки джерела тексту існують не лише до його породження, а й після нього.

29 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 
1980−1986, т. 35, с. 272.

30 І .  Я .  Франко , Нові досліди над найдавнішою історією жидів, [в:] Його  ж , Зібр. творів, 
у 50 томах, Київ 1980−1986,  т. 47, с. 173.

31 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 
1980−1986,  т. 35, с. 271.

32 Там  само ,  т. 35, с. 272.
33 Там  само ,  т. 35, с. 272−273.
34 Примітка . Вперше заявлена в поемі І. Франка Ex nihilо (1885).
35 А .  Пашук , Філософський світогляд Івана Франка, Львів 2007, с. 410−411; В .  Погре -

бенник , Доктор філософії проти доктора теології: полеміка довкола „Поеми про сотворення 
світу” Івана Франка, [в:] „Франкознавчі студії”, зб. наук. праць, Дрогобич 2007, вип. IV, с. 198−199.
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ня, так і на акт текстотворення. Іншими словами, І. Франко аналізує грецький 
та український переклади найбільш „темних” фраз давньогебрейського оригі-
налу (мови якого дослідник не знав і користуввся, вочевидь, критичними пе-
рекладами та біблійною критикою), щоб вивести старозаповітний переказ про 
світотворення з тексту вавилоно-ассирійської поеми Енума Еліш (Коли вгорі …). 
У центрі аналізу — чотири вирази з гебрейського тексту: rookha, tohuw-a-bohuw, 
tehowm та ed’. Багатозначне rookha з’являється в перших рядках Старого Запо-
віту: „А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Бо-
жий (rookha — О. Д.) ширяв над поверхнею води” [Буття: 1:2]36. Гебрейське 
rookha позначає насамперед Дух і вітер, а також життя, передбачення, душа37, 
подих38. Утім, ще І. Франко звернув увагу на інший образ, закладений у цей по-
чатковий фрагмент Біблії: ужите в гебрейському тексті дієслово rachaph (відпо-
відник ширяв) стосувалося пташки-матері, яка висиджує пташенят. Відтак, як 
зазначає І. Франко, „той, хто писав ті слова <…>, уявляв собі божу Ріх як пти-
цю, що сидить на водах первісного океану (тегом) і вигріває те яйце, з якого мав 
постати світ”39, порівн. велетенський птах Рух (араб. дух) з арабського фолькло-
ру або українське яйце-райце, старовинний космогонічний символ, що замикає 
в собі добро і зло. Звичайно, накладання всіх цих образів є абсолютно непере-
кладним. І. Франко вважав помилковим дієслово ширяв, що його обирає П. Ку-
ліш як відповідник до rachaph, пропонуючи варіант сидів. Більшість дослідни-
ків убачають тут образ пташки, яка ширяє над пташенятами, годуючи, зігріваю-
чи і оберігаючи їх40.41. Так і Дух Святий покриває своєю любов’ю новонародже-
ний світ. Граматичний жіночий рід rachaph стає основою персоніфікованого об-
разу Духа як матері. Новозаповітній інтертекст є в оповіді про хрещення Ісуса: 
коли охрещений Ісус виходить із води, з неба спускається Святий Дух у вигляді 
голубки (гр. Peristera — жін. роду; Євангеліє від Матвія 3:17). 

Фактично неперекладною вважає І. Франко фразу, що дослівно звучить 
„земля була Тогу-ва-богу”42, відкидаючи й тавтологічний переклад П. Кулі-
ша („земля була пуста й пустошня”), і власний дослівний переклад з грецької 
(„земля була видима й невпорядкована”). На думку І. Франка, помилковість ін-
терпретацій цієї фрази зумовлена девіацією в Септуагінті, що наклала на текст 
Біблії грецькі міфологічні уявлення: „Греки, наткнувшися на се темне слово, 
згадали свої національні перекази про початок світу, де говориться, що з самого 
початку був так званий Хаос — якась безодня, у якій безладно носилися скла-
дові частини пізнішого світу”43. 

36 Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту, перекл. І .  Огієнка , Київ  2002.
37 G.  M. Lamsa, Idioms in the Bible Explained and a Key to the Original Gospel, London 1985, c.105.
38 L.  Ryken,  J .  C.  Wilhoi t ,  T.  Longamn (gen. ed.), Dictionary of Biblical Imagery, Inter-

Varsity Christian Fellowship 1997, с. 1338.
39 І .  Я .  Франко ,  Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 

1980−1986,  т. 35, с. 281.
40 С .  Аверинцев , Стилістичні проблеми перекладу Святого Письма, [в:] С .  Аверинцев , 

Софія-Логос. Словник, Київ 2007, с. 93; MatthewHenry’sCommentaryontheWholeBible, [в:] Елек-
тронний ресурс; PC Study Bible. New Reference Library, Copyright (c) 1991. (доступ: 22.07.2015).

41 Примітка . Цей образ есплікується в Передсмертній Мойсеєвій пісні: Господь опікується 
Своїм народом, Як гніздо своє будить орел, як ширяє він понад своїми малятами [Повторення 
Закону 32:11]. Новозаповітня типологія образу світового птаха актуалізується в зверненні Ісуса 
Христа до народу Єрусалиму: Скільки разів Я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під 
крила курчаток своїх, — та ви не захотіли! [Матвій 23:37].

42 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 
1980−1986,  т. 35, с. 279−280.

43 Там  само ,  т. 35, с. 280.
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Загадкове tehowm, що в Септуагінті та в П. Куліша перекладене як безод-
ня (і темрява лежала над безоднею), І. Франко слушно розуміє не як звичайну 
водяну глибінь, а як „первісний океан, який покривав усю землю”44. Цей пер-
вісний tehowm (зазначимо, жіночого роду!) І. Франко услід за теоретиками пан-
вавилонізму ототожнює з Тіамат, водним чудовиськом-Хаосом, що є матір’ю 
всього сущого. Верховний бог Мардук у двобої вбиває Тіамат, а з її тіла творить 
небо і землю. Таким чином, І. Франко намагається довести, що вавилонська по-
ема Енума Еліш — безпосереднє джерело біблійного тексту про створення сві-
ту45. Перегуки вавилонського й біблійного оповідань відзначають і сучасні бі-
блієзнавці, уникаючи безапеляційних і категоричних висновків про вторинність 
старозаповітного тексту. 

Наведемо міркування С. Аверинцева: „Можливо, біблійна безодня („Те-
хом”) — це спогад про Тіамат, але в такому разі ми повинні відзначити повну 
деміфологізацію образу. Жодного слова про матір потвор із роззявленою па-
щею, якою була Тіамат, лише «глибина» або «безодня», або, можливо, «водна 
хлань», над якою лежить морок, — образ досить таємничий і, якщо завгодно, 
«міфологічний», але зовсім в іншому значенні цього слова, аніж власне міфоло-
гічна фігура вавілонської космогонії”46. 

Ще одне явище, яке, на думку І. Франка, було таким, що існувало до акту 
світо творення, — це ed’, загадкова волога, що вибухла з-під сухої землі ще 
до того, як Бог створив дощ, і напоїла її47. Варіант П. Куліша імла („Виходи-
ла імла з землі і напувала всю верховину на суходолі”) І. Франко вважає хиб-
ним: по-перше, для поняття імла в гебрейській мові існує інше слово; по-друге, 
імла не може напоїти землю48.  Запропонований самим дослідником варіант зли-
ва вибухла з землі виправляє лише другу неточність, проте створює нову: зли-
ва — це все-таки дощ, якого тоді ще не було створено. Раціоналістичні аргу-
менти І. Франка суперечать його ж позиції, висловленій раніше, — не змішува-
ти раціо із сферою духу49. 

Різко контрастує з аргументами І. Франка пояснення загадкового явища ed’ 
у коментарях до Біблії М. Генрі: Господь створив імлу (mist!) і напоїв нею зем-
лю, щоб виявити досконалість влади через дієвість слабких засобів50. Типоло-
гічна паралель є в образі „тяжкоустого і тяжкоязикого” Мойсея, через якого Гос-
подь виголошував свій Закон. У Передсмертній Мойсеєвій пісні (Повторення 
Закону 32:2), Господня наука тече з уст пророка як роса і як краплі дощу — про-
зора аналогія на напоєну викликаною Господом імлою землю. 

44 Там  само .
45 Там  само .
46 М .  Москаленко , З „Книги Буття”. Примітки, [в:] На ріках вавилонських. З найдавнішої 

літератури Шумеру, Вавілону, Палестини, Київ 1991, с. 392.
47 Примітка . Інтерпретації ed’ в українських перекладах Біблії різняться: імла [Біблія 

1903], пара [Біблія Огієнка; Біблія Філарета], волога [Біблія Хоменка] і джерело [Біблія Турконя-
ка], прицьому останній запозичує варіант із Острозької Біблії. 

48 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, в 50 томах, Київ 
1980−1986,  т. 35, с. 288−289.

49 Примітка .  Див. „Це явище, будь-що-будь, незвичайне: <…> щоб науковий метод, що 
оперує критично дослідженими і зіставленими фактами, мав служити фундаментом віри, яка 
ґрунтується на почутті, натхненні і браку критики” [І .  Я .  Франко , Die Bibel und die Neueren 
Entdeckungen in Palästina, in Aegyptin und die Assyrien, von F. Vigouroux  Priester von Sain-Sulpici, 
[в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 – 1986, т. 46, 1, с. 464]. 

50 Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, [в:] Електронний ресурс; PC Study Bible. 
New Reference Library, Copyright (c) 1991 (викор.: 21.06.2015).
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Отже, критичний аналіз перекладу П. Куліша в Поемі про сотворення сві-
ту обґрунтовує неперекладність „темних” виразів із перших частин книги Бут-
тя, зокрема аналізуючи фразу tohuw-a-bohuw, І. Франко зазначає: „Перекладачі 
та товмачі старалися відгадати його значення і пояснювали його відповідно до 
своїх здогадів, хоча, по-мойому, ліпше було би попросту лишити се слово без 
перекладу”51. 

Підсумуємо: І. Франко тлумачить перші розділи Книги Буття як рекурсив-
ний інтертекст: 1) щодо акту світотворення: „Бог застав щось готове”52, тому 
земля перед створенням світу не „пуста і пустошня” як у П. Куліша і більшос-
ті його наступників-перекладачів, а, принаймні, „видима й невпорядкована”; 
2) щодо акту текстотворення: джерелом старозаповітної історії про створення 
світу є вавилонська поема Енума Еліш. Обидві тези Франка оскаржив І. Пу-
люй, переконуючи, що гебрейський світогляд щодо світотворення стоїть вище 
від вавилоно-ассирійського, який І. Франко „пхає <…> в переклад Біблії <…>. 
Коли вавилонсько-ассирійський світогляд учив, що світ був Мардуком тіль-
ки упорядкований, то перва книга Мойсея вчить, що світ був з нічого сотворе-
ний. Не всесвітній будівничий, що «застав» готові матеріали для будови все-
ленної <…>, а абсолютний Творець сотворив вселенну з нічого! Ось що пропо-
відує єврейська Біблія”53. Свідченням незмінності світоглядної позиції І. Фран-
ка щодо вторинності Старого Заповіту є його вступ до видання Вавилонські гім-
ни й молитви. Переклади з поясненнями Івана Франка (1911). І. Франко нагадує 
про те, що Книга Псалмів суттєво вплинула „на сформування того релігійного 
культу, що на єврейській основі виріс у могутнє дерево християнства, і в пере-
кладі на церковнослов’янську мову мала також значний вплив на сформування 
душі українського народу”, однак він уважає, що вавилоно-ассирійська поезія 
— „джерело того релігійного духу, який сплодив староєврейське письменство”54.

Теоретичну основу Вавилонських гімнів й молитов складають праці ні-
мецьких теоретиків пан-вавилонізму — Ф. Гоммеля, Г. Ціммерна та О. Вебе-
ра. Історико-літературна розвідка Пісня Дебори, найдавніша пам’ятка староге-
брейської поезії побудована на теорії „фрагментів”, згідно з якою П’ятикнижжя 
складається з різночасових документів, зібраних в одну книгу після Вавилон-
ського полону. Подаючи переклад прозової Книги Суддів 4 та поетичної піс-
ні Дебори (Книга Суддів 5), де оповідають про одну й ту ж подію — перемогу 
Ізраїля над ханаанами, І. Франко доводить, що Пісня Дебори належить до най-
давніших зразків гебрейського фольклору.  

Власні перекладознавчі принципи, окреслені в працях з біблійної крити-
ки, І. Франко втілював у перекладах уривків із Біблії. Окрім гімназійних спроб 
поетичних переспівів, Франкові переклади Святого Письма не мали самостій-
ного значення, слугуючи ілюстраціями його наукових постулатів55. Це перекла-
ди: Книги Буття 7–8 у розвідці Потопа світа (1883); окремих уривків із Піс-

51 І .  Я .  Франко , Поема про сотворення світу, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 
1980 − 1986,  т. 35, с. 280.

52 Там  само ,  т. 35, с. 279. 
53 І .  Пулюй , Нові і перемінні звізди, Відень 1905, с. 116.
54 І .  Я .  Франко , Вавилонські гімни й молитви. Переклади з поясненнями Івана Франка, 

[в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986,  т. 8, с. 7.
55 Примітка .  Виняток становлять рукописи Франкового римованого й поділеного на стро-

фи переспіву фрагменту Книги Йоіля (ч. 2, вірші 1–11) та перекладу фрагменту з 53 част. Кни-
ги Ісайі (вперше опубліковані 2008  р. у статті М. Боднара [М .  Боднар , Іван Франко і Біблія: 
маловідомі й невідомі переклади та переспіви, [в:] Sacrum і Біблія в українській літературі,  Lub-
lin 2008, с. 468−471].
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ні Пісень у студії Із секретів поетичної творчості (1898); двох перших розді-
лів Книги Буття, уміщених у Поемі про сотворення світу (1905); Тріумфальної 
пісні Дебори (Книга Суддів 5) у розвідці Пісня Дебори. Найдавніша пам’ятка 
давньогебрейської поезії (1912); розповіді про смерть Мойсея із Повторення За-
кону, а також уривки із Книги Левіт 16:5–10 та Книги Чисел 16 у передмові 
до другого видання поеми Мойсей (1913); історії Самсона (Книга Суддів 13–16) 
у статті Леся Українка (1898) та студії-передмові до власного перекладу пое-
ми Дж. Мільтона Самсон-борець (1913); епізодів про зачаття Ізмаїла і проро-
цтво щодо народження Ісаака (Книга Буття 16, 17:15–22, 18:1–15) та розпо-
відей про народження Самсона (Книга Суддів 8:1–24) і Самуїла (Перша Кни-
га Самуїлова 1–2) у студії Благовіщення. Порівняльний дослід біблійної теми. 
З додатком благовіщенської драми Івана Дамаскина в віршованім перекладі 
на церковнослов’янську мову (1914). Франкові переклади Нового Заповіту (кіль-
кох фрагментів Євангелія від Матвія, Євангелія від Луки та Дій святих Апосто-
лів) містить розвідка Молитва за ворогів (1911) та Про євангельські основи поеми 
Т. Г. Шевченка “Марія” (1914). Хоч на час написання вищезгаданих студій існу-
вав повний переклад Святого Письма, І. Франко волів послуговуватися власним, 
зробленим за посередництвом критичного французького перекладу Е. Райса. 

Було б помилковим списати причину, через яку І. Франко завдавав собі тру-
ду перекладати вже перекладене задля ілюстративної мети, виключно на нега-
тивне сприйняття Кулішевого перекладу. І. Франко потребував перекладу на-
укового, що, за його критерієм, дорівнює ретельному підряднику. Таке розумін-
ня перекладу для потреб герменевтичного чи літературознавчого аналізу фор-
мулює І. Франко в рецензії на розвідку І. Борусовського Мефістофель в Гете-
вім „Фаусті” і Люцифер в Байроновім „Каїні”. Проба їх еволюції і характерис-
тики (1907). Попри позитивне враження від студії І. Франка обурює, що І. Бо-
русовський використав для аналізу Фауста першу версію його перекладу по-
еми Ґете і докорив йому „за недоладну передачу деяких місць”. „Хто ж його 
силував користуватися перекладом, коли для наукового оброблення надається 
єдине оригінал або його точний прозовий переклад”, — коментує І. Франко 
й додає: „Так поважні вчені не роблять”56. Він обґрунтовує ідеї перекладами, що 
відповідають принципу дослівності.

56 І .  Я .  Франко , Мефістофель в Гетевім „Фаусті” і Люцифер в Байроновім „Каїні”. 
Проба їх еволюції і характеристики, [в:] Його  ж , Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986,  
т. 37, с. 275.
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ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСІЯ ЧУПИ

РИШАРД КУПІДУРА
Університет імені Адама Міцкевича, Познань — Польща

АНОТАЦІЯ. У статті здійснено спробу постколоніального прочитання творчості 
макіївського письменника Олексія Чупи. У романах 10 слів про Батьківщину, Бомжі 
Донбасу та Казки мого бобмосховища, виданих 2014 р., автор намагається знайти відпо-
віді на питання, що стосуються літературної традиції, конструювання художнього по-
стіндустріального простору, тотожності східних регіонів України. 

A POST-COLONIAL ANALYSIS OF OLEKSIY CHUPA’S NOVELS

RYSZARD KUPIDURA
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland

ABSTRACT. This article is an attempt of the post-colonial reading of Oleksiy Chupa’s 
novels, a writer from Makiivka. In his three books published in 2014 — 10 Words about 
Homeland, The Homeless of Donbass and Stories from my Shelter — the author of this paper 
tries to fi nd the answers to the questions about the functioning of Ukrainian literary tradition, 
the creation of the fi ction post-industrial space, as well as the identity of the eastern regions of 
Ukraine.

Omawiając w Kulturze tranzycji (2013) prozę Serhija Żadana, Tamara Hun-
dorowa stwierdza, że z winy zarówno polityków, jak i intelektualistów Do-
nieck oraz Donbas stały się obiektem szczególnej mitologizacji i przerodzi-

ły się w swego rodzaju rezerwat innego.2 Trafne, jak się wkrótce okazało, rozpozna-
nie sygnalizowało niebezpieczeństwo, że zaniedbania w kwestii integracji kulturo-
wej całego obszaru znajdującego się pod ukraińską jurysdykcją od 1991 roku mogą 
w konsekwencji skutkować zakwestionowaniem integralności terytorialnej młodego 
państwa. Już po rozpoczęciu walk na wschodniej Ukrainie w 2014 roku to właśnie 
w tekstach autora Depeche Mode — ze względu na defi cyt wiedzy o Donbasie —  
doszukiwano się źródła odpowiedzi na narastające wciąż pytania. Sam Żadan — 
aktywny uczestnik charkowskiego Majdanu3 —  stwierdził, że wojna radykalnie 
zmieniła perspektywę i większość rzeczy, o których pisał dotychczas, bezpowrotnie 

1 Zrealizowane w ramach projektu NPRH 12H 11 0018 80 “Dyskurs postkolonialny w Europie 
Środkowo-Wschodniej 1991–2011: Polska, Węgry, Słowacja, Ukraina. Literatura, eseistyka, stan badan” .

2 Т.  Гундорова , Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми, Київ, Грані-Т 
2013, с.12. Tłumaczenie moje — RK. Dalej, jeśli nie wskazano inaczej, również. 

3 Podczas jednej z manifestacji na przełomie lutego i marca 2014 roku Serhij Żadan został dotkli-
wie pobity przez zwolenników tzw. Antymajdanu, Сергія Жадана до крові побили антимайданівці 
у Харкові, [в:] Електронний ресурс: http://bukvoid.com.ua/events/NP/2014/03/01/154445.html (до-
ступ: 22.09.2015).
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odeszła w przeszłość i dzisiaj nie sposób do nich wrócić. Symbolicznego wymiaru 
nabrała odmowa Żadana wykonywania utworu Komisja wojskowa z 2008 roku pod-
czas trasy koncertowej z zespołem rockowym „Sobaky w kosmosi”4. Z drugiej stro-
ny, część ukraińskich krytyków sceptycznie przyjęła pojawienie się nowego tekstu 
autora wydanego w formie dodatku do wznowionego Anarchy in UA zatytułowane-
go Dziennik ługański5, zarzucając autorowi, że jest to „dość nieudany tekst zagubio-
nego autora, który nie tylko nie może dać odpowiedzi na bolące pytania związane 
z wojną na Donbasie, ale nie jest w stanie ich w ogóle sformułować.”6 Żadana doce-
niono natomiast za granicą, wręczając mu nagrodę im. Jana Michalskiego za najlep-
szą książkę w roku 2014, którą został Woroszyłowgrad.7 Podczas ceremonii wręcze-
nia nagrody pisarz mówił m.in.: „Miałem szczęście urodzić się i wychować na Ukra-
inie  Wschodniej —  terytorium, o którym mało wie się nawet w naszym kraju, tery-
torium, o którym wiedza zastępowana była przez uprzedzenia polityczne i stereotypy 
społeczne. Mnie zawsze brakowało wpisania tego terytorium, tych krajobrazów, tych 
ludzi w otaczający tekst. Brakowało obecności tego powietrza w literaturze, obec-
ności tutejszej geografi i na stronach książek. Chciałem pisać o tym wszystkim z mi-
łością  i uwagą. Chciałem wyjaśnić wiele rzeczy, których sam nie do końca i nie 
zawsze rozumiałem <…>. Chciałem pokazać wszystkich tych ludzi — poważnych 
i lekkoduchów, odpowiedzialnych i awanturniczych, przenikniętych swoją przeszło-
ścią, swoją miłością, swoimi lękami i wątpliwościami. Nie idealizując ich oczywi-
ście. Ale i nie obmawiając ich niepotrzebnie”8.

Obecnie, w cieniu wciąż toczącego się konfl iktu zbrojnego jesteśmy świadkami 
próby nadrobienia straconego czasu i odnalezienia odpowiedzi na zasadnicze pytanie 
dotyczące Donbasu. Za symptomatyczne w tym kontekście można uważać powsta-
nie projektu studiów regionalnych o nazwie Donbas studies, który według kuratorki 
Kateryny Jakowlenko ma na celu stworzenie nie tylko pełnej biblioteki, zawierającej 
literaturę naukową, popularno-naukową, publicystyczną, beletrystyczną, dane archi-
walne, statystyczne oraz materiały wizualne dotyczące tego regionu, ale także rozwój 
badań naukowych i społecznych9.

Wraz z tym na ukraińską scenę literacką wkraczają kolejni po Żadanie autorzy 
pochodzący z Donbasu. W ostatnim czasie szczególną atencją cieszy się twórczość 
m.in. Lubow Jakymczuk, Ołeny Stepowej, Ołeha Sołoweja, Wołodymyra Rafi ejen-
ki. Szczególne miejsce zajmuje także proza Ołeksija Czupy, który w swych tekstach 
porusza szereg aktualnych dla ukraińskiego społeczeństwa kwestii, w tym problem 
ukraińskiej tożsamości na Donbasie.  

***
Ołeksij Czupa urodził się w 1986 roku w Makijewce — liczącym ponad 300 tys. 

mieszkańców mieście położonym na północny wschód od Doniecka. Ukończył 
fi lologię ukraińską na Narodowym Uniwersytecie w Doniecku. Do rozpoczęcia dzia-

4 Під час виступу у Львові Сергій Жадан відмовився читати вірш “Воєнкомат” у зв’язку із си-
туацією в країні, [в:] Електронний ресурс: http://www.galka.if.ua/pid-chas-vistupu-u-lvovi-sergiy-zha-
dan-vidmovivsya-chitati-virsh-voyenkomat-u-zv-yazku-iz-situatsiyeyu-v-krayini/ (доступ 12.09.2015). 

5 С .  Жадан , “Anarchy in the UKR”, а також “Луганський щоденник”, Харків 2014.
6А .  Дрозда , Зірки далекі та близькі, [в:] Електронний ресурс: http://litakcent.

com/2014/12/03/zirky-daleki-ta-blyzki/comment-page-1/ (доступ 10.09.2015). 
7 С .  Жадан , Ворошиловград, Харків 2010.
8 Електронний ресурс: http://www.litzbirna.in.ua/2014/12/zhadan-promova-jan-michalski-prize.

html (доступ 18.09.2015).
9 R.  Kupidura, Czas zrozumieć Donbas (rozmowa z Kateryną Jakowlenko), [w:] Źródło elektro-

niczne: http://eastwestinfo.eu/kultura/spoleczenstwo/item/325-czas-zrozumiec-donbas (dostęp 9.09.2015). 
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łań wojennych na Donbasie pracował jako robotnik w kombinacie metalurgicznym 
w Makijewce. Karierę literacką rozpoczął w roku 2010 publikacją tomiku poetyckie-
go Słownik ukraińsko-rosyjski. Uważany jest za twórcę donieckiego slamu poetyc-
kiego. W 2014 roku, w krótkich odstępach czasu ukazały się aż trzy jego powieści 
— 10 słów o ojczyźnie10, Bezdomni Donbasu11 oraz Baśnie z mojego schronu12. Dwie 
pierwsze znalazły się na długiej liście do prestiżowej nagrody „Książka roku BBC”13. 

Trudno określić publiczność czytelniczą Ołeksija Czupy. Przez krytyków bywa 
niekiedy nazywany „nowym Żadanem” Donbasu, piszącym w języku ukraińskim dla 
pokolenia, które wychowało się w niepodległej Ukrainie i nie ma odniesienia do in-
nej rzeczywistości państwowej. Doniecki czytelnik Czupy ma zatem należeć do gru-
py stanowiącej spoiwo łączącej ten region z resztą kraju14. Z drugiej strony sam Czu-
pa częstokroć podkreśla, że Donbas nie generuje przestrzeni dla ukraińskiego pisa-
rza i podaje przykład Wasyla Stusa. „Donieckim obojętne jest, że tutaj w ogóle żył 
Stus”15 — stwierdza.

Jak świadczą wypowiedzi także twórców ze wschodniej Ukrainy proces 
uświadomienia narodowego na progu XXI wieku na Donbasie w dalszym ciągu 
odbywa się w podobny sposób, jak w połowie XIX wieku w dobie romantyzmu. Wciąż 
decydującą rolę odgrywa literatura — w czasie, gdy dla ukraińskich romantyków 
lektura Kobziarza Tarasa Szewczenki okazywała się niejednokrotnie momentem 
zwrotnym w ich literackich życiorysach, dla współczesnych wschodnioukraińskich 
self-made man’ów (Żadan, Jakymczuk i innych) takimi tekstami stają się wiersze 
pokolenia szistdesiatnyków, przede wszystkim wspomnianego Wasyla Stusa, ale 
także Liny Kostenko, Wasyla Symonenki i innych. „W wieku piętnastu lat usłyszałem 
muzykę „Wopli Widoplasowa”i „Okeanu Elzy” i ta muzyka mnie pochłonęła, 
zacząłem płynąć jej nurtem i sam nie wiem jak zacząłem czytać poezję Stusa. A gdy 
czytasz Stusa, to mimowolnie skłaniasz się ku walce. A tam, gdzie zaczyna się walka, 
tam zaczyna się również spektrum tego, co nazywamy ukraińskością — twierdzi 
autor Bezdomnych Donbasu.”16  

Prozatorski debiut Czupy — 10 słów o ojczyźnie — opowiada historię pary 
ze wschodniej Ukrainy Romana i niewidomej Ołeny, którzy udają się na emigrację 
zarobkową do Pragi. Motyw wędrówki i pozostawiania rodzinnych stron jest typo-
wy dla całej dzisiejszej literatury, choć realizowany w różny sposób. Tamara Hun-
dorowa, omawiając twórczość Serhija Żadana, zauważa, że tym, co wpisuje auto-
ra Big Maca w europejski kontekst kulturowy jest postmodernistyczna bezdomność 
lub inaczej — stan tranzycji. Poczucie braku zakorzenienia, funkcjonowanie w cią-
głym przemieszczaniu się określa bowiem dzisiaj zarówno człowieka Zachodu, jak 
i mieszkańca przestrzeni postradzieckiej i choć różni się co do genezy, to jednak do-
prowadza do sytuacji, w której „bezdomne radzieckie pokolenie płynie na jednej fali 
z zachodnim tranzytem”17. Jednakże w najnowszej literaturze ukraińskiej wciąż jesz-
cze pokutuje dawny syndrom emigracyjny, rozumiany jako pokusa radykalnego ze-
rwania z ojczystą rzeczywistością bez pespektywy powrotu w najbliższej przyszło-

10 О .  Чупа , 10 слів про Вітчизну, Харків 2014.
11 О .  Чупа , Бомжі Донбасу, Брустурів 2014.
12 О .  Чупа , Казки мого бомбосховища, Харків 2014.
13Оголошено “довгі списки” Книги року ВВС–2014, [в:] Електронний ресурс: www.bbc.com/

ukrainian/entertainment/2014/10/141010_book_2014_long_list (доступ 32.08.2015).
14 Донбас очима машиніста-письменника. Інтерв’ю з Олексієм Чупою?, [в:] Електронний 

ресурс: http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/17/175273/ (доступ 20.08.2015).
15 Там  само .
16 Там  само .
17 Т.  Гундорова , Зазнач. джерело, с. 206.
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ści, którego żywotność podtrzymywana jest przez złą sytuację ekonomiczną z jed-
nej strony, z drugiej natomiast przez uszczelnianie zachodnich granic Unii Europej-
skiej, restaurację żelaznej kurtyny, zaostrzanie polityki wizowej etc. Syndrom ten  
zapoczątkowała w historii literatury ukraińskiej nowela Kamienny krzyż Wasyla Ste-
fanyka z początku XX wieku. Tak rozumiana emigracja pojawia się u pokoleniowo 
bliskich Czupie autorów, takich jak Ołeksandr Uszkałow (BHP), czy Tania Malar-
czuk z jej powieścią Biografi a przypadkowego cudu, w której główna bohaterka stale 
nosi przy sobie bilet za granicę, choć ostatecznie nie decyduje się z niego skorzystać. 
W eseju Immigrant song Serhij Żadan pisze: „jedynym niezmiennym świadectwem 
naszego dorosłego życia była ciągła, powszechna i masowa emigracja, która zaczę-
ła się jeszcze pod koniec osiemdziesiątych i nie wyhamowywała praktycznie ni-
gdy. Czasami myślę, że emigrowali wszyscy i zawsze. Emigrowali przyjaciele i ró-
wieśnicy. Emigrowali komuniści i dysydenci. Emigrowali nauczyciele i bezrobotni, 
emigrowali mężczyźni i kobiety”18. Dodajmy jeszcze, że rozważaniem nad decyzją 
o emigracji kończy się ostatnia powieść Jurija Andruchowycza Leksykon miast 
intymnych: „Jeśli w tym roku na wyborach stracimy resztki nadziei — odpowia-
dam — to wyjedziemy do Szwajcarii. Nie przepadniemy tu. Trochę poćwiczę i będę 
jeździć na podnóżku śmieciarki jak ci weseli chłopcy. Byle tylko przestać patrzeć 
na te wszystkie mordy ojczystego kraju”19.

Ten wpis w powieści-leksykonie datowany jest na 2004 rok, czyli na przeddzień 
wydarzeń pomarańczowej rewolucji. Symptomatyczne, że bohaterowie 10 słów o oj-
czyźnie Ołeksija Czupy również podejmują decyzję o wyjeździe z powodu niezado-
walających wyników wyborów: „wraz z Ołeną porzucili Ukrainę po jesiennych wy-
borach w sposób, w jaki tchórzliwi marynarze prześcigają się w ucieczce ze statku 
z przedziurawioną burtą.”20

Losy dwójki emigrantów ulegają diametralnej zmianie, gdy podczas przesiadki 
w Warszawie zostają napadnięci i pozostawieni bez środków do życia. Nie znającym 
ani języka, ani polskich realiów pomaga młoda polska pisarka Agnieszka, która przy-
garnia parę do swojego mieszkania na Pradze. Roman otrzymuje jednocześnie pro-
pozycję opowiedzenia historii swojego życia, która ma posłużyć jako kanwa dla no-
wej powieści przeżywającej kryzys twórczy Agnieszki. Wraz z nawiązaniem współ-
pracy rodzi się także uczucie, a główny bohater staje przed wyborem pomiędzy nową 
a starą miłością, która dodatkowa obarczona jest odpowiedzialnością za los upośle-
dzonej dziewczyny.

Kreacją postaci niewidomej Ołeny Czupa wpisuje się w rodzimą tradycję literac-
ką, w której los kobiety utożsamiany jest zazwyczaj z przeznaczeniem całej Ukrainy. 
Najbardziej znanym alegorycznym przedstawieniem ojczyzny jest Szewczenkowa Ka-
teryna z poematu romantycznego o tym samym tytule. W XX wieku do personifi kacji 
Ukrainy w kobiecym obrazie zwracali się m.in. Jewhen Małaniuk czy Pawło Tyczyna.

Choroba Ołeny stanowi zatem metaforę upośledzonej postkolonialnej rzeczywi-
stości Ukrainy przełomu wieków. Ukrainy bezbronnej, uzależnionej od zewnętrznej 
pomocy, nie dorastającej do niepodległości rozumianej przede wszystkim jako sa-
modzielność. Wymagająca stałej opieki Ołena staje się z czasem ciężarem dla Roma-
na, którego miłość przeradza się w jedynie poczucie odpowiedzialności za los cho-
rej dziewczyny (ojczyzny). 

18 С .  Жадан , Immigrant song, [в:] Електронний ресурс: http://krytyka.com/ua/articles/immi-
grant-song (доступ 7.08.2015).

19 J .  Andruchowycz, Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmo-
polityki, przeł. K. Kotyńska, Wołowiec 2014, s. 494.

20 О .  Чупа , 10 слів про Вітчизну…, с. 29.
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Postać Agnieszki tymczasem zdradza szereg cech typowych dla konstrukcji pol-
skich etnoobrazów w literaturze ukraińskiej. Dla przykładu, za główny składnik pol-
skości Jurij Andruchowycz uważa katolicyzm. We wspomnianym Leksykonie miast 
intymnych pisze, że podobnie uważać będzie dziewięciu na dziecięciu ankietowa-
nych.21 Pisarz nie podaje przy tym, na jakiej próbie miałby zostać przeprowadzony 
podobny sondaż. Jeśli miał na myśli ukraińskich twórców, to prawdopodobnie jego 
szacunek był bliski prawdzie. Rzeczywiście, w historii literatury ukraińskiej polski 
etnoobraz konstruowany był i jest w dalszym ciągu najczęściej w oparciu o wyzna-
nie rzymskokatolickie22. Bodaj w najbardziej jaskrawy sposób realizował tę zasadę 
na początku XX wieku Mychajło Kociubynski, u którego wyznanie katolickie mode-
lowało i pozostawiało swoje piętno na ciele polskiej kobiety: „Być może to jedynie 
fantazja, ale ja widzę na jej twarzy cień księdza, a w liniach nosa i ust kościelną ar-
chitekturę. W zakładkach odzieży czuję zatęchły zapach zakrystii”23. 

Katolicyzm determinuje światopogląd polskich bohaterów i czyni go radykalnie 
konserwatywnym. Agnieszka z 10 słów o ojczyźnie choć należy do warszawskiej bo-
hemy artystycznej, to jednak jej moralność wyznaczona jest przez katechizm Kościo-
ła Katolickiego. Niekiedy prowadzi to do komicznych sytuacji:

—  Pan jest Ukraińcem?
— Co? — o mało nie zakrzyczał Roman. — Do diabła, pani mnie rozumie?
— Rozumiem. Tylko proszę nie przywoływać imienia diabła, tym bardziej, 

że dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia…24.
Czupa uważa także, że jego katolicka bohaterka powinna zdecydowanie potępić 

głośną akcję rosyjskich feministek z grupy Pusy Riot, które w 2012 roku w soborze 
Chrystusa Zbawiciela wykonały piosenkę Bogurodzico, przegoń Putina:

— Czekaj, mówiłeś o tańcach w świątyni. Chodzi o te idiotki, które urządziły 
skandal w cerkwi w Moskwie? Widziałam na YouTube, to koszmarne!25.

U Czupy podobnie jak przed stu laty w nowelach Kociubynskiego zlaicyzowany 
ukraiński bohater, który wierzy w Boga, ale nie uznaje religii,  buduje swoją intelek-
tualną przewagę nad polską bohaterką poprzez dowodzenie wyższości rozumu nad 
kościelną obrzędowością. Antyklerykalizm autora 10 słów o ojczyźnie wzmocniony 
jest dodatkowo passusami o antyukraińskiej działalności Patriarchatu Moskiewskie-
go na Wschodniej Ukrainie.

***
Kolejne dwie powieści Czupy — Bezdomni Donbasu i Baśnie z mojego schronu 

— pomimo tego, że wspólnie tematyzują problem Zagłębia Doniekciego, to w istocie 
są całkowicie różnymi projektami literackimi. Wiąże się to z tym, że pisanie o ukra-
ińskiej tożsamości na Donbasie wymaga odrębnego podejścia, w tym także odręb-
nego języka. W tekstach Czupy ukraińskość to jedynie marginalna część składowa 
donbaskiej rzeczywistości. Interesująca, atrakcyjna i obdarzona ogromnym poten-
cjałem, jednak zawsze pozostająca w mniejszości i w opozycji. Ukraińskość na Don-
basie jest stale wypierana i kojarzona z wrogością. Ukrainiec na Donbasie to — jak 
chce autor — homo profugus26, człowiek ścigany, człowiek ukrywający swoją toż-

21  J .  Andruchowycz, Оp. cit, s. 206.
22 Zob.: R.  Kupidura Stereotypizacja obrazu Polaków w literaturze ukraińskiej na początku 

XX wieku z uwzględnieniem współczesnych reminiscencji „PORÓWNANIA” 14, 2014, t. XIV, s. 189–205.
23 М .  Коцюбинський , Твори в семи томах, т. IІІ, Київ 1974, с. 20. 
24 О .  Чупа , 10 слів про Вітчизну…, с. 11.
25 Там  само , с. 119.
26 Podtytuł książki Bezdomni Donbasu.
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samość. Czupa bowiem zdecydowanie mocniej aniżeli Żadan akcentuje problema-
tykę narodowej identyfi kacji na postindustrialnym Wschodzie Ukrainy. Stawia pyta-
nie o miejsce ukraińskiego bohatera w tej przestrzeni, która stwarza skrajnie ekstre-
malne warunki dla jego egzystencji. Homo ukrainicus zostaje z niej wyparty na zasa-
dzie nieprzystosowanej jednostki taksonomicznej. Tym samym bezdomność u Czu-
py przekształca się z metaforycznej (jak u Żadana) w realną, jego bohaterowie z włó-
częgów-migrantów stają się zbierającymi na śmietnikach resztki jedzenia kloszarda-
mi, czyli bomżami27. 

Bezdomni Donbasu i Baśnie z mojego schronu opisują wschodni region Ukra-
iny z różnych perpsektyw. W pierwszym przypadku, zachowując dbałość o język 
literacki i korzystając z techniki powieści szkatułkowej, Czupa stwarza mit o Donba-
sie jako prawdziwym źródle ukraińskiej tożsamości, którego nosicielami stają się ty-
tułowi bezdomni, w drugim natomiast pisarz częściej sięga po kolokwializmy łącz-
nie z rusycyzmami i na wzór dziewiętnastowiecznej szkoły naturalnej próbuje przed-
stawić typy ludzkie zamieszkujące jego małą ojczyznę: „Myśląc o tej książce, sądzi-
łem, że uda mi się uporać z nią w ciągu dwóch lub trzech miesięcy. Wydawało się, 
że to nic trudnego: tekst odnosi się do terytorium, które znam od dzieciństwa. Takie 
sobie malowanie z natury. Jednak wyszło inaczej niż się spodziewałem. Kraj dostał 
gorączki a charaktery moich sąsiadów zaczęły się zaostrzać jak noże i stały się bar-
dziej wyraziste. Zagłębiając się w tekst zapominałem , że traktuje on o prawdziwych 
ludziach, o których wiedziałem, że są życiowo poobijani. Wiedziałem też, że nikt 
z nich nie przeczyta tej książki i z nikim z nich nie będę o niej rozmawiał. Nie groziła 
mi odpowiedzialność za te obrazy. Namalowałem ich takich, jakimi oni w rzeczywi-
stości są, niczego nie wymyślałem ani niczego nie uogólniałem”28. Warto wspomnieć, 
że dzielnica Makijewki, w której wychował się Ołeksij Czupa nosi potoczną nazwę 
Bander (Bender). Wzięła się ona stąd, że w latach 50. XX wieku było to miejsce osie-
dlania się przesiedleńców z Ukrainy Zachodniej. Proces ten został opisany w Bez-
domnych Donbasu: „Do Makijewki przyjechali dumni Galicjanie, uśmiechnięte mło-
de dziewczyny z dawnych naddnieprzańskich chutorów kozackich, zadumani Woły-
niacy, prości i szczerzy mieszkańcy Zakarpacia i Bukowiny oraz kilkoro osób, które 
uparcie nazywały siebie Rusinami i Hucułami. Wszyscy oni toczyli się tutaj, tak jak 
kule bilardowe toczą się do łuz — niektórzy sami tego chcieli, inni zostali wprawie-
ni w ruch przypadkowym rykoszetem, a jeszcze inni z nadmiernej ciekawości pod-
chodzili zbyt blisko do skraju i wpadali. Wpadali do kopalń i gardeł nowo zbudo-
wanych pieców martenowskich, do lepkich planów pięcioletnich, aż w końcu poza-
plątywali się nogami w wysokiej stepowej trawie”29. Degradująca i redukująca zna-
czenie tożsamości narodowej rzeczywistość uprzemysłowionego obszaru ostatecznie 
triumfuje i o potomkach dawnych przesiedleńców autor Bezdomnych Donbasu na-
pisze tak: „Pomyślałem wówczas, że ci ludzie przypominają mi trawę w stepie. Step 
jest równy, rozłożysty i otwarty. Trawa nie ma się gdzie skryć i gnie się w tę stronę, 
w którą powieje wiatr. Ale potem zrozumiałem, że wcale nie trawę mi on przypomi-
nają. Trawa ma korzenie, a ci ludzie ich nie mają. Oni są niczym dziecięce zabaw-
ki, ołowiane żołnierzyki postawione na dużym szerokim stole. Ich liczba i wielkość 
nie ma znaczenia: wystarczy czyjś kaprys i wszystkich można zmieść w niebyt jed-
nym ruchem. Oto skąd to wszystko: w stepie nie można czuć się swoim, tutaj wszy-

27 Bomż (Bez opredelёnnogo mestožitelstva) — abrewiatura z czasów radzieckich oznaczająca 
osobę bezdomną, [в:] Электронный ресурс: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=2016 (доступ 
16.092015).

28 О .  Чупа , Казки мого бомбосховища… с. 219.
29 О .  Чупа , Бомжі Донбасу… с. 45.
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scy są sobie obcy, niedorzeczni. Tutaj jedynie trawa jest u siebie, jedynie stepowa 
trawa, choć i ona już w znacznym stopniu zadeptana i wyniszczona”30. Co sympto-
matyczne, intensyfi kacja procesów asymilacyjnych w dzielnicy Bander przypada na 
koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W tym samym czasie na pozostałych 
terenach Ukrainy Sowieckiej nadchodził czas odrodzenia narodowego. Dzieciństwo 
pokolenia literackiego, do którego należy także Ołeksij Czupa przebiegało właśnie 
w czasie transformacji ustrojowej i restytucji ukraińskiej państwowości. Pochodzą-
ca z Iwano-Frankiwska Tania Malarczuk w swej przenikniętej wątkami autobiogra-
fi cznymi powieści Biografi a przypadkowego cudu31 opisuje oczami dziecka proces 
stopniowego zanikania zewnętrznych przejawów skolonizowanej rzeczywistości. 
Ze ściany w przedszkolu znika portret Włodzimierza Lenina, a na jego miejscu poja-
wia się wizerunek Tarasa Szewczenki. Ludzie w kontaktach ofi cjalnych demonstra-
cyjnie przechodzą na język ukraiński. Język rosyjski zaczyna być odbierany jako wro-
gi, a jego użytkownicy traktowani z pogardą. Słowo „Ukraina” i „niepodległość” za-
czynają nabierać eschatologicznego wymiaru. Dziecięca psychika bohaterki pro-
jektuje nadchodzące zmiany w następujący sposób: „Lena wyobrażała sobie Ukra-
inę jako wielkie pole pszenicy, pomiędzy kłosami gdzieniegdzie przebijają chabry 
i czerwienią się maki. Niebo jest tak bardzo błękitne a słońce jaskrawe i takie ukraińskie. 
Dziewczęta w wyszywankach i z wiankami na głowie, huculscy starcy grają na drumlach, 
mężczyźni pracują w polu, koszą albo stoją i palą i wszyscy są tacy szczęśliwi i bogaci”32.

W tym samym czasie w położonej ponad tysiąc kilometrów na wschód od Iwa-
no-Frankiwska Makiejewce nie sposób dostrzec syndromów zrzucania kolonialnej 
zależności przez Ukrainę. Tutaj ukraińska kultura narodowa w dalszym ciągu po-
zostaje w odwecie a procesy rusyfi kacyjne dodatkowo nasilają się. To właśnie pod 
koniec lat 80. na makijewskim Banderze przestaje być słyszany język ukraiński. 
W 1990 roku u progu niepodległości zostaje zamknięta ostatnia księgarnia, w któ-
rej można było kupić ukraińskie książki. Dlatego też próba wyznaczenia granicy po-
między okresem kolonialnym a postkolonialnym, którą podjął Marko Pawłyszyn 
w głośnym artykule Kozacy na Jamajce: postkolonialne cechy współczesnej lite-
ratury ukraińskiej33 w przypadku Donbasu wymagałaby dodatkowej kontekstuali-
zacji. Niepodległość w tym regionie nie zmieniła akcentów w życiu kulturalnym 
jego mieszkańców. Z tej przyczyny bohaterowie tekstów Ołeksija Czupy będą 
funkcjonować niejako poza czasem historycznym, uwięzieni w przestrzeni po-
między totalitarną przeszłością a nową ukraińską państwowością — niedostrzeżo-
ną, nieprzeżytą i nie za bardzo pożądaną. W Baśniach mojego schronu trzypiętro-
wy budynek z epoki stalinowskiej przy ulicy Konstiantina Ciołkowskiego to ale-
goryczna reprezentacja całego regionu donieckiego wraz z niechętnymi wszelkim 
zmianom jego mieszkańcami: „W jej mieszkaniu panował całkowity chaos. A po-
nieważ chaos jest bardziej samowystarczalny aniżeli najbardziej idealny porządek, to 
chaos ten z łatwością przeżył takie efemeryczne w swej istocie zjawiska jak wzrost 
świadomości narodowej, rozpad imperium radzieckiego, kilka rewolucji, szaloną in-
fl ację oraz normalizację wraz ze stabilizacją. Co więcej, jestem przekonany, że Ła-
buha, ugrzęznąwszy w tym swoim chaosie, nie zauważyła tego, jak zmienia się świat 
za oknami jej mieszkania na parterze”34.

30 Там  само , с. 83–84.
31 Т.  Малярчук , Біографія випадкового чуда , Харків 2012.
32 Там  само , с. 20.
33 М .  Павлишин , Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській куль-

турі, [в:] Його  ж , Канон та іконостас, Київ 1997, с. 223–236.
34 О .  Чупа , Казки мого бомбосховища… с. 10.
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Donbas Ołeksija Czupy jest zatem regionem autystycznym, pogrążonym 
we własnej odizolowanej od świata zewnętrznego rzeczywistości. Jedynym ścię-
gnem łączącym tę przestrzeń nie tylko z pozostałą częścią Ukrainy, ale i całą Euro-
pą jest sieć linii kolejowych. Jeden z bohaterów Baśni z mojego schronu, spaceru-
jąc wzdłuż torów kolejowych, marzy o ucieczce: „Jeśli tylko chcieć, można rzucić 
to wszystko, zapakować pełen plecak jedzenia i pójść sobie szlakami kolejowymi. 
Orientować się  według słońca, sępić papierosy u pracowników kolei. Najpierw u na-
szych, ukraińskich, a potem u polskich, czeskich, austriackich, niemieckich, francu-
skich i hiszpańskich <…> Jeśli bardzo tego chcieć, to można dotrzeć do Lizbony”35. 
Skoro Donbas przenikają eskapistyczne nastroje, to — nawiązując do eseistyki Jurija 
Andruchowycz36 — można postawić pytanie o kształt „ostatniego terytorium” Ołek-
sija Czupy oraz o to, czy region ten może być tym samym dla wschodnioukraińskie-
go pisarza, czym Galicja dla autora Moskoviady. Przestrzeń, którą najłatwiej rozpo-
znaje i odczytuje Andruchowycz, wyznaczona jest przez linię obecności zamków 
i ich ruin: „Odpowiedź na niejednokrotnie w ostatnich latach stawiane i porzucane na 
łaskę losu pytanie „Gdzie przebiegają wschodnie Granice Europy?” można by sfor-
mułować również tak, że w istocie są one tam, dokąd sięga najdalej wysunięta przy-
pora wschodniego muru ostatniego z najbardziej na wschód wzniesionych zamków. 
Naszych zamków (albo — częściej — tego, co z nich zostało) najwięcej jest na Za-
karpaciu, w Galicji, na Wołyniu i Podolu, potem — dalej na wschód — nie pozosta-
ją po nich nawet ruiny, a tylko przypadkowe wzmianki w trudno dostępnych kroni-
kach lub fantastyczne podania z duchami i zaklętymi podziemiami. Im bardziej rów-
ninny krajobraz, tym mniejsze szanse przetrwania. Na wschód od Dniepru nie ma już 
nawet legend”37.

Dlatego też w swej wędrówce po miastach intymnych na wschód od Dniepru 
Andruchowycz udaje się bardzo rzadko, a jeśli już to czyni (Dniepropietrowsk, Poł-
tawa), to głównie po to, by rozważyć, czy historia wschodniej Ukrainy miała szanse 
potoczyć się inaczej. Współczesny industrialny krajobraz tego regionu jest dla auto-
ra Dwunastu kręgów nie tylko homogeniczny, ale i hermetyczny, to znaczący nie da-
jący się odczytać ze względu na brak pozostałości, ruin i wszelkiego rodzaju artefak-
tów, które stwarzałyby możliwość — jak chce bubabista — sięgnięcia do podświa-
domości miasta38. 

W miejskim pejzażu przemysłowym bez trudu odnajduje się natomiast autor 
Bezdomnych Donbasu, dla którego nie stanowi on monolitu. Wychowany w cieniu 
zabudowań fabrycznych Czupa potrafi  rozpoznawać i różnicować industrialną prze-
strzeń: „Latem wszystkie industrialne miasta różnią się od siebie.  Zawsze istnie-
je jedna lub dwie cechy, które właściwe są jedynie osobnemu miastu. Może to być 
dobra lub zła cecha, ale liczy się to, że ona istnieje i dzięki niej można bezbłędnie 
określić, że znalazłeś się w Szachtarsku, Mariupolu, czy dajmy na to w Makiejewce”39. 

Czupa nie estetyzuje jednak, ani nie mitologizuje ekstremalnie zindustrializo-
wanego terytorium Donbasu. W dalszym ciągu pozostaje on przestrzenią depresjo-
genną, której porzucenie jawi się jako naturalne dążenie jednostki: „Zimą industrial-
ne miasta zmieniają się w słotne pustelnie, do samego widnokręgu zapełnione brud-
nym śniegiem, i ludźmi w ciemnych ubraniach snującymi się w prześwitach jedno-

35 Там  само , с. 186.
36 J .  Andruchowycz, Ostatnie terytorium, przeł. O. Hnatiuk, L. Stefanowska, K. Kotyńska, 

Wołowiec 2002. 
37 J .  Andruchowycz,  Leksykon miast intymnych…, s. 184.
38 J .  Andruchowycz, Tu i tylko tu, [w:] Ibidem, Ostatnie terytorium…, s. 14. 
39 О .  Чупа , Бомжі Донбасу, с. 43.
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litej zabudowy z czasów późnego socjalizmu. W tym wszystkim jest coś tak bardzo 
osłabiającego, że za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu do zimowego miasta, 
tracisz chęć życia”40.

W tej sytuacji w wyobraźni pochodzącego z Dniepropietrowska Romana, bo-
hatera 10 słów o ojczyźnie miejscem idealnej ukraińskiej przestrzeni staje się Lwów. 
Okazuje się jednak, że Roman nie potrafi  odczytywać palimpsestycznej architektury 
galicyjskiego centrum. Jego przewodniczką staje się Agnieszka, która nie tylko nie 
daje mu zabłądzić w meandrach wąskich lwowskich uliczek, ale jednocześnie wy-
jaśnia historię polsko-ukraińskiego sporu o prawo do miasta. Para kochanków przy 
okazji w dość banalny sposób rozładowuje ten konfl ikt:

— Weź oto ten klucz, bracie-Ukraińcu.
— Cóż to za klucz? — spytał zaskoczony przedstawieniem Roman <…>.
— To klucz do miasta Lwowa. W imieniu polskiego narodu przekazuję go tobie 

w wieczne władanie pod warunkiem dbania i szanowania tego wielkiego miasta, jego 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czy przyjmujesz ten dar?41.

***
Ołeksij Czupa kontynuuje swą karierę literacką. Jego ostatnia publikacja — 

Akwarium42 — ponownie została dostrzeżona w plebiscycie książka roku BBC43. 
W 2015 roku Czupa przebywał na stypendium w Polsce w ramach programu Gaude 
Polonia i pracował m.in. nad przekładem tekstów Marka Hłaski. Sytuacja polityczna 
sprawia, że obecnie powrót pisarza do Donbasu jest niemożliwy. Rozwój wypadków 
jest trudny do przewidzenia. Sam Czupa pozostaje w tej kwestii pesymistą. W ostat-
nim rozdziale Baśni z mojego schronu, odchodząc od pryncypiów klasycznej narra-
cji, prowadzi dialog z jedną z bohaterek powieści, kwiaciarką Ru:

    — Wątpliwe byśmy kiedykolwiek tam wrócili, Ru. A już na pewno nie będzie-
my tam szczęśliwi.

Ale przynajmniej byliśmy44.

40 Там  само .
41 О .  Чупа , 10 слів про Вітчизну…, с. 186.
42 О .  Чупа , Акваріум, Харків 2015.
43 ВВС Україна оголосила «Довгі списки» премій Книга року ВВС-2015 та Дитяча Книга 

року ВВС-2015, [в:] Електронний ресурс: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/10/151007_
book_long_list_2015_nk (доступ 23.09.2015).

44 О .  Чупа , Казки мого бомбосховища…, с. 219.
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STRESZCZENIE. Artykuł analizuje założenia interpretacyjne Igora Kosteckiego zawar-
te w jego tłumaczeniach sztuk Wiliama Szekspira Romeo i Julia i Hamlet z uwzględnieniem 
ogólnego programu modernizacji języka ukraińskiego, teatru i kultury. Pozwala to wyznaczyć 
wartość i miejsce tych tłumaczeń w ukraińskim polisystemie literackim.

IHOR KOSTETSKYI’S STRATEGY AS A TRANSLATOR OF WILLIAM 
SHAKESPEARE’S PLAYS ROMEO AND JULIET AND HAMLET

VALENTYNA SAVCHYN, TETYANA OSTRA
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv — Ukraine

ABSTRACT. The article researches the interpretative position of Ihor Kostetskyi as ac-
tualized in his translations of William Shakespeare’s plays Romeo and Juliet and Hamlet 
considering the translator’s program of modernization of the Ukrainian language, theatre and 
culture in general. As a result it helps to defi ne the value and place these translations occupy 
in Ukrainian literary polysystem. 

Постать Ігоря Костецького, чільного представника української діаспори 
в Німеччині, асоціюється насамперед з українським модернізмом. Саме 
модернізм сформував його творче світобачення й визначив напрям його 

діяльності як співзасновника й члена Мистецького українського руху в Німеччи-
ні, у колах якого зародилася ідея виробити новий „великий національний стиль”, 
що мав стати „мобілізуючим дороговказом для письменників серед руїни усьо-
го звичного”1. 

У доповіді „Український реалізм ХХ сторіччя”, виголошеній на першому 
конг ресі МУРу, Ігор Костецький обґрунтував гасло „неповороту назад”, що пе-
редбачало категоричну відмову від тогочасної панівної класичної традиції націо-
нального реалізму, і стало початком безнаціонального дискурсу Ігоря Костецько-
го, який згодом здобув назву модернізму2. На думку перекладача, український лі-
тературний процес досяг того ступеня самоусвідомлення, на якому він уже не по-
требував „реставрувати здобутки свого позавчора, ані бодай для видимости вби-
ратися в княжі опанчі або козацькі жупани”3. 

1 Ю .  Шевел ь о в ,  Вибр. праці, у 2 кн., кн. ІІ, Літературознавство, Київ 2008, с. 14–15. 
2 С .  Павлич ко ,  Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1999, с. 330. 
3 І .  Ко с т е ц ь кий ,Український реалізм XX сторіччя, Реґенсбург 1947, с. 33.
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Роль ефективного каталізатора таких рішучих змін в українському літера-
турному процесі, на думку І. Костецького, належала саме перекладам видатних 
зразків світової літератури українською мовою. Прагнення І. Костецького мо-
дернізувати український театр вилилося не лише в його оригінальних п’єсах, 
яким, поміж інших, були властиві риси театру абсурду, що саме зароджував-
ся в той час, а й у перекладах відомих Шекспірових драм — Гамлет і Ромео 
та Джульєтта. 

У передмові до перекладу Шекспірової п’єси Ромео та Джульєтта, 
що вийшов друком 1957 року у видавництві „На горі”, Ігор Костецький, окрім 
детального аналізу змісту п’єси, заглиблюється й у сутність характеру персона-
жів, намагається окреслити психологічні портрети шекспірівських героїв в ори-
гінальній п’єсі, зіставляючи їх із героями відомих йому театралізованих версій 
драми на українській і світовій сцені. 

За словами перекладача, проблема зародження й визрівання шекспірівсько-
го образу складна й пов’язана, з одного боку, з „індивідуальними психологічни-
ми сублімаціями”, а з іншого, — підпорядковується законам театрального дій-
ства. Перекладач, далекий від безкритичного обожнювання Шекспіра, уважає, 
що „Шекспірові слабини <…> недоладності, суперечності лежать відкритими 
й наявними, і тільки той, хто не відмовляється їх добачати, має право твердити, 
що він справді любить Шекспіра”4. 

Ігор Костецький зауважує, що першочергово в перекладі його цікавила пробле-
ма театрального стилю. Переклад трагедії не завжди сприймають фахівці-філологи, 
однак, на думку його автора, цей переклад підпорядковується саме логіці театраль-
ної вистави5. Відхилення від норм літературної української мови зустрічаються 
в перекладі не випадково: на них покладена своєрідна театральна місія. 

І. Костецький погоджується із британським дослідником ренесансної дра-
матургії Джоном Довером у тому, що Шекспірові трагедії, окрім трагічних, по-
єднують і комічні мотиви. Таке бачення певною мірою втілилося в його пе-
рекладацькій стратегії.  Автор перекладу наголошує, що в процесі перекла-
ду Шекспірових творів важливо враховувати тривимірність героїв на сцені 
— рухові, мімічні та голосові здібності акторів. Ці три аспекти акторської гри 
не лише створюють унікальний образ героя, а й відрізняють його від персонажів 
у творах інших літературних жанрів. 

Мова кожного героя трагедії сприймається як невід’ємна частина загально-
го комплексу театральної маски з її неповторними функціями. За законом com-
media dell’arte, якого дотримувався Шекспір, кожна маска „говорить” власним 
діалектом, що існує поза часовими та просторовими рамками6. Таке різнома-
ніття голосів дає перекладачеві простір для залучення усього багатства мовних 
засобів — від української народнопоетичної лексики до жаргонних висловів 
золотої одеської молоді. 

У передмові І. Костецький стверджує, що в перекладі збережена оригіналь-
на система римування та кількість рядків, однак зауважити, що значна части-
на п’єси пропущена, можна й неозброєним оком. Попри те, цілком хибним таке 
сміливе твердження вважати також не слід, адже п’єса, яку І. Костецький запро-
понував в українському перекладі, загалом відтворена з дотриманням принци-
пу еквілінеарності. 

4 B .  Шексп і р ,  Презнаменита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти: По-
українському наново переказана, Мюнхен 1957, c. 8.

5 Там  само ,  с. 12.
6 Там  само ,  с. 11.
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Стратегія Ігоря Костецького як перекладача драм 

Вільяма Шекспіра Romeo and Juliet і Hamlet

Перекладач закликає до нового прочитання та інтерпретації відомої дра-
ми, сценічних імпровізацій, дає вказівки щодо вимови імен персонажів, зокре-
ма ім’я головного героя Ромео слід, за рекомендацією перекладача, вимовляти 
з наголосом на першому складі. В окремих випадках вимова змінюється 
на Ромьйо. Деякі імена в перекладі одомашнено, наприклад, Friar Lawrence стає 
Братом Лавріном, а Peter — Петром. Прізвище Montague збережено в італій-
ському варіанті вимови — Монтекі7.

На відміну від перекладу Ромео та Джульєтти, що вийшов окремим ви-
данням, переклад Гамлета опублікований лише частково. З нагоди 400-ї річни-
ці від дня народження В. Шекспіра світ побачили друга сцена другої дії та пер-
ші дві сцени третьої дії. 

Окрім цієї часткової публікації на сторінках часопису “Сучасність” (у груд-
ні 1963 та квітні 1964), Ігор Костецький планував видати повний переклад 
у своєму видавництві „На горi”. Однак перекладачеві так і не вдалося втілити 
в життя цей задум. У липні 1964 року він анонсував публікацію свого перекладу Гам-
лета, робота над яким на той час, за його словами, наближалася до завершення8. 

Переклад повинен був вийти у світ за сприяння Українського Шекспірівсько-
го товариства, але вже в грудні того ж року часові рамки помітно розмилися — 
разом із перекладом Короля Ліра Василя Барки видання Гамлета в перекладі 
І. Костецького тепер було заплановане на період між 1964 роком (400-ою річни-
цею від дня народження В. Шекспіра) та 1966 (350-ою річницею його смерті)9. 

Переклад В. Барки вийшов друком на три роки пізніше, аніж планувало-
ся — у 1969 році, а повна українськомовна версія Гамлета Ігоря Костецького 
так ніколи й не була опублікована. 

У короткій вступній статті перед публікацією третьої дії Гамлета на сто-
рінках журналу „Сучасність” перекладач підкреслює, що пріоритетним у цьому 
перекладі було відтворення усього жанрового розмаїття, багатошарової семан-
тики та метро-ритмічних особливостей оригіналу еквівалентами української 
мови на модерному щаблі її розвитку10. 

Уже сам заголовок перекладу Шекспірової трагедії у виконанні Ігоря Кос-
тецького „натякає” на новий спосіб інтерпретації відомої п’єси: Презнаменита 
і прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти. По-українському наново перека-
зана. Таке формулювання готує читача до неочікуваної і свіжої інтерпретації 
відомого твору. 

Одразу після переліку дійових осіб запропоноване коротке роз’яснення 
структури п’єси в перекладі. Вистава розділена на дві частини, із логічною па-
узою для перепочинку глядачів після емоційно напруженої сцени11. В оригіна-
лі п’єса складається із прологу та п’яти дій, кожна з яких додатково поділена 
на сцени. У перекладі кожна сцена за умови, що вона збережена в інтерпрета-
ції І. Костецького, відділена лише візуально, без додаткових указівок щодо но-
меру дії чи сцени. Перша частина п’єси в перекладі містить перші три дії оригі-
налу, окрім п’ятої сцени третьої дії, з якої розпочинається друга частина. До неї 
також входять четверта і п’ята дії п’єси. 

7 Там  само ,  с. 13.
8 І .  Ко с т е ц ь кий ,  Душа сторіччя (До 400-ї річниці з дня народження Шекспіра), [в:] 

„Сучасність”, Мюнхен 1964, c. 63.
9 І .  Ко с т е ц ь кий ,  На закінчення шекспірівського року, [в:] „Сучасність”, Мюнхен 1964, 

№ 12, c. 36. 
10 B .  Шексп і р ,  Гамлет, [в:] „Сучасність”, Мюнхен 1963, № 12, c. 53.
11 B .  Шексп і р ,  Презнаменита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти…, c. 14. 
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Однак не всі сцени відтворені в українському перекладі Ігоря Костецького 
— сім сцен пропущено (дія 1, сцена 1; дія 2, сцена 1; дія 3, сцени 2, 3 і 4; дія 4, 
сцени 2 і 4) і ще дві сцени перекладені частково (дія 1, сцена 5 і дія 4, сцена 5). 
Здебільшого в тих частинах п’єси, що упущені в перекладі І. Костецького, або 
майже не задіяні головні герої Ромео та Джульєтта, або ж сцени містять розло-
гі монологи, як, наприклад, у другій сцені третьої дії. 

Через ці скорочення трагедія в українському перекладі виглядає набагато 
динамічнішою й зосереджена на головній сюжетній лінії — трагічній історії 
любові Ромео і Джульєтти. Попри те, що значна частина оригінальної п’єси 
в українському перекладі не відтворена, руйнівного впливу на загальне розу-
міння трагедії такі перекладацькі скорочення не мають. Список дійових осіб 
унаслідок таких модифікацій зазнав змін: в українському перекладі немає Сам-
сона, Абрама та Ґреґорі. Додатково в сценічному монтажі трагедії з’являються 
горожани, джури, слуги, сторожі і т. д., однак їхні голоси в тексті п’єси не відо-
бражені. 

Уже з перших сторінок перекладу очевидно, що між ідіолектами героїв зна-
тного та незнатного походження простежуємо відмінність. Мова другорядних 
персонажів знатного походження рясніє полонізмами, діалектизмами та арха-
їзмами. Протагоністи натомість значно красномовніші, їхні ідіолекти передані 
в основному із дотриманням норм літературної української мови, а також 
зі збереженням оригінальних просодичних та стилістичних особливостей тексту. 
У той же час спостерігаємо певне увиразнення деяких характерних рис ідіолек-
тів окремих героїв. 

На початку п’єси пані Капулет звертається до доньки піднесеним тоном, 
у якому красномовно відображене знатне походження матері Джульєтти, добір-
на елегантність високого й водночас стриманого стилю. Йдется про влаштова-
ний батьками майбутній шлюб панночки із вельможним графом Парісом: 

Well, think of marriage now; уounger than you
Here in Verona, ladies of esteem
Are made already mothers. By my count,
I was your mother much upon these years
That you are now a maid. Thus then in brief:
The valiant Paris seeks you for his love12. 

В українській інтерпретації Ігоря Костецього ці рядки звучать так: 
Гаразд, ну говорімо вже про шлюб.
Веронські уроджонії шляхтянки, 
Юніш за твою мосць, вже матері. 
Оце я зрахувала, що й сама
В твоїх літах твою мосць породила.
Вкоротці: панні схильний бравий Паріс13. 

Книжної штучності і навіть легкої комічності мові пані Капулет надають 
макаронізми польського походження, адаптовані відповідно до правил україн-
ської граматики та фонетики, без сліду зникає серйозна поміркованість тону. 

Увагу привертає український (точніше, українсько-польський) відповід-
ник англійського словосполучення „ladies of esteem” — „уроджонії шляхтянки”. 

12 W.  S h a k e s p e a r e ,  Romeo and Juliet, New York 1923, p. 20.
13 B .  Шексп і р ,  Презнаменита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти…, c. 23.
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Хоч лексема „шляхтянки” й існує в український мові, її асоціюють переважно 
з польським дворянством. 

Академічний словник української мови тлумачить слово „шляхтa” як „дріб не 
дворянство колишньої феодальної Польщі або ж польське дворянство взагалі”14. 
До того ж, прикметник „уроджонії” — не що інше, як адаптована форма поль-
ської лексеми „urodzeni” з додаванням типового українського закінчення -ії 
для створення нестягненої форми прикметника в множині. Уже в наступному 
рядку на противагу нестягненій простежуємо коротку форму прикметника — 

„юніш”. Обидві форми часто зустрічаємо в поетичних творах, особливо прита-
манні вони народній ліриці. У літературі їх використовують із метою стилізації 
або надання текстові додаткового експресивного забарвлення.

Ще одна відтворена засобами української мови польська лексема в цьому 
уривку — „мoсць”, що також неодноразово зустрічається в мові інших героїв 
п’єси у формах „вашмоcць” (або „вашмость”) та „вашець” у функції ввічливого 
звертання до особи знатного походження: 

„Вашмосць закохан…”15 або „…не маю припасів, як вашмосць…”16 — 
Мер куцьйо під час зустрічі звертається до Ромео; „Доброго ранку обом 
вашмосцям.”17 — Ромео вітає своїх товаришів Меркуцьйо і Бенвольйо; „Ходи 
ж зо мною, вашець.”18 — говорить Капулет у розмові з Парісом; „Та, вашмость, 
що мені тим часом скажеш?”19 — Паріс звертається до батька Джульєтти. 

Усі три слова є варіаціями запозиченої польської лексеми „waszmość”, отже, 
„вашмосць” — її транскрибований український відповідник, „мoсць” — скоро-
чена форма, а „вашець” — адаптований варіант польського слова „waść”, що та-
кож є скороченою формою від „waszmość”. 

Вислів „В твоїх літах твою мосць” як звернення матері до доньки надає 
мові стилістичного відчуження і здається неприродним у контексті розмови ма-
тері і доньки. 

В оригіналі підстав для додаткового стилістичного навантаження немає, 
текст джерела звучить радше нейтрально, ніж емоційно, порівн.: „I was your 
mother much upon these years”. Повторення присвійного займенника у формах 

„твоїх”, „твою” підкреслює надміру багатослівного й семантично тавтологічно-
го словосполучення „твою мoсць породила”. 

В останньому рядку цього уривка англійський вислів „Thus then in brief” 
особливого стилістичного забарвлення не має, а його український відповідник 
служить ще одним яскравим прикладом використання полонізмів у перекладі 
Ігоря Костецького: „вкоротці”, що відповідає польській лексемі „wkrótce” і має 
значення „невдовзі, незабаром”20. Така очевидна полонізація лексики характер-
на не лише для реплік пані Капулет — помітна вона більшою чи меншою мі-
рою й у мовленні інших героїв, зокрема таких, як Капулет, Ескал, князь Веро-
ни та Брат Лаврін. 

Проаналізувавши мовлення кожного з героїв п’єси, доходимо висновку, 
що польськими макаронізмами рясніють лише ідіолекти дійових осіб знатно-
го походження. Можемо, вочевидь, провести паралелі з процесами полоніза-

14 Словник української мови, [в:] Електронний ресурс: http://sum.in.ua (доступ 25.06.2015).
15 B .  Шексп і р ,  Презнаменита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти…, c. 25.
16 Там  само ,  с. 50. 
17 Там  само ,  с. 48.
18 Там  само ,  с. 16. 
19 Там  само ,  с. 16.
20 Універсальний словник польсько-український, українсько-польський, Тернопіль 2013, с. 540. 
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ції українського населення в XVI – XVII ст., що першочергово були спрямова-
ні на вчених і заможних землевласників. Ця масштабна акція, кінцевою метою 
якої було остаточне заволодіння українськими землями, заручалася підтримкою 
й українських магнатів і можновладців. Представники середнього та нижчих 
прошарків населення повинні були „полонізуватися” на завершальному етапі 
процесу21. 

Отже, чисельні типові польські синтаксичні конструкції та запозичені лек-
сичні одиниці, адаптовані до норм української мови, створюють алюзію на пев-
ний період історії України й можуть трактуватися як елементи одомашнення 
в перекладі, що переносять текст оригіналу на український ґрунт. 

Ідіолекти Ромео та Джульєтти в перекладі Ігоря Костецького лексично зна-
чно виваженіші, поміркованіші, більш узгоджені з нормами української мови. 
Частіше тут зустрічаються зсуви на стилістичному рівні. 

Образ Джульєтти в перекладі вражає своєю експресивністю та драматич-
ністю, однак не завжди відповідає тому стилістичному навантаженню, яке за-
клав у нього автор оригіналу. З нетерпінням чекаючи на Мамку, яка повинна 
принести Джульєтті звістку від Ромео, дівчина зустрічає її такими словами: 

Now, good sweet Nurse — O Lord, why look’st thou sad?
Though news be sad, yet tell them merrily. 
If good, thou shamest the music of sweet news
By playing it to me with so sour a face22. 

Експресивності цим словам додає стилістична інверсія, що має місце в дру-
гому рядку, вигук „O Lord”, емоційне звертання Джульєтти („Now, good sweet 
Nurse”) та яскрава образна тканина репліки. Добру звістку від Ромео дівчи-
на порівнює з музикою, яку Мамка зіграла із засмученим виразом обличчя — 

„with so sour a face”. У перекладі хвилювання Джульєтти аж ніяк не применшені: 
Ну, нянечко! Ой Господи! Сумна? 
Погана звістка? Так жартуй хоч нею!
Чи добра? А як добра, то чого ж
Ти музику псуєш квасним обличчям?23. 

Вигук та звертання до Мамки в першому рядку віддзеркалює приязне 
ставлення Джульєтти — „Ну, нянечко!” Демінутивний суфікс -ечк- у поєднан-
ні із кличним відмінком надають словам Джульєтти додаткових експресивно-
емоційних конотацій і демонструють її прихильність до жінки.

В оригіналі синтаксична композиція цього катрена налічує три речення, 
у яких першу частину першого речення можна вважати окремим реченням, хоч 
вона й формально відокремлена не крапкою, а тире („Now, good sweet Nurse 
—”). А в перекладі маємо сім коротших речень із багатьма вигуками: „Ну, ня-
нечко! Ой Господи! Сумна? Чи добра?”. 

 Така парцеляція, як засіб експресивного синтаксису, відображає збенте-
ження мовця й створює атмосферу спонтанності мовлення. Джульєтта із хви-
люванням та побоюванням чекає на звістку від Ромео, і членування довших ре-
чень на коротші сприяє кращому відтворенню внутрішнього емоційного ста-
ну героїні. 

21 А .  Пашук , Українська церква і незалежність України, Львів 2003, с. 63.  
22 W.  S h a k e s p e a r e ,  Romeo and Juliet…, p. 61.
23 B .  Шексп і р ,  Презнаменита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти.., c. 57.
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Важливо, що образи музики й кислого обличчя збережені в перекладі. Епі-
тет „квасним обличчям” привертає увагу читача (або потенційного глядача) 
своєю яскравою образністю та розмовним стилем, адже зазвичай про вираз об-
личчя говоримо „незадоволений, кислий”. Такий лексичний вибір надає словам 
Джульєтти додаткової експресивності. 

Мові героїв знатного походження притаманне зловживання польськими ма-
каронізмами, діалектизмами та архаїзмами, що має на меті підкреслити їхній со-
ціальний статус та продемонструвати високу ерудованість. У трагедії є також іді-
олекти слуг, джур та няньок, що в схожий спосіб натякають на їхній рівень осві-
ченості та нижче соціальне становище. Найяскравішими прикладами таких пер-
сонажів є Петро, слуга Капулета і Мамка Джульєтти. Образ Пітера відіграє дру-
горядну роль в оригіналі Шекспірової трагедії, однак його український двійник 
Петро в перекладі І. Костецького користується значно більшою увагою читачів 
(і, вочевидь, потенційних глядачів). Мовлення Петра набагато експресивніше 
в перекладі, ніж в оригіналі, що доводить контрастивний аналіз. У другій сцені 
першої дії п’єси Петро звертається до Ромео із питанням, чи може той зачитати 
лист-запрошення Капулета, оскільки сам слуга не писемний, на що Ромео дає до-
тепну відповідь: „Ay, mine own fortune in my misery”, а Петро відповідає: “Perhaps 
you have learned it without book. / But I pray, can you read anything you see?”24. 

Репліка — стилістично нейтральна й цікавить нас, головно, з точки зору 
експресивно забарвленого вербального вираження прохання („But I pray…”), 
що підтримує динамічність і жвавий хід розмови. Ураховуючи основні значен-
ня лексеми „to pray” („1. to speak to God or a god aloud or in thought, e. g. making 
a request or confession; 2. to wish or hope fervently”25), у контексті прохання про 
невелику послугу вона набуває дещо гіперболізованого смислу. Така форма ви-
раження прохання наголошує на невідкладній потребі дізнатися імена гостей 
у переліку запрошених. 

Переклад цих двох рядків лексично й стилістично строкатий: „Пан, знац-
ця, вчилися того на-пам’ять. Але, просю вопрос, можуть пан щось таке читать, 
що вони бачать на-очі?”26. Незвичними (навіть для експериментаторського сти-
лю І. Костецького) видаються російські макаронізми („просю вопрос”), обрам-
лені типовою польською синтаксичною конструкцією: „Пан… вчилися” і „…
можуть пан щось таке читать…”. Природними для української мови ці речення 
звучали б так: „Ви вчилися” і „Чи можете Ви щось таке читати…”.

Зауважимо, що польські синтаксичні конструкції трапляються в мові Пе-
тра вкрай рідко, однак русизми можна впевнено віднести до ключових особли-
востей його ідіолекту: „Мені треба йти, бо мені треба різні кушання розносить. 
Я прошу вас будь-ласка пожалуста, вже скоро йдіть”27. На цьому прикладі спо-
стерігаємо тавтологічні повтори: „Мені требa…, бо мені треба”, а також слово-
сполучення „будь ласка” та форму, що нагадує його російський еквівалент, — 
„пожалуйста”. У схожий спосіб лексема „кушання” функціонує як російський 
іменник „кушанье”, адаптований відповідно до норм української граматики. 

Мовлення Петра в перекладі І. Костецького експресивне й стилістично ви-
разне. Воно нерідко додає комічного ефекту загальній мовленнєвій ситуації, од-
нак не завжди правильно відображає текст оригіналу. 

24 W.  S h a k e s p e a r e ,  Romeo and Juliet…, p. 16.
25 The Penguin English Dictionary, 2002, р. 691. 
26 B .  Шексп і р ,  Презнаменита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти…, c. 18. 
27 Там  само ,  с. 24.

http://www.mau-nau.org.ua



246 В .  Савчин ,  Т.  Остра

У діалозі з Мамкою Петро запевняє жінку у своїй готовності захистити 
її в разі потреби: „I warrant you”28. Лексема „warrant” маркована в словнику як 
застаріла: „(old-fashioned) to tell somebody that you are sure of something and that 
they can be sure of it too”29. У перекладі запропоновано відповідник „От єйбо-
присєйбо”30, що є діалектною формою поєднання розмовного вигуку „їй-богу” 
та скороченої форми словосполучення „присягаю Богу”. Архаїчність та про-
стонародність цього вислову додає в контекст комічності і, як і в інших схожих 
ситуаціях, впливає на загальне сприйняття образу Петра. Попри значний зсув 
на стилістичному рівні денотативне значення репліки оригіналу збережене. Од-
нак це радше виняток, а не закономірність, що простежуємо у відтворенні ідіо-
лекту Петра в перекладі І. Костецького. 

Схожі лексико-стилістичні експерименти та додавання комічного елементу 
в процесі перекладу нейтральних реплік спостерігаємо не лише під час моде-
лювання образу Петра. Мамка в перекладі І. Костецького також вдається до схо-
жих лексичних відхилень від норм літературної української мови. 

У її ідіолекті зібрано цілий музей „одомашнень” та колоквіалізмів, що в су-
мі створюють яскравий цілісний образ героїні та промовисто засвідчують неви-
сокий рівень її освіченості та просту вдачу (як, наприклад, у такому фрагменті: 
„Дак я вже звала, от божуся вам. / Ягничко, гей! Голубонько, агов! / Бозна 
де та дівуля. Гей, Джульєтто! ”31). 

Гамлет, на відміну від Петра і Мамки, належить до головних героїв знатно-
го походження, однак, незважаючи на це, за своїм ідіолектом у перекладі І. Кос-
тецького Принц Данський радше нагадує одного із персонажів незнатного по-
ходження із п’єси Ромео та Джульєтта. Мовлення Гамлета в перекладі І. Кос-
тецького  — це унікальна амальгама функціональних стилів: від високої літера-
турної української мови до просторічної лексики із вульгаризмами, жаргоніз-
мами та сленговими вкрапленнями, а також сміливими мовними експеримента-
ми. У розмові з Розенкранцом та Ґільденстерном у другій сцені другої дії Гам-
лет запитує: „Why did you laugh then, when I said ‘man delights not me’?”32. Єди-
ним елементом речення, що порушує його стилістичну нейтральність, є інвер-
сія „man delights not me” із незвичним для сучасної англійської мови порядком 
слів, що, однак, був цілком закономірним в англійській мові часів Шекспіра. 
У перекладі І. Костецького цей рядок звучить значно експресивніше: „А чого 
ви кинулися зуби продавати, як я сказав ‘до лямпочки мені во человіціх’?”33. 
Стилістично нейтральне англійське дієслова „to laugh” відтворене за допомо-
гою фразеологізму „продавати зуби”, що означає „сміятися, реготати (переваж-
но без причини)”34. Такий ідіоматичний вислів містить пейоративну конотацію, 
що значно змінює тон розмови між Гамлетом і двома товаришами порівняно 
з текстом оригіналу. 

Окрім цього, порядок слів, за яким у словосполученні „зуби продавати” до-
даток передує дієслову, надає вислову більшої експресивності, особливо в по-
єднанні з дієсловом-зв’язкою „кинулися”, яке позначає дію, що сталася швид-
ко (із запалом). Друга частина цього запитального речення вражає поєднанням 

28 W.  S h a k e s p e a r e ,  Romeo and Juliet…, p. 57.
29 Oxford Advanced Learner’s Dictionarу, 2000, р. 1458. 
30 B .  Шексп і р ,  Презнаменита й прежалісна трагедія Ромео та Джульєтти…, c. 53.
31 Там  само ,  с. 20.
32 W.  S h a k e s p e a r e ,  Hamlet, Chicago 1903, p. 109.    
33 B .  Шексп і р ,  Гамлет…, c. 56.
34 Словник фразеологізмів української мови, укл. В .М .Білоноженко  та ін., Київ 2008, с. 573. 
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двох полярно протилежних регістрів — розмовної фрази „до лямпочки мені” 
та церковнослов’янського вислову із відчутним архаїчним навантаженням — 
„во человіціх”. Фразеологізм „до лямпочки” позначений як фамільярний і озна-
чає „щось для когось не потрібне або не має значення; байдуже комусь до кого-, 
чого-небудь”35. Фраза „во человіціх” запозичена зі Святого Письма, а в контек-
сті української літератури вона створює додаткову алюзію на вірш Івана Фран-
ка Bо человіціх благоволеніє!, що написаний 1916 року. 

Отже, відтворення нейтральної лексеми пейоративним фразеологізмом 
у суперечному поєднанні із очевидними відхиленнями від оригінальної стиліс-
тики тексту значно змінили загальний тон розмови, занизивши мовний стиль 
Гамлета. Поєднання різноманітних мовних засобів у монолозі Гамлета свід-
чить про спрямованість перекладача на словесні експерименти та розширен-
ня лексико-стилістичного потенціалу української мови, що нерідко спричиняє 
певну штучність та неприродність мови, якою І. Костецький послуговується 
в перекладі. 

Надмірна колоквіалізація стилю в перекладі притаманна ідіолекту Гамле-
та, а також персонажам незнатного походження в перекладі п’єси Ромео і Джу-
льєтта. Мовлення цих персонажів у трагедії Ромео і Джульєттa рясніє росій-
ськими макаронізмами, що менш типово для ідіолекту Гамлета. Обидва пере-
клади містять елементи одомашнення та алюзії на українську народнопоетич-
ну та літературну традицію. 

Ураховуючи, що І. Костецький створював переклади Шекспірових драм для 
театру, усі герої мають потенціал стати яскравими та однаково цікавими для 
глядача. Здається, що в перекладі Ромео і Джульєтти І. Костецького немає бук-
вально „другорядних” персонажів. Завдяки такому багатству мовностилістич-
них засобів, що викликає багато суперечностей, Ігор Костецький прагнув акту-
алізувати якомога ширший спектр ресурсів української мови, адже всі його пе-
реклади підпорядковувалися єдиній функції — розвитку й модернізації україн-
ської мови, культури загалом та інтеграції української літератури в загальноєв-
ропейський контекст. 

35 Там  само ,  с. 328. 
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Buongiorno, siora mascara!”, що означає „вітаю, сестро маско!”. Саме так 
у XVIІІ столітті у Венеції віталися під час карнавалів, коли до міста з ока-
зії свята „Ля Сенса” (La Sensa), під час елекції дожів та зашлюбин їхніх 

дітей прибувало багато знаменитостей. А як з’явилися перші, а нині всесвітньо 
знані маски? 

Легенда пов’язує цей факт із жінкою й сягає 1204 року, коли Енріко Дандо-
ло (Enrico Dandolo) почав виганяти з підкореного Константинополя мусульман-
ських жінок. Їхні прекрасні обличчя, сховані заслонами та масками, тоді чомусь 
нагадували кондотьєрові душі померлих.

Перша жінка, яка 1678 року здобула науковий титул в Італії, зокрема в Па-
дуанському універстеті, була італійка — це Олена Лукреція Корнер Піскоріа. 

А перша українська жінка в Падуї, правдоподібно, та, яка подарувада їй не-
зрівнянні українські вишивки. Хоча перший український акорд на землі Віваль-
ді — то студіювання в Падуї, але також і в Болонії, Венеції і навіть у Римі1 gen-
te ruthenus, natione polonus Станіслава Оріховського Роксолана (1513–1566)2. 
Гуманістичні студії в Італії приваблювали його найбільше. 

1 Примітка .  Саме в Римі Станіслав Оріховський Роксолан звернув на себе увагу одного 
з кардиналів, при дворі якого перебував певний час.

2 Примітка .  Про С. Оріховського та український складник його світогляду див. спеціаль-
ний розділ академічної історії української літератури авторства М .  Трофимука : Історія укра-
їнської літератури, том перший. Давня література (Х – перша пол. XVI ст.), наук. ред. Ю .  Пе -
лешенко , М .  Сулима , Київ 2013, с. 722–728.
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Були перші дні цьогорічного травня — місяця „синьої туги й юного 
божевілля”3. Ці слова Юрія Косача cпливли в пам’яті мимохіть, бо ж голова за-
туманилася від запаху завчасу розквітлих білосніжних акацій, магічної краси 
стародавнього міста... Міста без трамваїв, автобусів — відлік часу тут іде згід-
но із унікальним — з 1344 року — астрономічним годинником, що нині на вежі 
збудованого пізніше у 1599–1605 роках, Палаццо дель Капітаніо. 

Оздобою художньої школи із XІV століття є дивовижні фрески, на яких 
можна побачити портрет безсмертного Петрарки. А ботанічний сад з 1585 (!) 
року до сьогодні плекає пальму, під якою в 1786 році стояв у задумі великий 
Гете... Та понад усі очікування — збудована Енріко Скровені (Scrovegnich) 
в 1303-му так звана „Каплиця Скровені”. 

У 1303–1305 рр. Джотто (Giotto, 1267(?) –1337) намалював фрески зі сце-
нами із життя Христа. На одній із них спортретований Скровені оферує до рук 
Божої Матері модель святої каплиці. 

І не повірилося власним очам, коли в один із тих незабутніх травневих ве-
чорів у самому центрі Падуї, із новочасної вітрини магазину „Niju-niju” на ву-
лиці Гарібальді в самісіньку душу зазирнули жіночі й чоловічі українські виши-
ванки. Стародавній світ, колиска європейськї цивілізації з тієї миті почала про-
мовляти пам’яттю спільної праісторії, таємничі коди якої відчитуються, часом 
нaвіть усуперeч власній волі, але тільки серцем.

Містична Венеція. Її історія сягає сивих часів, а найдавніший легендар-
ний відгомін — Гомерової „Іліади”, саме того місця, де Гомер згадує про Енетів, 
які поспішають iз Пафлагоніїї, аби врятувати Пріама. Залишивши свою землю, 
Енети оселилися на здобутих силою теренах і заснували там місто Альтін, звід-
ки вирушили на острів Торчелло. З того часу започатковується понад тисячо-
літня історія Сереніссіми — Найяснішої Венецької Республіки. Великого Дива 
біля узбережжя Адріатичного моря. З 840 року, здобувши незалежність від Ві-
зантії, Венеція починає домінувати над Адріатикою. 

Так розпочиналися століття великої історії, позначеної досягненнями мис-
тецтва, архітектури, інженерної справи, філософії, літератури. І, як то буває 
в історії, після піку слави — великий занепад після війни з Туреччиною в 1714–
1718 роках. Найстрашнішим, власне фатальним, став 1797 рік: саме тоді інвазія 
французьких військ довершила остаточне падіння Сереніссіми.

Тут усе вражає. Що найбільше? Очевидно, оригінальні полотна художників 
світової слави. Найуславленішого митця своєї епохи Тиціана (під таким іменем 
увійшов до історії Тізіано Вецелліо (1485–1576), який прожив 90 років і малю-
вав до останнього дня. Це саме його пензлю належать портрети найвидатніших 
особистостей доби. 

Шістдесят років земного життя відміряла доля Веронезе (Паоло Каліарі, 
1528–1588). Митець надавав перевагу історичним та міфологічним сценам, пра-
цюючи для заможної венецької аристократії. Упродовж кількох віків продовжує 
надихати життєствердний дух його мистецтва, його незвична кольористика, ха-
рактеристична барва, передусім і зокрема уславлена „зелень Веронезе”. 

Чи Вітторе Карпаччіо (1455–1526) із його відчуттям екзотичних деталей, 
якому вдалося поєднати гідну ілюстратора увагу до окремих штрихів, відчуття 
тих деталей із залюбленістю в монументальний простір4. Значна частина його 

3 Ю .  Косач ,  Чорна пані та інші оповідання, Накладом видавничої спілки „Нові шляхи”, 
Львів 1931, с. 8. 

4 Wenecja — udany weekend (tytuł oryginału — La Guida Verde. Venezia), red. Prowadzący 
A.  Moncznik, Kraków 2007, s. 44.
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полотен — це пейзажі, у яких дуже точно зображене неймовірне розмаїття сві-
тів фауни і флори. 

А геніальний митець Якопо Робусті, відомий у світі як Тінторетто (1518–
1594), зумів виробити неповторну творчу манеру: зображуючи переважно релі-
гійні сюжети, досягнув неповторних ефектів у передачі світлотіней, що дають 
його творам враження фосфоризації. Одним із найкращих його шедеврів є по-
лотно „Чуда святого Марка”. 

Святий Марко. Чим Палац Дожів є серед світських будинків Венеції, тим 
і костел святого Марка є серед святинь. У цьому переконують читача довід-
ники5. Базиліка Святого Марка є незрiвнянна у своїй красі, вона сяє золотом, 
мармуром та мозаїками. Дивує велич казкового багатства (утім, також і награ-
бованого), а також поєднання різних стилів у будові: все разом створює потуж-
ну силу краси й величі, гідної подиву й захвату. 

Власне, це дожа Андрій Дондоло (панував 1342–1354 рр.), який був і видат-
ним венецьким писарем. У своїй хроніці він розповів, що останки святого єван-
геліста Марка 828 року було перенесено до Венеції з Єгипетської Александрії.

Дожа Юстиніан заповів фундуш на будову костелу св. Марка. І такий храм 
постає. Спочатку переважно дерев’яний (упродовж 830–864 рр.). Постає, влас-
не, та саме тому місці, де раніше стояв костел першого патрона Венеції св. Тео-
дора, який було збудовано ще 532 року. 976 року була велика пожежа, у якій зго-
рів і костел, і палац дожів, і ще інші два костели та 300 будинків Венеції. Та вже 
того ж самому 976 року було розпочато відбудову нового костелу, яку успішно 
завершили 1008 року. 

Але тільки за панування дожі Домініка Контаріні в перш. пол. ХІ ст. храм 
святого Марка набув свого сьогоднішнього вигляду, а 8 жовтня 1085 року він 
був посвячений. 

Палац Дожів — то наступне диво й разючий контраст. Небаченої пишно-
ти й багатства палац, але в його бездонних підвалах — найжорстокіша в’язниця, 
по дорозі до якої приречені, по дорозі в оте моторошне й сьогодні підземелля, 
переходячи через „міст зітхань”, могли востаннє побачити свою незрівнянну 
й кохану Венецію: 

Na moście Westchnień w Wenecji stałem,
Skąd w lewo pałac, a w prawo więzienie;
Z wody półkolem wystrzela wspaniałem
Gród, jak na różdżki czarownej skinienie.
Tysiąc lat w mglistym obrazie tu staje;
Zamarła sława śle uśmiech z mogiły
Odległym wiekom, — gdy podbite kraje
Lwu skrzydlatemu daninę znosiły;
Kiedy Wenecja w stu wysep koronie
Na swoim władnym zasiadała tronie...6.

Жодна поезія, утім, не в силі передати того почуття, яке мали в душі прире-
чені. А метафоричний міст зітхань моєї України за Італією — дивовижною кра-
їною, мова якої така ж співуча й мелодійна, як наша українська. 

5 L.  Sternklar,  Artystyczno-informacyjny przewodnik po Wenecji i wyspach okolicznych z pla-
nem miasta, Lwów-Warszawa 1903, s. 102.

6 L.  Byron,  Wędrówki Childe-Harolda, poemat, pieśń IV, przekład A.  Krajeńskiego, сyt. za: 
L.  Sternklar,  Artystyczno-informatyczny przewodnik po Wenecji i wyspach okolicznych z planem 
miasta, z drukarni słowa polskiego we Lwowie pod zarządem J .  Ziembińskiego, Lwów 1903, s. 94.
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У Венеції міг би бути (!) такий собі скромний будинок понад самісіньким 
ріо7, на фронтоні якого так природньо (як десятки інших) виглядав би надпис: 
тут у ХІХ ст. перебував великий український поет Тарас Шевченко. Бо ж, влас-
не, саме до Італії мав твердий намір їхати й студіювати високе мистецтво наш 
Кобзар, а потрапив з волі царя на 10 років заслання.

Найрозкішнішим витвором (а водночас і найбільш промовистим прикла-
дом венецької тенденції до тріумфального монументалізму!) тут уважають кос-
тел під назвою „Свята Марія делла Салюте” (S. Maria della Salute). Архітекто-
ром цього шедевру є той самий творець, який є й автором найгарніших бароко-
вих палаців понад Каналом Гранде (Canal Grande) — Бальтазар Лонгена (Bal-
dassarre Longhena, 1598–1682). Костел „Свята Марія делла Салюте” — це біла 
сильветка, потужні сходи й чарівний портик, а ще — чисельні ангели й проро-
ки дивовижної краси...

Балансування поміж минулим та новочасним понад усяку міру виснажило 
й саму Венецію, і її корінних мешканців, а їхня толерантність та „терплячість 
до десидентів”, а ще до неймовірно великої кількості туристів, очевидно, ви-
черпається. І то, власне, не панацея, що саме туристи тут нині є джерелом чи-
малих заробітків8. 

Сьогодні Венеція волає про допомогу. Небаченої досі висоти хвиля в 1916-му, 
а не тільки бомбардування в роки першої світової війни принесли їй лихо та ве-
лику шкоду. Науковці наголошують на зростаючому рівні морської води за од-
ночасного осідання окремих фрагментів земної кори. Ризик зникнення Венеції 
при поступовому її обезлюдненні нині дуже значний. 

Але не потрібні нам асоціації зі змістом оповідання Томаса Манна „Смерть 
у Венеції”, у якому автор чи не століття тому зобразив Сереніссіму в стані то-
тального занепаду й розкладу: герой твору німецький письменник Густав фон 
Ашенбах стає свідком епідемії холери. 

Авторці цього есе імпонує життєствердно-карнавальний дискурс Юрія Ан-
друховича, за яким незбагненна сила не лише венецьких традицій, а й, безпе-
речно, українського родоводу. Так само Ю. Андрухович у „Перверзії” тонко 
й точно відчув і передав оту (лише наприкінці ХХ ст. з великою помпою відро-
джену) пристрасть до жартів, маскарадів, незліченного розмаїття масок. Маска 
Стаса Перфецького у карнавальному сценарії Юрія Андруховича є посланням 
у часі від козака-характерника — одного з тих сміливців, до яких венецький по-
сол Сангредо послав дипломата (водночас поета і священика) Альберто Віміну 
(Мікеле Б’янкі, 1603 – 1667) з метою зібрати відомості про Військо Запорізьке, 
але й провести переговори щодо організації козацьких походів проти Туреччи-
ни9, тобто він шукав підтримки для Венеції.

Сьогодні новочасний карнавал у Венеції розпочинається символічно-
знаковим, дивовижно-прекрасним дійством „volo del’angelo”, що означає „по-
літ ангела”. І хоч у ролі ангела виступає щоразу відважніший каскадер-акробат, 
який на спеціальних линвах „злітає” із самісінької дзвіниці базиліки святого 
Марка, а завершує свій лет на даху величного Палацу Дожів, — люди ніколи не 
перестануть вірити в казку. Карнавал — чарівна казка, однак це не лише свя-

7 Примітка .  Ріо (rio) — так у Венеції називаються чисельні  відгалуження каналів. Влас-
тиво каналів як таких є тільки три: Canal Grande,  Canale della Giudecca,  Canale di Canareggioю. 
Переважна більшість венеційських „вулиць”— то саме ріо.

8 Wenecja — udany weekend (tytuł oryginału — La Guida Verde. Venezia), red. prowadzący 
A.  Moncznik, Kraków 2007, s. 51.

9 Див.: http://www.history.org.ua/?termin=Vimina. (доступ 20.06.2015).
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то з вражаючим видовищем, а це ще й народження нового світу замість того, 
що віджив. 

Про карнавал, що нині став об’єктом інтердисциплінарних і міжнародних 
студій, сказано й написано багато. Близько 3500 томів10 налічує європейська 
бібліотека карнавалу, що розміщена в спеціальному Музеї карнавалу й маски 
в містечку Бінче (Binche)11 в Бельгії (Musée International du Carnaval et du Ma-
sque). Сьогодні поняття „карнавальна бібліотека” входить до активного науко-
вого обігу, а, напр., у Німеччині розвивається й плекається навіть окрема ет-
нологічна субдисципліна під назвою „Fastnachtsforschung”, що означає дослі-
дження карнавалу. В амбівалентному карнавальному дійстві присутній, однак, 
аспект очисних креативних змін, у ритмі яких невпинно живе й оновлюється 
людство. Вичерпується старий час, в горнилі його гартується новий світ. Тво-
риться і новий український час. І новий український світ.

10 W. Dudzik, Wstęp, [w:] Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, red. W. Dudzik, 
Warszawa 2011, s. 7.

11 Примітка .  За рішенням ЮНЕСКО містечко Бінче, у якому проводять один з найцікаві-
ших карнавалів Європи, вписане в перелік нематеріальної спадщини людства.
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tury powszechnej ukraińskiego pisarza, doktora prawa kościelnego i świeckiego Osypa Na-
zaruka. Autorka porównuje zachodnioukraiński cykl podróżny z Podróżą do Włoch J.W. Go-
ethego, a także dziełami rosyjskich pisarzy o Włoszech. Analiza potwierdza, iż Wenecja Ga-
liczanina O. Nazaruka znakomicie wpisuje się w literaturę europejską, i jednocześnie świadczy 
o oryginalności twórczości pamiętnikarskiej Ukrainy Zachodniej pierwszej połowy ХХ wieku.
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ABSTRACT. The article examines memoirs description of Venice by Ukrainian writer, 
Dr. of Secular and Ecclesiastical Law, Osyp Nazaruk in the context of world literature. The 
author compares the above mentioned West Ukrainian traveling series with Italian Journey 
by J.-W. Goethe, works of Russian writers of Italy and concludes: Venice by a Galician 
O. Nazaruk originally blended in European literature array and showed identity of memoir 
thought of Western Ukraine in the fi rst half of the twentieth century.

Італія здавна чарувала красою природи й архітектури, витворами поезії, ма-
лярства і под., тому й не дивно, що впродовж довшого часу італійська тема 
приваблювала європейських письменників, зокрема й німецького мислите-

ля та поета Йоганна-Вольфганга Ґете. Назвемо й російських авторів — графи-
ню А. Толстую (німецького походження), яка, перебуваючи в Італії, залиши-
ла щоденник, що манерою викладу близький до путівника барона й диплома-
та А. Крюденера, який вів Щоденник подорожі в 1786 р. по Італії. Відповідний 
внесок в італійську тематику зробили також П. Куліш, Ю. Федькович та інші 
українські письменники. Зрештою, відомі спогади росіянина Максима Горько-
го про перебування на Капрі нашого М. Коцюбинського. До числа тих, кого 
при ваблювала тема Італії, можемо зарахувати також українських митців слова 
перш. пол. ХХ ст. й, насамперед, мемуаристів — М. Грушевського, М. Остро-
верху, О. Назарука та ін. Цей список можна продовжити.
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Прикметно, що зачудування названого німецького поета Італією відобра-
жено в дослідженнях росіян А. Анікста, С. Тураєва зокрема, а італійська про-
блематика — у російських дослідників К. Вьйолле, Є. Гречаної. 

Що ж до комплексного вивчення цієї проблеми у західноукраїнській літе-
ратурі перш. пол. ХХ ст., що за своєю суттю була соборною, то до неї науков-
ці практично не зверталися. Однак, як засвідчують авторські пошуки, постать 
Й.-В. Ґете цікавила українських письменників, насамперед галичан — І. Фран-
ка, О. Пристая, О. Назарука та ін., а сам О. Назарук (роки життя: 1898, м. Бучач 
на Тернопільщині, Україна — 1940, м. Краків, Польща) — державник і націона-
ліст, доктор світського та церковного права, письменник і політик, культуролог 
та військовий кореспондент не лише вчився на вершинному вмінні Й.- В. Ґете 
„бачити час” (М. Бахтін), але й часто цитував, подавав у канві своїх праць пе-
реклади його творів, зокрема у спомині про стрільців Над горішньою Стри-
пою галицький автор, роздумуючи про поезію як вияв почуттів, наводить слова 
Й.-В. Ґете про те, що на всі покоління людей однаково впливають чотири склад-
ники — любов, дзвін кришталевих чаш, наповнених вином, брязків військо-
вої зброї, ненависть до того, хто на неї заслуговує. Як і німецький поет, О. Наза-
рук часто звертався до алегорії, уживав цей художній засіб у мемуарах. У Вене-
ції він осягнув названий літературознавчий концепт алегорії, простежив це мис-
тецьке явище на прикладі української народної пісні Ой копав я криниченьку… 
Як і німець Й.-В. Ґете, який в Італії взявся до вдосконалення свого малярсько-
го таланту, галицький письменник звертав увагу на художні полотна італійських 
митців (картина Тінторетто навіть викликала в нього своєрідні політичні та сус-
пільствознавчі, культурологічні рефлексії, які він адресував українським діячам). 

Оцінюючи доробок німецького поета, який, до слова, подібно до Осипа На-
зарука, свого часу зробив політичну кар’єру — обіймав крісло міністра, С. Ту-
раєв підкреслив, що в Італії (Римі) Й.- В. Ґете пройшов складний процес пе-
реосмислення ідейно-естетичних позицій, а його Подорож до Італії сприй-
маємо як художньо-публіцистичний документ, що відобразив важливий етап 
в духовному розвитку поета1. У центрі уваги Й.-В. Ґете природа, звичаї народу, 
пам’ятки мистецтва. Та важливим є те, що в згадуваному творі німецького ав-
тора гостро „на весь ріст поставлена проблема національного характеру”2. Поет 
і мислитель бачить динаміку розвитку культури в коливаннях художніх смаків, 
величній простоті. Саме останню (не без впливу німецького поета) визначить 
і український публіцист О. Назарук у спогадовому творі як один зі складників 
художньої майстерності.

Мемуарна Венеція О. Назарука, подібно до італійської подорожі Й. В. Ґете, 
теж публіцистично насичена, однак твір першого (названого вище) автора — 
це політичний маніфест українця, який ставить своїй нації гострі питання: чи 
думає її пересічний представник над тим, кого допускає до політичного поля, 
чи шанує свій провід тощо. У площині роздумів галичанина — думки про ре-
лігію в сенсі сповідування її державними мужами, передбачення розвалу СРСР 
(„це переходова поява”) як такого, що базується на атеїзмі. Прикметно, що релі-
гійний дискурс надавав текстам денників елементів духовних щоденників, був 
доволі частим і в російських авторів (зокрема А. Колечицької), які порівнювали 
візантійські та російські церкви.

1 С .  В .  Тур а е в , Гете и формирование концепции мировой литературы, отв. ред. 
Е .  М .  Мелетинский , Москва 1989, с. 169.

2 Там  само ,  с. 174.
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Й.-В. Ґете, що, як було зазначено, захопився в Італії малярством, вбачав 
обумовленість творчого процесу різними причинами — особливостями талан-
ту, попередниками та вчителями, часом й місцем творчості, замовниками і под. 
Оглядаючи Венецію, зокрема катедру Святого Марка, О. Назарук, теж розмір-
ковує про те, як відбувався процес зведення святині. До слова, ця проблема — 
проблема будівництва (на противагу руїнництву) — наскрізно проходить крізь 
низку мемуарних творів О. Назарука, зокрема й подорожню Святиню мормо-
нів. А щодо малярських полотен, то наш мемуарист за допомогою пера пере-
дає не лише враження про побачені шедеври, але й власні асоціації. Розпові-
даючи про вже згадувану картину Тінторетто на військову тематику, автор на 
мить повернувся у свою юність. У певний момент йому здалося, що не він ди-
виться на це полотно, а воно на нього. У мемуари входить поетика повсякден-
ня: мемуаристу згадався його агітаційний виступ перед селянами в селі Вози-
лові (Україна, Тернопільська область) над Дністром (тематику промови автор, 
на жаль, не наводить), коли натовп вп’явся очима в нього, студента, й він розгу-
бився. Лише сильним „зусиллям ума” оратор, який удома добре вивчив промо-
ву, однак не зафіксував її на папері, „пов’язав прірву” у виступі. Отже, визнача-
ємо поетику повсякдення й вловлюємо культурологічні рефлексії щодо підго-
товки публічного виступу (до слова, у нашого краянина є й окрема праця Куль-
тура публічного виступу3).

Письменник, як видно з тексту Венеції, на однин рівень ставить значення 
малярства й мемуарів у житті нації, указує на зв’язок між історичними праця-
ми (історія — „учителька життя”) та мемуарами („підстава для неї”), звертає 
увагу на значення й роль промов політичних діячів і політиків, що, на його по-
гляд, не повинні оперувати нудними й „зужитими” фразами. Звертаючись до іс-
торії свого народу, мемуарист не забуває й повчальних сторінок історії Вене-
ції, згадує мемуари Давнього Риму і под. Мемуари О. Назарука, як і тексти спо-
гадів більшості тогочасних західноукраїнських авторів, виконують дидактич-
ну функцію. Це нагадує повчальні слова самого Й.-В. Ґете: „Коли народу ви-
шукано нагадують про його минуле, то це завжди викликає приємні відчуття; 
ми радіємо добродійству наших предків і сміємося з їхніх недоліків, уважаємо, 
що ці недоліки давно вже здолані; тому таке зображення забезпечило собі ін-
терес й успіх, які я неодноразово відчував…”4. Як і „зображенням” О. Назару-
ка, який буквально змережив рядки венеційських спогадів згадками з україн-
ської історії, зокрема, письменник навів приклади спорудження церков гетьма-
нами І. Мазепою, Б. Хмельницьким, пригадав сторінки з історії козацтва і под.

А щодо самої Венеції, її собору й площі Святого Марка, то їх опис загалом 
є традиційним для багатьох творів мемуаристів, зокрема росіянок. Так, Н. Ку-
ракіна, подібно як й інші подорожуючі по Італії, ідентично змальовує катедру 
Святого Марка, площу, її аркади та галереї, міст Ріальдо, церкви й картини ве-
ликих майстрів, що їх прикрашають (ХІХ ст.). А княгиня Єлена Павловна (уро-
джена Фредеріка-Шарлотта-Марія, принцеса Вюртемберзька, 1806–1873), як 
зауважує К. Вйолле, акцентує почуття суму, що охоплює її під час споглядання 
могутнього колись міста з його покинутими замками й вічною тишею, за уважує, 
що собор Святого Марка побудований у тому ж грецько-візантійському стилі, 
що й російські церкви — сприйняття чужого відбувається через подачу свого 

3 Див.: М .  Федун ь , Публіцистика та мемуари Осипа Назарука, Івано-Франківськ 2006, 
с. 19–34.

4  Й . –В .  Ґ е т е , Из „Поэзии и правды”, [в:] Е г о ж е, Избр. философ. произвед., под. ред. 
Г.  А .  Курсанова ,  А .  Гулыги ,  Москва 1964, с. 203.
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„я”, призму особистого й національно ідентичного тому, хто пише спогади. А 
подорожні щоденники, як правило, починають з опису моменту від’їзду автора. 
Загалом, „записи окреслюють особливий особистий простір”5.

У О. Назарука ж, окрім традиційного опису міста, вступні слова до Вене-
ції містять іронічну оцінку ментальності українців: він із сарказмом зауважує, 
що галичани їдуть у Європу аж тоді, коли виникає потреба лікуватися, і саме 
в той час ми й оглядаємо її пам’ятки. Із хворобою хребта, як сам зазначає, пись-
менник їде в Італію на лікування, а побачивши красу Венеції, уважно заното-
вує враження, вирішує розповісти про них своїм краянам. Політичні рефлексії, 
екскурси в минуле (не лише італійське, але й наше) стають наскрізною ниткою 
його записів.

О. Назарук, як й інші мандрівники, майстерно змальовує „місто серед 
моря”, передає перші враження, коли в’їжджає у Венецію, розповідає, як на 
гондолі пливе до площі Святого Марка та його катедри, спостерігає мости й бу-
динки. Саму ж святиню мемуарист змальовує в контрастності зовнішнього ви-
гляду, інтер’єру, тому рефреном проходить вираз „Мир Тобі, Марку, мій Еваге-
листе” й слова митців, які споруджували цей собор та бажали, щоб під час зна-
йомства з ним у пересічного подорожуючого, пілігрима виникало здивування6: 

„Хочемо такої церкви, аби була подібна до візантійської, але аби нам ніхто з ві-
зантійських послів не мав права казати, що ми їх наслідували й аби ті драбуги 
лиш роти роззявили, як побачать нашу церкву”7. Здивування не полишало пись-
менника й упродовж оглядин собору, що вилилося в галицького мемуариста в 
репліку: „…ми мали довго державу серед хвиль Дніпрових, але вона не збуду-
вала ні одного кусника муру, ні для нас на землі, ні для Господа Бога на небі”8. 

О. Назарук залишився одним із тих, хто, виявляючи себе повноцінним 
європейцем, був, як наголошував П. Карманський у Слові вияcнення до Укра-
їнської Богеми, „нам рідні, не скажені модною сьогодні парижоманією і мані-
єю пози європейськости, якою сьогоднішнє покоління так залюбки анонсує свій 
крам “made in Galicia”. Вони були такими, якими виліпив їх з нашої галиць-
кої глини Єгова галицького загалу... Любили свій рідний загумінок, дорожили 
тим, що позитивного й негативного найшли на ньому, бо знали ціну приповід-
ки: «ворона, й за море літала, та все чорна повертала»”9. О. Назарук, подібно до 
молодомузівця П. Карманського, передусім був українцем. 

У  мемуарному творі про подорож Венецією О. Назарук показав, „як він 
склав собі погляд на світ і людей”10 та як філософськи відобразив це крізь релі-
гійний ракурс бачення.

Ставлячи завдання „по правді висказати свою думку”11, автор Венеції одра-
зу ж усвідомив, що пережите в „місті серед моря” „експресіонує”12 його дум-
ку. Для увиразнення побаченого О. Назарук удався до порівняння святинь Ве-

5 К .  Вьолл е ,  Е .  Гр еч ан а я ,  Дневник в России в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ в. как 
автобиографическое пространство, [в:] „Известия Академии Наук” 2002, сер. лит. и яз., т. 61, 
№ 3, с. 27.

6 Примітка .  Тут і далі цитати із джерел Галичини перш. пол. ХХ ст. подаємо відповідно до 
сучасного правопису, однак максимально зберігаючи стиль автора.

7 О .  На з а ру к , Венеція. Катедра св. Марка. Палата дожів, Львів 1934, с. 12.
8 Там  само ,  с. 24.
9 П .  Карман с ь кий , Українська Богема, упорядкув., післямова і примітки П .  Ляшкеви -

ча , Львів 1996, с. 25.
10 Й . –В .  Ґ е т е , Из „Поэзии и правды”…, с. 166.
11 О .  На з а ру к , Венеція… , с. 9.
12 Там  само ,  с. 18.
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неції з тими, які бачив раніше (катедри св. Стефано у Відні, Волоської церкви 
у Львові, собору в Філях — Німеччина), до проведення паралелей між чужою 
й нашою історією. Зокрема, щодо спорудження святинь представниками Ве-
неції і працею П. Конашевич-Сагайдачного, який „урятував Польщу під Хоти-
ном” та „поставив” першу друкарню на Великій Україні. Зауважений автором 

„закон контрасту” дає змогу йому — людині „з країни верби і недолі” (О. Наза-
рук) — протиставити „вицяцькувану і всім, особливо ж багатством, переладова-
ну святиню”13 катедри Марка, розважливість державних мужів Венеції, збірки 
промов і листів чужинців нашій маломовності, іноді невмотивованим думкам 
деяких українських „нігілістів і руїнників”14, „трубадурів руїни”15, якими ба-
чить він соціалістів. Рефреном проходить фраза: „Мир Тобі, Марку, мій Еванге-
листе!”, що потверджує гуманістичне сприйняття пережитого. І разом з низкою 
наведених притч, уривками з Євангелія — віру в розважливість коли не сучас-
них авторові, то наступних поколінь української інтелігенції. Подорожні опи-
си О. Назарука місцями межують зі споминами (автор пригадує події 30-річ-
ної давності, коли „слухав виклади про Венецію у Віденськім університеті”16) 
і денником. На останнє вказують часові означники: „12 липня 1933”17, „Дня 
13 липня 1933 р. о год. три чверті на 10 рано…”18 та ін. Мемуарна Венеція О. На-
зарука насичена записами, звітами про пережите повсякденне. Маємо ретельні 
щоденникові записи, де автор пише, коли конкретно поселився в готелі, зафік-
совано навіть конкретну годину події, яка відбулася, що засвідчує гнучкість ме-
муарного жанру.

Подаючи „думки політичні” щодо руїнників, О. Назарук вносить у Венецію 
чимало белетристичного й публіцистичного матеріалу. А, як відомо, жанрова 
еволюція в мемуаристиці зумовлена „зближенням художнього, публіцистично-
го й наукового образів”19 (Я. Явчуновський). В О. Назарука це відбувається за 
рахунок метафоризації прислів’їв і приказок: „Всюди добре, а в гостях у Божих 
творивах таки найкраще”20, „З порожнього не наллєш і нічого не вичитаєш”21 
і под. Для увиразнення своїх політичних думок автор використовує синекдоху, 
коли критикує „історію публічних виступів всяких Вітиків, буковинських Без-
палків, галицьких Сіяків, наддніпрянських Скрипників і всяких інших Юрин-
ців, Ґадзінських і Лозинських”22, звертається до Володимирів Вікторовичів, які 
пропагували соціалістичну ідею. Мемуарист оригінально вносить біблійний 
елемент: „…нарід… може мати безліч Донцових, Палієвих і всяких інших вічно 
молодих редакторів „Наших Кличів” і при тім може «відроджуватися», поки ар-
хистратиг Михаїл не затрубить, щоб іти вже на Йосафатову долину”23. Мемуа-
рист розмірковує про потребу формування національних структур влади, її по-
шану з боку загалу тощо, з чим варто погодитися.

13 Там  само ,  с. 29.
14 Там  само ,  с. 39.
15 Там  само ,  с. 35.
16 Там  само ,  с. 41.
17 Там  само ,  с. 3.
18 Там  само ,   с. 43.
19 Я .  И .  Явчуно в с кий , Документальные жанры: образ, жанр, структура произведения, 

под ред. П .  А .  Бугаєнко ,  Саратов 1974, с.80. 
20 О .  На з а ру к , Венеція.., с. 264.
21 Там  само ,  с. 108.
22 Там  само ,  с. 123.
23 Там  само ,  с. 109.
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Предметом уваги О. Назарука стає політика („політика — се бритва”24) 
та інші суспільні явища. Мова мемуарного твору викривальна: „… я дякував 
Богу, що я був у Венеції, а не на Соловках, у страшній «Венеції» терпінь на-
рода мого…”25. Автор апелює до читачів, напр., до брата Івана. Дає різкі ха-
рактеристики національним діячам, порівн.: „Донцов — се нігіст і руїнник, 
а не проповідник і ідеолог. Котра нація і котра молодь хоче зійти на пси, то біжить 
за такими «ідеологами»26”27. Підсиленню публіцистичної спрямованості мему-
арів Венеція сприяє образ Азазеля — „страшного демона руїни”28, який „вже 
раз танцював вздовж великого сибірського шляху”29. Автор асоціює його з іде-
єю соціалізму. Письменницьке вміння „глибоко запускатися в нетрі української 
душі й історії”30 дає Назарукові можливість змалювати образ Марка Прокля-
того, який протиставлений Маркові Евангелисту. Демона змальовано як „того, 
що несе в торбі голову рідної матері, котру сам зарізав, і по коліна западається 
в землю під тягарем її… Але він ще не був найгірший з тих, яких видала медом 
і молоком пливуча земля, де вишневі сади як сніг цвітуть…”31. Значно гірши-
ми постають в очах публіциста ті, які „рідну матір зарізали і кажуть до сеї пори, 
що зробили се „задля високої ідеї”, розуміється соціалістичної”32. Такі автори 
були й серед деяких тогочасних редакторів „40-мільйонного народу” України.

Сатиричний пафос наведеного уривка аналогічний до того, що його має 
Meisterwerk (шедевр) М. Хвильового Я (Романтика), один із небагатьох творів 

„трагічного звучання, у яких із вражаючою художньою силою були б відтворені 
роздвоєння реальності та ідеалів” і якому характерна „трагічна розв’язка гли-
бокого внутрішнього конфлікту ідеї і совісті, України і комуніста, художника 
і громадянина”33. 

О. Назарук 1934-го по-своєму оцінює рішення Хвильового звести рахунки 
з життям: „…тепер наші руїнники, наробивши страшної шкоди на спілку з на-
їздниками, стріляються один по другім, замість боротися з ворогом… І се наша 
«патріотична преса» величає як “найлучший протест”, який буцімто “поцілить 
червону Москву!..” Чи не до решти здурніли? Та ж червона Москва рішучо ні-
чого проти того не має, аби ми всі вистрілялися до ноги. Та який се протест? 
Се ж дезертирство…”34. Так автор цитованих слів акцентував потребу активних 
(збройних) форм боротьби.

Позиція О. Назарука щодо формування політичної філософії суспільства 
й держави загалом подібна до позиції іспанського культурфілософа, публіцис-
та, суспільного діяча, представника екзистенціалізму Ортеги-і-Гассета. Анало-
гічно до Ортеги, який „взявся за духовну перебудову Іспанії”: „обставини його 
— іспанські, а погляд — європейський” (Й. Лось)35, за таку ж духовну перебудо-
ву (України) узявся й О. Назарук, і погляд у нього теж був європейський. 

24 Там  само ,  с. 185.
25 Там  само ,  с. 295.
26 О .  На з а ру к , Венеція…, с. 39.
27 Там  само ,  с. 102.
28 Там  само ,  с. 105.
29 Там  само ,  с. 39.
30 Там  само ,  с. 25.
31 Там  само ,  с. 25.
32 Там  само ,  с. 25.
33 Див.: М .  Жулинський ,  Передмова, [в:] Микола  Хвильовий , Твори, у 2 томах, Київ 1990.
34 О .  На з а ру к , Венеція…,  с. 38.
35 Див.: Й .  Ло с ь , Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами пу-

бліцистики, [в:] Вісник Львівського університету, сер. журналістика 2007, вип. 30, с. 12–35.
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У нашого мемуариста вловлюємо турботу про людину, культуру, націю, 
якій він ставив діагноз („Здається, що причина тої нашої німости коріниться 
в лінивстві думки і тупій гордости, нероздільно сплетених між собою”36), тому 
й давав свої рецепти для зміни довкілля („Влада, котра чується зовсім безпечна 
серед людського горя і біди, — се певний і нехибний знак зіпсуття…”37).

Отже, мемуарна Венеція галичанина О. Назарука, одного з найбільших 
українських інтелектуалістів перш. пол. ХХ ст., як зазначили сучасники в опу-
блікованому на його смерть некролозі („Краківські вісті”, 1940), оригінально 
вписалася в європейський літературний контекст подорожнього письменства 
перш. пол. ХХ ст. 

Цей твір засвідчив самобутність західноукраїнської спогадової думки, 
що в перші десятиріччя зазначеного століття прийшла на шляху своєї еволюції 
до вершинних витворів. Саме такими небуденними стали мемуарні подорож-
ні перлини філософського-публіцистичного звучання, написані народженим 
в Україні та вболіваючим за її долю спогадувачем і державником Осипом На-
заруком. 

36 О .  На з а ру к , Венеція…, с. 49.
37 Там  само ,  с. 74.

http://www.mau-nau.org.ua



http://www.mau-nau.org.ua



Зміст

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

М .  Абузарова ,  Суфікси українського походження в антропоніміконі польсько-
укра їн ського прикордоння ..............................................................................................
Ю .  Голоцукова ,  Результатив у системі дієслівної семантики  (на матеріалі укра -
їн ської мови) ....................................................................................................................

А .  Загнітко ,  Н .  Загнітко  Теорія сучасної лінгвоперсонології: рівні й категорії ...
О .  Ільченко , Діалогічний вимір мови ЗМІ (на матеріалі української преси 2000 – 

2015 рр.) ...........................................................................................................................
Ю .  Калужинська ,  Нові вияви жаргонної лексики на позначення негативних про-
цесів у мові сучасної української публіцистики ...........................................................
І .  Козелко ,  Фонетична термінологія в українських граматиках ХІХ – поч. ХХ ст.
Т.  Космеда ,  Степан Руданський — майстер жанру співомовки: розбудова ігрової 
стилістики української мови .........................................................................................
І .  Кочан ,  Питання іншомовних запозичень на сторінках часопису „Рідна мова” ..
Ж .  Краснобаєва-Чорна ,  Здоров’я як цінність у фраземіці: оцінно-емотивна 
специфіка .........................................................................................................................
Л .  Малецкі ,  „У тіні Великого Брата...” — концепт „Росія” (на матеріалі сучас-
ної української преси) ..................................................................................................... 
Р.  Микульчик ,  Складні епоніми української фізичної термінології .........................
О .  Молчко ,  Порівняння з фауноназвою, позначеною біблійною символікою, 
в українській та англійській мовах: перекладознавчий підхід ....................................
П .  Муравска ,  Сімейні цінності в дзеркалі українських паремій ...............................
Т.  Осіпова ,  Національна невербаліка в поетичному мовленні Степана Рудансько-
го .......................................................................................................................................

Х .  Пазюриста ,  Лінгвістична експертиза тексту: зразок актуального аналізу .....
Т.  Панченко ,  Функціонування розмовної дієслівної лексики в мові української 
періо дики початку ХХІ століття .................................................................................
Н .  Піддубна ,  Вербалізація концепту „Бог” у “Байках світових” Степана Ру-
данського..........................................................................................................................
Н .  Поліщук ,  Лексика Майдану на сторінках української преси ...............................
В .  Сліпецька ,  Взаємозв’язок  понять емоційність, оцінка, експресивність — ак-
туальна проблема лінгвістичної теорії емоцій ...........................................................

Л .  Соболь ,  Актуалізація назв літер та похідних від них у сучасній українській 
публіцистистиці .............................................................................................................
Г.  Хирівська ,  Явище синонімії в українській фармацевтичній термінології ..........
Л .  Шевченко ,  Концептуальний простір тексту Нового Завіту ..............................
П .  Юзвікевич ,  Синтаксична характеристика файлів довідки україномовного 
варіанту офісного пакету Microsoft Offi ce ...................................................................

7

15
23

33

41
49

55
69

75

85
91

95
103

109
119

127

133
141

149

155
167
173

183

http://www.mau-nau.org.ua



264 Зміст

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

О .  Бриська ,  Історико-літертурні студії Миколи Зерова...........................................
С .  Войтович ,  Діяльність Івана Кедрина Рудницького в справі українсько-поль-
ського взаєморозуміння в 30-их роках ХХ століття в РП ..........................................

А .  Горнятко-Шумилович ,  Символ тополі в поезії Тараса Шевченка ....................
О .  Дзера ,  Біблійний інтертекст перекладознавчих досліджень Івана Франка .......
Р.  Купідура ,  Постколоніальний аналіз творчості Олексія Чупи ............................. 
В .  Савчин ,  Т.  Остра ,  Стратегія Ігоря Костецького як перекладача драм Вільяма 
Шекспіра Romeo and Juliet і Hamlet ..............................................................................
В .  Соболь ,  Buongiorno, siora mascara! .........................................................................
М .  Федунь ,  Мемуарна Венеція Осипа Назарука в контексті світового письмен-
ства ..................................................................................................................................

191

201
211
219
229

239
249

255

http://www.mau-nau.org.ua



Spis treści

SPIS TREŚCI

 JĘZYKOZNAWSTWO

M. Abuzarowa, Przyrostki proweniencji ukraińskiej w antroponimii pogranicza pol-
sko-ukraińskiego ...............................................................................................................

J. Holocukowa, Forma rezultatywna w systemie semantyki czasownika (na materiale 
języka ukraińskiego) .........................................................................................................  

A. Zahnitko, N. Zahnitko, Teoria współczesnej lingwopersonologii: poziomy i kate-
gorie ..................................................................................................................................

O. Іlczеnkо ,  Dialogiczny wymiar języka mediów (na materiale ukraińskiej prasy lat 
2000–2015) .......................................................................................................................

J. Kałużyńska, Nowe przejawy leksyki żargonowej na oznaczenie procesów negatyw-
nych w języku współczesnej publicystyki ..........................................................................

I. Kozelko, Terminologia fonetyczna w gramatykach ukrainskich XIX – początku ХХ w. .
T. Kosmeda, Stepan Rudanski — mistrz gatunki humoreski: rozwój ludycznej stylistyki 

języka Ukraińskiego ..........................................................................................................
I.  Koczan, Problem zapożyczeń na łamach czasopisma „Ridna mowa” ........................
Ż .  Krasnobajewa-Czorna, Zdrowie jako wartość w jednostkach frazeologicznych: 

specyfi ka oceniająco-emotywna .......................................................................................
Ł .  Małecki, „W cieniu Wielkiego Brata…” —  koncept „Rosja” (na materiale współ-

czesnej prasy ukraińskiej) ................................................................................................. 
R. Mykulczyk, Złożone eponimy ukraińskiej terminologiji fi zycznej .............................
О .  Mołczko, Porównania z nazwą zwierząt o symbolice biblijnej w języku ukraińskim 

i angielskim: ujęcie przekładoznawcze .............................................................................
P. Murawska, Wartości rodzinne w zwierciadle ukraińskich paremii .............................
T. Osipowa, Narodowa specyfi ka niewerbalności w poetyckiej stylistyce Stepana Ru-

danskiego ..........................................................................................................................
K. Paziurysta, Lingwistyczna ekspertyza tekstu: wzór aktualnej analizy .......................
T. Panczenko, Funkcjonowanie potocznej leksyki czasownikowej w języku ukraińskich 

periodyków z początku XXI wieku ....................................................................................
N. Piddubna, Werbalizacja konceptu „Bóg” w „Bajkach switowych” Stepana Rudan-

skiego ................................................................................................................................
N. Poliszczuk, Słownictwo Majdanu na łamach prasy ukraińskiej ...............................
W. Slipecka, Korelacja terminów emocjonalność, ocena, ekspresyjność — aktualne za-

gadnienie lingwistycznej teorii emocji .............................................................................
L. Sobol, Aktualizacja nazw liter oraz ich pochodnych we współczesnej ukraińskiej pu-

blicystyce ..........................................................................................................................
H. Chyriwska, Zjwisko synonimii w ukraińskiej terminologii farmaceutycznej.............
Ł .  Szewczenko, Przestrzeń konceptualna tekstu Nowego Testamentu ..........................
P. Jóźwikiewicz, Charakterystyka syntaktyczna plików pomocy ukraińskiej wersji pa-

kietu Microsoft Offi ce .......................................................................................................

7

15

23

33

41
49

55
69

75

85
91

95
103

109
119

127

133
141

149

155
167
173

183

http://www.mau-nau.org.ua



266 Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

O. Bryska, Badania historycznoliterackie Mykoły Zerowa .............................................
S. Wójtowicz, Działalność Iwana Kedryna Rudnickiego na rzecz porozumienia ukra-

ińsko-polskiego lat 30 XX wieku w II RP .........................................................................
A. Horniatko-Szumiłowicz, Symbol topoli w poezji Tarasa Szewczenki ....................
О .  Dzera, Biblijny intertekst przekładoznawczych badań Iwana Franki.........................
R. Kupidura, Postkolonialna analiza twórczości Ołeksija Czupy .................................. 
W. Sawczyn, T. Ostra, Strategia Igora Kosteckiego jako tłumacza sztuk Williama Szekspi-

ra Romeo i Julia i Hamlet ................................................................................................
W. Sobol, Buongiorno, siora mascara! ...........................................................................
M. Feduń ,  Wenecja w pamiętnikach Osypa Nazaruka w kontekście literatury powszech-

nej .....................................................................................................................................

191

201
211
219
229

239
249

255

http://www.mau-nau.org.ua



Contents

CONTENTS

LINGUISTIC STUDIES

M. Abuzarowa, Suffi xes of Ukrainian Origin in the Anthroponymy of Polish-Ukrainian 
Borderlands.......................................................................................................................

Y. Holotsukova, Resultative in the System of Verb Semantics (on the material 
of the Ukrainian language) ..............................................................................................

A. Zahnitko, N. Zahnitko, Modern Language Personality Theory: Levels and Cat-
egories ..............................................................................................................................

O. Ilchenko, Dialogic Aspect of the Language of Mass-media (on the material 
of Ukrainian mass-media of 2000 – 2015) .......................................................................

Y. Kaluzhynska, New Detects of Slang for Marking Negative Processes in the Lan-
guage of Modern Ukrainian Periodicals ..........................................................................

I.  Kozelko, Phonetic Terminology in Ukrainian Grammars of the ХІХth – the begin-
ning of the ХХth Century ..................................................................................................

T. Kosmeda, Stepan Rudanskiy, the Master of Chants: the Development of Playful 
Stylistics of the Ukrainian Language ................................................................................

I.  Kochan, Problems of Foreign Words in the Pages of the Periodical „Ridna Mоwа” .
Z. Krasnobaieva-Cnorna, Health as a Value in the Phrasemics: the Evaluative-Emo-

tive Specifi city ...................................................................................................................
L. Malecki, „In the Shadow of a Big Brother…” — the Concept of „Russia” (on the 

material of modern Ukrainian newspapers) ..................................................................... 
R. Mykulchyk, Complex Eponyms of Ukrainian Physical Terminology ........................
O. Molchko, Similes with a Fauna Constituent, Marked by Biblical Symbolism, 

in Ukrainian and English: Translation Studies Approach ...............................................
P. Murawska, Family Values Refl ected in Ukrainian Proverbs and Sayings ..................
T. Osipova, Nationally Specifi ed Non-Verbal Means in Stepan Rudanskiy’s Poetic 

Speech ...............................................................................................................................
K. Pazyurysta, Linguistic Text Expert Examination: Actual Analysis Sample ............... 
T. Panchenko, The Functioning of Verbal Conversational Vocabulary in the Ukrainian 

Language Periodicals of the early ХХІst Century .............................................................
N. Piddubna, Verbalization of the Concept „God” in „Bajky Svitoviji” by Stepan Ru-

dansky ...............................................................................................................................
N. Polishchuk, Vocabulary of Maidan in Ukrainian Press ............................................
V. Slipetska, The Correlation of Notions of Emotionality, Evaluation, Expressiveness 
— a topical Problem of a Linguistic Theory of Emotions .................................................

L. Sobol, The Actualisation of Letters Names and their Derivatives in Modern Ukrai-
nian Publicist Style ...........................................................................................................

H. Khyrivska, The Phenomenon of Synonymy in Ukrainian Pharmaceutical Termi-
nology ...............................................................................................................................

L. Shevchenko, Conceptual Space of the New Testament’s Text ....................................
P. Jóźwikiewicz, The Syntactic Structure of Help Files of the Ukrainian Version 

of Microsoft Offi ce Software .............................................................................................

7

15

23

33

41

49

55
69

75

85
91

95
103

109
119

127

133
141

149

155

167
173

183

http://www.mau-nau.org.ua



268 Contents

LITERATURE STUDIES

O. Bryska, Mykola Zerov’s Studies of the Literature History ..........................................
S. Vuitovich, Kedryn Rudnicki’s Activity in the Field of Ukrainian-Polish Mutual Un-

derstanding in the 30s of the ХХ th Century in the Polish-Lithuanian Commonwealth ..
A. Horniatko-Szumiłowicz, The Symbol of Poplar in Taras Shevchenko’s Poetry .....
O. Dzera, Biblical Intertext of Translation Studies Research by Ivan Franko ................
R. Kupidura, A Post-colonial Analysis of Oleksiy Chupa’s Novels ...............................
V. Savchyn, T. Ostra, Ihor Kostetskyi’s Strategy as a Translator of William Shake-

speare’s Plays “Romeo and Juliet” and “Hamlet” ..........................................................
V. Sobol, Buongiorno, Siora Mascara! ............................................................................
M. Fedun, Memoir “Venice” of Osyp Nazaruk in the Context of the World of Writing ..

 

191

201
211
219
229

239
249
255

http://www.mau-nau.org.ua




