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Н. А. Баракатова
ПРОЯВИ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ
ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КНИЖНИХ СТИЛЯХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Проаналізовано відхилення від лексичних і граматичних норм української
літературної мови як результат російсько-української інтерференції у книжнописемних стилях.
Ключові слова: суржик, лексичні норми, граматичні норми, росіянізми,
книжно-писемний стиль.
Проанализированы отклонения от лексических и грамматических норм
украинского литературного языка как результат русско-украинской интерференции в книжно-письменных стилях.
Ключевые слова: суржик, лексические нормы, грамматические нормы,
россиянизмы, книжно-письменный стиль.
The article is devoted to the analysis of deviations from the lexical and
grammatical norms of literary Ukrainian as result of Russian-Ukrainian
interference in book-writing styles.
Key words: maslin, lexical norms, grammatical norms, book-writing style.

Серед багатьох хвороб сучасного українського суспільства чи
не найболючішою є проблема низької загальної культури громадян, яка виявляється між іншим і в зниженні культури усного
мовлення й писемної мови. Тому зародки суржикізації, які становили загрозу українській літературній мові ще наприкінці
ХХ ст., почали вивчатися лінгвістами вже за часів Радянської Ук Баракатова Н. А., 2012
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раїни. Однак, починаючи з того часу, криза якості мови пересічного українця не лише не пішла на спад, а навпаки загострилася.
Незважаючи на здобуття державної незалежності Україною, національна мова титульної нації досі не посіла панівного місця
в українському суспільстві, її розвиток відбувається через подолання таких явищ, як лінгвопуризм, сленгізація, а також регіональні польсько-українська та російсько-українська інтерференція.
Термін інтерференція, на думку О. Тараненка, уживається як
у значенні «відхилення від норм й системи другої мови під
впливом рідної» [11, c. 225], так і «для позначення її наслідків»
[11, с. 226]. Мовленнєвою помилкою, відхиленням від стандартів
рідної мови кваліфікує її О. Селіванова [6, с. 192], а крайнім виявом
інтерференції з негативним забарвленням вважає суржик, що був
предметом вивчення у чималій кількості наукових розвідок.
Формою просторіччя вважає суржик В. Труб [10, с. 54], причому невпорядкованою, безсистемною, здатною хаотично, непередбачувано змінюватися; Л. Масенко визнає його перехідним
різновидом мовлення, «в якому руйнується система первинної,
вже засвоєної мови, а місце порожніх ланок заповнюють елементи новозасвоюваної мови» [2, с. 29]. Підкреслюючи семантичну й понятійну дифузність терміна суржик у лінгвістичній терміносистемі, Л. Ставицька обстоює думку про те, що він є мовою,
«що постала в результаті міжмовної суперінтерференції з необхідним набором соціальних, регіональних та ідіолектних диференційних ознак» [8, с. 274]. Визнаючи за суржиком розпізнавальні ознаки сучасної української спільноти, який «не вельми
зважає на вимоги норми» [4, с. 23], В. Радчук послуговується терміном «українсько-російська мовна мішанка» [там само], очевидно, калькуючи польське mieszanka językowa, а також «недопереклад», мотивуючи останню дефініцію тим, що правлення
суржику цілком «сходить за переклад, принаймні – за допереклад
того, що гідне назви недопереклад» [4, с. 25]. Як варіант розмовно-побутової мови неосвічених прошарків населення розглядає суржик О. Шаблій, відзначаючи, що на сучасному етапі він
перейшов кордон розмовної мови і являє собою «давно звичний,
змішаний російсько-український варіант спілкування» [13, с. 279].
Відомий фахівець з питань української мови та культури
мовлення О. Сербенська наголошує на тому, що «суржик – жива
4
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модель нового мовоутворення шляхом взаємозмішування двох
слов’янських наріч – українського і російського, своєрідна лінгвістична мутація» [7, с. 140], але він не становить стабільної системи, оскільки, на думку дослідниці, це «мова безладу, де значної
руйнації зазнають граматичні форми української мови, синтаксичні конструкції деформуються, переважають російські слова,
але зі значною модифікацією звукової форми» [7, с. 141].
Для позначення елементів суржику і до сьогодні триває пошук термінологічного еквівалента: починаючи від запропонованого В. Чапленком гібридна мовна одиниця [12, с. 11], О. Рудою
ненормативні русизми [5, с. 9], через заперечення одиниці русизм
у зв’язку з двозначністю як на позначення назв російських реалій,
так і для слів, що «порушують норми культури української мови»
[1, с. 172] до росіянізм та росіїзм [9, с. 161] і до нейтральної, семантично недиференційованої словосполуки «суржикове слово»,
якому, за твердженням Л. Ставицької, віддає перевагу сучасна
мовознавча практика [8, с. 273].
Основними важелями на шляху подолання сучасного українсько-російського мовного гібрида мають стати, на нашу думку,
по-перше, самодисципліна і свідомий контроль з боку кожного
носія мови за власним мовленням, небайдужість до нього, мовна
охайність; по-друге, чітка позиція держави в проведенні мовної
політики, як це засвідчила історія різних європейських країн. Наприклад, мовою науки в Росії аж до кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.
визнавалася виключно латина, що викликало небажання професури Московського університету переходити на викладання предметів російською мовою, хоча після спеціального указу імператриці її було запроваджено як єдино можливу. Певний захист
самобутності національної мови забезпечено новітнім польським
законом про мову 1999 р. Відповідно до нього всі угоди із зарубіжними партнерами укладаються з польської сторони виключно
польською мовою, а державні чиновники мають бездоганно володіти її літературним варіантом, оскільки мову титульної нації
в Польщі оголошено державною й культурною цінністю та економічною категорією.
Що ж до самоконтролю носіїв мови, то незаперечним є той
факт, що між рівнем мовної культури, загальної культури й рівнем
освіченості існує пряма залежність і співмірність. Адже інтелектуальна діяльність, на думку Л. Мацько, – це «не тільки подолання опору матеріалу пізнання, а й опору душі та власного
Український смисл, 2012, № 2

5

Н. А. Баракатова

мислення, суспільних стереотипів і соціальної байдужості, матеріальної скрути й моральної та розумової інертності» [3, с. 2].
Набуваючи мовної досконалості, кожен з нас проходить кілька
етапів. На першому з них – рівні мовної правильності – виробляються навички орфографії, орфоепії та пунктуації, уміння добирати влучні слова й будувати з них речення. Цього базового
рівня людина має досягти ще під час навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, однак навіть такими здобутками може
похвалитися далеко не всякий сучасний випускник середньої
школи. Відповідно проблема переноситься до вищої школи, а то
і до подальшого професійного майбутнього. Не останню роль при
цьому відіграє білінгвізм і диглосія, які є «провокаційними» чинниками багатьох лексико-граматичних помилок і появи мовних покручів.
Мета нашої статті полягає у виявленні й аналізі лексичних
та граматичних помилок у вербальних одиницях і похідних від
них, які трапляються в текстах книжно-писемних стилів сучасної
української мови. Беззаперечну актуальність такої розвідки зумовлює той факт, що кожна помилка, активно поширена сьогодні,
має шанс стати нормою завтра.
Основне смислове навантаження в реченні несуть дієслова та
іменники як найдавніші й найбільш часто вживані групи слів, а тому
їх правильному вибору необхідно приділяти особливу увагу. На
жаль, ще й досі трапляється чимало випадків порушення граматичних норм української мови, і зокрема в дієслівному керуванні
і в керуванні віддієслівних іменників, наприклад: не знаходиться
підтримки замість не знаходить підтримки; радикальні зміни, які
потребує суспільство замість яких потребує; замість завдання
концентрації, а не його заміні необхідно вживати його заміни;
правомірно не норми, правила, порядок, за якими узгоджується… а,
з якими узгоджується; замість рух, який переслідує метою слід
говорити переслідує мету; правильно зневага до сім’ї і друзів, а не
зневага сім’єю і друзями; до крок зміцнення вертикалі нормативним
буде крок до зміцнення; замість ще потребує на ретельне дослідження треба вживати потребує ретельного дослідження тощо.
Однак чи не найчастіше трапляються мовні покручі, зумовлені помилками, пов’язаними з функціонуванням вербоїдних
форм. Спостерігаємо як уживання малопродуктивних для української літературної мови дієприкметникових форм із суфіксами
-уч-(-юч-), -ач-(-яч-), зокрема Внесення рідкого гною проводиться
6
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за допомогою буксируючого танкера; Першого грудня того
ж року переважаюча більшість українського суспільства зробила свій вибір; Тому для викликання чіткіших образів крові або
вогню, надихаючих або болісних спогадів використовують варіацію денотативних і конотативних значень певних мовних знаків;
Існують 5 видів читання: проглядове, ознайомлююче, вивчаючє,
пошукове, критичне; Розробка і впровадження попереджуючих
заходів у період вегетації сільськогосподарських культур, так
і надмір описових конструкцій, якими намагалися замінити невластиві українській нормативній граматиці активні дієприкметники теперішнього часу, напр.: Читання – рецептивний вид
мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається…; Об’єктом такого читання є вивчення
інформації, що дається в тексті, а не мовного матеріалу; або
ж намагання загалом уникнути однослівного способу передачі
значення вербоїдів цього типу: Відомості про систему мови, яку
вивчають, та правила поєднання й використання одиниць, які
вивчаються, можуть бути задані і в системі мовних зразків;
Актуальним є фактографічний аналіз матеріалу, що накопичився; Критичне зіставлення фактичних висловів і висловів, що
відкориговані, було б важливою допомогою проектувальнику реклами; Перелік граматичних понять, які відсутні в рідній мові
студента. (Решту помилок тут і далі не виправляємо і не рецензуємо,
залишаючи авторську версію речень. – Н. Б.)
Насправді останні живомовні тенденції української мови
засвідчують витіснення з ужитку колишніх активних дієприкметників не тільки у власне дієприкметникому значенні, як це
було раніше, а й у похідних прикметниковому та іменниковому із
заміною їх на віддієслівні іменники, прикметники або лексичні
одиниці з іншими коренями. А, отже, варто було б сказати танкер-буксир; піднесених спогадів; переважна більшість; розуміння
прочитаного; читання ознайомлювальне і навчальне; попереджувальні заходи. Не завжди виправданим і доречним способом передачі значення російськомовного дієприкметника є заміна його на
означальну підрядну конструкцію, яка призводить не лише до
ускладнення сприйняття змісту повідомлюваного, але й надто
акцентує увагу саме на її значенні, відсуваючи, таким чином,
у тінь решту семантики речення. Такі випадки лінгвістичної
«гіперкоректності» можна ліквідувати шляхом залучення форм
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пасивних дієприкметників, приміром: вивчення наведеної в тексті інформації; система виучуваної мови та її одиниць; аналіз
накопиченого фактичного матеріалу; а тим більше, якщо дієприкметникові форми вже використано для побудови залежної частини складнопідрядного речення: граматичних понять, відсутніх
у рідній мові студента; зіставлення фактичних і відкоригованих
висловів. Проте в окремих випадках означальне речення – єдино
можливий спосіб уникнути суржикової одиниці, напр.: Система
мовних зразків дозволяє дотримати вимог, які висуваються методикою до цілісних мовних одиниць навчального матеріалу (замість
Система мовних зразків дозволяє дотримати вимог, пред’явлених
методикою до цілісних мовних одиниць навчального матеріалу).
Тексти наукового та офіційного ділового стилів доволі часто
хибують уживанням лексеми даний у невластивому для української
мови дієприкметниковому значенні: Даний контракт укладений
у двох примірниках; У даному контексті слід знову згадати про
сучасну риторичну науку; В одиницях навчання враховується комплекс операцій, яким підлягає даний мовленнєвий матеріал в природному акті мови; Дана технологія передбачає накопичення на
поверхні ґрунту пожнивних решток культур; Виділення окремих
сфер у даному випадку є неправильним, адже семантика дієслова
дати, від якого твориться цей вербоїд, передбачає діяча, але хто
дав цей контракт чи мовленнєвий матеріал? Нормативно такі
значення передають займенники цей, такий, отже, у наведених
прикладах варто було б ужити цей контракт, такий мовленнєвий
матеріал, ця (така) технологія та у цьому разі відповідно.
А слово дані вживають стосовно математики, техніки чи статистики, як-от: Для розрахунку брались реальні аналітичні, а не довідкові дані вмісту NPK; Технічні дані культиватора; У цій задачі
невідомі дані знаходимо за формулою. У деяких випадках цей
росіянізм творить загалом не властиві українській мові звороти, які
можна передати, цілком уникаючи лексеми даний, наприклад,
речення На даний час АТЗТ «NN» уже входить у міжнародну
асоціацію з нульової технології в Канаді доречніше було б побудувати так: На сьогодні АТЗТ «NN» уже входить до міжнародної асоціації з нульової технології в Канаді.
Ще одним проявом русифікації в текстах книжних стилів
української мови можна назвати конструкції складеного присудка
з нульовою зв’язкою, частиною якого є дієприкметник (переважно у формі середнього роду), особливо якщо присудок пере8
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дує підметові, тоді як для передачі змісту таких синтаксем існують питомо українські присудкові форми на -но(-ено), -то. Значить, замість У наступному році в господарстві заплановане будівництво насіннєвого заводу варто було б ужити у господарстві
заплановано будівництво; у реченні У господарстві створений
спеціальний підрозділ, який займається контролем якості кормів
природніше б звучало створено спеціальний підрозділ; конструкція У кожному оголошенні, що аналізується, присутні сліди застосування одного або одночасно декількох із вказаних засобів
виглядала б набагато коректніше в такій редакції: У кожному
аналізованому оголошенні простежуємо вплив одного або одночасно декількох із зазначених засобів; а присудкова форма покладена в такому прикладі, як В основу мовного зразка покладена
структурна схема, яка дає можливості варіювання лексичного
змісту модельної фрази має бути оформленою безособовим предикатом покладено, який керує формою знахідного відмінка іменника та узгоджених із ним слів (структурну схему).
Нерозмежування близькозначних дієслів і похідних від них
спостерігаємо в появі таких покручів, як: навчання має вимушений характер (замість примусовий), придбаючи відчуття господаря (доречнішим було б набуваючи почуття або почуваючи
себе господарем), жадання знань (замість жадоба знань), на заключення слід додати (варто на завершення), структури ускладнюються за рахунок розповсюджувачів (треба поширювачів, адже
в дієслові розповсюджуватися помітнішим є відтінок дії активного
суб’єкта, а слово поширюватися доречніше, коли йдеться про абстрактні поняття (інтереси, ініціатива, світогляд, швидкість проникнення звуку, світла тощо), вимагає знаходження особливих критеріїв оцінки (слід сказати добору критеріїв оцінки) та ін.
Таким чином, дібраний нами матеріал (зокрема й не оприлюднений у цій праці) засвідчує пов’язані з чистотою й правильністю сучасних українських лексико-граматичних форм серйозні
проблеми, які продовжують множитися, незважаючи на безліч
праць визнаних, авторитетних фахівців із питань культури мови.
Очевидно, найпершим кроком у викоріненні таких проблем має
все-таки стати посилення вимог до базової, шкільної освіти,
оскільки порушення загальноприйнятих лінгвістичних звичаїв
і зразків, якими є граматичні, лексичні та інші правила, бере свої
початки ще на середній ланці освіти. Не зайвим, а цілком виправданим видається також запровадження суворих і послідовних
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карних заходів щодо порушників законів мови, а також свідома
лінгвістична самодисципліна кожного мовця, що в сукупності дасть
новий шанс для збереження національної самобутності української
мови навіть в умовах близькоспоріднених мовних контактів.
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КОРЕЛЯЦІЯ ЯК ВИД
СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ
МІЖ КОМПОНЕНТАМИ
АПОЗИТИВНОГО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Подано погляди лінгвістів на синтаксичний зв’язок між частинами апозитивного словосполучення. У багатьох працях з синтаксису, вишівських та
шкільних підручниках зв’язок між базовим словом і словом-конкретизатором
в апозитивних словосполученнях уважається узгодженням, а конкретизуючий іменник – неузгодженим означенням. Авторка, наводячи відповідні
аргументи, вважає цей зв’язок кореляцією.
Ключові слова: синтаксис, словосполучення, семантико-синтаксичні відношення, апозитивні словосполучення, тип міжслівного зв’язку, кореляція,
узгодження, прикладка.
Рассматриваются взгляды лингвистов на синтаксическую связь между
частями аппозитивного словосочетания. Во многих работах по синтаксису,
вузовских и школьных учебниках связь между базовым словом и словомконкретизатором аппозитивного словосочетания считается согласованием,
а конкретизирующее существительное – несогласованным определением.
Автор, приводя соответствующие аргументы, считает эту связь корреляцией.
Ключевые слова: синтаксис, словосочетание, семантико-синтаксические
отношения, аппозитивные словосочетания, тип связи между словами, корреляция, согласование, приложение.
The paper considers the views of linguists at the syntactic relationship
between the parts appozitivnogo phrase. Many papers in syntax, college and school
textbooks, contact between the base word and word-combinations is konkretizatorom
appozitivnogo alignment, and specifying the noun – definition of inconsistent.
The author, citing the relevant arguments, considers this relationship correlation.
Key words: syntax, phrase, semantic and syntactic relationships appozitivnye
phrase, type of connection between words, correlation, agreement, application.

Серед розділів науки про мову синтаксис займає вершинне
положення. Синтаксичний рівень забезпечує кінцевий, організований за законами логічного мислення етап формування основної
одиниці мови комунікативного рівня – речення (висловлення).
 Баранник О. Ю., 2012
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Предметом синтаксису як науки є речення і словосполучення.
Якщо мати на увазі традиційний поділ одиниць мови на будівельні (фонема, морфема), номінативні (лексема) і комунікативні
(речення), то словосполучення є своєрідним посередником між
реченням і дореченнєвими одиницями мови, між одиницями з комунікативним статусом і одиницями будівельними та номінативними.
Словосполучення вивчається в синтаксисі як структурна одиниця, що найбезпосередніше пов’язана з процесом формування
речення, становить останній етап у лінійному структуруванні
речення. Словосполученням закінчується докомунікативний етап
структурування мови й починається етап лінійного оформлення
речення. Словосполучення становить синтаксично оформлену
будівельну одиницю мови (категорія синтаксичного словосполучення представляє набір великої множини абстрактних моделей складних найменувань). З іншого боку, словосполучення вже
є фрагментом речення, тобто логічно й граматично організованою, лексично конкретизованою лінійною послідовністю таких
взаємозв’язаних мовних фрагментів.
Питання про словосполучення має у східнослов’янському
мовознавстві відносно тривалу історію, але багато чого й досі
залишається дискусійним. Одним із таких дискусійних питань
є проблема визначення типу внутрішньо-словосполучного рівня
зв’язку слів у словосполученнях з апозитивними синтаксичними
відношеннями. У пропонованій статті ставимо за мету висвітлити
власний погляд на це питання.
Уважаємо за потрібне торкнутися проблеми класифікації словосполучень за семантико-синтаксичними відношеннями. Між
словами в словосполученні встановлюються семантико-синтаксичні відношення, у яких діалектично відображається взаємодія
явищ об’єктивної дійсності і через які забезпечується процес формування лінійної структури висловлення. Семантико-синтаксичні
відношення – це системно відтворені в лінгвістичних узагальненнях відношення дії та її суб’єкта, дії та її об’єкта, дії і способу її
реалізації, предмета і його ознаки.
Аналіз семантики синтаксичних відношень між словами є од12
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ним із суттєвих аспектів учення про словосполучення. Це питання розглядалося багатьма лінгвістами – Л. Теньєром [12],
В. Г. Адмоні [1], Н. С. Валгіною [3], О. С. Мельничуком [10],
І. Р. Вихованцем [4], А. П. Загнітком [6], Г. М. Удовиченком [13],
К. Ф. Шульжуком [14] та ін., проте одностайної думки щодо визначення типів словосполучень за семантико-синтаксичними відношеннями й досі немає. Оскільки аналіз основних підходів до
виділення типів словосполучень за семантико-синтаксичними
відношеннями, які склалися в сучасному мовознавстві, не є метою нашої розвідки, зазначимо лише, що залежно від типу семантико-синтаксичних відношень між компонентами словосполучень, останні поділяються на предикативні, атрибутивні, об’єктні,
адвербіальні, апозитивні, партитивні [2].
Предметом нашої уваги є розгляд граматичного зв’язку між
компонентами в апозитивних словосполученнях.
Апозитивні синтаксичні словосполучення (гр. á – префікс, що
означає відсутність, і лат. positio – положення, розташування) –
це бінарні поєднання слів, один із компонентів яких служить
другою (вужчою, конкретнішою) назвою предмета, вираженого
опорним словом. Іншими словами, це відношення між прикладкою і пояснюваним нею іменником. З певним наближенням можна сказати, що в цих словосполученнях знаходять мовне втілення
гіперо-гіпонімічні, або родо-видові, зв’язки об’єктів навколишньої дійсності (гр. hipér – над, зверху, hipó – під, знизу, ónima –
ім’я), наприклад: ріка Кубань, Хорол-річка, місто Запоріжжя,
шахта «Центральна», станція Синельникове, село Кам’янка,
роман «Вершники», космодром Байконур, газета «Зоря», письменник В. Винниченко, поет-пісняр, льотчик-космонавт, воїн-десантник, літак-перехоплювач, сержант Козаков, учні-підлітки,
студенти-мовники, учитель-словесник, лікар-терапевт, інженермеханік.
Конкретизуюче слово може давати художню характеристику
базовому поняттю: ячмінь-колосій, вітер-володар, роса-сльоза,
хвилі-коні, сяйво-золото, сон-дрімота.
До апозитивних словосполучень необхідно віднести й конструкції з лінійно-параметричними характеристиками об’єкта, наУкраїнський смисл, 2012, № 2
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званого опорним словом: експрес Дніпропетровськ – Київ, автомагістраль Харків – Сімферополь, автобус Кривий Ріг – Дніпропетровськ – Шахтарськ, нафтопровід Уренгой – Ужгород,
ракета земля – повітря – земля, телеміст Київ – Одеса, перегін
Верхівцеве – П’ятихатки, колекція [одягу] весна – літо.
У багатьох працях з синтаксису, вишівських та шкільних
підручниках зв’язок між базовим словом і словом-конкретизатором в апозитивних словосполученнях уважається узгодженням,
а конкретизуючий іменник – неузгодженим означенням (див.: [4;
7–8; 10–11]). Учений Є. В. Кротевич назвав цей зв’язок кореляцією [9, с. 9]. Кореляція (від пізньолат. correllatio – співвідношення) – це взаємозв’язок, формальна взаємовідповідність
мовних елементів (у нашому випадку – опорного слова і словаконкретизатора). Уважаємо, що така кваліфікація більш адекватно, ніж інші визначення, відображає специфіку зв’язку між компонентами бінарного іменникового словосполучення.
Поняття кореляції, однак, необхідно уточнити, ураховуючи
особливості апозитивного словосполучення.
Кореляція становить тип міжслівного зв’язку, зумовлений
специфікою бінарно-іменникових номінаційних словосполучень.
Суть корелятивного зв’язку в апозитивних конструкціях полягає
у взаємній змістовій співвіднесеності компонентів на родовидовій (гіперо-гіпонімічній) основі.
Смислову кореляцію на базі родо-видових співвідношень
можуть супроводжувати / або не супроводжувати певні формально-граматичні процеси, зокрема в аспекті родових, числових
та відмінкових категорійних характеристик складників словосполучення. Найбільш незалежними (некорельованими) в апозитивних словосполученнях є форми р о д у пояснювального слова:
місто Київ, озеро Баскунчак, ріка Інгулець, ріка Урал, селище
Петриківка. Часто маємо справу не з узгодженістю родових
форм компонентів, а звичайним збігом їх, що створює ілюзію
формальної (граматичної) погодженості: ріка Волга (пор.: ріка
Дніпро), озеро Онтаріо (пор. озеро Балатон).
Непослідовною є кореляція компонентів словосполучення
з а г р а м а т и ч н и м ч и с л о м . Пор.: місто Черкаси, роман
14
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«Прапороносці», автомобіль «Жигулі» і школа-інтернат –
школи-інтернати, баяніст-самоук – баяністи-самоуки.
Найбільш послідовно корелюються в і д м і н к о в і ф о р м и
к о м п о н е н т і в апозитивного словосполучення: на річці Ворсклі, біля річки Ворскли, за річкою Ворсклою, до річки Ворскли;
у місті Павлограді, біля міста Павлограда, за містом Павлоградом; у місті Мелітополі, біля міста Мелітополя, за містом Мелітополем. Але є комунікативні ситуації, коли навіть у відмінку
кореляція неможлива, наприклад, у деяких сполуках із власною
назвою в позиції залежного компонента: прибути пароплавом
«Тарас Шевченко», у романі «Війна і мир», у повісті «Художник», у поемі «Гайдамаки»; у конструкції з параметричними прикладками: на маршруті Дніпропетровськ – Луганськ. У багатьох
випадках, зокрема в текстах, що стосуються ділової, воєнної,
транспортної сфер, астрономії і под., з метою, наприклад, уникнення двоякого осмислення реченнєвого фрагмента віддається
перевага некоординованим відмінковим формам – прикладковий
компонент подається у формі називного відмінка: на станції
Федорівка, за станцією Знам’янка, на планеті Марс.
Отже, про узгодження як спосіб зв’язку складників апозитивного словосполучення говорити не доводиться. Апозитивні словосполучення – це синтаксично-змістові, конструктивно бінарні
поєднання слів у форматі загальне/індивідуальне способом кореляції граматичних форм іменникових компонентів.
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О. І. Білоусова
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТІВ
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Здійснено огляд праць, що охоплюють коло проблемних питань лінгвістики текстів українського законодавства; простежено процес становлення та розвитку юридичної лінгвістики як науки, що виникла на стику
правознавства та мовознавства.
Ключові слова: юридична лінгвістика, правознавство, юридична термінологія, законодавство, законодавча система.
Проанализирован уровень изучения языка украинского законодательства, осуществлен анализ трудов, охватывающих круг проблемных вопросов
лингвистики текстов украинского законодательства; исследован процесс
становления и развития юридической лингвистики, которая возникла на
стыке правоведения и языковедения.
Ключевые слова: юридическая лингвистика, правоведение, юридическая
терминология, законодательство, законодательная система.
The level of the Ukrainian legislative language was investigated in this
article. The review of works which include the problematic questions of the
Ukrainian legislative texts was made. The process of the juridical linguistics
development as the science which appeared at the boarder of jurisprudence and
linguistics was also investigated.
Key words: the juridical linguistics, the jurisprudence, the juridical
terminology, the legislation, legislative system.

У сучасних умовах побудови нашої держави зміни в галузі
суспільного, політичного й економічного устрою безпосередньо
базуються на національно-правових засадах, тому природним
є процес перегляду та становлення законодавчої бази України,
прийняття нових документів, що регламентують відповідні сфери
діяльності, утверджують норми поведінки членів суспільства
й забезпечують виконання громадянами обов’язкових державних
правових норм та приписів.
Підкреслимо, що право може впливати на волю та свідомість
людей за допомогою мови, що є засобом передачі змісту право Білоусова О. І., 2012
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вих норм. Через мову думка законодавця знаходить зовнішнє
вираження, оформлюється, стає придатною для використання,
доступною для конкретних адресатів.
Безумовно, сучасний період розвитку українського національного законодавства зумовлює поглиблений науковий інтерес
до мови права як особливого, специфічного явища в структурі
сучасної української літературної мови.
На думку А. С. Токарської, «на даному етапі юридична база
правових документів перебуває під пильною увагою представників законодавчих державних структур, причетних до укладання
законів та правових актів, їх затвердження та прийняття, але при
цьому мовна експертиза суттєво відстає від законодавчої. А це,
у свою чергу, позначається не лише на рівні культури, а передовсім – на якості, досконалості законодавчої бази» [8, с. 4].
Вивчення мови законодавчих документів, безперечно, потребує
комплексного підходу, тому зрозуміло, що останнім часом мова
законодавчої бази нашої держави все частіше стає об’єктом
наукових інтересів як учених-юристів, так і вчених-мовознавців.
Така міждисциплінарна природа об’єкта дослідження зумовила
беззаперечну значущість проведеного опису особливостей мови
українського законодавства.
Не випадково в сучасній мовознавчій науці на стику правознавства та лінгвістики з’явився новий напрям – юридична лінгвістика. Цей термін нещодавно введено в науковий обіг знаним
лінгвістом Ю. Ф. Прадідом [6, с. 14]. Як відомо, будь-який науковий напрям з’являється тоді, коли накопичується достатня кількість спеціальних наукових праць із певної проблематики. Результати проведеного аналізу засвідчили, що у вітчизняній і зарубіжній науці чимало зроблено для розв’язання теоретичних
і практичних проблем, що перебувають на стику правознавчої та
лінгвістичної наук, пов’язаних із удосконаленням правотворчого
процесу та мовного його оформлення, свідченням чого є численні
праці, опубліковані як в Україні, так і за її межами. Тож як окрема міжгалузева наука юридична лінгвістика виникла в нашій
країні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., коли на сторінках авторитетних юридичних видань почали регулярно друкуватися наукові
праці під рубриками «Право про мову» і «Мова про право».
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Помітну роль у становленні вітчизняної юридичної лінгвістики відіграли праці таких мовознавців, як Ю. Ф. Прадід,
Н. В. Артикуца, М. Я. Брицин, В. Г. Рогожа, В. С. Венедиктов,
С. П. Кравченко, З. А. Тростюк, В. Я. Радецька, Л. І. Чулдіна,
А. С. Токарська, М. І. Мельник та ін.
Професор Ю. Ф. Прадід справедливо зауважив, що в радянські часи дослідженням проблем юридичної лінгвістики не приділялося достатньої уваги, особливо з боку вчених-юристів.
Однак звертається увага на те, що «саме в цей час юридична
лінгвістика почала формуватися як самостійний напрям наукових
досліджень завдяки працям таких відомих радянських ученихправознавців, як А. С. Піголкін, Є. І. Подголін, В. М. Савицький,
А. А. Ушаков та ін.» [6, с. 22].
Потрібно сказати, що в радянській і пострадянській науковій
традиції ця проблема розглядалася й продовжує розглядатися переважно в плані взаємодії мовознавства та правознавства. Зокрема
А. С. Піголкін правомірно звертає увагу на те, що одна із причин
недостатнього рівня вивчення мови законодавства полягає в тому, що під час аналізу юристи неповною мірою послугувалися
даними лінгвістики, у результаті їхні роздуми про мову права
зводилися переважно до висновку, що «закони слід писати чітко,
коротко і зрозуміло» [10, с. 7]. На думку дослідника, проблему
мови законодавства може вивчати й учений-юрист і вчениймовознавець, але при цьому аспекти дослідження будуть різними,
тому що «юрист дасть правовий аналіз законодавства, використовуючи елементарні лінгвістичні поняття, а лінгвіст основну увагу
зверне на спеціальні питання мовознавства, використовуючи для
цього законодавство як ілюстративний матеріал» [10, с. 4].
За словами Ю. Ф. Прадіда, «сьогодні доводиться констатувати, що відсутність у вітчизняному правознавстві монографічних праць з теоретичних проблем юридичної лінгвістики стала
істотною перешкодою на шляху активізації прикладних досліджень, пов’язаних з удосконаленням лінгвістичного забезпечення правотворчого процесу, правотлумачної та правозастосовної практики в Україні» [5, с. 254]. Не менш актуальними проблемами юридичної лінгвістики є теоретичні питання мовного забезпечення процесу правового регулювання, мовного тлумачення
норм права, які дотепер не отримали належного висвітлення в науці.
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Варто відзначити, що останніми роками приділяється чимало
уваги проблемам удосконалення юридичної термінології. Тож
лексичний склад мови сучасного українського законодавства,
особливості функціонування юридичної термінології є більш
дослідженими в науці порівняно з іншими аспектами вивчення
мови законодавчих актів нашої держави. Насамперед потрібно
назвати праці дослідників Н. С. Барабашевої, Н. М. Івакіної,
О. О. Ходаковської, О. Р. Чмир, Н. В. Артикуци, А. С. Токарської,
С. П. Кравченка, В. Я. Радецької, З. А. Тростюк, Г. А. Сергєєвої,
Г. С. Онуфрієнко, Н. С. Трач, В. М. Савицького та ін.
Виняткову цінність у досліджуваному контексті становить
наукова розвідка з юридичної лінгвістики З. А. Тростюк «Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу
України», яку можна вважати однією з перших праць, написаних
на стику юриспруденції й лінгвістики. Безумовно, процес державотворення в Україні вимагає негайного вдосконалення мовного
забезпечення законодавчих процесів, бо якість закону більшою
мірою залежить від його мовної довершеності. Тому не випадково
предметом дослідження в дисертаційній роботі З. А. Тростюк є поняттєво-термінологічний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України, до якої юристи звертаються в першу чергу,
кваліфікуючи злочини. «Недоліки понятійного апарату Особливої
частини Кримінального кодексу України, – справедливо зауважує
З. А. Тростюк, – істотно утруднюють роботу слідчих, прокурорів,
суддів, є джерелом помилок у кваліфікації, безпосередньо відображаються на долях людей, щодо яких застосовується закон…»
[9, с. 7]. Чимало уваги в дисертації З. А. Тростюк приділяється
зіставленню поняттєво-термінологічного апарату Особливої
частини Кримінального кодексу України з поняттєво-термінологічними апаратами теорії кримінального права, міжнародних
актів кримінально-правового характеру, Загальної частини Кримінального кодексу України, інших галузей законодавства. Предметом особливої уваги є аналіз мовних фактів, які негативно
впливають на точність, зрозумілість, стислість поняттєво-термінологічного апарату Особливої частини Кримінального кодексу України, як, власне, і кодексу загалом.
Становить інтерес також дисертаційна розвітка «Мова як фактор правоутворення та законотворення», здійснена С. П. Крав20
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ченком. Обґрунтовуючи актуальність дисертації, автор стверджує, «що необхідність поліпшення якості законів підвищує
вимоги до правничої техніки створення нормативно-правових
актів, зокрема їх мовного оформлення. Саме втілення ідеї в мовну
форму є вихідним пунктом матеріалізації закону й основою набрання законом чинності» [2, с. 1]. Актуальність і новизна дослідження С. П. Кравченка очевидна, бо у вітчизняній правознавчій науці дотепер не одержали належного висвітлення
проблеми права, законодавчої техніки на національній мовній
основі. Автор дисертації досліджує мову як першооснову формування національної правничої системи з такими її елементами, як
законодавство, судова практика, правнича ідеологія та ін., розкриває вплив мовного фактора на процеси правоутворення та
законотворення. «Право не може регулювати будь-які суспільні
відносини чи поведінку людей, – робить висновок С. П. Кравченко, – не отримавши формалізованого, саме мовного вираження» [2, с. 7].
Предметом уваги в дисертації В. Я. Радецької «Мова науки
криміналістики» [7] є структура термінологічної системи криміналістики, її функціональні особливості. Чимало уваги приділяється проблемам підвищення мовної культури оформлення процесуальних документів. Дослідниця робить акцент на специфіці
мовного оформлення постанов про призначення експертизи, використовуючи результати опитування експертів. Особливу цінність становлять рекомендації щодо принципів моделювання
нових термінів у галузі криміналістики, унормування її термінологічного апарату, які є невід’ємною частиною українського
законодавства як складного системного утворення.
Об’єктом безпосереднього аналізу обрано тексти сучасного
українського законодавства. Незважаючи на те, що поняття законодавство характеризується традиційністю та усталеністю
його використання, однозначного тлумачення цього терміна на
семантичному й загальнотеоретичному рівні в науці й дотепер не
існує. Тож з’ясуємо, що дослідники вкладають у це поняття.
Звернемо увагу на те, що в тексті Конституції України використовується термін «законодавство», але не подається його
чіткого визначення. У юриспруденції, правозастосовній діяльності законодавство трактується у вузькому й широкому знаУкраїнський смисл, 2012, № 2
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ченні. У першому значенні законодавство охоплює лише закони.
Але, ураховуючи положення ст. 9 Конституції України, можемо
зробити висновок, що закони й міжнародні договори України,
ратифіковані Верховною Радою України, є складовою частиною
національного законодавства України. У широкому значенні законодавство – це закони й підзаконні, правові, нормативноправові акти [4]. Звідси й розуміння системи законодавства як
системи всіх чинних нормативно-правових актів.
Отже, у широкому значенні законодавство – це весь комплекс нормативно-правових актів держави, прийнятих у межах
повноважень її правотворчих органів, найважливішим із яких
є закон. У такому розумінні законодавство – це єдина ієрархічна
система правових актів різної юридичної сили. В іншому значенні
під законодавством розуміється вся система нормативно-правових
актів, що приймаються вищими, центральними та місцевими (регіональними) органами державної виконавчої влади та управління. Прихильники такої концепції законодавства вважають, що
це поняття охоплює міжвідомчі, відомчі й локальні акти міністерств, державних комітетів та інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади. Зазначимо, що сучасне законодавство
України як складний соціально-правовий феномен є об’єктом
дослідження й у дисертації «Проблеми колізій у законодавстві
України (теорія і практика)» Д. Д. Лилак [3]. На думку автора
дисертації, законодавство України повинно базуватися на нормативно-правових актах, які мають універсальний характер за
своєю дією в просторі, часі та прийнятих у межах своїх повноважень Верховною Радою України і всеукраїнським референдумом, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також чинних міжнародних договорах. Тож, як бачимо, таке трактування поняття законодавство найбільш широке.
Фахівець у галузі правознавства Д. А. Керімов переконаний,
що «законодавство – це загальна державна воля народу, зафіксована в системі загальнообов’язкових правових принципів та
норм, що регулюють відповідні суспільні відносини, маючи на
меті підтримання правопорядку в суспільстві» [8, с. 15]. Дослідник уважає, що в створенні таких принципів та норм полягає
22
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завдання законотворчості, рівень, успіх та спрямованість, якого
залежить від рівня підготовки законодавця.
Творення закону передбачає дотримання правил граматики.
Надзвичайно важливо також логічно, послідовно викладати в законі правовий матеріал. Статті та її пункти, глави та розділи повинні випливати один з одного, кожне положення закону повинно
бути органічно пов’язане з іншими, і, зрозуміло, інформація не
повинна повторюватися. Іншими словами, закон повинен становити цілісну систему, кожен елемент якої доповнює, конкретизує
чи розвиває попередній і одночасно служить основою для наступних елементів.
Необхідність дослідження сучасних текстів законодавства
безпосередньо пов’язана із процесом удосконалення, підвищення
рівня культури мови національного законодавства, адже точність
і ясність юридичних формулювань, їхнє адекватне мовне втілення, правильне вживання правової термінології багато в чому
визначають ефективність законодавства, сприяючи повноцінному
захисту прав окремих громадян, юридичних осіб, суспільства
й держави.
Досвід вітчизняної законодавчої техніки, а також законодавчої техніки інших держав дозволяє виділити систему її вимог
і прийомів, що підтвердили свою цінність в процесі використання. Необхідно домагатися, щоб закони були точними й дохідливими, щоб мова закону була єднанням законодавчої волі та
думки, щоб у законі були виражені особливості української законодавчої стилістики не лише за змістом, а й за формою.
Отже, проаналізувавши наукові праці, робимо висновок, що
лише лексичний шар законодавчої мови, тобто термінологічна
база законів, зокрема Кримінального кодексу України, є найбільш вивченим у науковій літературі з аналізованої проблематики. Інші аспекти дослідження текстового масиву мови законодавства, зокрема їхньої морфологічної та синтаксичної специфіки, залишаються недостатньо висвітленими в лінгвістичній
науці. Актуальність та необхідність здійснення досліджень такого характеру полягає в тому, що дотримання законів граматики
забезпечить високу якість мови сучасних законодавчих актів,
дозволить удосконалювати національну законодавчу систему
держави в майбутньому.
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АД’ЄКТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ
ЛИСТОВНОЇ СПАДЩИНИ В АСПЕКТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
Епістолярна спадщина українських письменників становить значний
інтерес не лише в царині історико-культурній, але й у власне лінгвістичній. Найкращі зразки епістолярію унікальні своїм темпераментом, манерою ведення писемної розмови зі співбесідником, системою вживання
фразеологічних одиниць.
Ключові слова: аксіологічно орієнтовані фразеологічні одиниці, ад’єктивні фразеологізми, епістолярні тексти.
Эпистолярное наследие украинских писателей представляет значительный интерес не только в историко-культурной области, но и в лингвистической. Лучшие образцы эпистолярия уникальны своим темпераментом, характером ведения письменного разговора с собеседником, системой употребления фразеологических единиц.
Ключевые слова: аксиологически ориентированные фразеологические
единицы, адъективные фразеологизмы, эпистолярные тексты.
Еpistolary heritage was of considerable interest both in historico-cultural
and linguisticssphezes. The best examples of epistolary are unique by temperament, manner of written conversation with a companion, the system of phraseological units usage.
Key words: axiological targeting phraseological units, adjectival idioms,
epistolary texts.

В основі поділу фразеологізмів на класи, як і в лексиці, лежить морфологічний принцип, який доповнюється синтаксичним
і лексико-семантичним. У цій статті підлягатимуть аналізу фразеологічні одиниці, що перебувають у взаємозалежності з прикметниками (далі – ад’єктивні ФО).
Фразеологізми, що співвідносяться з прикметниками, в епістолярних матеріалах функціонують переважно для експресивноемоційної характеристики осіб. Більшість фразеологічних виразів
прикметникового змісту окреслюють у позитивному чи негативному плані ознаки людей. Такі ФО, характеризуючи названу особу, допомагають точніше виділити в ній особливості зовнішності,
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її фізичні якості, властивості національного характеру, психічного складу тощо.
1. Фразеологізми на позначення психічних властивостей
особи та ознак її душевного стану.
В епістолярних текстах функціонує низка прикметникових
фразеологізмів, які як дзеркало національної ментальності відбивають життя, особливості поведінки чи зовнішності людей. Наприклад, такі ФО можуть характеризувати розумово ненормальну, божевільну людину і досить відрізнятися від інших когнітивними емоційно-експресивними ознаками. Професор М. П. Коломієць зазначав, що тут «важливу диференційну роль відіграють
образність стійких зворотів і манера вираження поняття» [2, с. 48].
Так, А. Кримський у листі до Б. Грінченка, уникаючи навіть
згадки слів дурний, нерозумний тощо, використовує ФО не всі
дома – «хто-небудь дурний, недоумкуватий» [10, с. 153]: «Заложуся, що Ви зараз погадаєте, що в мене не всі вдома, але Ви
помиляєтеся, я тоді був зовсім здоровісінький, а це в мене виявляється таким способом патріотизм...» [4, с. 71]. У листі Лесі Українки до І. Франка від 13 січня 1903 року ФО не від миру сього –
«не такий, як усі; особливий, надзвичайний, дивний» [10, с. 488]
через субституцію та поширення компонентів ФО зазнає структурно-семантичного переоформлення на не от мира того (власне
«божого»): «Ну, та я взагалі на свою критику в російських
журналах ані надій, ні ваги великої не покладаю – я не от мира
того (власне «божого»)…» [9, с. 12]. У фразеологічному словнику української мови зафіксовано ФО без тями – «нічого не усвідомлюючи; відчайдушно, несамовито, до самозабуття» [10, с. 907].
У листі І. Франка семантика такої ФО значно змінюється, указує на
відсутність здорового самопочуття: «... я ходжу без тями, близький
до божевілля...» [13, с. 298].
У листах М. Коцюбинського та М. Старицького функціонують ФО – дурний навіки, дурень набитий, які вказують на
«дуже обмежену, тупу, недалеку людину» [10, с. 273]. Такі ФО надають висловлюваному згрубіло-фамільярного тону, часто вживаються як лайка, виконують експресивно-образну функцію: «Конторщика нема, а той жидочок, що сидить у конторі, дурень набитий» [3, с. 130]; «Він [цензор] просто дурний навіки, але поки не
шкодить і твою рукопис сливе всю пропустив...» [11, с. 436].
ФО як тупоголовий осел указує не лише на недоумкувату
людину, а й на її впертість, непокірність: «Бучинський як тупо26
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головий осел уперся на своєму» [1, с. 315]. ФО збитий з пантелику адресат досягає задовільнення потреб у лаконічності, конкретності, улучності, надаючи виразу значення «спантеличений,
заплутаний, дезорієнтований»: «Шкода тільки, що на такій місцині вгніздилось якесь байдуже ще й збите з пантелику залюдніння» [6, с. 366].
ФО сам не свій має значення «хто-небудь втратив душевний
спокій, дуже схвильований чимсь» [10, с. 779]: «Повір мені, через
твій лист я цілісінький день ходжу сам не свій» [11, с. 36]. Експресивно сильнішими стають рядки листа М. Коцюбинського до
В. Гнатюка від 3 травня 1908 року завдяки градації ФО в одному
реченні – дієслівна ФО не знаходити місця та прикметникова сам
не свій. Такі вирази в листі адресанта вдало доповнюють один одного, глибше виражають почуття, розширюють уявлення адресата
про висловлене: «Дорогий пане Володимире! Ваша звістка зовсім
прибила мене, ходжу сам не свій, не знайду місця» [3, с. 89]. ФО як
у воду спущений із значенням «дуже похмурий, сумний хто-небудь»
[10, с. 589] ужито в реченні «Не міг нічого їсти, не спав, груди
боліли і був як у воду опущений, аж схуд» [3, с. 38].
Аксіологічні ад’єктивні ФО ні риба ні м’ясо; з м’якого тіста; тихше води нижче трави окреслюють поняття «безхарактерний, безвольний», виконують оцінно-характеристичну функцію:
«... страх багато тих людей, що, мовляли Ви, ні риба ні м’ясо…»
[8, с. 159]; «... я вже знайома з сим паном, і правду ти кажеш, що
він з м’якого тіста ...» [9, с. 99]; «Боже, яка це мерзенна істота,
отой Фідлер! Це просто «лакейська» душа, бо коли мовчиш, він
позволяє собі самі грубості, а як прикрикнеш на його, стає тихше
води, нижче трави і, мов цуцик, хвостом меле. Гидко!» [3, с. 151].
Групу фразеологізмів, які моделюють психічні властивості людини, доповнює ФО скупий на слова, що в тексті І. Франка характеризує особу, яка «не любить багато говорити; небагатослівна,
небалакуча» [10, с. 822]. Звернімося до листа: «... то він дійсно,
що не говори, скупий на слова» [12, с. 98]. На такі риси характеру,
як жадібність, небайдужість до наживи, указує ад’єктивна ФО
ласий на гроші, яка в листі М. Коцюбинського значно увиразнює
аспект національної ментальності, виконуючи оцінно-характеристичну функцію: «Дуже велику приємність зробила мені редакція... своєю постановою і то не тому, щоб я був такий ласий на
гроші» [3, с. 56].
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Великий І. Франко надає ФО вскочити у халепу прикметникової семантики шляхом трансформації її компонентів. Індивідуально-авторський фразеологізм дещо пом’якшується та виступає допоміжним засобом створення характеристики особи невезучої, недоладної: «Чимраз виразніше виглядаю у своїх власних очах як чоловік, що вскочив у криницю» [13, с. 92].
2. Фразеологізми, що моделюють фізичні особливості особи.
Досить значна кількість ад’єктивних фразеологізмів в епістолярних текстах письменників указує на розладнаність здоров’я,
порушення життєдіяльності організму, що пов’язано з численними турботами. Ці фразеологічні звороти відчутно вирізняються
колоритною образністю, вагомою емоційністю, особливостями
функціонування в листовній спадщині українських письменників.
Так, Т. Шевченко в епістолярному тексті до М. Лазаревського від 22 квітня 1857 року утворює індивідуально-авторську ФО
неначе позичена у москаля-коробейника і поєднує її з ФО неначе
клоччям начинена. Такі ФО в листі досить виразно окреслюють
поняття «голова важка від розумової перевтоми, не має здатності
чітко усвідомлювати що-небудь», допомагають автору глибше
і різноманітніше виразити свої почуття. Для підтвердження думки
звернімося до листа: «Не пишу тобі, друже мій єдиний, сьогодні
більш нічого, бо нема чого писать, та і голова в мене сьогодні
неначе позичена у москаля-коробейника або неначе клоччям
начинена» [14, с. 156].
Вирізняються колоритністю й аксіологічні ад’єктивні ФО
мов зварений; мов з хреста знятий, передаючи значення «дуже
блідий, змучений, з хворобливим виглядом» [10, с. 343]. Але під
упливом контексту такі фраземи набувають додаткового семантичного навантаження, а саме: «значна перевтома, що веде за собою
порушення життєдіяльності організму»: «Так за день втомлюся,
стільки всяких неприємностей, що увечері – мов зварений» [3, с. 145];
«Сьогодні розстроїли його до того, що не спав цілу ніч і вдень був
мов з хреста знятий» [9, с. 182].
В одному із листів І. Франко вживає індивідуальний фразеологізм як тінь людини, утворений шляхом натяку на ФО одна
(тільки) тінь залишилася (зосталася) і т. ін. [10, с. 885]: «Коли моя
бідна жінка мучиться з хворими дітьми і ночі не спить, і вдень увесь
час на ногах, а сама виглядає тільки як тінь людини!» [12, с. 382].
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Фразеологізми у силі; живий і здоровий; нічого собі; схожий
на людей в епістолярних текстах авторів виступають антонімами
до останніх, у них відчутна національна ментальність, такі ФО
вказують більшою чи меншою мірою на такі фізичні якості
людини, як здоров’я, фізична та духовна енергія, працездатність,
але значно різняться емоційно-експресивними ознаками: «Здоров’я
моє нічого собі, коли б не нерви» [3, с. 14]; «А, коли б мені тільки
яким чудом дядько видужав, то вже б і я була на людей похожа»
[9, с. 121]; «Ви ще чоловік в силі і при здоров’ї, зовсім не те, що
я» [6, с. 298]; «Пишу коротко, аби знала, що я живий і здоровий, і
нічого мені не сталося» [3, с. 21].
3. Фразеологізми, що вказують на людські якості, набуті
внаслідок життєвого чи трудового досвіду.
У скарбниці української мови здавна відомий вираз як без
рук, що функціонує в словнику із тлумаченням «зовсім безпомічний, безпорадний» [10, с. 764]. Леся Українка в листі до
М. Павлика, пишучи про свою абсолютну безпомічність,
уживає індивідуально-авторське сполучення як без рук і без
пера, яке утворила способом поширення згаданої ФО. Це дало
змогу задовольнити вимоги автора в конкретизації, пов’язавши
ФО з тематикою вислову: «Ще є тут одна річ: мій столик до
писання, що я без нього була на чужині все одно як без рук і без
пера» [8, с. 117].
У листі М. Старицького виділено ад’єктивну ФО зв’язані
руки, яка окреслює особу, позбавлену можливості вільно діяти,
думати: «... мушу мовчати на всякі літерацькі на мене напасті,
тобто буду до того часу з зв’язаними руками...» [7, с. 572].
Як антонім до вищезгаданих ФО в листі Лесі Українки до
О. Косач функціонує фразеологізм сам собі пан із досить відчутним лінгвокультурологічним аспектом («незалежна, вільна у своїх
діях, вчинках людина»), наприклад: «... принаймні тоді хоч
матеріально чоловік «сам собі пан» [9, с. 287].
У фразеологічному словнику української мови зафіксовано
колоритну ФО не ликом шитий, яка має давно усталене значення
«не позбавлений здібностей, умінь, який набув уже певних знань,
уміє поводитись належним чином тощо» [10, с. 963]. Але Т. Шевченко в листі до Ф. Лазаревського по-своєму використовує цей
вираз, змінюючи його структуру та семантику, утворює ФО ликом
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шитий, яка задовольняє потреби Кобзаря в характеристиці людини, обділеної долею: «То гріх вам великий забувать хоть і ликом
шитого, та все-таки земляка вашого» [14, с. 54].
У листах М. Коцюбинського важливу диференційну роль відіграє образність стійкого звороту голий, як турецький святий
і манера вираження поняття «дуже бідний»: «... мусив заплатити
4000 руб. довгу – і тепер голий як турецький святий» [3, с. 56];
«... сиджу без копійки, голий, як турецький святий» [3, с. 71].
ФО з ранніх виступає засобом створення характеристики
особи – «не за віком досвідчений, знаючий, здібний» [10, с. 502]
і вирізняється яскравою образністю, емоційністю: «Райський хоч
і молодий ще чоловік, але, як кажуть, «з ранніх» [5, с. 412].
Ад’єктивна ФО стріляний горобець в епістолярії Лесі Українки
функціонує на означення людей «досвідчених, обізнаних з літературою». У листі письменниці читаємо: «Не всі ж «читальники»
такі «обстріляні птахи» в літературі...» [9, с. 149]. Прикладом
індивідуально-авторської ФО є утворений М. Кропивницьким
фразеологічний вираз не виведений на свіжу воду, скомпонований
на основі дієслівної ФО вивести на свіжу воду. Авторський
фразеологічний зворот, що співвідноситься з прикметником,
задовольняє потреби адресанта в окресленні поняття «який не
викритий у підступних діях» і виступає експресивно сильнішим
від традиційної ФО: «Потім дуже вражає те, що писар зостається
ж не виведеним на свіжу воду» [5, с. 496].
Висока частотність уживання ФО в епістолярних текстах
є однією з причин, що спонукає митців до створення різноманітних варіантів ФО, унаслідок індивідуально-авторської обробки
яких увиразнюється аксіологічний аспект: ФО набувають несподіваної образності, значної конкретності, свіжості.
Отже, розглянувши фразеологізми в листовній спадщині
письменників, ми дійшли висновків, що переважна більшість ад’єктивних ФО найчастіше вступає в семантичні зв’язки з іменниками-назвами осіб із такою метою: моделює аксіологічний аспект
психічних чи фізичних властивостей людини, ознаки її душевного стану, окреслює особливості особи, набуті внаслідок життєвого чи трудового досвіду, тобто ФО є досить виразним віддзеркаленням глибинно-ментальних джерел поведінки українців.
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МОВНИЙ ЕТИКЕТ
У ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНОМУ
ДИСКУРСІ
Розглядається мовний етикет як система узвичаєних формул і форм
вираження ввічливості, його реалізація в художньо-літературному дискурсі,
а також специфіка трансформацій мовного етикету в мовленнєвий етикет.
Ключові слова: мовний етикет, мовленнєвий етикет, текст, дискурс, художньо-літературний дискурс.
Рассматривается языковой этикет как система традиционных формул
и форм выражения уважения, его реализация в художественно-литературном дискурсе, а также специфика трансформаций языкового этикета в речевой этикет.
Ключевые слова: языковой этикет, речевой этикет, текст, дискурс, художественно-литературный дискурс.
The language etiquette as a system of customary formulas and expressions of
politeness, its realization in artistic and literary discourse, and specificity of
transformation language etiquette in speech etiquette is considered.
Key words: language etiquette, speech etiquette, text, discourse, artistic and
literary discourse .

Культура мови – це проблема, яка так чи інакше наявна в будьякій національній спільноті і буває предметом публічного обговорення та пильної уваги не тільки мовознавців, але й письменників,
журналістів, усіх людей, не байдужих до виражальних можливостей
слова, до престижу своєї мови. Основними складниками культури
мови є передусім досконале володіння нормами найважливішої
лінгвально-суспільної форми – літературної національної мови, їх
глибоке усвідомлення, уміння користуватися всім арсеналом мовних засобів залежно від умов, мети і змісту спілкування.
Запорукою позитивної, успішної комунікації в усіх її виявах
є, без сумніву, мовний етикет – система стійких лінгвальних
виразів, словесних форм увічливості, нормативно закріплених
у певному суспільстві для встановлення контакту між співрозмовниками. Разом із узвичаєними правилами поведінки мовно-етикетні
 Голікова Н. С., 2012
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формули обов’язково супроводжують стандартні ситуації при
встановленні, підтриманні та завершенні спілкування комунікантів.
Етикет загалом та його мовний різновид зокрема україністи
активно почали досліджувати тільки в другій половині ХХ ст.
Причому лінгвальні вияви ввічливої поведінки розглядалися
і вивчаються тепер переважно у зв’язку з історією української
культури, стилістикою і культурою української мови. Такому
аналізу мовного етикету та його складників присвятили свої
праці С. Богдан, Н. Журавльова, А. Коваль, В. Костенко, Я. Радевич-Винницький, М. Стельмахович, Л. Струганець, Є. Чак та ін.
Нова лінгвістична парадигма, яка по-своєму формується на
початку ХХІ ст., помітно багатоаспектніша. Вона спирається не
тільки на традиційне системно-структурне розуміння предмета
дослідження, але й визначає сутність мови як антропоцентричного,
а в деяких концепціях і теоантропокосмічного явища [3, с. 34],
у якому визначальне місце належить людському простору, його
філософському осмисленню.
Неабиякий інтерес до мовленнєвого етикету як різновиду
мовного етикету в його реалізації в наш час пов’язаний із посиленою увагою вчених до проблем спілкування, викликаною
досягненнями теоретичної лінгвістики та суміжних з нею наук.
На сучасному етапі розвитку україністики успішно вивчаються
висловлення і текст, функціонування мови в різних суспільних
сферах діяльності, взаємодія мови і суспільства, співвідношення
вербальних і невербальних засобів спілкування тощо. На думку
Н. Формановської, такі маргінальні науки, як соціолінгвістика,
психолінгвістика, етнолінгвістика, паралінгвістика, лінгвокраїнознавство, а також когнітивна, комунікативна і прагматична лінгвістики відображають у кінцевому результаті одне й те саме прагнення
пізнати важливу проблему сьогодення – мова і людина, в аспекті
якої доречно розглянути й мовно-мовленнєвий етикет [12, с. 4].
Метою нашого дослідження є вивчення мовно-етикетних засобів у літературному дискурсі, оскільки художній текст «у дії»
дозволяє найточніше виявити динаміку формул увічливості, які
з абстрактно-мовних етикетих слів і виразів перетворються на
мовленнєво-комунікативні, зберігаючи або певною мірою втрачаючи стандартність, стійкість, набуваючи нових варіантів, семантичних відтінків і нашарувань.
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Вирішення проблеми реалізації засобів мовного етикету в художній літературі з огляду на досягнення філософсько-лінгвістичних напрямів сучасної науки потребує коментарів щодо
співвіднесення таких близьких понять, як текст і дискурс. Як
зазначає К. Серажим, «наукова біографія» терміна дискурс почалася ще на зорі гуманітарної науки людства в античні часи, проте
його значення не усталилося й досі. Незважаючи на те, що цим
поняттям послуговуються понад дві тисячі років, тільки на
початку 1970-х років, коли сформувалася нова течія – лінгвістика
тексту, виникла потреба чіткого окреслення предмета її дослідження, а отже, чіткого визначення сутності цих двох ключових понять – тексту і дискурсу. Основну відмінність між ними
вперше сформулював Е. Бенвеніст: дискурс ним було визначено
як процес застосування мовної системи, а текст – як результат
цього процесу [11, с. 9–10].
Теорія дискурсу є одним із провідних напрямів світової
лінгвістики і всебічно та різноаспектно висвітлюється в працях
багатьох зарубіжних і вітчизняних лінгвістів. Дискурс найчастіше
відносять до найважливіших категорій мовної комунікації. На
думку українського мовознавця Ф. Бацевича, дискурс, як і мовленнєвий акт, у найширшому розумінні асоціюється з усіма
виявами комунікації – контактної і дистантної, діахронічної й синхронічної, усної й писемної тощо. Саме писемний дискурс найчастіше пов’язують із поняттям тексту, що постає як «вичерпаний», «зупинений» дискурс [2, с. 166].
Одним із найдавніших дискурсів/текстів є художньо-літературний, у якому постійно взаємодіють автор і читач як адресант і адресат, причому перетворення художнього тексту, як
і будь-якого іншого, на дискурс здійснюється багатьма читачами
по-різному, що залежить від низки чинників – соціальних, генетичних, фізіологічних, психологічних тощо. Головне – ні спостерігати за цим, ні контролювати цього автор не може.
Незважаючи на відсутність безпосереднього контакту між автором і читачами, комунікативний вплив адресанта на численних
адресатів є очевидно позитивним, якщо автор-письменник бездоганно володіє мовною системою і вміє індивідуалізувати кожну
лінгвальну одиницю у своєму тексті. Таким, без сумніву, є видатний український белетрист П. Загребельний, у романах якого,
зокрема, мовно-етикетні форми і вирази, які стали предметом на34
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шого дослідження, завжди на своєму місці, вони є одним із запрограмованих автором факторів комунікативного впливу на читачів.
У новій лінгвістичній парадигмі, яка включає різні аспекти
характеристики дихотомії мова і людина, як зазначалося вище,
визначальне місце належить людському простору, мовознавчому
обґрунтуванню дій і помислів не тільки, скажімо, героїв художніх
творів, але і їхніх авторів. Виходячи із теорії прагматичного
аналізу дискурсу, що оперує такими важливими поняттями, як
комунікативна поведінка, комунікативний паспорт людини,
мовленнєвий паспорт людини, уведеними в науковий обіг
Й. Стерніним, П. Загребельного можемо назвати «гросмейстером
спілкування», адже письменник володіє всіма складниками мовнокомунікативного кодексу, промовистим словом талановито впливає
на читача не тільки в стандартних етикетно-спілкувальних ситуаціях,
але і в нестандартних (іноді антиетикетних) випадках комунікації.
Система мовно-етикетних одиниць закріпила ряди спеціалізованих форм і фразеологізованих формул, які спілкувальники
протягом прожитого дня використовують десятки й сотні разів,
чемно вітаючись, прощаючись, звертаючись один до одного, бажаючи добра, успіхів тощо, подеколи вони роблять це цілком
автоматично. У художньому тексті послідовне використання лінгвальних засобів увічливої поведінки не є обов’язковим, далеко не
всі з них письменники використовують у своїх творах узагалі.
У прозі П. Загребельного спостерігаються, по суті, етикетні
кліше всіх семантико-комунікативних різновидів, однак деякі
з них вживаються автором украй рідко. Скажімо, нам важко собі
уявити встановлення контакту без вітання. В українській мові
здавна склалася надзвичайно розгалужена система вітальноетикетних форм і виразів. Наприклад: Добрий ранок! Доброго
ранку! Добрий день! Доброго дня! Добрий вечір! Доброго вечора!
Моє шанування! Вітаю! Привіт! Здоровенькі були! Здрастуй(-те)!
Дай, Боже, щастя! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! тощо
[4, с. 12]. У творах П. Загребельного мовленнєве впровадження
таких одиниць увічливості відзначається малопродуктивністю.
Скупий набір формул вітання в авторській мові відображає
тенденцію до редукування системи нормативних мовно-етикетних засобів, які зазвичай спілкувальники використовують формально, не завжди вкладаючи в них усі можливі відтінки пошанівного ставлення до людей, з якими вітаються, а в художньо-літераУкраїнський смисл, 2012, № 2
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турному дискурсі кожне слово вартісне, за ідейно-тематичним
задумом автора, текст загалом містить тільки потрібну інформацію.
Наприклад, герої романів «Смерть у Києві», «Я, Богдан»,
«Брухт», «Безслідний Лукас» зрідка вітаються так: Здоров будь!
(«Смерть у Києві»); Слава гетьману!, Шана! («Я, Богдан»);
Вітаю!, Гратулюю!, Віншую! («Брухт»); Хелло!, Хауді! («Безслідний Лукас»). І це все. Зрозуміло, розмістити поряд в одній
низці зазначені форми вітання можна лише умовно. Такий набір
етикетних засобів не є системою, адже відображає неоднотипні
спілкувальні ситуації, він також певною мірою порушує національно-етнічний характер українського мовного етикету, оскільки включає слова німецького й англійського походження, не
зовсім пристосовані до спілкування українців тощо. Цей ряд одиниць вітання обов’язково потребує коментарів, звернення до
зовсім різних за змістом, часовим простором і людськими факторами художніх творів, де вони використовуються.
Так, вітання Здоров будь! – єдина етикетна формула, помічена в романі «Смерть у Києві», яка чи не найчастіше зустрічається у творі порівняно з усіма зазначеними вище вітальними
одиницями. Конкретизуючись у тексті як мовленнєво-комунікативний вираз, вона декілька разів семантично й структурно трансформується. Крім того, неодноразово поєднується зі звертанням
князю, утворюючи цілісну етикетну формулу, яка оцінюється
читачами швидше як одиниця дискурсу, прогнозованого авторським текстом. Порівняймо вирази Здоров будь, князю! [8, с. 112]
і Будь здоровий, князю! [8, с. 116]. На перший погляд, вони відрізняються лише порядком слів і граматичними формами опорного слова, однак прагматичний аналіз літературного дискурсу
засвідчує, що перший із них є формулою вітання, а другий –
побажання, що в одному й тому самому міні-контексті з огляду
на описану автором поведінку учасників ситуації набуває одночасно позитивного й негативного значення, що веде до створення
девіації (збою, невдачі) в комунікативному акті. Спираючись на методику прагматичного аналізу дискурсу, запропоновану Ф. Бацевичем [1, с. 269–274], порівняймо, яке комунікативне навантаження
несе одна й та сама етикетна формула в авторському контексті:
…вершник… упізнав князя Юрія, вклонився:
– Здоров будь, князю! [8, с. 112] (тобто добрий день, вітаю
тебе) – формула вітання.
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Не забувай, князю, що ми твої коні, не бійся вкладати вудила нам
в уста і будь завжди здоровий, князю!
– Будь здоровий, князю! – крикнули всі.
– Будь!
– Будь! – гукнув і князь Андрій (треба розуміти як «бажаємо тобі
здоров’я»), тільки Ростислав … не подав голосу, прикривши
срібним кубком зневажливу посмішку [8, с. 116] (читаємо підтекст:
а я тобі не бажаю ні здоров’я, ні добра) – етикетна формула в літературному дискурсі відображає накладання двох комунікативноситуативних значень – побажання й антипобажання.
Мабуть, найцікавішими в загальному художньо-літературному дискурсі П. Загребельного є мовно-етикетні формули звертання. Їх набір надзвичайно специфічний, у цілому абсолютно
контамінований, оскільки включає різні за етнічним походженням слова й вирази, які використовуються письменником для
створення об’єктивної картини подій або як прийом стилізації
образів, фактів, ситуацій тощо. Крім численних звичайних звертань, послідовно оформлених кличним відмінком, типу князю,
отче, сину, лікарю, батьку, мамо, Юліє, Олю, Лукасе тощо, у романах трапляються такі загальні назви, як пане, панове, товариство, гер, міс, містер, сер, що в різних народів використовуються для соціально-ґендерної ідентифікації людини в суспільстві, виражаючи при цьому й шанобливе ставлення до інших
спілкувальників, що є зрозумілим тільки в дискурсі. Промовистими й варіативними вони є, наприклад, у романі П. Загребельного «Я, Богдан»: панове-лицарі, товариство-добродійство,
лицарі-браття, браття-молодці тощо.
Об’єктивно етикетними є ті звертання, що у своїй внутрішній
структурі мають інтегральну сему в̒ вічливість’, оскільки використовуються як шаблонні формули звертання до осіб найвищого
державно-соціального рангу, репрезентуючи високий стиль спілкування. Найчастіше вони фігурують в історичних романах П. Загребельного, наприклад: великий князю («Смерть у Києві»), ваша
величність, о достойний, сяйво очей моїх («Роксолана») тощо.
Такі й подібні мовно-етикетні формули звертання, як і інші
пошанівні слова й вирази, у художньо-літературному дискурсі
загалом майже не досліджені. Тому, зрозуміло, наукові пошуки
в цьому напрямі видаються нам перспективними й актуальними.
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Комплексне дослідження всіх мовно-етикетних засобів з опертям
на теоретичні основи нових напрямів лінгвістики, спрямованих
на антропоцентризм, дозволить наблизитися до вирішення вічної
проблеми в суспільстві – мова й людина.
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О. В. Гурко
ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ
В ТЕРМІНОСИСТЕМІ ГРАФІЧНОГО
ДИЗАЙНУ
Проаналізовано три різновиди морфологічного способу словотворення
термінів графічного дизайну, а саме: основоскладання, словоскладання та
абревіація.
Ключові слова: морфологічний спосіб, основоскладання, словоскладання, абревіація, лексика графічного дизайну.
Проанализированы три разновидности морфологического способа
словообразования терминов графического дизайна (основосложение, словосложение и аббревиация).
Ключевые слова: морфологический способ, основосложение, словосложение, аббревиация, лексика графического дизайна.
Three varieties of the morphological ways of world-building of lexica of the
graphic design (composition, jukstaposition, abbreviation) have been analyzed in
this article.
Key words: the morphological ways, composition, jukstaposition, abbreviation,
the lexica of the graphic design.

Кожна мова має систему словотвору, яка формується, розвивається і вдосконалюється за певними тенденціями та закономірностями. Крім того, їй властиві оригінальні словотворчі ресурси,
за допомогою яких творяться слова. Професор І. І. Ковалик зазначав, що способи словотворення – це комплексна система використання різних структурних словотворчих засобів і способів
утворення дериватів з їхніми словотвірними структурами –
словотвірними формами і значеннями на всіх етапах розвитку
мови [6, с. 38].
Питання дериватології цікавили дослідників ще з кінця минулого століття, але лише в наш час з’явилася реальна можливість з’ясувати роль кожного способу словотворення в розширенні лексичного складу мови. Проблемам словотвору присвячені
роботи вітчизняних науковців К. Г. Городенської, В. О. Горпинича, М. А. Жовтобрюха, Н. Ф. Клименко, І. І. Ковалика, Г. І. Циганенко та ін.
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Термінологія графічного дизайну не має власних словотвірних засобів, її термінолексеми продукуються за моделями,
властивими українській літературній мові загалом, причому термінологія обирає саме ті з них, які допомагають розкрити поняттєву сутність терміна. На відміну від загальнолітературного,
термінологічне словотворення має певну специфіку. Це свідомий
процес, який «... дає можливість штучно запроваджувати в царині
термінології спеціалізовані за значенням словотворчі морфеми»
[4, с. 65]. Важливість принципів словотворення для термінології
набуває особливого значення, оскільки чіткість і прозорість
словотвірних моделей прямо пов’язана як з внутрішньою формою, мотивованістю терміна, так і з конкретністю, виразністю
його семантики.
Як відомо, більшість термінів-слів сучасної української мови
твориться морфологічним способом. У ньому чільне місце посідає афіксація. Моделей афіксального творення є дуже багато,
термінологія ж узяла для себе лише деякі. Однак вони стали
основним фактором системної організації термінології, зокрема
й графічного дизайну. Словотвірна структура лексем графічного
дизайну ще не була об’єктом наукової розвідки, саме це й зумовлює актуальність запропонованого дослідження.
Для розв’язання цієї проблеми видається доцільною мета нашої
статті – проаналізувати лексику графічного дизайну, утворену
шляхом основоскладання, словоскладання та абревіації.
Предметом наукового дослідження є лексика графічного дизайну та шляхи її творення.
Під композицією, або основоскладанням, у сучасній лінгвістиці розуміють поєднання кількох основ слів (основи й цілого
слова) за допомогою інтерфіксів -о-, -е- або без них [13, с. 31].
У термінолексиці графічного дизайну, як і в сучасній українській літературній мові, основоскладання відбувається як за допомогою сполучних морфем -о-, -е-, так і без них, наприклад,
артефакт, архетип, касетон (сполучна морфема -е-); формоутворення, іконопис, іконографія, ергодизайн, ліногравюра, кольорогама, кольорознавство, кровотеча, логотип, рекламоносій
(сполучна морфема -о-); артдеко, блікфанг, брандмауер, брендбук (без сполучної морфеми).
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За структурно-морфологічними ознаками та способом і характером сполучення основ іменникові композити представлені
в багатьох різновидах: по-перше, це складні терміни, першою
частиною яких виступає прикметникова основа, а другою – іменникова безсуфіксна або ускладнена суфіксом: світлотінь, кольографіка; по-друге, складні терміни, перша основа яких числівникова, а друга – іменникова, наприклад: двоколірний, однобарвний,
однотонний; по-третє, складні терміни з першою прислівниковою
і другою іменниковою основами, наприклад: багатокольоровий,
багатотиражний, багатофігурний.
Результати аналізу засвідчують, що іменникові терміни-композити утворюються за моделями, які історично склалися відповідно до внутрішніх закономірностей української мови. Кожний
складний термін виражає одне поняття, яке «відрізняється від
кожного з понять, виражених окремими словами» [17, с. 53].
Загальна тенденція у способі словоскладання полягає у виробленні й використанні цілого кола стандартних терміноелементів. Спосіб складання їх різний, але більшість із них належить
до самостійних слів. Структурно вони являють собою або усічену
основу іменників, прикметників чи слів інших самостійних частин мови, що виступають у функції першого компонента утворення, або зв’язані компоненти, які використовуються як перший
і другий (опорний) компонент складання. Серед стандартних частин словоскладання в термінолексиці графічного дизайну (усічених основ і зв’язаних компонентів) значне місце належить іншомовним за походженням лексемам, які вже достатньо усталилися
в українській терміносистемі.
Поняття «терміноелемент» уперше визначив Д. С. Лотте: «Під
терміноелементом розуміємо слово чи його частину, що мають
самостійне значення і входять до складу простого чи складного
терміна» [9, с. 15]. Дослідниця В. П. Даниленко теж уважає, що
мінімальною структурною одиницею в термінології треба вважати терміноелемент, але розуміє під ним ширше поняття, яке
включає на рівних умовах твірну основу, словотворчу морфему
(афікс), слово у складі складних слів і словосполучень, символи
у складі різного типу символослів [3, с. 37]. Ми розуміємо
терміноелемент як морфему з фіксованою семантикою, що використовується регулярно для творення термінів у певній
терміносистемі.
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У термінолексиці графічного дизайну терміноелементи вживаються у препозиції та постпозиції. У ролі першого компонента
(у препозиції) використовуються такі мовні одиниці: авто-, аеро-,
кіно-, мікро-, моно-, супер-, фото-: автогравюра, автографічний,
автолітографія, автопортрет, аерограф, кіноафіша, мікрогравіювання, монограма, монохромія, суперграфічний, суперобкладинка, моносерія, фотоксилографія, фотолітографія.
У функції другого компонента (у постпозиції) у термінолексиці графічного дизайну вживаються одиниці -граф, -графія,
-типія: автограф, кольорографія, ксилографія, олеографія, ризографія, акватипія, гігантотипія, фототипія.
Міжнародні терміноелементи вносять до слова певну спеціалізацію. Препозитивні мають загальнішу орієнтацію: авто – «само»:
автограф – власноручний підпис, напис на книзі, фотографії;
автопортрет – портрет художника, скульптора, виконаний ним
самим [11, с. 21]; моно – «один, єдиний»: монограма – умовний
знак, ініціали замість підпису на творах художників; монохромія –
одноколірність мистецького твору [12, с. 681], а постпозитивні –
виконують систематизуючу функцію, наприклад, блок-граф –
утворює назву різновиду графічного мистецтва: ксилографія –
різновид графічного мистецтва гравюри на дереві, гравірування по
дереву і відтиск на папері з дерев’яної друкарської форми [10, с. 91];
літографія – специфічний вид тиражної графіки, спосіб плоского
друку, за якого утворюються відбитки перенесенням фарби під
тиском із плоскої нерельєфної (друкованої) форми безпосередньо
на папір [12, с. 506].
В українській термінології графічного дизайну постпозитивний іншомовний елемент -типія вказує на техніку виготовлення,
наприклад: автотипія – цинкографський спосіб виготовлення
кліше за допомогою аерографа [11, с. 56], гігантотипія – друкарська техніка виготовлення великоформатних відбитків (включаючи і багатолистові плакати, афіші, стенди) [15, с. 34]; фототипія – різновид плоского друку, спосіб відтворення найскладніших тонових оригіналів, малюнків олівцем [15, с. 188].
Поряд з основоскладанням для творення термінолексики графічного дизайну використовується словоскладання. Юкстапозиція, або словоскладання, – це поєднання двох слів або словоформ в одному складному слові [13, с. 31]. Незалежно від того, із
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кількох слів складаються юкстапозити, за змістом вони мають
одне значення і становлять одну лексему.
Професор Н. Ф. Клименко визначає юкстапозицію як «... основоскладання кількох оформлених слів, для яких характерне
поєднання двох чи більше компонентів без сполучних голосних»
[5, с. 3]. Порівняно з композитами юкстапозити є менш активними при творенні термінолексики графічного дизайну. Розглянемо це на прикладах.
Більшість термінів графічного дизайну, що є складними
словами, – це іменники, які позначають назви спеціальностей,
наприклад: дизайнер-графік, стаф-дизайнер, стріт-артер, художник-гравер, художники-графіки. Необхідно відзначити, що
особливої інтенсивності набуло малопродуктивне раніше для
української мови словоскладання (словоутворення поєднанням
запозичених слів або комбінуванням запозичених та національних) на зразок: альбом-каталог, антиква-гротеск, блок-знак, дизайн-книги, дизайн-концепція, дизайн-пакування, дизайн-проектування, дизайнер-графік, ескіз-малюнок, знак-монограма, знакиекслібриси, знак-символ, книга-ілюстратор, креатив-дизайн,
майстер-графік, оригінал-макет, оп-арт, поп-арт, стріт-арт,
флаєр-стікер. Незначну частину серед термінів графічного дизайну становлять складні прикметники, наприклад: візуальнографічна комунікація, візуально-графічна мова, візуально-графічний текст, газетно-журнальна графіка.
До слово- й основоскладання належить і такий спосіб творення похідних, як абревіація. При абревіації, як і при складанні,
похідне утворюється з’єднанням компонентів кількох слів [2,
с. 129]. Щодо творення термінів унаслідок абревіації Д. С. Лотте
писав, що цей метод часто призводить до псування й перекручування мови, технічних помилок, але водночас було б неправильно його зовсім відкинути [9, с. 31]. Учений зазначає, що не
можна нехтувати цим способом творення, якщо буде «збережено
почуття міри, мовного чуття і термінологічного смаку» [9, с. 31].
А В. М. Лейчик вважає, що створення абревіатур є найпродуктивнішим способом компресії багатослівних назв [8, с. 59].
Відомо, що джерелом абревіатур є словосполучення, які позначають предмети, явища та поняття. Щоб абревіатурна одиниця
була зрозуміла для тих, хто її використовує, треба, аби кожен
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елемент абревіатури був мотивований відповідним словом, що
входить у початкове словосполучення. Російська дослідниця
О. С. Кубрякова наголошує: «Чим більша кількість повнозначних
елементів у початковій структурі знаходить відображення в морфологічній структурі деривата і чим повніше відображення
елементів, тим легше стає поверхнева структура деривата ключем
до його розуміння» [7, с. 71].
Оскільки безпосередніми складниками термінів-абревіатур
можуть виступати літери, звуки, склади, то й класифікувати їх
з погляду структури можна по-різному.
Зокрема В. М. Лейчик поділяє абревіатури на: 1) літерні;
2) звукові; 3) складові; 4) комплексні [8, с. 77–84]. Три типи
абревіатур виділяє З. А. Потіха: 1) ініціальні; 2) складові; 3) змішані [14, с. 273]. Виділяє абревіатури 1) часткові; 2) ініціальні;
3) комбіновані О. Е. Волох [1, с. 192]. Укладачі «Словника скорочень в українській мові» пропонують таку класифікацію: 1) ініціальні; 2) графічні (умовні) скорочення [16, с. 6].
Як показали дослідження, в українській термінології графічного дизайну можна виділити, услід за класифікацією В. О. Горпинича, такі структурні типи абревіатур: а) ініціальні (поєднання
в абревіатуру початкових звуків або літер): AGS – алфавіт
графічних символів (alphabet of graphic design); СС – креативна
концепція (creative concept); CG – комп’ютерна графіка (computer
graphics); CMS – система управління кольором (cyan, magenta,
yellow and black); DPI – кількість крапок у дюймі (dots per inch),
ICC – міжнародний кольоровий стандарт (International Color
Concortium); GIF – графічний міжнародний формат (Graphic
Interchange Format); CMYK – блакитний, чорний, жовтий, рожевий кольори; RGB (red, green, blue) – це змішування трьох
кольорів; б) словоформні – поєднання частини слова з відмінковою словоформою: агіттабло – засіб наочної агітації, форма
фірмової реклами; промграфіка – вид ужиткової графіки, що
охоплює сферу виробництва, збуту, реклами промислової продукції (виготовлення афіш, етикеток, товарних ярликів, упаковки
та ін.); в) усічено-словесні – поєднання частини слова з повноцінним словом: хай-тек (від англ. high stile – високий стиль і technology – технологія) – специфічний напрям в архітектурі кінця
60-х років ХХ ст. Для цього напряму характерне розкриття не44
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сучих конструкцій та комунікацій, обігрування естетики найновіших матеріалів, використання на фасадах та в інтер’єрах інженерного обладнання, розробленого з урахуванням найновіших
досягнень дизайну й пофарбованого відповідно до технологічних
вимог.
Отже, композиція та юкстапозиція є одним із засобів формування термінолексики графічного дизайну. Утворення нових
термінів графічного дизайну шляхом основоскладання та словоскладання набуває все більшої впорядкованості. Це також призводить до значного кількісного зростання продуктивних терміноелементів у досліджуваній термінолексиці – як власне українських, так і запозичених. З поданого матеріалу стає зрозумілим,
що серед термінів графічного дизайну, утворених унаслідок
абревіації, переважають абревіатури ініціального типу. Частина
з них уживається як у сфері фіксації, так і в сфері функціонування паралельно з синонімічними термінологічними синтаксичними конструкціями, від яких і утворюється.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ
ПРІЗВИЩ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Розглянуто лінгвістичні засади дослідження прізвищ окремого регіону,
зазначено основну літературу з цієї проблеми.
Ключові слова: антропонім, прізвище, лексико-семантичний аналіз,
семантика прізвища, словотворення прізвищ.
Рассматриваются лингвистические способы исследования фамилий отдельного региона, указано на основную литературу по этой проблеме.
Ключевые слова: антропоним, фамилия, лексико-семантический анализ,
значение фамилии, словообразование фамилий.

The basic linguistic methods of research of the last names of separate region are
examined in the article. It is indicated on basic literature on this issue.
Key words: anthroponym, surname, lexico-semantic analysis, surname
semantics, surname word formation.

Антропоніми, або власні особові назви, становлять своєрідну,
але дуже важливу частину словникового складу мови. Мовці
користуються прізвищами, іменами, по батькові, прізвиськами як
необхідними елементами мовного спілкування, бо вони містять
важливу теоретико-лінгвістичну, історичну, етнографічну та іншу
наукову та побутову інформацію.
Власні назви – найдавніший шар лексики. У них знайшли
своє відображення побут, вірування, творчість, історія, культура
народу. Антропонімія важлива й цінна не лише для мовознавців,
а й для істориків, географів, культурологів, етнографів, соціологів та представників інших гуманітарних наук, оскільки є історико-культурною спадщиною народу.
Наукове вивчення українського антропонімікону відображено у ґрунтовних працях С. П. Бевзенка, В. О. Горпинича, І. М. Желєзняк, Ю. О. Карпенка, Р. Й. Керсти, І. І. Ковалика, О. Д. Неділька, Р. І. Осташа, Є. С. Остіна, А. М. Поповського, Ю. К. Редька,
І. Д. Фаріон, М. Л. Худаша, П. П. Чучки, В. П. Шульгача та інших
відомих ономастів. Проте лінгвістична багатогранність цього
змінного класу зумовлює необхідність його подальшого опрацю Єрьоміна О. В., 2012
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вання, оскільки остаточно не розв’язано питання лексико-семантичної класифікації прізвищ через неоднорідність використовуваних дослідниками критеріальних ознак. Також вимагає деталізації дериватологічний аспект прізвищевих номінацій, оскільки
існують проблемні зони у вивченні відповідних моделей.
Завдяки системному науковому розгляду українська антропоніміка вже має апробований комплекс методів аналізу, ґрунтовно
розроблену теоретичну базу, відповідну терміносистему. Сьогодні поглиблюється загальна теорія оніма, розширюється амплітуда
антропонімічних досліджень, активно розробляється літературний антропонімікон, з’ясовується специфіка перекладу антропонімів та ін. Незважаючи на помітні успіхи, у цій науці й досі
існують проблемні аспекти, які вимагають подальших ономастичних студій. Так, аналіз прізвищ найчастіше здійснюється на синхронному рівні, історичний же матеріал рідше стає об’єктом
вивчення. Дискусійним залишається питання словотвірної класифікації антропонімів, оскільки нерідко змішуються принципи
дериваційного аналізу прізвищ із принципами морфологічних
характеристик, не розмежовуються суфікси прізвищеві й непрізвищеві, визначається різна кількість актуальних способів творення прізвищ тощо. Не розв’язано також проблему виявлення
автохтонності словотвірних прізвищевих типів, їх територіального поширення. Вимагає вдосконалення і наявна лексико-семантична класифікація прізвищ, оскільки вона спирається на різні
критерії, що передбачає необхідність створення її універсальної
моделі, яка б ураховувала специфіку цього лексичного класу. Досягнення української антропонімії (як історичної, так і сучасної)
на загальнослов’янському антропонімічному тлі ще дуже скромні. Саме тому вивчення цих мовних явищ у широкій науковій
перспективі є актуальним й одним із першочергових.
Учені-ономасти наголошують на важливості всебічної наукової класифікації прізвищевих складників антропонімікону, що
уможливить створення загальнонаціонального словника прізвищ,
відповідних атласів, які дадуть уявлення про українську антропонімійну систему в цілому та розкривають мовні особливості
зазначеного класу. Цей комплекс завдань можна розв’язати через
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детальний аналіз прізвищ усіх регіонів. У вітчизняній ономастиці
вже досліджено антропонімію таких етнічних територій, як Бойківщина (Г. Є. Бучко), Буковина (Л. В. Кракалія), Верхня Наддністрянщина (І. Д. Фаріон), Гуцульщина (Б. Б. Близнюк), Дніпровське Припоріжжя (І. А. Корнієнко), Закарпаття (П. П. Чучка),
Кіровоградщина (Т. В. Марталога), Лемківщина (С. Є. Панцьо), Лубенщина (Л. О. Кравченко), Нижня Наддніпрянщина (І. І. Ільченко),
північна Тернопільщина (С. В. Шеремета), північне Лівобережжя
(О. Д. Неділько), Полтавщина (І. Д. Сухомлин), Правобережне Побужжя (Т. Д. Космакова), Опілля (Г. Д. Панчук).
Кожне прізвище є словом, а отже, одиницею мови. Прізвище
покликане називати родину та кожного з її членів і в такий спосіб
визначати місце йменованого в суспільстві [4, с. V]. Воно дозволяє повніше уявити історичні події останніх століть, так само
як і історію науки, літератури, мистецтва. Прізвища – свого роду
жива історія.
Виступаючи категорією мови, прізвище є водночас і категорією права: нинішні прізвища фактично утвердилися як правова
категорія для регулювання соціально-правових, зокрема сімейних
та майнових відносин між громадянами в державі новітнього
часу [4, с. VII].
Визначаючи правовий статус прізвища, словникові дефініції
найчастіше обмежуються двома ознаками. Наприклад, в «Українській мові. Eнциклопедії» підкреслюється лише спадковість
прізвища: «Прiзвище (у праві) – набуте при народженні або
вступі у шлюб найменування особи, що додається до власного
імені й переходить до потомків» [3, c. 494]. При визначенні статусу прізвища у «Словнику української мови» так само акцентується на його спадковості, правда при цьому ще наголошується,
що воно вказує на спорідненість: «Найменування особи, набуте
при народженні або вступі у шлюб, що передається від покоління
до покоління і вказує на спорідненість» [2, c. 108].
Власні найменування людей відіграють важливу роль у житті
народу, формуючи суспільну свідомість у різні періоди його
життя. Їхнє своєрідне місце в мові зумовлене тісним зв’язком з позамовними факторами. Якщо загальні назви здебільшого викоУкраїнський смисл, 2012, № 2
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нують номінативну функцію, то антропоніми відбивають ставлення людини до навколишнього середовища, свідчать про рівень
соціального і культурного життя суспільства в певний історичний
період, розкриваючи характер взаємостосунків між людьми.
Шляхи виникнення кожного антропоніма неповторні. Вони формуються в мові окремого народу в певні історичні періоди, серед
різних соціальних верств, за неоднакових причин і утворюються
за допомогою різноманітних мовних засобів.
Прізвища є одним з найважливіших джерел дослідження
питань про лінгвальне відображення історії культури їхніх носіїв
та ментальності й інших характеристик рис населення певного
регіону.
У сучасній українській ономастиці наявна низка чітко окреслених дискусійних питань, а саме:
– проблеми виникнення прізвищ, що потребують історичного
аналізу;
– період становлення прізвищевої системи;
– відсутність єдиної лексико-семантичної класифікації прізвищ;
– особливості прізвищ різних регіонів України;
– співвідношення свого та чужого стосовно прізвищ в Україні;
– варіантність прізвищ;
– словотвір прізвищевих назв.
Отже, бачимо, що дослідження з ономастики є актуальними
для сучасного українського мовознавства. Вони мають величезне
теоретичне і практичне значення.
Теоретичне значення дослідження полягає в поглибленні
й удосконаленні наявних лексико-семантичних та словотвірних
класифікацій прізвищ.
Практична цінність виявляється в тому, що результати дослідження можуть бути використанні при вивченні тем з ономастики,
лексикології, словотвору української мови, з історичної лексикології, діалектології, лінгвогеографії, у більшості гуманітарних наук.
Потрібно зазначити, що подальшого глибокого вивчення як
в діахронії, так і в синхронії потребує регіональна антропонімія,
здобутки якої доповнюють загальне уявлення про українську антропонімійну систему на сучасному етапі і в її історичному розвитку.
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Українська антропонімійна система характеризується особливим багатством і розмаїттям у найменуванні людей. А власні
імена складають вагому частину лексики, яка послужила базою
для творення українських прізвищ.
Розв’язуючи проблеми етимології, семантичних відношень
між основами та похідними прізвищами, різних словотвірних
типів антропонімів, іншомовних компонентів у складі українських прізвищ, учені вказують на безперервний зв’язок регіональної антропонімії із загальноукраїнською.
Сьогодні ґрунтовно досліджено і зафіксовано лінгвістичними
словниками етимологію та семантику загальновідомих унормованих апелятивів, що стали основою для творення прізвищ. Проте
не завжди прозорою виявляється семантика основ прізвищ різних
регіонів, що у своєму складі мають діалектизми. Тому І. Я. Франко, який уважається основоположником української антропонімії,
у своїй праці «Причинки до української ономастики» наголосив
на тому, що особові назви є важливим матеріалом як для філолога та діалектолога, які досліджують структуру мови, так і для
історика та етнографа.
Проблемними й актуальними для сучасного мовознавства
залишаються питання семантичної та словотвірної специфіки,
критеріїв та принципів класифікації прізвищевих систем. Існує
величезна кількість поглядів на означену проблему та підходів щодо
її розв’язання. Визначаючи основні засади вивчення прізвищ української мови, звертаємося до чітко окресленої концепції професора
В. О. Горпинича, яку знаходимо в монографії «Болгарські прізвища у сучасному антропоніміконі Бердянщини». Автор виділяє
низку ключових позицій, які стануть у нагоді при будь-якому дослідженні з ономастики української мови. Перелічимо їх:
1. Принцип повного запису прізвищ усіх жителів кожного села.
2. Територіальна позиція. Запис проводиться в межах сільради,
району, області з наступною обов’язковою публікацією.
3. Обов’язкова фіксація поширення кожного прізвища.
4. Обов’язкова фіксація узуальної та юридичної форми прізвища.
5. Обов’язкова фіксація прийнятого в досліджувальній місцевості наголошення прізвища.
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6.

Жіночі відповідники до чоловічих прізвищ прикметникової форми є окремими прізвищевими лексемами, а не словоформами.
7. Прізвища є об’єктом лінгвістичної топографії і картографії.
8. Етимологічний аналіз українських прізвищ має будуватися
перш за все на матеріалі того середовища, у якому сформувалося й народилося прізвище.
9. Прізвище є антропонімною (лексичною) ознакою місцевої
говірки.
10. Екстралінгвальні фактори впливають на результати формування антропонімікону регіонів.
Як бачимо з наведених вище рекомендацій, тільки комплексний підхід і ретельний підбір та аналіз матеріалу сприятиме
позитивному результату вивчення антропонімів української мови.
Вивчаючи прізвища української мови, досліднику потрібно
зосередити увагу на шляхах їх виникнення, на словотвірній будові, на питаннях щодо їх географічного поширення та лексичного
значення. Детально розглянуто семантику твірних основ українських прізвищ у монографії професора Ю. К. Редька «Сучасні
українські прізвища». Автор виділяє чотири основні лексикосемантичні групи, а саме:
1) прізвища, утворенні від особових власних імен – чоловічих і жіночих;
2) прізвища за соціальною (класовою) належністю або за
постійним заняттям (професією);
3) прізвища, утворені від топонімів, етнонімів, що вказували
на походження або місце проживання;
4) прізвища, утворені від якоїсь індивідуальної ознаки (фізичної чи психічної властивості) їх першого носія.
Серед способів творення прізвищ дослідник виділяє семантичний, лексико-семантичний, морфологічний, морфологосинтаксико-морфологічний,
синтаксичний,
синтаксичний,
регресивний, або безсуфіксний, а також прізвища, утворенні від
дієслівних форм, прислівників, службових слів, вигуків.
Професор П. П. Чучка виділяє такі глобальні ознаки, притаманні сучасному прізвищу:
1. Юридична обов’язковість
2. Родинна спадковість.
52

Український смисл, 2012, № 2

Лінгвістичні засади вивчення прізвищ української мови

3. Часова стабільність.
4. Мінімальне звукове варіювання.
5. Максимально можлива індивідуалізація.
У період юридичної стабілізації (кінець XVIII – початок
XIX ст.) кожне так зване стандартне українське прізвище з ономасіологічної точки зору відповідало на одне з питань:
1. Чиїм сином був засновник роду, пойменований цим
прізвищем (Брехлійчук, Букович)?
2. Яким він був на зовнішність або за внутрішніми ознаками
(Бабій, Балагур)?
3. Звідки він був родом або звідки прийшов (Бережняк,
Бистряник)?
4. Ким він був за видом діяльності або за фахом (Бондар,
Вівчар)?
5. Чим володів / не володів денотат чи до якого соціального
стану належав (Годованець, Зятюк)?
6. Яку пригоду пережив (Випадок, З’їденик) [4, c. XVIII]?
Отже, цілісний підхід до вивчення прізвищ української мови
стане основою для створення ономастичних словників, сприятиме розвитку національної антропонімії. Отримані результати
можна буде застосовувати в дослідженнях з історії української
мови, діалектології, лексикології, етнографії, історії та культури.
1.
2.
3.
4.
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МЕТОНІМІЯ ЯК КОМПОЗИЦІЙНА
СТРУКТУРА ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА

Розглянуто метонімію в структурі газетного заголовка, її найпродуктивніші типи та функції.
Ключові слова: метонімія, газетний заголовок, локальна, темпоральна,
каузальна, атрибутивна метонімія.
Рассматривается метонимия в структуре газетного заголовка, ее наиболее продуктивные типы и функции.
Ключевые слова: метонимия, газетний заголовок, локальная, темпоральная, каузальная, атрибутивная метонимия.
Metonymy in the structure of a newspaper headline and it’s the most
productive types and functions have been investigated in the article.
Key words: metonymy, newspaper, headline, locality, causality, attributivity
metonymy.

Газетний заголовок став об’єктом лінгвістичного дослідження
в 50–60-х роках ХХ ст. (праці А. В. Бессонова (1958), В. П. Вомперського (1960), В. Г. Костомарова (1966), А. С. Попова (1966),
Н. Є. Бахарева (1970, 1971), Е. П. Боярченка (1974), А. О. Сафонова (1981), В. М. Ронгинського (1982), О. І. Богословської (1990)
В. М. Абашиної (1999), В. М. Тарасюка (2004), О. О. Калякіної
(2007), О. В. Фоміна (2010) та ін. Дослідники відзначають той
факт, що саме в останні роки суттєво ускладнилася структура газетного заголовка. Заголовок почали вивчати як своєрідний мінітекст, структура якого зумовлена як позамовними, так і внутрішньомовними чинниками.
Вивчаючи засоби створення виразності заголовків, лінгвісти
аналізують характерні синтаксичні конструкції, що функціонують як заголовки, але, на жаль, до них не застосовуються
поняття, пов’язані з теорією тропів. Тим часом відомо, що саме
тропи сприяють актуалізації заголовків, виявленню їхньої функції привертання уваги читачів до змісту інформації.
У теорії газетного заголовка розрізняють дві особливості названої структури: самостійна текстова одиниця, з одного боку, та
компонент тексту – з іншого.
 Зайцева В. В., 2012
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Як зазначає В. Ф. Іванов, «гарний газетний заголовок має
впливати на читача, і тому в його основі завжди лежать відповідність змістові, ясність, точність, яскравість, виразність» [3,
с. 109–110].
Виразність газетного заголовка як самостійної мовної одиниці
детально розглядається в працях В. Г. Костомарова, В. П. Дроздовського, А. А. Сафонова, О. І. Богословської, Н. Р. Махнєвої.
Мовознавці вважають, що «заголовок у періодичному виданні – одиниця комунікативна. Він стисло інформує читача про
зміст публіцистичного матеріалу, повідомляє про значення,
характер і ступінь важливості подій, відображених на сторінках
газети, журналу. У назві статті, репортажу, фейлетону, кореспонденції нерідко виявляється ставлення автора до описуваних
подій, позиція редакції» [4, с. 15].
Функції заголовка не вичерпуються тільки інформативним
аспектом. Автори розвідок наголошують на тому, що газетний
заголовок виконує функції: а) композитивності; б) інформування;
в) атрактивності.
Для сучасних газетних заголовків характерна різноманітність
стилістичних фігур, зумовлених потребою вираження емоційнооцінної та образної експресії.
Відомо, що газетний заголовок більшою мірою, ніж будь-який
інший структурний елемент газети, є творцем «модних» висловів.
Для надання заголовкам, як і газетному тексту, виразності й гостроти використовується низка засобів, тропів. Одним із таких
засобів, які надають заголовку певного інформаційно-експресивного забарвлення, увиразнюють його, є метонімія. Цей троп є різновидом вторинної номінації, сутність якої полягає в називанні
новим іменем предмета, який вже має ім’я. Виникнення в предмета імені може бути викликане різними причинами, «найбільш
важливими з яких є, по-перше, момент експресії, та, по-друге,
орієнтація на економію мовленнєвих засобів» [2, с. 4].
Проблема використання метонімії в газетних заголовках як
засобах масової інформації в цілому є актуальною як в теоретичному, так і в практичному плані, оскільки метонімія є досить
продуктивним, практично найбільш частотним засобом вторинної номінації в газетному тексті, з одного боку, а з іншого –
експресія газетного тексту найбільш виразно, на нашу думку,
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виявляється саме на рівні метонімічного перенесення. Цим і визначається актуальність нашого дослідження.
Аналізуючи матеріал заголовків газетних статей і зіставляючи особливості проявлення метонімії в заголовку й безпосередньо
в тексті публікації, ми дійшли висновку, що як у тексті, так і в заголовку можна відзначити різні типи метонімічного перенесення,
що потребують класифікації.
За наявними класифікаціями Г. Пауля, Ст. Ульмана, О. К. Біріха, М. Я. Біч, М. В. Бондаренка та ін., метонімічні перенесення
поділяють на каузальні, атрибутивні, локальні, темпоральні та
кількісні (або синекдоху).
Отже, у статті маємо на меті розглянути метонімію в структурі газетного заголовка, її найпродуктивніші типи та функції.
У досліджуваних джерелах засвідчено заголовки, у яких
функціонують метонімічні перенесення зазначених типів. Логічну основу метонімії становить входження обсягу одного поняття
до обсягу іншого на підставі психологічних асоціацій.
У локальній метонімії виділяються дві відносно симетричні
окремі групи: «місце» → «об’єкт» і «об’єкт» → «місце», які
також поділяються на окремі різновиди. Приклади локальних
перенесень у газетному заголовку: Молімося за Україну й Білорусь (ЛУ, 29.12.11) – перенесення відбувається за принципом
«територія, населена людьми» → «люди, які живуть на цій території»; КУМ у музеї Кобзаря (ЛУ, 24.11.11) – перенесення відбувається за принципом «приміщення» → «люди (організації), що
перебувають у цьому приміщенні»; «Майданс» зібрав друзів (ВП,
14.05.11) – перенесення відбувається за принципом «місце діяльності» → «люди, які здійснюють цю діяльність».
Варто відзначити надзвичайну продуктивність локальної метонімії в заголовках газетних статей. Одним із найпоширеніших
типів локальної метонімії є модель «місце» → «люди», яка є частковим виявом локальної метонімії типу «місце» → «об’єкт».
Темпоральна метонімія, маючи дві відносно симетричні окремі групи «час» → «об’єкт» і «об’єкт» → «час», репрезентована такими заголовками: Жертв голодоморів ледь не пом’янули
КВНом (ЛУ, 08.12.11) – перенесення відбувається за схемою
«подія» → «викликані цією подією особливості поведінки», що
є частковим виявом схеми «період» → «стан людини в цей пе56

Український смисл, 2012, № 2

Метонімія як композиційна структура газетного заголовка

ріод»; Пора падолисту (СВ, № 116 (18248) – перенесення відбувається за схемою «період» → «стан людини в цей період».
Метонімічні перенесення на основі темпоральних відношень
між поняттями суміжних об’єктів не поширені в газетних заголовках.
Атрибутивне метонімічне перенесення з двома відносно
симетричними групами: «ознака» → «об’єкт» і «об’єкт» → «ознака» репрезентоване такими заголовками: Княгиня Ольга знайшла володарку серед жінок-науковців (ЛУ, 30.04.10) – перенесення
відбувається за схемою «ім’я відомої людини» → «орден, названий ім’ям цієї людини»; Отакі ростуть Вишні на Сумщині!
(КіЖ, 13.11.11) – перенесення відбувається за схемою «псевдонім
відомого гумориста» → «назва священного дерева України, що
лягла в основу псевдоніма».
У газетних заголовках частотність уживання атрибутивної
метонімії досить висока. Причиною закріплення метонімічних
значень атрибутивних зв’язків виступає необхідність номінації
класу предметів чи явищ за прикметною ознакою. Чинником, що
обмежує метонімічний розвиток, є наявність його прямого позначення.
Каузальні (причиново-наслідкові) відношення властиві чотирьом групам метонімічного перенесення, зумовленого асоціаціями між поняттями дії й суб’єкта дії, дії й об’єкта дії, дії й результату дії, суб’єкта дії й результату дії: Фрукт для Гаргантюа (ГУ, 08.10.08); Мовою Еллочки (ГУ, 06.06.08) – перенесення
відбувається за принципом «поведінка людини» → «людина, яка
має певну поведінку»; Змах диригентської палички від Штрауса
до Штрауса (ГУ, 12.12.08); Вертинський у Києві (ГУ, 25.06.08);
Вічно красивий Красаускас (ГУ, 06.12.08); Сен-Санса танцювали
руками, а з Гоголя стерли глянець (ГУ, 22.10.08); Прожив за
Гегелем (ГУ, 18.04.08); За творчий неспокій стипендія Яремчука
(ГУ, 24.10.08) – перенесення відбувається за принципом «суб’єкт
дії» → «результат дії».
Каузальний тип заголовка потребує розширення контексту
інтерпретації, оскільки на рівні підтексту й асоціативних зв’язків
образність можна пояснити, оперуючи не так лінгвістикою
тексту, як поняттям інтертекстуальності. У газетному заголовку
інтертекстуальність пов’язана з використанням елементів, що
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безпосередньо входять до тексту твору – цитат, алюзій, антономазій. Це елементи, які розширюють контекст за рахунок відсилання до вже відомого літературного образа, автора, твору.
Наприклад, у заголовку «Фрукти для Гаргантюа» використано
ім’я літературного персонажа твору Франсуа Рабле «Гаргантюа
і Пантагрюель». Номінація Гаргантюа асоціюється з безмежним
апетитом та жагою до життя. В іншому заголовку «Мовою
Еллочки» використано алюзію до відомого твору Ільфа і Петрова
«Дванадцять стільців», героїня якого Еллочка-людожерка мала
досить бідний словниковий запас. Упізнавання наведених вище
заголовків породжує ланцюг асоціацій, починається процес порівняння, який спричинює переосмислення заголовка, а також
пропонованого тексту газетної статті.
Більшість зафіксованих заголовків зазнають певної модифікації й при цьому, з одного боку, текст залишається придатним
для впізнавання, а з іншого, уводиться елемент непередбачуваності. Показово, що в наведених моделях каузальний тип
метонімічного перенесення досить продуктивний.
Отже, заголовковий комплекс із каузальним перенесенням
є двоспрямованою структурою: з одного боку, це стислий, нерозкритий зміст тексту, а з іншого, він містить історію породження тексту автором, можливий зв’язок з іншими творами літератури чи мистецтва, а також широку можливість різноманітних
інтерпретацій.
Варто відзначити істотну перевагу метонімічних перенесень
локативного типу, що зумовлено, на нашу думку, специфікою
структури й завдань газетного заголовка, потребою узагальнень
часо-просторового характеру.
У газетному заголовку поширені метонімічні конструкції,
у складі яких використовуються топоніми: Дніпропетровськ –
оцінка незадовільна (ВП, 06.03.11); Україна може стати газовим
донором (УМ, 05.10.10); Кривий Ріг піклується про безпеку своїх
мешканців (ВП, 25.12.11). Екстралінгвальна інформація топонімів
пов’язана з конкретними географічними місцями. Вони наділені
національним колоритом. Як правило, конструкції, у яких
використані топоніми, реалізують моделі метонімії «назва країни,
міста, іншого населеного пункту» → «уряд чи жителі країни,
керівництво міста (іншого населеного пункту) чи його жителі».
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У заголовках поширені метонімічні моделі, у яких використано:
– назва держави, міста для називання уряду, державних
структур: Слідом за «газовою» війною Москва оголосила
«сирну» (ГУ, 14.01.12); Україна і ЄС обговорять співпрацю
в галузі металургії (ВП, 22.08.10); Київ очолив антирейтинг європейських столиць (ГУ, 14.01.12); Черкащина шукає нові ринки
(ЛіС, 30.01.10); Італія допоможе Україні створити резерви газу
(ВП, 22.06.10); Так запрошували Україну в НАТО чи ні? (ВП,
21.09.11);
– лексичні одиниці, що номінують країну, населений
пункт для називання жителів цієї країни: Україна відзначила
двадцяту річницю своєї незалежності (УМ, 25.08.11); Кияни
вийшли першими (ВП, 26.04.11); Чому Україна втрачає унікальні
чорноземи? (ВП, 20.06.11);
– слова на позначення політичних угруповань, що вживаються замість назви її членів: Регіонали не сперичалися? (ГУ,
14.02.12); БЮТ стартував першим (ВП, 30.11.10); «Зелені» напали на парламент (ВП, 16.02.11);
– лексеми, що позначають певні події і вживаються замість назви її учасників: «Вишневі усмішки» [фестиваль сатири
і гумору] у Дніпропетровську (ВП, 19.01.09); «Орлятко» [фестиваль] дає нам емоції та радість (ВП, 13.05.11); «Чисте повітря» [акція] у Дніпропетровській області (ВП, 30.11.11);
– назва організації, установи, що переноситься на сукупність її співробітників: «Нафтогаз України» просить у Кабміну мільярд доларів (ВП, 27.06.10); «Рейдерська» одіссея «Укррічфлоту» (Д, 08.02.10); На межі Євросоюзу (СГ, 03.02.10); Рада
національної безпеки і оборони обговорила питання ЖКГ (ВП,
21.11.10); Засідання Конституційного Суду не покажуть у прямому ефірі (ВП, 17.04.10); Президент закликає парламент завершити баталії (ВП, 20.05.11); Соціальний діалог профспілок
(ВП, 25.05.10); Консерваторія об’єднує таланти (ВП, 20.04.11);
Дніпропетровська металургійна академія оголошує набір на
денну форму навчання (ВП, 17.03.11);
– іншомовні назви організацій, що переносяться на сукупність їхніх співробітників: Beeline заговорив українською (ВП,
20.04.10); Компанія «Іст Болт Україна» відзначила десятиріччя
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(ВП, 15.06.11); Полосатий оператор Beeline провів захоплюючу
акцію (ВП, 10.03.10); Замість скверу буде TERRA? (ВП, 18.05.11);
– назви спортивних клубів, що переносяться на сукупність
їхніх учасників: Приємні неприємності. Шева рятує «Челсі» від
поразки, а «Барса» програє вдома вперше за чотири роки (УМ,
23.02.10).
Особові назви – антропоніми – уживаються в таких метонімічних моделях:
– прізвище автора замість його творів: Іде Лесь Курбас,
а за ним іде нова доба (УС, 23.02.10); Очима Кобзаря на дії сущих
(УіСС, 19.01.11);
– діяч – майстерність, результат, ним досягнутий:
Зоряний час Георгія Вороного (УС, 14.03.10); Овочевий сад Володимира Чернишенка (Д, 27.02.10); Звитяга Максима Кривоноса
(УМ, 07.02.10); Формула Сонця Миколи Руденка (УМ, 11.01.11).
Показово, що метонімія переважно стосується іменникових
конструкцій, рідше – прикметникових: Дніпродзержинськ готується до 105 річниці з дня народження Л. І. Брежнєва (ВП,
19.12.10); Україна збирається заплатити Туркменістану за газ
(ВП, 31.08.10); Жива стежина в завтрашнє твоє (ВП, 25.05.11).
Отже, заголовки є однією з конструктивних частин газетного
матеріалу, безпосередньо пов’язаною із текстом, причому використання в структурі заголовка метонімії привертає увагу
читача й дозволяє виконати його основні функції – інформативну
й функцію інтриги, сенсації.
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СТРУКТУРНІ ТИПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ,
ОРГАНІЗОВАНИХ ЗА МОДЕЛЛЮ
РЕЧЕННЯ, В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Проаналізовано особливості функціонування фразеологічних одиниць,
зокрема прислів’їв та приказок, в історичних романах Р. Іваничука, Р. Іванченко, Ю. Мушкетика. Досліджуються фразеологізми, організовані за моделлю
простого та складного речень, розглядаються їх основні типи.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологізм-речення, стійкі
фрази, паремія, прислів’я, приказка.
Проанализированы особенности функционирования фразеологических
единиц, а именно поговорок и пословиц, в исторических романах Р. Иванычука, Р. Иванченко, Ю. Мушкетика. Исследуются фразеологизмы, организованные как простые и сложные предложения, рассматриваются их основные типы.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологизм-предложение, устойчивые фразы, паремия, поговорка, пословица.
The peculiarities of the functioning of the phraseological units are analyzed
in the article, besides proverbs and sayings in historical poems by R. Ivanychuk,
R. Ivanchenko, Y. Mushketyk. Also phraseology-sentences are analyzed which
organized by the model of the simple and complex sentence, consider the base types
of them.
Key words: phraseological unit, phraseology-sentence, permanent phrases,
paremiya, proverbs, sayings.

У другій половині ХХ ст. поглиблюється інтерес письменників до минулого українського народу. Унікальним явищем
в історії української літератури є проза Р. Іваничука, Р. Іванченко,
Ю. Мушкетика. Сюжети та події, покладені в основу художніх
творів письменників, різні, як і система мовно-виражальних засобів, за допомогою яких художники слова відтворюють історичні події минулого українського народу. У своїх романах письменники змальовують сотні епізодів, персонажів, розкривають їхні
характери, відображають найглибші думки та почуття героїв,
майстерно використовуючи багатющий фразеологічний матеріал,
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зокрема прислів’я, приказки, образні порівняння, оскільки саме
вони «як мовні знаки культури відтворюють і висловлюють
національну культуру і через свою позачасовість, узагальненість,
генералізованість є однією з ознак нації» [11, с. 12]. Прислів’я
і приказки «широким струменем вливаються» [12, с. 93] у художню літературу, оскільки за своєю природою є не лише образноекспресивним засобом мови, а й уносять у мову художньої літератури «народний погляд» [12, с. 93] на етапи історичного розвитку суспільства, допомагають змальовувати образи, передати
їхній внутрішній стан.
Термін фразеологізм (номінація у формі складного слова:
гр. phrases, род. відмінок phraseos – спосіб вираження, зворот
і logos – слово, учення) усталився в мовознавстві як найменування семантично неподільного сполучення слів, що становить
окреме речення або його повнозначну частину в функції окремого члена речення [8, с. 122–123].
Вагомий внесок у розвиток фразеологічної теорії зробили
М. Ф. Алефіренко [2; 3], Л. Г. Авксентьєв [1], Л. Г. Скрипник [13]
та ін. Спираючись на ті чи ті ознаки фразеологічних одиниць,
дотримуючись певних принципів (семантичного, граматичного,
структурного тощо), дослідники запропонували низку класифікаційних схем. Структурно фразеологізми можна поділити на фразеологічні одиниці, співвідносні зі словосполученням, та фразеологічні одиниці, співвідносні з реченням. Дослідженню їх на рівні
словосполучення присвячено чимало наукових праць [1; 3; 13; 14].
Складність підходу до вирішення проблеми вивчення фразеологізмів на рівні речення пояснюється тим, що на сьогодні в мовознавстві дискусійним залишається питання щодо обсягу й об’єкта фразеології, зокрема, чи вважати прислів’я, приказки, крилаті
вислови об’єктом фразеології, чи виводити їх за межі лінгвістичної дисципліни. Названі фразеологи відносять прислів’я і приказки до фразеології.
Зокрема Л. Г. Скрипник дає таке визначення вказаним поняттям: «Прислів’я – це виражене структурою речення народне
висловлення повчального змісту, яке формулює певну життєву
закономірність або правило, що є широким узагальненням багатовікових спостережень народу, його суспільного досвіду» [13,
с. 25]. На відміну від прислів’їв, приказки «не мають повчального
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змісту, не формулюють загального правила, а є немовби частинами речення і виконують характеризуючу функцію» [13, с. 26].
Дослідниця зазначає, що «до розряду фразеологічних одиниць
типу речень (стійких фраз) належать здебільшого фразеологічні
структури, відомі під назвою прислів’їв, приказок, примовок, та
деякі різновиди крилатих слів» [13, с. 80].
На думку М. Ф. Алефіренка та Н. М. Семененка, «прислів’я –
це стійко відтворювані у мовленні афоризми фольклорного
жанру, що мають як образну, так і «безобразну» структуру
значення, еквівалентні судженню, характеризуються відносною
незалежністю контексту й мають підтекст. Приказками вважаються стійкі висловлення, які не еквівалентні судженню. Приказки не мають семантичної залежності від зовнішнього контексту, їхнє функціонування зумовлене здатністю «прикрашати»
та урізноманітнювати мову» [2, с. 248–249].
Як уважає М. М. Пазяк, «прислів’я та приказки – один
з найдавніших жанрів усної народної творчості. Протягом багатьох століть вони виявляли здатність народу відбирати й осмислювати найхарактерніші, найтиповіші сторони явищ природи,
праці, побуту, родинного й суспільного життя і в результаті ставали конденсатором багатовікового життєвого досвіду, взаємин
людей між собою, між людиною та навколишньою дійсністю»
[15, с. 5]. Дослідник зауважив, що «прислів’я та приказки є енциклопедією народного життя. Немає такої ділянки побуту,
взаємостосунків між людьми, які б не знайшли відображення
в народній мудрості. У прислів’ях народ знаходив відповідь на
всі випадки буття» [15, с. 11–12].
Мета нашої розвідки – дослідити особливості функціонування фразеологічних одиниць, співвідносних із реченням, в історичних романах Р. Іваничука «Черлене вино» та «Мальви», Р. Іванченко «Золоті стремена», Ю. Мушкетика «Гетьманський скарб»,
розглянути їх структурні типи.
До стійких фраз у лінгвістичній літературі зараховують найрізноманітніші утворення: прислів’я, приказки, предикативні
фразеологічні одиниці (предикативні частини складного речення)
[3; 13; 14]. Однак, необхідно зазначити, що «предикативні фразеологічні одиниці не підлягають семантико-синтаксичному членуванню. Члени речення у них мають фіктивний характер, тому ви64
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діляти їх можна тільки умовно для з’ясування не семантико-синтаксичної, а суто формально-синтаксичної організації» [3, с. 95–96].
Серед предикативних фразеологічних одиниць, представлених в історичних романах відомих українських письменників
другої половини ХХ ст., найуживанішими є ті, що побудовані за
моделлю двоскладного речення. Формально в них розрізняють
суб’єкт і предикат, тобто лише умовно виділяються підмет і присудок: Касьчині очі бризкали люттю [10, с. 158]; Кинулися, а писаря й слід прочах [10, с. 176]; Різко підвів голову один із дервішів, зателіпалася срібна серга у вусі, він підійшов до меддаха
Омара, зарослий і босий, смиренні очі зайшли гнівом [5, с. 387];
… і здалеку всміхався до свата Івашко, чіплявся поглядом кожного вершника, та на жодному коні не догледів Орисі, і мурашки
пробігли в нього за спиною: заложницею полишив? [6, с. 165];
Ходив вільно по стійбищах, родаків своїх видивлявся. Обпікалося
серце кров’ю, а надто коли жінок зустрічав [7, с. 318]. Такі фразеологізми найчастіше характеризують психічний або фізичний стан
особи: Неспокійно на тому боці, свате, дуже неспокійно, – уже
бігали очі в Давидовича [6, с. 166], бігали очі у кого; Бліде обличчя
налилося кров’ю, підступив до тремтячого євнуха [5, с. 467],
обличчя налилося кров’ю у кого; Коли ж переступав межу,
починав затинатися, язик йому заплітався, й він вибалакував
чимало такого, про що тверезим або й напідпитку навіть не
заїкався [10, с. 402]; Але щемить серце у князя. Не може забути
безчестя ханського [7, с. 334]; Тебе що, курка ґедзнула чи зовсім
скапустився! [10, с. 310].
Досить строкаті за своєю структурою предикативні фразеологічні одиниці, побудовані за моделлю односкладних речень.
Предикативний компонент аналізованих стійких фраз найчастіше
виражений: 1) безособовим дієсловом. Вони служать для передачі
психічного або фізичного стану особи: Чому не розвіють його
образи, яка глибоко в серці пече його від самої Орди пекучою огневицею, аж у голові паморочиться? [7, с. 335]; Замбулові відлягло
від серця [5, с. 468]; У серці холонуло від тієї думки [10, с. 370];
«Наче змовились…» – майнуло в думці Івашкові, коли відкривав листа [6, с. 151]; Тенькнуло у нього під серцем – уже зараз… [7, с. 38];
Сім потів спливало при самій лише згадці про той день, коли
Ібрагім, спонуканий своєю матір’ю, віддав йому тугру [5, с. 582];
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2) безособовими дієслівними формами на -но: Кожному все
написано на роду… А якщо так… [10, с. 180], Там і далі було
наплетено немало інших дурниць, буцімто в тих місцях на
баталіях пошатковано на капусту Галагана й Танського, а вони
козакували в своїх полках та попивали пиво… [10, с. 351]; 3) дієсловом бути із заперечною часткою не: Моя земля Україна
названа так ще в написаному Нестором «Літописі минулих літ»,
коли про Москву й згадки не було [10, с. 373]; Розкрив і жахнувся,
побачивши, що аркуші у книзі чисті, він почав гортати їх, але на
жодному не було й сліду від червленої ценобри, в яку він умочував
скорописну трость [6, с. 79].
Наявні в історичних романах і такі предикативні фразеологізми, співвідносні з узагальнено-особовими реченнями, конструктивним центром яких виступає дієслово у 2-й особі: Ліс…
Пуща… Лише дикі звірі ходять у тій пущі… А навколо, скільки
сягнеш думкою, лісові нетрі [7, с. 42]; Не грайся, Ісламе, з вогнем. Бо коли цей ведмідь прокинеться, – тай чи дрімає він,
подумай, – то рик його почують не тільки в Європі [5, с. 602];
Якби той твій Лука пошмарував холодною солоною водою палубу
та потер пісочком гармату, щоб шкура на долонях позлазила,
помудрішав би трохи й не бридив ледачого [10, с. 144]; Він сам
зараз візьме Зорину. Вона згодна! Вона не може жити в тенетах
отого вузькогрудого, злого павука. А потім – шукай вітра в полі!.. [7, с. 183]; А за цим табором – скільки оком сягнеш –
табуни коней, верблюдів, стада корів, отари овець, кіз і повози
[7, с. 229]. Фразеологізми аналізованого різновиду, як правило,
виражають побажання, спонукання, поради.
Предикативні фразеологічні одиниці, співвідносні з неозначено-особовими реченнями, позначають таку ситуацію, яка стосується невизначеного діяча. Предикативний центр таких сталих
сполук виражений дієсловом у формі 3-ї особи множини теперішнього чи майбутнього часу, а також формою множини минулого
часу: Ускаржився заєць зайцеві. Що той митрополит може
вдіяти? Йому самому хвоста колодою прищемили. Написав би
хоч київському губернатору [10, с. 17]; Він уже про щось здогадувався, про що ми всі й гадки не мали [10, с. 329]; Її втоптали
в болото на Масловому Ставу самі проводирі-полковники, і відтоді я вже не шанована людьми полковничиха Самійлиха, а жеб66
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рачка… [5, с. 397]; Мушу служити, бо теперка чоботи зняли,
а завтра – голову знімуть [7, с. 110].
Як засвідчив проаналізований матеріал, в історичній прозі
Р. Іваничука, Р. Іванченко, Ю. Мушкетика, окрім предикативних
фразеологічних одиниць, що є «частинами складних синтаксичних одиниць» [13, с. 83], наявні й такі фразеологізми, що виступають у ролі самостійних речень і «поєднуються не зі словами,
а з іншими частинами складного цілого» [13, с. 83]. Фразеологізми-речення можна поділити на стійкі фрази, що організовані за
типом простого речення, та стійкі сполучення слів, організовані
як складні речення.
Стійкі фрази першого типу, організованих за типом простого
речення, поділяються на фразеологізми зі структурою різних
односкладних речень та фразеологічні одиниці зі структурою
двоскладних. Двоскладні фразеологізми-речення представлені
в історичних романах різними типами – поширеними й непоширеними, стверджувальними й заперечними: Кожна жаба своє
болото хвалить… Ляхи це кажуть про католицьку віру, жиди
про талмуд… [5, с. 448]; Микита чекав весни, немов спасіння,
і зрадів їй, такій ранній, бо, як то кажуть, з’їв русин головку
маку і два тижні постить…[6, с. 59]; Мовляв, наплів ти сім кіп
вовни своїми піснями і своїми мудруваннями, а сам макогін макогоном [10, с. 63], Миля не сміявся з моєї пригоди, він тільки хмикнув: «Дурне продавало й дурне купувало. Ходімо» [10, с. 134];
Кажуть, мудрість виростає з печалі [10, с. 3]; – Спам’ятайся! –
скрикнула Нафіса. – Ти ще на вулиці таке скажеш. Злетить
слово з язика і попаде на тисячі [5, с. 411]; На зрубаному дереві
уже не цвітуть квіти. А він, як те зрубане деревце, не пускає
коріння в чужому городі [7, с. 172]; Наука в дитинстві – різьба
на камені, кажуть імами [5, с. 476]; Гарячий розум – виграш
у бою. Холодний розум – перемога в політиці. Сповільни свій
крок, Ісламе [5, с. 496].
До стійких фраз першого типу, організованих за типом простого речення, можна віднести: неозначено-особові: Найчастіше,
коли йшлося про речі дрібні, очевидні, він казав позивачеві та
одвітнику: «Годіться! Нема вам за що сутяжнитись. Звели бучу
за онучу. Не сором вам» [10, с. 58]; узагальнено-особові: Не
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бридь ледачого, – гримнув я на Милю. – Десь тут є інший хідник.
Коротший. Він веде просто в покої [10, с. 387]; Не вбивай
невинного! [6, с. 115]; Та ба! З чужої долоні не нап’єшся! Усе
робив по боярській раді – землі жалував, і на Данила Володимирського, зятя свого, руку з мечем возняв… [7, с. 125];
Плачем лиха не виплачеш [5, с. 534]; Суєтні мислі обтяжують
тебе, княгине. Скільки не живи – не наживешся. Пісок морів,
і краплі дощу, і дні вічності – хто ізчислить? – хитає сивою
головою митрополит [7, с. 350]; – Отакої, – здивувався Борзаківський. – І в поле не їдь, і дома не лишайся… [10, с. 244].
Фразеологічні одиниці, організовані за моделлю складного
речення, в історичній прозі Ю. Мушкетика, Р. Іваничука, Р. Іванченко, структурно співвідносні зі складносурядними, складнопідрядними та безсполучниковими реченнями. Складнопідрядні
фразеологізми-речення представлені підрядними часу: Літай,
поки літається, пий, поки п’ється… Розуму не пропивай і діло
своє знай [10, с. 246]; Доки живе пісня – доти існує народ, що
дав їй свою душу, доти над ним не має влади ні час, ні могутній
Сатаніїл [7, с. 7]; Біда біду знайде, поки сонце зайде… Іди до
хана [5, с. 528]; Та й скільки вас – Осташків та Івашків –
спохопилися по воду, коли хата згоріла? [6, с. 69]; умови: Про
повернення на Україну навіть не мріяв Стратон. Пропав кінь, то
й узду кинь… [3, с. 472]; місця: – Еге ж, – хмикнув Арсен, – базікайте… А ми де пиво п’ємо, там честь віддаємо [6, с. 30]; «Там
каша з молоком, де нас нема», – говорив він [5, с. 475];
з’ясувальні: Та видно, мусульманин, тож як ти міг забути слова
пророка: «Піде в рай той, хто загине на полі бою з гяурами?» [5,
с. 387]; Ріс мовчазним, бо знав, що в того життя довге, в кого
язик короткий… [5, с. 441]; означальні: Моя душа опечалена, моє
серце оповите скорботою. Ви не християни, а люті собаки, які
кусають руку, котра несе їм їсти. Де ваш розум? Де ваша
совість? [10, с. 223]; Чий хліб їси, тому вірно і служи [7, с. 66].
Складносурядні стійкі фрази у романах письменників, як правило, представлені зіставно-протиставним типом: Чийсь бичок
поскаче, а телятко буде наше… Та-ак… Бо кому це все, коли
помремо, – голоті? [6, с. 114]; – Та годі, годі, – зареготав
Свидригайло. – Дав бог попа, а чорт скомороха… Гей, слуги,
дайте їм їсти-пити! [6, с. 46]; Одразу після Варвари, перед
68
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самим Миколою («Варвара зварить, а Микола поставить»),
наше сторожівство скінчилося: прийшли майстри, Милорадович
почав будуватися [10, с. 204]; У людини двоє вух, а язик один. Два
рази вислухай, а один раз говори [5, с. 446].
Менш поширеними серед стійких фраз, організованих за
типом складних речень, є безсполучникові: Багато знатимеш –
рано постарієш. А ти ж іще он і козачка не танцював… Що
тут у вас? [10, с. 393]; Два бідняки на одній підстилці вмістяться, для двох падишахів цілий світ тісний [5, с. 412].
Поетична краса прислів’їв та приказок, утілена в них життєва
мудрість завжди привертали увагу митців слова. Увиразнюють
вони й мову історичної прози Ю. Мушкетика, Р. Іваничука, Р. Іванченко. Письменники у своїх романах не лише використовують сталі
народні вислови, але й створюють нові фразеологічні вирази.
Часто романісти вводять народні вислови в сюжетну канву
своїх творів, підкреслюючи ними певний ідейний задум. Одна
з особливостей використання усталених зворотів в історичних
романах Р. Іваничука «Черлене вино», «Мальви» та Р. Іванченко
«Золоті стремена» полягає в тому, що автори часто починають
розділ або його частину приказкою, прислів’ям, улучним висловом. Фразеологізм у таких випадках тісно пов’язаний зі змістом
розділу, у якому розкривається його конкретне значення.
Так, наприклад, у романі Р. Іваничука «Мальви» один з розділів починається епіграфом – східною приказкою: «Цей світ –
город: один росте, другий достигає, а третій падає» [5, с. 403].
У розділі йдеться про смерть одного з султанів Османської
імперії – Амурата – та безкінечну боротьбу за престол у Багдаді.
Оскільки Амурат був бездітний, то на престол повинні були
призначити найближчого родича – рідного брата Ібрагіма.
Четвертий розділ починається словами теж східної приказки:
«Два бідняки на одній підстилці вмістяться, для двох падишахів
цілий світ тісний» [5, с. 412]. І далі письменник доводить, як
«жадоба влади» робить з людей «вершителів долі» і ніщо не
може цього зупинити.
Приказкою, крилатою фразою починаються розділи й інших
романів:
«Цар короною розуму не здобуде, бо володарює ум» (Демокріт) [7, с. 75];
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«П’ючи воду, пам’ятай про джерело» [7, с. 167];
«Трістан та Ізольда» [6, с. 58];
«Кому повім печаль свою?» [6, с. 100];
«Перше, ніж увійти, подумай, як вийдеш» [5, с. 444].
Отже, фразеологічний вираз виступає у функції епіграфа,
у якому образно виражено головну думку розділу.
Паремія в узагальненому вигляді констатує певний стан
речей чи людські риси, дає їм оцінку або пропонує певний спосіб
дій. Як правило, усі ці функції органічно поєднуються, але найпомітнішою є та, що зумовлена організацією прислів’я як речення.
Наприклад, паремії можуть констатувати: Вже самими думками
про статок порушував Божу заповідь («Легше верблюдові
пролізти у вушко голки, аніж багатому попасти в рай»), ще
зовсім недавнечко я підносився над захланністю, репаним багатством, зневажав гроші, тепер же мовби щось одмінилося в мені,
бідність пропікала як вогонь [10, с. 220]; Ріс мовчазним, бо знав,
що в того життя довге, в кого язик короткий… [5, с. 44]. Таке
твердження може супроводжуватися в історичних романах і додатковими відтінками можливості/неможливості: «Там каша
з молоком, де нас нема», – говорив він [5, с. 475]; потреби й неминучості: Дивувалися купці, захоплювалися чужинці і питали,
хто їх зробив. Сказано – шила в мішку не втаїш, пішов поголос,
що продаються вироби покійного скотарського ювеліра Хюсама,
який змайстрував Сулейманові Пишному султанський трон
і персні якого носила сама Роксоляна Хуррем [5, с. 545]; умовності: Хто рано встає, тому вона благодатство дає. Одягай
сорочку! Будемо снідати [7, с. 17]; бажаності: Іди, Федоре, в сторонські землі, коли маєш охоту, та у свою землю вертай. І пташка усяка в своє гніздо вертає. А ми – на Галич сьогодні [7, с. 160].
Як бачимо, для кваліфікації певної ситуації й одночасної її оцінки
виступає, як правило, розповідне речення. І навпаки, прислів’я,
які мають характер припису, поради чи застереження: А він…
дурень по саму зав’язку! Як сто пудів диму! В чужий черевик
свою босу ногу хотів засунути! [7, с. 56]; Гай-гай, робе… Тікай,
доки не пізно… Не кружляй над чужими хоромами, голубе, без
хвоста лишишся… [7, с. 56], найчастіше втілені у форму
спонукального речення. Цікавим є той факт, що одне з поданих
вище прислів’їв є трансформованим: Р. Іванченко розширює межі
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фразеологічної одиниці прикметником боса, що надало прислів’ю іншого відтінку (значення «бідності»), пор.: в чужий черевик ноги не сунь.
Народні вислови стали невід’ємною частиною історичних романів завдяки своїй різноманітній тематиці й змісту, охоплюючи
всі сфери життєдіяльності людини. Здебільшого паремії мають
розмовне забарвлення й використовуються авторами художніх
творів для увиразнення тексту, для передачі ставлення до зображуваних подій. Однак найбільш яскравий стилістичний ефект дає
індивідуально-авторська трансформація, оказіональне їхнє використання. Письменники досить часто вдаються до структурносемантичного оновлення сталих прислів’їв та приказок, що надає
мові романів особливої експресивності: А братові своєму з твого
високого дозволу хочу нагадати приказку: «Коли риєш яму, рий
по своєму зросту» [5, с. 517], пор. традиційне: Не копай другому
яму, бо сам упадеш; Забули приписи мудрих апостолів, взялися за
меч – честь собі здобувати. А хто взяв меч, той від меча і загине! Хіба до того кличе учення мудрих? [7, с. 358], пор. традиційне: Хто меч підняв, від меча і загине; З чиїх рук хліб їси,
брате? Ай забув? Хочеш, аби всіх смердів, усіх оратаїв руських
доконали ординці? – стрепенувся Олександр [7, с. 382], пор. традиційне: Чий хліб їси, під того дудочку скачи. Оскільки паремії,
як зазначалося вище, відносно стійкі за своїм складом і змістом,
вони в тексті можуть виступати наприкінці абзацу, у кінці прямої
мови, що сприяє узагальненню попереднього змісту: Альбо не
знаю-м я вас: у ноги кланяєтеся, а за п’яти кусаєте! [7, с. 85];
– Вельможний королю, – промовив Арсен, гасячи усмішку в кутиках
уст, – життя – як лазня: хто вище сидить, з того більше
поту тече [6, с. 131]; Ти батька мого злякався, князю, ти боїшся
нашого умоцнення і зі страху рубаєш сук, на якому сидиш сам
[6, с. 138]; Я каменяр Стратон. Може, й до мене пристанеш
у помічниці. Аби шия, а хомут знайдеться [5, с. 459].
Оновлені прислів’я та приказки надають мові романів підкреслено-енергійного тону, який відбиває цілеспрямованість
авторської думки. Значний ефект має розширення меж фразеологічної одиниці, тобто додавання письменниками другої частини, що є авторським коментарем до зображеного: Я прилип
до лави, наче карась до сухої гарячої сковороди [10, с. 25];
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І терпів його зауваження: «Ну чого, Іване, маніжишся, ти ж не
дівка». – «Я не маніжуся… Я такий є». – «Ставай іншим.
Гостри зуби. Бо розжують і виплюнуть». – «Не вмію іншим…
і не хочу…» – «Отакої» [10, с. 55].
На сторінках історичних романів письменники використовують і народні каламбури, що надають мові емоційно-експресивного забарвлення: – Ти Пилип, – сказав він на закінчення, – і я Пилип. Ти ось влип, а я не влип [10, с. 283]; – За віщо
образив нас, скомороший ватажку? – Гур-гур, їде Юр, – визвірився Арсен на старця. – А ти хто такий? [6, с. 30]; Ой цуп, штири
баби – один зуб! – покотився з реготом по долівці Генне [6, с. 41].
Окремим прийомом творчої трансформації є навмисне обігрування прямого лексичного значення деяких компонентів фразеологічної одиниці, зокрема повторення її частини: Не хочу
дути на вогонь, як мене не пече. – Почекай-но, ще й як у п’яти
запече! Але зараз – навіщо це? [7, с. 95]; Гріх великий… непрощенний, – зашварготів я. – Гріх у міх… Дурний ти, Мартине, як
паламарева коза. Всі ходять у гріхах, як свиня в реп’яхах [10,
с. 162]; А братові своєму з твого високого дозволу хочу нагадати
приказку: «Коли риєш яму, рий по своєму зросту». – Не гоже
розмовляти підданим у присутності повелителя, але коли намісник аллаха дозволив нам, ницим, отверзти уста, то скажу
тобі, дост-ака: яму по своєму зросту вирив ти [5, с. 517].
Таким чином, як свідчать численні ілюстрації, мова історичних романів Р. Іваничука, Р. Іванченко, Ю. Мушкетика насичена
фразеологізмами-реченнями, що зумовлено передусім прагненням романістів до небуденного, оригінального вираження думки.
Письменники майстерно використовують стійкі фрази для увиразнення мови історичних романів, для вираження свого ставлення до зображуваних подій, для передачі внутрішнього стану
героїв та надання мові емоційності, експресивності.
Проблема вивчення фразеологічного матеріалу на сторінках
художніх творів залишається актуальною й становить значний
інтерес для дослідження процесу розвитку фразеологічного
складу мови, для визначення стилістичних можливостей літературної мови, а також для з’ясування ролі майстрів художнього
слова в збагаченні національної мови виражальними засобами.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ
Ідеться про основні прийоми трансформації фразеологізмів – газетних
заголовків, появу їхніх лексичних і граматичних варіантів.
Ключові слова: фразеологізм, семантична трансформація, контекстуальне оживлення, гра слів, розширення та усічення фразеологізмів.
Рассмотрены основные приемы трансформации фразеологизмов –
газетных заглавий, появление их лексических и грамматических вариантов.
Ключевые слова: фразеологизм, семантическая трансформация, контекстуальное оживление, игра слов, расширение и усечение фразеологизмов.
The article deals with principal ways of transformation of phraseological
units – newspaper titles, appearance of their lexical and grammatical variants.
Key words: phraseological unit, semantic transformation, contextual revival,
word-play, expansion and clipping of phraseological units.

Розвиток мас-медіа зумовлює підвищену зацікавленість науковців до мови сучасних засобів масової інформації. Необхідність
вивчення газетних заголовків зумовлюється тим, що в них використовується не випадковий набір експресивних та граматичних
засобів, а система, у якій усі елементи пов’язані та взаємозумовлені [4, с. 206]. Крім того, заголовок посідає важливе місце
в системі масової комунікації, адже його призначення – бути
скомпресованим репрезентантом змісту/головної думки опублікованих матеріалів [3, с. 323]. Питання мовного оформлення заголовків порушуються у працях Г. Шипуліної, В. Шевченко, Л. Пархонюк, В. Абашина, В. Вомперського, В. Безрукова та ін. Лексичні особливості заголовків вивчали Г. Солганик, І. Медвідь,
Л. Майборода, Н. Касьяненко, А. Коваленко та К. Турова. Проте
фразеологічні засоби в газетних заголовках досліджено недостатньо.
Наукова новизна цієї роботи полягає в аналізі вживання найпоширеніших фразеологічних засобів експресивності в заголовках
сучасної україномовної преси. Використання фразеологізмів у мові
 Ковальчук М. С., 2012
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преси явище поширене, адже фразеологічна одиниця відіграє
важливу роль у побудові газетного тексту. Щодо цього А. Григораш зазначав: «Уже стала традиційною думка про дві функції
газетної мови – інформативну та експресивну. Функцію експресеми можуть виконувати марковані слові й цілі висловлювання,
покликані оживити виклад, зацікавити читача, дати матеріалу
емоційний заряд. Цю ж функцію можуть виконувати і фразеологічні одиниці. Вони не тільки називають предмети, явища
різного порядку, вони ще й характеризують їх. За ознакою
суб’єктивної оцінки фразеологізми можна поділити на дві групи:
одні дають позитивну оцінку явищу, інші – негативну. Вони
загострюють увагу читача на тих чи тих особливостях, виявляють
ставлення автора до описуваного, допомагають логізувати
думку» [1, с. 56]. У газетних текстах фразеологізми дуже широко
використовуються як у формі, у якій вони зафіксовані у словнику, так і у видозміненому вигляді.
У газеті заголовок називають одним із найважливіших елементів, від якого багато в чому залежить зміст тексту. Можна
сказати, що заголовок керує увагою читача, допомагає йому
швидко отримати інформацію про зміст матеріалів, вибрати
цікаве. Вагомість і значення заголовка незаперечні, адже, крім
стислого повідомлення читачеві основного змісту публікації,
заголовок має спонукати реципієнта до прочитання надрукованого. Характер і оформлення заголовка значною мірою визначають, чи буде прочитано газетний матеріал. Яскравий та правильно оформлений заголовок підвищує ефективність статті. І навпаки, через невдале оформлення заголовка різко знижується вплив
важливих матеріалів на читача, оскільки статтю з невиразним
заголовком можуть просто не помітити, а отже, не прочитати.
Заголовок має бути зрозумілим, виражати головну думку
автора, а не другорядні елементи змісту публікації, у жодному
випадку не перетворюватися на штамп, стереотип – саме за таких
умов він буде ефективним.
Таким чином, «заголовок – це складова частина, постійний
елемент газети – незмінний, повсякденний, завжди присутній
у газетному номері» [2, с.109]. Як зауважує В. Іванов, торкаючись
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питання якостей і властивостей газетного заголовка, «гарний
газетний заголовок має впливати на читача, і тому в його основі
завжди лежать відповідність змістові, ясність, точність, яскравість, виразність» [2, с. 109–110]. Серед якостей, за які цінують
газетні заголовки, В. Іванов виділяє такі: максимальна інформативність, об’єктивне відображення тематичного змісту тексту,
самобутність й оригінальність, публіцистична гострота та експресивність, виразність почуттів, думок, структурна завершеність та
інтонаційна виразність, точність термінів. На основі цього учений
так визначає поняття гарного заголовка: «Отже, гарний заголовок
у газеті – це концентроване відображення головної ідеї твору,
головної думки автора, але відображення максимально стисле,
лаконічне, чітке, конкретне» [2, с. 110].
Використання фразеологізму в ролі заголовка цілком природне і виправдане, зумовлене такими особливостями стійких словосполучень, як афористичність, влучність, образність тощо. Крім
того, фразеологізми – явище досить поширене як у художній
літературі, так і в повсякденному мовленні, а відтак, відомі широкому загалові читачів, що дозволяє авторові газетного заголовка
варіювати різні види трансформацій фразеологічних одиниць.
Влучно використаний фразеологізм або вміла його трансформація неодмінно привертають увагу читача до статті. Використання
фразеологізмів у заголовках періодики – явище дуже поширене.
Проте не варто забувати й того, що лише грамотно і доречно
використаний фразеологізм дасть очікуваний ефект. Використовуючи фразеологізми, як і інші мовні засоби, що містять
оцінний елемент, потрібно відчувати міру, а при трансформації
стійкої сполуки зберігати її внутрішній стрижень, ідею, закріплений у свідомості змістовий та оцінний образ.
У заголовках фразеологізми часто вживаються у своєму
первісному вигляді, без будь-яких семантичних чи структурних
зрушень, зі збереженням первинної цілісності форми і змісту, наприклад: Обіцяного три роки чекають (ГУ, 06.05.05), Хто в ліс,
хто по дрова (ГУ, 25.06.08), Гуртом і батька легше бити (УК,
18.04.07), Дорога ложка до обіду (УМ, 24.01.02) і под.
Фразеологізми, використані без змін, можуть являти собою
частину заголовка, тобто вводитися в широкий контекст, не під76
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даючись трансформації: Ловили кайф – спіймали облизня (УМ,
13.10.00), Учені-емігранти – наша п’ята колона... (УМ, 12.04.00),
У Києві на корейському мистецтві собаку з’їли (УМ, 08.06.00),
Україна у Митному союзі: ні в тин, ні в ворота (УМ, 19.02.10), Зі
світу по вагону: «Укрзалізниця» бореться з дефіцитом вантажного парку (В, 20.08.10) та ін.
Як бачимо, у таких заголовках перевага надається фразеологізмам, за структурою співвідносним зі словосполученням.
Змін не відбувається, фразеологічні одиниці органічно вплетено
до загального контексту, зміст їх зрозумілий і доступний читачеві.
Проте значно частіше при вживанні стійкої сполуки у заголовку відбувається метафоризація фразеологізму, що спричиняє
певні лексичні зрушення, унаслідок чого можемо спостерігати
семантичну трансформацію стійких словосполучень. Особливе
місце серед семантичних способів трансформації фразеологізмів
займає буквалізація, тобто переведення фразеологізму до розряду
вільних словосполучень, що сприймаються на тлі фразеологічно
зв’язаних. Поєднання прямого й переносного значень, не характерне для звичайного мовлення, руйнує стереотип сприйняття
і створює подвійну виразність. Часто буквалізація досягається
шляхом включення до контексту прямого значення одного чи
кількох компонентів фразеологізму. Так, у заголовку Візьміть
бика за роги (УМ, 25.07.08) фразеологізм вжито у його первинній
формі, проте компоненту бик надано в цьому контексті його
пряме значення, оскільки у статті йдеться про розведення биків.
Таким чином, відбулася буквалізація, проте утворений варіант
сприймається читачем на тлі фразеологічно зв’язаного словосполучення зі значенням «діяти енергійно, рішуче».
Використання автором статті прийому буквалізації фразеологізму в заголовку може стати очевидним для читача як на
дотекстовому етапі сприйняття заголовка, так і після прочитання
статті. Якщо розглянемо заголовки Інвестор влучає в яблуко
(УК, 22.05.01) та Не дайте лісу врізати дуба (МУ, 16.05.03), то
лише після прочитання статті можемо зробити висновок про
використання прийому буквалізації в заголовку й повернення
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компонентам яблуко і дуб їхніх прямих значень. У таких випадках
буквалізація не розкривається на дотекстовому етапі сприйняття
заголовка. Але є випадки, коли автор навмисне розширює контекст заголовка за допомогою підзаголовка, унаслідок чого використання прийому буквалізації фразеологізму стає для читача
очевидним одразу після прочитання заголовка, ще до ознайомлення зі змістом статті, як-от у заголовках: Ведмежа послуга
(Домашній хижак розтерзав двох людей) (УМ, 31.01.01), Риба не
без кості, чоловік не без злості (закономірності прикордонного
рибальства) (УМ, 11.04.00), Вода камінь точить. І в організмі
також (УК, 20.04.01). Розширений контекст заголовка дає змогу
одразу зрозуміти, що компонентам ведмежий, риба, камінь повернено їхнє пряме значення.
Досить частим прийомом є також гра слів, що базується на
явищі міжмовної омонімії. Особливо поширеним є зіткнення
в одному контексті значень слова язик в українській мові, де воно
називає частину тіла людини, та в російській мові, де слово язык
є багатозначним. При використанні фразеологізмів української
мови з компонентом язик автори пов’язують його з російським
значенням слова язык – «мова», проте структурна цілісність
фразеологізму зберігається і читач сприймає його повністю. Прикладами такої семантичної трансформації можуть бути заголовки,
у яких використано фразеологізми прикусити язика, тягти за
язик, прислів’я Язик до Києва доведе, Севастополь прикусив
«язик» (УМ, 20.12.00), Хто за «язык» тягне (УМ, 14.03.00),
«Язык» до Києва доведе, а мова – до Москви (УМ, 21.06.00),
«Язик» до мови доведе (УМ, 05.12.2001).
При розгляді фразеологізмів у заголовках, крім семантичних
прийомів трансформації, можна виділити також структурносемантичні способи. До них зокрема відноситься так звана антонімізація фразеологізмів. У цьому прийомі семантична трансформація поєднується з морфологічно-словотворчими змінами. Частіше антонімізація знаходить свій зовнішній вияв у додаванні чи,
навпаки, виведенні зі складу фразеологізму частки не, рідше вона
здійснюється шляхом заміни одного із слів антонімом чи шляхом
«перевертання» фразеологізму. Розглянемо приклади: Шкурка ви78
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чинки варта (УМ, 30.01.02), Коли в суперечках не народжується
істина (УК, 18.05.01), Коли мовчання – не золото (ОУ, 17.05.00),
Хід без королеви (УМ, 12.12.00).
До структурно-семантичних способів трансформації фразеологізмів можна віднести також контекстуальне оживлення внутрішньої форми фразеологізму, типовими для якого є випадки введення до контексту заголовка одного із слів, що входять до
складу фразеологічного звороту, або однокореневих слів, як, наприклад, у заголовках Взяв гору над горами (УМ, 24.11.00), Без
п’яти хвилин юрист за п’ять секунд знешкодив злочинця (УМ,
01.03.00).
Різноманітними є лексико-семантичні способи трансформації, оскільки зміна структури стійкого звороту в переважній більшості випадків призводить до семантичних зрушень. Потрібно
зазначити, що ці прийоми можуть поєднуватися із буквалізацією
фразеологізму. До цієї групи належать такі способи трансформації: розширення та усічення фразеологізмів, заміна компонентів фразеологізмів, об’єднання кількох фразеологізмів в одному
контексті, використання синтаксичної схеми фразеологізму із заповненням їх позицій іншими лексичними одиницями тощо.
Поширеним і ефективним прийомом трансформації фразеологізмів є розширення їх компонентного складу. Уведення одного
чи кількох слів до складу фразеологічної одиниці спонукає читача по-новому поглянути на стійке словосполучення, пригадати
його первинний зміст. Додавання часто носять метафоричний
характер, оживляють внутрішню форму фразеологізму, уносячи
нові відтінки в його розуміння. Розширення може відбуватися за
рахунок компонентів, які стоять у різних позиціях і належать до
різних частин мови. Найчастіше розширення відбувається за
допомогою різноманітних іменникових компонентів, що сприяє
певному уточненню, конкретизації значення фразеологізму, як,
наприклад, у заголовках: Герой засукає рукави (УК, 14.04.01),
Палиці в колеса мотоклубу (УК, 28.04.01), Авгієві стайні українських виборів (УМ, 06.02.2009), Крізь терни до зірок у «Нашу
Україну» (УМ, 11.12.01) тощо.
Розширювати склад фразеологізму можуть прикметники, що
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сприяє інтенсифікації ознаки, підсиленню експресії фразеологізмів, наприклад: Міжконфесійна крапля у бочку меду (УМ,
22.02.02), Чи до вподоби лити воду на комуністичний млин?
(УМ, 14.04.00).
Іноді використовуються прислівники, як у заголовку Галицькі
студенти добре погострили язики на двопалатності українського парламенту (УМ, 04.04.00).
Протилежним розширенню є прийом усічення компонентного складу фразеологічних зворотів. В одних випадках усічення не
вимагає додаткового контексту, читач одразу відновлює у свідомості первісну форму стійкої сполуки, поданої в усіченому варіанті заголовка. Такі усічення становлять весь заголовок: Сім
разів відміряти (УК, 29.11.00), Під один гребінець… (ГУ,
07.06.02). Інший варіант – уведення усіченого фразеологізму
в ширший контекст заголовка. У таких випадках найчастіше усікається дієслівний компонент фразеологізму: Оборонні заводи –
з молотка (УМ, 23.01.02), Каменя на камені – від МВФ (УМ,
07.06.10) і под.
Одним з найбільш поширених прийомів трансформації фразеологізмів є заміна одного чи кількох компонентів у складі фразеологізму. Експресивний ефект заміни виражений тим сильніше,
чим далі одне від одного розташовані семантичні поля первісного
компонента й замінника. Наприклад: Бомби розбрату (УМ,
21.02.01), Не все «їдцям» масниця (УМ, 19.02.02), Вустами в’язня
говорить компромат (УМ, 26.03.02), Фермер фермеру ока не
виклює (УМ, 17.01.02) і под.
Поширеним способом трансформації фразеологізмів є використання синтаксичної схеми стійкої сполуки із заповненням її
позицій іншими словами. Оскільки автори використовують відомі стійкі звороти, цілісність фразеологізму не порушується,
незважаючи на найнесподіваніші зміни у складі таких одиниць:
Бережи кишені зранку, а сумки ввечері (УМ, 28.03.00), Написане
пером, сплатиш своїм горбом (УМ, 07.04.00), Податки до «Калашникова» доведуть (УМ, 28.12.00) тощо.
У деяких заголовках виправданим є поєднання двох фразеологічних зворотів, наприклад: Зелений змій + червоний півень =
80
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сім років в’язниці (УМ, 18.04.00), За два кроки до напівмети, або
як стрибнути вище голови... (В, 21.06.01).
Отже, використання фразеологізмів різної етимології, структури та семантики в заголовках газетних статей є сьогодні поширеним явищем. Це пояснюється особливою роллю заголовка як
невід’ємної частини газетного тексту, що має на меті не лише
повідомити та сконцентрувати в собі головну думку статті, але
й викликати інтерес читача до статті, заохотили його до її прочитання.
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АКСІОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Подано класифікацію аксіологічної лексики як засобу соціокультурної
ідентифікації особистості, розглянуто основні соціокультурні тенденції,
проілюстровані оцінною лексикою, що впливають на суспільний мовний смак
і соціокультурну ідентичність особистості.
Ключові слова: аксіологічна лексика, оцінка, соціокультурна ідентифікація.
Рассматривается классификация аксиологической лексики как средства
социокультурной идентификации личности, исследуются основные социокультурные тенденции, проиллюстрированные оценочной лексикой, которые
влияют на общественный языковой вкус и социокультурную идентичность
личности.
Ключевые слова: аксиологическая лексика, оценка, социокультурная
идентификация.
The article provides clasification of axiological vocabulary as means of sociocultural identification of an individual, it describes the main socio-cultural
tendencies illustrated by evaluative vocabulary which influence social language
style and socio-cultural individual’s identity.
Key words: axiological vocabulary, evaluation, socio-cultural identification.

Сучасна українська мова як елемент національної ідеї зберігає духовні, історико-культурні надбання та цінності попередніх віків життя українського народу, примножуючи їх через
контакти з іншими народами, виконує роль механізму соціальної
спадковості [5, с. 114]. Осмислення мови як національно-культурного феномена, що відтворює менталітет народу, зберігає його
глибокі національні традиції, є основним принципом сучасної
лінгвістичної науки.
Дослідження соціокультурної самоідентифікації особистості
засобами мови є досить актуальним, що зумовлено необхідністю
національної консолідації і соціокультурного оновлення суспільс Корольова В. В., 2012
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тва. Соціально орієнтована й культурна позиція окремої особистості грає вирішальну роль при оцінюванні. Саме тому вивчення
аксіологічної лексики як мовного засобу соціокультурної ідентифікації можна вважати доцільним.
Метою нашої статті є з’ясування особливостей аксіологічної
лексики сучасної української мови як засобу соціокультурної
ідентифікації особистості, а саме: виявлення основних соціокультурних тенденцій, що впливають на суспільний мовний смак та
соціокультурну ідентичність особистості, та класифікація аксіологічної лексики як засобу соціокультурної ідентифікації особистості. Джерельною базою роботи послугували художні тексти
сучасних письменників (Л. Денисенко, Л. Дереша, В. Діброви,
Є. Дударя, Б. Жолдака, О. Забужко, П. Загребельного, Л. Клименко, Л. Подерв’янського, С. Ушкалова).
Проблема вираження оцінки в мові знайшла відображення
в дослідженнях Н. Д. Арутюнової, Н. І. Бойко, Т. А. Космеди,
І. В. Онищенко, С. І. Равлюк, У. В. Соловій та ін. Оцінні слова
мають антропоцентричну природу, вони прямо пов’язані з мовцем, відбивають його ставлення до навколишньої дійсності,
оскільки в процесі пізнання та спілкування людина не може не
виражати свого ставлення до предметів і явищ, які її оточують.
Оцінка є своєрідним аксіологічним підсумком процесу пізнання
й виражає ставлення людини до світу в цілому. Тому питання соціокультурної характеристики категорії оцінки є одним із найважливіших питань аксіології.
Критерії оцінки залежать від норм суспільства і тісно пов’язані з його стереотипами. Аксіологічна шкала, на якій базується оцінка, включає два полюси «добре» – «погано». Між
ними знаходяться оцінні слова, що виражають позитивну чи негативну оцінку тією чи іншою мірою. Підґрунтя оцінки орієнтоване на когнітивну сферу мовця, воно відображає знання особи,
що формуються зв’язками ментальної й соціальної природи
навколишньої дійсності. Вибір підґрунтя оцінки співвідноситься
з поняттям «цінностей», які знаходяться в діалектичному зв’язку
з категорією оцінки: цінність – це критерій оцінки, але сама
цінність доступна лише через оцінку. В аксіологічних концепціях
і в логіці оцінок уважається «первинним концепт цінності, добра»
[1, с. 9]. У найзагальнішому визначенні «під цінністю, або добУкраїнський смисл, 2012, № 2
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ром, прийнято розуміти все, що є об’єктом бажання, потреби,
стремління, цікавості тощо» [3, с. 25]. Іншими словами, цінність
сприймається як дещо позитивне і водночас нормативне й еталонне, а оцінка виступає результатом порівняння з еталоном. При
цьому цінність й оцінка – це два полюси в системі об’єктносуб’єктних відношень: цінність характеризує об’єкт у його стосунках до суб’єкта, а оцінка – ставлення суб’єкта до об’єкта.
Складна структура оцінки зумовлює існування різноманітних
класифікацій цієї категорії. Варто зазначити, що ні в соціології, ні
в антропології, ні в лінгвістичній аксіології немає загальноприйнятого розподілу різновидів оцінки. Одним із критеріїв класифікації оцінки є процес встановлення соціокультурної значимості
особистості, який передбачає оцінку людини і як окремої, специфічної частки певної спільноти (сім’ї, нації, соціально-професійної сфери чи статево-вікової категорії), і як представника
роду людського, що допомагає актуалізувати позитивний чи негативний напрям оцінки. З огляду на класифікацію категорії
оцінки Т. А. Космеди [4, с. 98–104], аксіологічна лексика залежно
від соціокультурного пізнання особистості узагальнюється в таких типах оцінок:
1. Естетична оцінка пов’язана з категорією краси та культурно-естетичними цінностями (краса, вродливий, опудало, потвора), наприклад: Хто б міг подумати, що її наречений ... виявиться атлетичним красенем... (Л. Денисенко).
2. Соціальна оцінка характеризує норми поведінки в суспільстві, ставлення до суспільних цінностей (мажор, віп-персона,
елітний, шовіністичний), наприклад: Скоріше за все, переді мною
спала якась припанкована неформалка й бачила свої неформальні
панківські сни (C. Ушкалов).
3. Раціональна оцінка відображає рівень розумових здібностей особи, дає інтелектуальну характеристику (бовдур, кретин,
розумний, гальмувати), наприклад: Але ж я і не товстолобик
(Є. Дудар).
4. Морально-етична оцінка вказує на риси особи, пов’язані
із закріпленими в суспільстві моральними принципами (вандалізм, перевертень, розпусний, ханжа), наприклад: Тут була
одна небезпека, аби з людей не подумав хто, що він – сексот
(Б. Жолдак).
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5. Християнсько-релігійна оцінка, пов’язана з рівнем духовності особи (грішний, каїн, святий, сквернитель), наприклад: Ви
вижили, бо ви всі є конформісти! (В. Діброва).
6. Емоційно-чуттєва оцінка вказує на емоційний стан суб’єкта оцінки, його ставлення до особи, яка оцінюється (наволоч,
паскудник, ненавидіти, сонечко), наприклад: Сонечко, де ти так
довго? (Л. Клименко).
7. Прагматична оцінка характеризує осіб за їх корисністю
й потрібністю іншим людям або суспільству, які виступають
суб’єктами оцінювання (ас, дилетант, ледар, професійний), наприклад: Цілком можливо, що це термін з давніх мов або ж з таємних культів, всі означення в яких заборонено проголошувати для
профанів, себто для таких, як ми (П. Загребельний).
8. Сексуальна оцінка вказує на особливості сексуального
життя людини (гомосексуалізм, лесбіянка, німфоманка, секс-бомба), наприклад: Отож тремтіть, паскудні німфоманки... (Л. Подерв’янський).
9. Фізіологічна оцінка виражає характеристику людської статури та окремих частин людського тіла (акселерат, гладкий, кирпа, сухоребрик), наприклад: Може, в них там половина населення – дистрофіки? (С. Ушкалов).
10. Психологічна оцінка виражає індивідуальні особливості
особи з погляду на прийняті норми психологічної поведінки
(істеричний, параноїк, флегматик, шизик), наприклад: «На зміну
братствам і кланам архе приходять свіжі віяння, не менш екзотичні: відв’язні парафреніки з немитими очима...» (Л. Дереш).
11. Ідеологічна оцінка вказує на ставлення об’єкта оцінки до
узаконеної суспільством державної або світової політики (манкурт, націоналіст, полонофоб, патріот), наприклад: Ура-патріоти збісяться: який галстук, що се таке? (П. Загребельний).
У сучасній лінгвістиці виділяють певні суспільні тенденції,
що впливають на соціокультурну ідентичність особистості, основними серед яких є такі: збільшення кількості учасників масової комунікації; підсилення особистісних рис у мовленні; необхідність у нових засобах вираження та формах образності; зростання
психологічного несприйняття бюрократичної мови минулого;
відродження назв, які були заборонені чи забуті в епоху тоталітаризму й тепер повертаються з минулого [6, с. 12–14]. Аксіологічна лексика художніх творів доводить посилення останніх двох
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тенденцій. Так, лексеми, що асоціюються з поняттями радянських
часів, уживаються в сучасних текстах із негативною оцінкою,
наприклад: Були совками. Профанами. Живого долара не бачили (Є. Дудар); Ага, а воду тепер скомуніздив лисий, ще й поставив коло себе, щоб під рукою була (О. Забужко).
Соціокультурна переорієнтація та перегляд цінностей зумовлює зміну місця лексеми на шкалі оцінок із полярними значеннями «добре / погано». Так, Н. І. Бойко зазначає, що «переоцінка
цінностей позначилася на словах президент, націоналіст, гуманіст, спонсор, які набули позитивно-оцінних значень» [2, с. 161].
Різко негативну оцінну конотацію за радянських часів мала лексема куркуль, яка в сучасній мові втратила відтінок негативного
соціального засудження і вживається в художніх текстах із значенням легкого іронічного несхвалення, наприклад: – Я не скупа.
Якщо одержу ґрант – є така надія, – заплачу. – О! Я ж так і знав.
Куркулька. Поки за горло не візьмеш, снігу зимою не допросишся, –
Антоша веселіє (О. Забужко). Наведений уривок із діалогу персонажів, які є близькими друзями, доводить нівелювання в аналізованій лексемі полярного значення «погано».
Важлива потреба в нових лексичних засобах оцінки ілюструється аксіологічними назвами типу віп, віп-персона, крутяк,
лузер, мажор, порнозірка, секс-символ, супер, наприклад: Я, зрештою, ще й зараз сумнівався, що мажори спромоглися вигадати
цю гру самотужки (С. Ушкалов); Це справді круто. Ні, не просто
круто – це супер, це блискуче… (О. Забужко); …в такого лузера,
як я, можуть бути сто баксів (С. Ушкалов).
Згадані вище тенденції є проявом суспільного мовного смаку
сьогодення, який диктує демократизацію мовлення, що природно
пов’язується з оновленням і розширенням літературної норми за
рахунок внутрішніх мовних ресурсів. Тому не дивно, що на сучасному етапі спостерігається функціональна мобільність і великий інтерес мовців до використання жаргонізмів. Так, у проаналізованих нами художніх текстах виділено аксіологічні лексеми
переважно зі сфер кримінального та молодіжного жаргонів. Наприклад: … пошмонати, то завжди святе – гроші, коштовності (О. Забужко); Голоси сплутати було неможливо: Його
Ексцеленція Федя Перший, а також вірний товариш, друг, секретар… і просто дрібний шестьора Ігорич (Л. Дереш); Були там
два розмальованих жлоби... (Л. Денисенко).
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Наявність жаргонізмів у художніх творах обумовлюється загальною тенденцією до активного залучення до мови публіцистичних та художніх текстів елементів жаргону й ненормативної
лексики, поширенню якої сприяють екстралінгвістичні фактори
[7, с. 121]. Оцінні жаргонізми часто вводяться авторами в унормоване мовлення персонажів для підсилення різкої негативної
оцінки, наприклад: …правда, останнім часом уже й наші жирні
коти почали помалу вдупляти, що купувати картини в Матусевич – це круто (О. Забужко); Не прикидайся шлангом. Хіба не
бачиш, які в мене очі? (Є. Дудар); …можна було б заковбасити
несогіршу передачку, авжеж пак, нагадати народові забуті сторінки недавньої історії (О. Забужко).
Важливим процесом для соціокультурної самоідентифікаії
особистості є активізація вживання іншомовних слів у сучасному
мовленні. Явище запозичення викликає протилежні оцінки у фахівців. Однією з позицій є негативне ставлення до чужого як наслідок первісних уявлень людини. «Чуже здавна частіше викликало негативну оцінку, негативні емоції та мало більшу експресію, ніж рідне. Розглядаючи дихотомію «рідне – іноземне
(чуже)», вважаємо, що другому природно притаманний відтінок
негативності» [4, с. 13]. У проаналізованих художніх творах запозичені з російської мови слова-варваризми, які змінили своє
ідеологічно-оцінне значення, уживаються, як правило, для посилення негативної оцінки. Так, з метою підсилення негативної
оцінки замість слів більшовик, радянський уживаються лексеми
большевіки, совєцький, наприклад: Ти, дурню один, чого в однострої ходиш, таж совєти кругом! (О. Забужко); … большевики
будуть гнати й класти своїх ганчір’яних солдатиків сотню за
сотнею (О. Забужко).
Якщо «чуже» слово приходить із чужою силою, то виникає
протест проти чужої ідеології, політики, проти поневолення, який
«перемикається на протест проти мови носіїв політичної влади,
сили, яку не сприймає і засуджує народ» [4, с. 14]. Саме цим
пояснюється вживання в сучасних творах росіянізмів як художнього прийому для негативної характеристики персонажів, наприклад: … рідний правнук самого Миколи Міхновського … російські монархічні стішки власного виробу там, пригадується,
декламував (О. Забужко); Дзєвачка з обмінки підозріло глянула на
мою зачіску… (С. Ушкалов); Це мені, значить, пропонується заУкраїнський смисл, 2012, № 2
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метушитись, забити хвостом – ах, мовляв, і звідки ж, і яким побитом, розкажіте ласкаві? Та пішов ти. Казьол (О. Забужко).
Уживання українських лексем з імітацією зовнішньої форми
іншомовного слова також використовується для негативного оцінювання, наприклад: А тим часом це його папахен виконав вирок
смерти на мою тету… (О. Забужко); Слухай, а вона хто? Америкоска? (Л. Денисенко); …так і стринькаєшся, крутячи голівкою навсібіч у чеканні схвального аплодісману… (О. Забужко).
Таким чином, аксіологічна лексика яскраво ілюструє соціокультурні зміни в житті суспільства й виступає засобом самоідентифікації особистості, за допомогою якої здійснюється самопізнання, самостановлення та пошук свого соціального призначення. Отже, запропоноване дослідження дозволяє, на наш
погляд, у перспективі найбільш повно розкрити питання соціокультурної значимості особистості й охарактеризувати оцінну
лексику з погляду соціолінгвістики та психолінгвістики.
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ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ В ПОЕЗІЇ
ЛЕСІ СТЕПОВИЧКИ, ВІКТОРА КОРЖА,
СЕРГІЯ БУРЛАКОВА
Досліджено іменники-оказіоналізми у творчості поетів Дніпропетровщини. Розглянуто продуктивні та малопродуктивні способи словотворення
авторських неологізмів, а також здійснено лексико-семантичну класифікацію новотворів.
Ключові слова: оказіоналізм, індивідуально-авторське слово, інновація,
словотвірний тип, слова-композити, семантична група.
Исследованы окказиональные существительные в творчестве поэтов
Днепропетровщины. Рассмотрены продуктивные и малопродуктивные способы словообразования авторских неологизмов, а также осуществлена их
лексико-семантическая классификация.
Ключевые слова: окказионализм, индивидуально-авторское слово, инновация, словообразовательная модель, слова-композиты, семантичекая группа.
The article is devoted to investigation of occasionalisms in the poetry of
Dniepropetrovsk’s authors. There are consideration of productive and non-productive word forming models and lexico-semantic classification of the innovation.
Key words: occasionalism, author-individual word, innovation, word forming
model, compositive word, semantic group.

Однією з проблем сучасного мовознавства є всебічний аналіз
індивідуально-авторських новотворів – позасистемних мовленнєвих одиниць, яким притаманне індивідуальне, усвідомлене одним
або кількома носіями мови контекстне значення. Поява авторських новотворів зумовлюється прагненням митців по-новому,
свіжо й оригінально позначити певний елемент об’єктивної дійсності, намаганням подолати мовний стандарт, потребою посилити загальний емоційний уплив поетичного контексту на читача,
збагатити образну палітру твору [1, с. 59].
В українському мовознавстві проблема оказіональних слів досліджується в працях О. О. Жижоми, В. П. Ковальова, Ж. В. Колоїз,
Л. П. Мойсієнка, Л. П. Павленка, В. А. Чабаненка. Індивідуальноавторські новотвори розглядалися в мові поезії та художньої прози
(Г. Н. Вокальчук, В. В. Герман, Т. Г. Юрченко). З об’єктивних
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причин малодослідженими сьогодні залишаються авторські новотвори поетів Дніпропетровщини другої половини ХХ – початку
ХХІ ст., зокрема їх семантика, словотвір.
У представленому дослідженні індивідуально-авторські неологізми розглядаються на матеріалі поезій Лесі Степовички, Віктора Коржа та Сергія Бурлакова, у яких досить яскраво простежується прагнення майстрів слова до свіжого, оригінального,
образного словотворення. У статті робиться спроба вирішити такі
завдання:
1) виявити іменники-оказіоналізми у творах вищезгаданих
поетів;
2) з’ясувати продуктивні та малопродуктивні способи словотвору авторських неологізмів;
3) здійснити семантичну класифікацію новотворів.
Дослідження поетичного доробку наших земляків дало змогу
виявити близько двохсот оказіональних іменників. При творенні
простих іменників-оказіоналізмів у творчості Лесі Степовички,
Віктора Коржа та Сергія Бурлакова найчастіше, як і взагалі в мові, спостерігаються новотвори морфологічні, зокрема суфіксальні. «Суфікси різних семантичних груп містять у собі достатню
інформацію понятійного і власне естетичного характеру, що дає
змогу письменникам широко вживати такі новотвори у виражальних цілях» [5, с. 26].
У творчості дніпропетровських поетів виявлено суфіксальні
деривати, мотивовані:
1) дієсловами: народини (Л. С.)1, човгун, мовчінь, літування
(В. К.)2;
2) прикметниками: смиренниця, неозорість (Л. С.), безрукість, обважнілість, неозор’я, сніговиця, термоядернич (В. К.),
срібність, незглибимість, безкінеччя (С. Б.)3;
3) іменниками: просторінь, зорінь, провесінь, писаннячка,
другиня (В. К.), тертичники, есесерія (Л. С.), вітровіння, океанки,
підсніжка (С. Б.).
До активних стилістичних засобів також належать слова,
утворені за допомогою нульової суфіксації. Вони використовуються як словотворчі синоніми, які порівняно з прикметниками
1

Тут і далі посилання на приклади з поезії Лесі Степовички позначаємо як Л. С.
Тут і далі посилання на приклади з поезії Віктора Коржа позначаємо як В. К.
3
Тут і далі посилання на приклади з поезії Сергія Бурлакова позначаємо як С. Б.
2
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чи дієсловами, від яких неологізми утворилися, передають більшу
сконденсованість ознаки, набувають поетичності: Хто тобі про
мене розповів? Батьків сад чи теплий розшум сосен… (С. Б.);
І обшир цей, схвильований до сліз, Як сповідь, в серце сонячно
простелиться (С. Б.); Фашистська тлінь на цвинтарному тлі
Пірнула вглиб, здияволилась в магму (В. К.); Сад приходить до
саду гостити – Спурхом пташиних крил і шепотом листя (В. К.);
А у сорок першім наче грім у скроню: розстріли, арешти. Стала
скриня схроном (Л. С.).
На відміну від суфіксальних новотворів у поезіях Лесі Степовички, Віктора Коржа та Сергія Бурлакова не часто трапляються інновації, утворені префіксальним (празерно, пранасіння) та префіксально-суфіксальним способами (розвітреність, засніжжя (В. К.), середліття, міжхмар’я, підгрімки, передзим’я,
вимрійка (С. Б.). До префіксального та префіксально-суфіксального способів оказіональної деривації звертається переважно
Сергій Бурлаков.
Творення складних слів – один із найпоширеніших засобів
словотворення, відомий українській мові на всіх етапах її історичного розвитку. В індивідуальній деривації митців Дніпропетровщини цей процес теж продуктивний. Серед складних
поетичних неолексем помітне місце посідають іменникові композити та юкстапозити, які «є логічно-змістовими замінниками
словосполучень, порівняльних зворотів і навіть речень, зумовлені
естетичними настановами того чи іншого автора, своєрідністю
його творчої манери, особливостями художнього мислення, ідейним спрямуванням віршів» [7, с. 33].
Іменники-композити складають п’яту частину іменників-оказіоналізмів (близько 40 новотворів) у творчому доробку Лесі Степовички, Віктора Коржа та Сергія Бурлакова. Це пояснюється
більшою образністю, емоційним забарвленням, понятійною місткістю слів-композитів порівняно із простими словами. Одразу
зауважимо, що в аналізованих творах наявні лише композити
з двома основами. Складних слів з трьома і більше основами не
виявлено.
Більшість дериватологів виділяє власне основоскладання та
основоскладання в поєднанні з суфіксацією. Останнє М. М. Шанський називає складносуфіксальним способом [8, с. 275].
Український смисл, 2012, № 2

91

І. С. Лощинова

Для встановлення словотворчої структури слова, що розуміється як семантико-синтаксичний зв’язок одного компонента
з іншим, передбачається перетворення композита в словосполучення, компоненти якого співвідносяться з основами слова, і розкриття внутрішнього синтаксису слова, тобто зв’язку залежності
між його складниками [4, с. 37]. За типом синтаксичного зв’язку
між компонентами словосполучення, основи яких формують
складне слово, усі представлені оказіональні іменники є композитами з підрядним зв’язком. Опорний компонент виражається
дієслівною або іменниковою основою. Морфологічне вираження
залежного складника має значно більше різновидів і представлено іменниковими, прикметниковими, прислівниковими, займенниковими та числівниковими основами. Найпоширенішими
у творчості Лесі Степовички, Віктора Коржа та Сергія Бурлакова
є оказіональні композити з опорним іменниковим елементом,
утворені власне основоскладанням або складносуфіксальним способом. Перша група представлена такими новотворами: симфоджаз, дивосил, диволіс (Л. С.), голомороззя, ніжносвіт, веснокруг, стокрилля, дивотворчість (В. К.), глинокручі (С. Б.). До
другої групи належать такі авторські неологізми: білопінь, небовисся (Л. С.), темноямич (В. К.), чорнояр’я, багрянокрилець (С. Б.).
Залежна частина в проаналізованих композитах переважно представлена прикметниками, рідше в цій ролі виступають іменники
(глинокруча, небовисся) та числівники (стокрилля).
Серед оказіональних складних іменників поширеними є композити, створені на основі синтаксичних конструкцій з опорним
вербальним елементом. Усі представлені в цій групі авторські
неологізми утворено складносуфіксальним способом. За частиномовною належністю складових розподіляємо новотвори на такі
групи:
1) композити, що складаються з іменникової та дієслівної
основ: світлотворці, небоворот, гріхопад, зорецвіт, громолуння,
сонцесій, лихоборець, кіноспокусниця (В. К.), грошожерці (С. Б.);
2) новотвори, що мають у своєму складі прислівникову та
дієслівну основи: тихоплав, буйноквіття (С. Б.);
3) композити, утворені за допомогою займенникової та дієслівної основ: самодослухання (С. Б.).
Оказіональні юкстапозити – це переважно слова, що складаються з іменника та прикладки, яка також «виражається імен92
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ником або субстантивованим словом і приєднується до головного
слова паралельними з ним формами з метою його визначення,
уточнення або пояснення» [3, с. 171]. За значенням прикладки
у творах дніпропетровських митців можна поділити таким чином:
– прикладка-метафора: спогад-вітер, сльоза-вогонь, легіньдень (С. Б.), соняхи-литаври, сльозина-слово, цар-голод, рушницярозлучниця, громовиця-влучниця (В. К.), сосни-обеліски, лампадки-альтанки, шпаченята-пальці, дощинки-сльози (Л. С.);
– прикладка-зближення за асоціативним зв’язком: прапоривітри, рукописи-рокописи (В. К.);
– прикладка-абсолютизація якоїсь ознаки особи, предмета чи
явища: стріль-вода (С. Б.), набережна-автоманка, міжник-вечір,
голосом-громом, слова-віщуни (В. К.).
У поезії Віктора Коржа широко представлені юкстапозити,
утворені на основі поєднання синонімічних та антонімічних слів:
в тайні-невтайні, злети-падіння, змій-удав, дебрі-пустині, діжечки-бочечки, ураган-вітрюган, турботи-гризоти, режим-дисципліна, голосіння-сльози, кликами-перекликами.
Оказіоналізми не лише свідчать про словотворчі можливості
мови, але й збагачують словник, по-іншому називаючи поняття
об’єктивного світу, посилюють емоційне забарвлення слова.
Завдяки поєднанню відомих у мові коренів слів з новими словотвірними формантами виникають оказіональні номеми, значення
яких найкраще розкривається у контексті. Як свідчить розглянутий матеріал, у поезії Лесі Степовички, Віктора Коржа та Сергія Бурлакова поповнення словникового складу новотворами
здійснюється в багатьох семантичних групах лексем.
Семантичні групи лексичних дериватів ґрунтовно розглядає
Ж. В. Колоїз у своїй монографії «Українська оказіональна деривація» (2007). Спираючись на чисельний фактичний матеріал,
авторка диференціює номеми на означення: а) конкретних/абстрактних понять; б) живих/неживих предметів; в) осіб/неосіб;
г) предметів природного/штучного походження; ґ) власних/загальних назв; д) тваринного/рослинного світу. Усе розмаїття оказіоналізмів зі значенням предметності об’єднане в сім номінативних мікрополів, означених як: 1) антропоніми; 2) персоніми;
3) зооніми; 4) флоризми; 5) натурфактоніми; 6) артефактоніми;
7) ідеоніми [6, с. 122].
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Усі оказіональні іменники, помічені в поезіях Лесі Степовички, Віктора Коржа та Сергія Бурлакова класифікуємо на семантичній основі на:
1) оказіоналізми на позначення осіб: То ми тертичники чи
тільки пласкі тертиці? (Л. С.); Смиренниця, звертаюся до Того,
Хто сцену цю величну тут поставив (Л. С.); Ми світлотворці,
вороги пітьми (В. К.); Світання, не хмурній! – твій гість, мов
сонцесій, в сорочці вогняній іде по Лоцманці (В. К.); Твоя вірна
другиня, твоя ніжна жона (В. К.); Отак тобі, темноямичу, по
заслузі тобі темноядерничу! Квіти несуть лихоборцю (В. К.);
Стоп-кадр! – кіноспокуснице, де ти? (В. К.); Що ж ти скажеш,
вимрійко, мені, лагідно, без прикрого докору (С. Б.); Воїни-волелюби, з вашого зілля-рясту не прорости зажурі темним вогнем
жаливи (В. К.); А їм зневажливо: – Чернь! – Жбурляли грошожерці тлустотілі (С. Б.); То зібрались на літтусовку попити
кавусі метри, деци-метри, санти-метри та мілі-метри українського модернізму (Л. С.); Невідомий нікому в місті, фантазер,
лицедій-характерник, деміург паралельного світу (Л. С.);
2) неолексеми, що номінують реалії природного походження
за поро-роковою та часо-добовою належністю: У передзим’ї
молодім і чистім Приглянулась, щоб знав і дорожив, Симетрія
збілілих тонко жил На червонястому вишневім листі (С. Б); Зізнайсь хоч в провесінь, тополе, яким ти світишся вогнем (В. К);
«Надвечір’я» – назва вірша Сергія Бурлакова; На середліття
сонце поверта (С. Б.); О цикл сонця … веснокруг! (В. К.); Тихо,
порожньо – погоди золотий небоворот. По осінніх по городах
тонуть тіні в шелестінні, та ще кози на осонні заворожені
стоять (В. К.); Після кожного допиту в сутінках камери вогких,
ледь кривавий туман даленів у розповені дня (В. К.); Загайницявесна десь за сосновим бором спинилася (С. Б.); Ось іній в осіньому сонці, п’є памолодь сиву росу… Що, пташе? Де дні-будьздоровці? (В. К.); І легінь-день не мружитись не міг, І міжниквечір задихавсь від бігу, Бо забіліло поле (С. Б.);
3) новотвори на позначення різних станів природи: В лютневу сніжну білопінь окутаний, дріма Ірпінь (Л. С.); І ось я знову
в тім засніжжі – майнуло тридцять з лишком літ, а в пам’яті –
вчорашньо-свіжі слова, що мовив добрий дід (В. К.); Ожеледиця
в Чікаго – дзюркотіло з неба скло, вітрюгани вили гарно – мічіганські хуртаки (В. К.); По ковзкім голомороззі шлях заблуканий
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проліг (В. К.); І скільки див, подій, мирських історій Вечірня
розкриває півімла (С. Б.); Зорецвіт української ночі! – од народження ми зореокі…(В. К.); Грає-виграє на струнах пломінких
гожої пори віртуоз-скрипаль – вітер-серпокрил (В. К); Горне
вечір хвилю чорну, сніговиця сновигає (В. К.); В міжхмар’ї, в розривах – холодні хребти, Байкалу розливи, роздоли тайги (С. Б.);
Гримкоче грім за дальніми копрами – Розсипались підгрімки
серед трав (С. Б.); Старий прозор шукає назви, Яку підкаже
листолет (С. Б); Жбурляє вітер в навіснілім герці дощинкисльози, їх не вгамувать! (Л. С.);
4) оказіоналізми, що номінують ландшафтні утворення: За
чорнояр’ям степ у чебрецях Від пороху доріг примружив вії
(С. Б.); Люблю весною, коли він квітучий, У ніжності ховає шпичаки, Зотлілі гільзи, попіл, черепки, Спуститися до нього з глинокручі (С. Б.); Цвітуть блакиттю мовчазні глибини, а просторінь – ні стін, ані речей… (Л. С.); І ось я тут, правічний диволісе,
як пролісків вогні дурманять сині! (Л. С.); Сниться лісу чиста
річка, Балакуча стріль-вода (С. Б.); На місці рокового поєдинку
снувався морок. Тишина густа лилась з розчолин, осторогу дику
виказували трав сухі вуста… (В. К.); Донеччина знайшла горючий
камінь – Прапралісів первісних згуслу кров… (В. К.); Гнав гордий
в’язень думоньку гірку, коли стрічався з дебрь-пустинями, в пам’ятку ж бо йому, в пам’ятку! – покорання святинями (В. К.);
5) авторські новації для зображення реалій рослинного світу:
Яблука – не яблука, падалки зелені, довго ще потому змученоживі Дух п’янкий вихекують битобокі бевзі (В. К); Де ті соняхилитаври, де та квітка «не боли»? (В. К.); Хурделиця нальотами
незлими тривожить дні зачатих зерен-сонць (В. К.); І хто
скаже мені, де ж воно, празерно, де ж воно пранасіння? (В. К.);
Між сторінками – із ніжного болю – підсніжка, як вранішній
сон пророста (С. Б.); Між ним повивсь чебрець, петрів батіг –
Вузлами перевитий синьозорець (С. Б); Майнуть між сосенобелісків анфас Тичини, профіль Рильського (Л. С.); Роса – пророчиця небес – На буйноквіття впала (С. Б.);
6) неолексеми, що номінують реалії тваринного світу: «Багрянокрилець» – так фламінго хтось у моїм краю назвав (С. Б.);
Як змій-удав, скрутилась чорна хмара (В. К.); Приручений для
гри кабан, колись із кабанюр предиких (Л. С.);
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7) новотвори, які позначають власне (безвідносно до об’єкта)
опредметнену дію або стан: Печаль мовчання в нерусі холоднім
(С. Б.); І так забаглося в незнані, ще не розгадані світи, В крилатім розшумі, в багрянім, від невідступних дум втекти (С. Б.);
Вам воздасться, дітки, в народини Божі – всолодиться медом
доля молода (Л. С.); Сад приходить до саду гостити – спурхом
пташиних крил і шепотом листя (В. К.);
8) авторські неологізми для позначення різних станів душі:
В ефірі завис дух коктейлю, настояного на квазі-повазі до
іншого (Л. С.); Та чую я Волги задуму окличну, де піснею в душу
мені пророста ота непростимість жорстокому січню і ніжність до квітня ясна, мов роса (В. К); Торкнусь долонею – то
обпечеш неначе, поринеш спохмарніло у мовчінь (В. К.); Така
зорінь в душі у мене, чуття лункі, мов солов’ї (В. К.); Я не бачив
тебе сумною, хоч в зажурі осінній сад, за тобою, немов за
стіною, мій гріхопад… (В. К.); Та не змовкає спогад-вітер, Несе
тривогу у думки… (С. Б.); Квітуйте дні! Органьте океани! Що
світоч доброчесності не згас (С. Б.); Лиш я була чужою тій
стихії від мордувань твоїх, химеро-ностальгіє! (Л. С.); Жалісливі турботи-гризоти (В. К.); «Самодослухання» – назва
вірша Віктора Коржа;
9) оказіоналізми, які номінують реалії штучного походження
за результатами діяльності людини: Все сниться той «Витязь»,
трудяга колісний, шумкий наш човгун, найдобріший бурчун
(В. К.); Мене розпорошила телещогла, зробила з мене тисячі
кліше… (В. К.); Дивотворчість завтрашнього світу десь котигорошком ще гуля (В. К.); Була в мого товариша рушницярозлучниця (В. К.); Як озивається кров заяча, то всі писаннячка
облиш! (В. К.); Рукописи-рокописи стіною похмуро височать
переді мною (В. К.); Сік лився у череваті діжечки-бочечки (В. К.).
Продуктивність оказіональних іменників пояснюється їх
яскравішою стилістичною забарвленістю, а також тим, що вони
можуть позначати поняття, які у сфері узуального словотворення
виражаються лише описово. Своєрідні, яскраві та стислі мовні
засоби дають митцю змогу по-новому відтворювати дійсність
і своє ставлення до неї.
Отже, індивідуально-авторська, оказіональна лексика –
своєрідна категорія лексичних одиниць, що характеризується
специфічними ознаками, зокрема словотвірною похідністю, не96
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нормативністю, невідтворюваністю. Такі особливості оказіоналізмів дають підставу стверджувати, що їх виникнення завжди
є творчим процесом, суть якого полягає в тому, що для створення
оказіональних слів автори можуть послуговуватися непродуктивними словотвірними типами, порушувати ті обмеження, які накладає мовна система на той чи інший тип, створювати оказіоналізми за зразком конкретних узуальних слів, використовувати
оказіональні словотвірні типи тощо.
У межах дослідження поза нашою увагою залишилися оказіональні прикметники, дієслова та прислівники, широко представлені у творчості Лесі Степовички, Віктора Коржа та Сергія
Бурлакова. Недослідженими на сьогодні залишилися авторські
неологізми у творчості молодих дніпропетровських поетів, що дає
перспективи для подальшого вивчення вказаної проблеми.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ
КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» В УКРАЇНСЬКІЙ
ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Досліджується концепт «жінка» у фразеології української та російської мов. Висвітлюються питання експлікації фразеологічного масиву концепту «жінка», контексту фразеологічних одиниць, у яких виражено цей
концепт; функції фразеологічних одиниць у російській мові, специфіка їх застосування в ході практичного аналізу.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічне вираження, фразеологічна система, фразеологічна функція, концепт, концептуальний аналіз,
структура концепту, сценарій, фрейм, експлікація, вербалізація.
Исследуется концепт «женщина» во фразеологии украинского и русского языков. Освещаются вопросы экспликации фразеологического массива
концепта «женщина», контекста фразеологических единиц, в которых
выражено данный концепт; функции фразеологических единиц в русском
языке, специфика их применения в ходе практического анализа.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическое выражение,
фразеологическая система, фразеологическая функция, концепт, концептуальный
анализ, структура концепта, сценарий, фрейм, экспликация, вербализация.
The article is devoted to the expression of concept “woman” in the phraseology of Ukrainian and Russian language. The followings questions are covered:
phraseological array explication of the concept "woman"; research context idioms,
which expressed this concept, the function of phraseological units in the Russian
language, the specifics of their application in the practical analysis
Key words: phraseological unit, phraseological expression, phraseological system,
phraseological function, concept, conceptual analysis, the structure of the concept,
script, frame, explication, verbalization.

Фразеологічні одиниці, виступаючи продуктом метафоричного переосмислення явищ дійсності і відображаючи оцінку
й емоційне ставлення носія мови, увібрали в себе найбільшу
кількість національно-культурної інформації. У них зафіксовані
й знайшли своє відображення менталітет народу, устрій його
життя, звичаї, вірування, національні стереотипи й еталони,
стосунки всередині соціуму, історичні події, усе те, що є предметом національної культури і бере участь у формуванні концеп Ляшенко О. В., 2012
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туальної картини світу, яка, матеріалізуючись у мові, відображає
мовну картину світу.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні структурної
організації концепту «жінка» в українській та російській лінгвокультурах, об’єктивованого предметними фразеологізмами.
Предметом вивчення в нашій роботі виступає концепт «жінка», представлений у фразеології української та російської мов.
Об’єктом дослідження виступають предметні фразеологізми
української та російської мов, які йменують жінку.
Фразеологічний масив концепту «жінка» експліковано в наукових роботах Л. Авксентьєва, Н. Бабич, І. Білодіда, В. Білоноженко, М. Богдана, Л. Добржанської, С. Ганжі, І. Гнатюк, Л. Скрипник, Н. Сологуб, В. Ужченка, В. Чабаненка, М. Коломійця,
Ю. Прадіда, С. Бибик, А. Супрун, Л. Щербачук, Ю. Кохана, В. Папіш та ін. Лінгвісти переважно зосереджують увагу на структурно-семантичних, функціонально-стилістичних, фразеотворчих
аспектах дослідження фраземіки концепту «жінка».
Культурна інформація перебуває переважно в латентному,
тобто невиявленому, стані. За влучним виразом В. Даля, у слові «не
менше життя, ніж у самій людині». Лінгвокультурологічний аналіз
рівноцінний пригадуванню сюжетів, осіб, які дали основу для словосполучень або ж виявлення тла, контексту, що сприяли утворенню
стійких словосполучень. У центрі культурного простору перебуває
людина. Мовний образ людини, сфера її емоційної й раціональної
поведінки, її життя, смерть і доля відтворені культурою.
Дослідницький інтерес до вивчення фразеологізмів свідчить,
що фразеологія як матеріал для вдосконалення культури береже
кращі зразки специфічної національної лексики. Вивчення фразеологічної системи української та російської мов дає змогу
з’ясувати активні процеси в різних функціональних умовах, простежити стилістичний потенціал оказіональних трансформацій
фразеологічних одиниць, осмислити глибинні взаємозв’язки їхньої семантики і прагматики.
При експлікації концепту у фразеології з точки зору лінгвокультурологічного підходу береться до уваги такий факт: оскільки когнітивна мікроструктура фразеологізму пов’язана з більшою
когнітивною структурою – концептом, то експлікація концепту
тісно пов’язана з планом змісту фразеологізму – образною мотивацією. Образ, який формується певним фразеологізмом, станоУкраїнський смисл, 2012, № 2
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вить варіант образної складової концепту. Фразеологізми, концептуальний компонент яких співвідноситься з однією й тією
ж концептуальною структурою, співвідноситься з різними образними варіантами всередині конкретного концепту. Внутрішня
форма фразеологізму становить певний концептуальний варіант
і співвідноситься з різними семантичними диференціаціями всередині поля. Наприклад, фразеологізм дівчина-запальничка (рос.
девочка-зажигалка) актуалізує таку ознаку характеру, як веселість, шумність, неспокій. Як правило, чим більше фразеологізмів, що стосуються певної образної складової концепту, тим
більший ступінь аксіологічності цієї складової, тим центральніше
місце вона займає у структурі концепту.
Окрім того, образна складова певних фразеологізмів наслідує
й актуалізує риси початкового фрейму і сценарію, які пов’язуються з людиною згідно із статтю (чоловік або жінка). Наприклад, вираз сидеть на месте как баба на мешке с картошкой
(укр. сиднем сидіти) актуалізує рису обмеженості, пов’язану з наслідуванням власних інтересів. Когнітивні структури (фрейми,
сценарії), пов’язані з жіночою поведінкою або образами, актуалізуються сталими словосполученнями з прикметником жіночий,
наприклад, жіноча інтуїція (рос. женская интуиция), жіноча
логіка (рос. женская логика). Деякі лексеми, які є найбільш
частотними компонентами плану вираження фразеологізмів і відносяться до ґендерної тематики, через певні соціально-історичні
умови впливають на формування уявлень і пов’язані з певним образом, передають свою конотацію фразеологізмам, компонентами
плану вираження яких є. Як приклад, негативна конотація слова
баба відображається у фразеологізмах із цією лексемою: бабське
це діло (рос. бабское это занятие). Певним винятком є фразеологізм російської мови бой-баба, який у деяких контекстах може
вживатися і з позитивною конотацією для вираження захоплення.
Уважається, що культурна конотація фразеологізму у свою
чергу визначається цінностями відповідної культури, є способом
вираження оцінки, специфічної для певної сукупності культурних
і ментальних уявлень, які формують концепт.
Низка уявлень, які стосуються певної концептуальної області, реалізується у вербалізованих прецедентних феноменах –
прецедентних виразах і прецедентних іменах. Джерелом цих
уявлень слугує звернення до значимих для носіїв мови і культури
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текстів, які наділяють вербалізовані прецедентні феномени відповідними характеристиками, певними асоціаціями, образами,
створюваними в них. При цьому вербалізовані прецедентні феномени більшою мірою не стільки нові ланки в когнітивній
структурі концепту (подібні випадки є поодинокими), скільки
накладаються на вже існуючі когнітивні уявлення, доповнюючи
образну складову концепту, надаючи їй більшого аксіологічного
значення для носіїв певної культури й мови. Найповніше культурна конотація фразеологізму розкривається в контексті, оскільки
саме там проявляється вся сукупність асоціацій, додаткових
ознак, спеціальних колективних та індивідуальних знань про
події та їхні взаємозв’язки. Саме тому фразеологізми в більшості
випадків наводяться в контексті. Так, наприклад, для російської
лінгвокультури характерним є образ, пов’язаний із силою, рішучістю в характері жінки, наприклад, залізна леді (рос. железная
леди) – образ створюється через метафори, похідні наведеного
фразеологізму, – красуня із залізними кігтиками (рос. красавица
с железными коготками). Позитивний образ сильної жінки
формує і відомий прецедентний вираз із поеми М. Некрасова,
у якому швидше за все відіграє роль стародавня національна
традиція: російські жінки завжди відрізнялися працездатністю,
відданістю справі, самопожертвою: Коня на скаку остановит,
в горящую избу войдёт. Джерелом порівняння жінки з неживим
предметом стали фразеологізми як пташка у клітці (рос. как
птичка в клетке), лялька (рос. кукла), що ілюструють соціальний
статус жінки (приклад безвілля). Сюди ж відносимо дама серця.
Відомі також фразеологізми, що виникли на основі суто жіночих
якостей, як наприклад, балакучості: бабья каша, базарная баба.
Фразеологічна система виконує в мові певні функції. Зупинимося на деяких з них.
Фразеологізми викликають у реципієнта певне ставлення до
зображуваного, дають йому оцінку – позитивну чи негативну.
Схвалення, прихильність, співчуття чи захоплення викликають
фразеологічні одиниці кований на всі чотири ноги, за словом до
кишені не лізти, битися як риба об лід, наприклад: Огонь – не
девка. За словом в карман не полезет.
Навпаки, несхвальне ставлення, осуд, відразу чи зневагу викликають фразеологізми ні риба ні м’ясо, рильце в пушку (в кого),
розводити антимонії, хоч кіл па голові теши (кому), каламбурне
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третє ребро від заду тощо. Наприклад: Каменная женщина,
хоть кол на голове теши.
Виразну негативну оцінку мають компаративні фразеологізми, побудовані на несумісності об’єднуваних понять: личить – як
корові сідло, користі – як з козла молока, робить – як сліпий
дивиться. Наприклад: Ей так нужен был мужчина, как рыбе зонт.
Емоційні мовні одиниці також містять компонент оцінки, виражають позитивні чи негативні почуття, характеризують психічний стан мовця, передбачаючи існування додаткового стилістичного колориту. Емоційне завжди експресивне. В основі експресивних мовних одиниць лежать соціопсихологічні та власне
мовні критерії оцінки виражальних засобів. Експресія з’являється
там, де є можливість зіставлення, посилення певних ознак на основі протиставлення [2, с. 54].
Навіть окремі фразеологізми різних типів досить часто використовуються як один з найважливіших засобів емоційного
зображення та експресії. Звичайно в художньому тексті переважають фразеологічні одиниці з відчутним емоційно-експресивним, оцінним значенням, а тому все оточення, контекст окремого
речення, періоду експресивно фонує. Наприклад, відтінок фамільярності вносить до контексту В. Івановича вже рідковживане
дело в шляпе, яке до того ж відтінюється заштампованою сполукою на данном этапе.
Гумористично забарвлює контекст порівняння з порушенням
смислових дистрибуцій між порівняльною частиною і словами
фразеологічного оточення, зокрема для вираження ознак, процесів і модальних станів: (красива) як свиня в коралях; как свинья
седая; (схожість) як свиня на коня.
Природно, що численні фразеологізми групуються навколо
слів душа і серце як виразників психічного стану людини, її
настроїв, переживань та почуттів: в душе кипеть (надмірно
хвилюватися від напливу якогось почуття (гніву, незадоволення,
роздратування), отлягло от сердца.
Зовнішність людини змальовується дуже розгалуженим спектром висловів, особливо народними порівняннями. Чи не найбагатший із них висвітлює красу і вроду дівчини: гарна – як
намальована; хоч з обличчя воду пий; як зірочка, як ясочка (рос.
как нарисованная, хоть с лица воду пей, как весна, как звёздочка
на небе, как искра, как маков цвет, как солнце в небе); гнучка – як
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верба (рос. как берёзка); дівчина – як горличка, як голубка, как
горлица, как звезда ясная, как звёздочка, как лебёдушка.
Фразеологізми – це згустки розуму й емоцій, як і мова, отже,
наскрізь просякнуті враженнями, оцінками, почуттями, пристосовані до вербалізації семантики мовця й слухача, читача; вони
суціль комунікативні й прагматичні, з найширшою й деталізованою шкалою конотацій. Таке переплетення найтонших нюансів
звучання й становить їхнє експресивно-стилістичне забарвлення,
зумовлює стильове розшарування з незглибимими потенціями
функціонального використання. Істотні зміни в усіх сферах суспільного життя сприяють не тільки формуванню нового мислення,
а й становленню адекватних засобів фразеологічного вираження.
Знання змістового обсягу мовного знака залежить від освіченості реципієнта, його життєвого досвіду, обставин життя,
оскільки мовна семантика пов’язана з мовною картиною світу,
а вона «різна в ученого-біолога й селянина-землероба, у сучасного «середнього, наївного» носія мови й представника традиційної
культури архаїчного типу». Концепт весь час перебуває в динаміці, його грані шліфуються, а глибина вертикального культурнонаціонального контексту збільшується. Концепти як інтерпретатори смислів постійно уточнюються й модифікуються.
Зміст концепту як основної одиниці ментальності, ментальної
сутності визначається всім розмаїттям контекстів його вживання
й залежить від світоглядних домінант [1, с. 91].
Фразеологічна система здатна відобразити як внутрішні, так
і зовнішні та соціальні характеристики людини (у нашому випадку – жінки) і відтворити їх за своєрідною системою, не схожою
на ті, що маємо в інших, навіть споріднених мовах. Це говорить
про неповторні цінності відповідної культури, ментальні уявлення.
Розмаїття контекстів досліджуваних фразеологічних одиниць
доводить, що їх розуміння залежить від освіченості реципієнта,
його належності до носіїв конкретної мови, світоглядних домінант.
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ПРИКМЕТНИКОВА СИНОНІМІЯ
В РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «ЦИКЛОН»
Розглянуто особливості прикметникових синонімічних рядів у творі
О. Гончара, на новому фактичному матеріалі підтверджено багатство
української мови.
Ключові слова: синонім, синонімічний ряд, прикметник, О. Гончар.
Рассмотрены особенности синонимических рядов прилагательных в одном из произведений О. Гончара, на основе нового фактического материала
доказано богатство украинского языка.
Ключевые слова: синоним, синонимический ряд, имя прилагательное,
О. Гончар.
The article views the peculiarities of adjectival synonymic series of work
O. Honchar. The wealth Ukrainian language was proved.
Key words: synonym, synonymous number, adjective, O. Gonchar.

Загальновідомо, що одним із показників багатства мови
є розвинені синонімічні ряди. Працюючи над словниками різних
типів, учені В. С. Ващенко, О. І. Нечитайло, Л. С. Паламарчук,
О. О. Тараненко переконалися, що найбільше й найчастіше синонімізуються в українській мові іменники, прикметники та дієслова.
Метою нашої статті є довести багатство прикметникових
синонімічних засобів в одному творі письменника. Виконання
поставлених завдань, зокрема а) дослідження особливостей уживання прикметникових синонімів у романі О. Гончара «Циклон»;
б) укладання синонімічних рядів із дібраних прикметників-синонімів, дасть змогу ввести новий фактичний матеріал для подальших мовознавчих пошуків. Джерельною базою дослідження слугувала картотека прикметникових синонімів кількістю близько
139 одиниць, укладена шляхом вибірки з роману «Циклон» відомого українського письменника.
Порівняно з іншими частинами мови прикметник має більші
потенційні можливості вступати в синонімічні відношення. Як
зазначає Г. М. Колесник, крім широкої, розгалуженої системи
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значень та відтінків у значеннях, які закріпилися в загальнонародній мові, прикметники вільніше й частіше за інші частини мови виступають у переносному чи фігуральному значеннях 3, с. 74–75.
При розгляді прикметникової синоніміки роману О. Гончара
вражає повнота якісної характеристики осіб, предметів, явищ
тощо, якої досягає автор широким і вдумливим добором синонімічних слів. Логічним видається почати лінгвістичний аналіз із
характеристики синонімічного ряду на означення процесу руйнування, нищення, тому що тематикою роману є показати, як може
вистояти і не зламатися в руйнівних умовах війни та природного
катаклізму (циклону) людина.
Руйнівний – руїнний, спустошливий (який руйнує дощенту), наприклад: Обійняти, вхопити цей хаос, його руйнівне могуття й людину, що бореться з ним 2, с. 574; Велетень якийсь,
Геракл ХХ віку, бився тут з морем, і зосталось побойовище: багатотонне груддя залізобетону, як після бомбування, лежить
вподовж берега у руїнному хаосі 2, с. 320; А там, здається,
бушували спустошливі бурі 2, с. 486. Згідно із значенням,
зафіксованим у словнику, перші два синоніми можна вважати
абсолютними1.
І хоч дієприкметники не є предметом нашого дослідження,
ми свідомо вводимо їх до названого синонімічного ряду, без яких
він би був неповним. Саме дієприкметники, у яких поєднується
ознака і дія, дають можливість повніше уявити страшну руйнацію
війни.
Зруйнований (поруйнований) – розбитий, розвалений,
розтрощений (потрощений), подертий, пошматований, зокрема в реченнях: За дні неволі аж ніби поменшав: схуд, згорбився,
заріс. Але дух його не зруйнований, ми знаємо це 2, с. 368; Жене
чиїсь поруйновані затишки 2, с. 575; Де все було муроване та
впорядковане, стояло в білій геометрії балюстрад та альтанок,
зараз на кілометри тягнеться поруйноване, захаращене камінням пустирище 2, с. 320; І не одному з нас тоді обпалило очі
видовище розбитого медсанбату 2, с. 365; Через руїни темного
розваленого міста 2, с. 368; Розламуючи просторінь, ринули
1

Руїнний, -а, -е. 1. Прикм. до руїна 1. 2. Те саме, що руйнівний 1, с. 1278.
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невпинно, соталися кудись балками, поміж розтрощених обозів,
ішли і йшли по землі, всіяній трупами, шинелями, кинутими
протигазами 2, с. 365; Біліють рештки потрощених сходів
якихось 2, с. 320; Місяць – димчатий шмат плазми – у подертому хмар’ї 2, с. 321; Гори в пошматованому прядиві хмар,
сиво й мокро вони обснували по схилах ліси 2, с. 326. Олесь
Гончар свідомо використовує декілька форм спільнокореневих
слів із різними афіксами: префікс з- увказує на однократний вияв
дії, по- – на повторюваність, тривалість дії, префікс роз- передає
значення «поширити в просторі» 4, с. 470–475 – залежно від
того, яку думку хоче передати.
Щоб уникнути повтору й показати своє співчутливе, прихильне ставлення до героїні, автор, описуючи дівчину, якій
несамовита німкеня випекла очі за допомогу полоненим, будує
цілий синонімічний ряд із домінантою сліпий – невидющий,
незрячий (І тепер ця сліпа дівчина, розшукуючи рідних, блукає
зимовими полями 2, с. 425; То її гнало вітром, безпорадну
й невидющу, на колючі кущі 2, с. 425; Темрява сліпила, робила
його невидющим, але й тоді дівчина, ота осліплена полонянка,
пливла у снігах попереду, вела, виводила його з нічних хуртовинних блукань 2, с. 430; Уже й поліція за нею ганяється, а впіймати
ніяк не можуть, дарма що зовсім незряча, молоком у Німеччині
ошпарена 2, с. 428. Слово невидющий – семантико-стилістичний
синонім, утворений за допомогою суфікса -ющ-, запозиченого із
старослов’янської мови. Слова або їх елементи, запозичені зі
старослов’янської мови, як відомо, надають мові урочистості,
піднесеності, свідчать про високий стиль змалювання подій.
А саме так: героїчно, небуденно – хотів зобразити О. Гончар невідому українку, яка страшно поплатилася за свою людяність.
До складу синонімічного ряду на позначення червоного кольору червоний – червоно-багряний, криваво-тривожний,
темно-багряний, палаючий включено індивідуально-авторські
новотвори: Червоно-багряна тьма, хаос Герніки, і все… 2, с. 331;
Осінь стояла червоно-багряна, палаюча, суха 2, с. 321; І щоночі
небо над ними клекотало, залите вогнем, криваво-тривожним
пожежним світлом 2, с. 348. Додаючи ще одну основу до
слова, що позначає відтінок червоного кольору (червоний, крива106
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вий, багровий), О. Гончар не просто утворює складне слово. Він
таким чином створює нову картину, примушує читача зупинитися й задуматися над значенням слова. Так, червоно-багряний –
не просто кольору крові, а густо-червоний, насичений пурпуровий колір. Тут використано й контекстуальний синонім палаючий, щоб показати красу осені і ніби протиставити її змальовуваній далі темній картині табірного життя. У складному прикметнику криваво-тривожний основну увагу зосереджено на стані
людини (тривожний), а прикметник темно-багровий, ужитий
у контексті Біла Церква, і Рось, і темно-багрові ночі поневірянь
оточених – все вас єднає, ріднить 2, с. 350 підкреслює гіркоту
оточенства, символізує щось темне, страшне.
У творі О. Гончара різноманітними є прикметникові синонімічні ряди на позначення зовнішності людини, її психічних та
розумових властивостей, емоційного стану.
Прикметникові синоніми не мають самостійного вживання,
а значення й відтінки прикметників зумовлюються тими іменниками, до яких вони належать, бо саме іменник диктує можливість
використання відповідного прикметника 5, с. 78–79. Прикметники додають мові краси, роблячи кожен охарактеризований
ними іменник прекрасним і неповторним, допомагаючи ширше
розкрити його значення. Так, щоб підкреслити красу українських
жінок, автор до іменника постать добирає ряд синонімічних
прикметників пругкий, гнучкостанний, ставний (І вона сама
тулилася до нього пругким своїм станом 2, с. 482; З неприхованим захватом дивися товстунець на Ярославу, на гнучкостанну усміхнену музу в махровім куценьким халатику 2, с. 498;
Чимось зовсім неймовірним йому здавалося, що вона, така
ставна, ефектна, звернула на нього увагу 2, с. 483).
Широким є синонімічний ряд на позначення гладкої людини,
зокрема товстий – натоптуватий, кругловидий, яблукуватий,
гладкий, огрузькуватий, розповнілий, тлустий, ведмедкуватий (Натоптуваний симпатичний товстунець, геть облисілий
на чесній студійній службі 2, с. 493; Одна з молодиць, кругловида, яблукувата, вся з вогню й жаги, вже не раз зачіпала
вайлуватого кіногостя 2, с. 537; Якомусь гладкому продюсеру,
може, й не сподобається, що ми знов повертаємось у пережите
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2, с. 478; Треба буде вибракувати гладких, вони не для фільму
2, с. 501; Пливе то в пилюці, то по шпоришу тінь огрузькуватої
постаті 2, с. 477; Бліде розповніле обличчя ніби заспане, а в очах
повно неспокою 2, с. 487; А тлустому постригтись не вадило –
віхті з-поза вух стирчать 2, с. 455; І міряла зі сміхом його ведмедкувату постать в картатім, довгім піджаці 2, с. 482).
Слова в аналізованому синонімічному ряду розташовано за принципом якісної позитивної/негативної характеристики образа.
Якщо автор прихильно ставиться до персонажа, то означенняприкметники для характеристики його постаті мають позитивні
семи ‛круглий’, ‛яблуко’, ‛смачний’, ‛гармонійно складений’,
якщо з якихось причин не схвалює персонажа, то в синонімах
переважають семи ‛товстий’, ‛засудження’, ‛безформений’. Слово
ведмедкуватий є контакстуальним синонімом у цьому ряду,
оскільки теж має семи ‛безформений’, ‛великий’, ‛незграбний.
Широкими в Олеся Гончара є синонімічні ряди на означення
психічного стану людини. Переважають ряди на означення
сумного, тривожного стану, наприклад: 1. Сумний (який відчуває
сум; який виражає або навіває сум) – посумнілий, присмучений,
смутливий, сумовитий, журливий, скорботний, суворий (Жартує
Сергій, чомусь посумнілим поглядом обіймаючи Ярославину постать 2, с. 453; Чого так часто буваєш присмучений 2, с. 452;
– Скажіть мені, Богдане… Що то за Таня, що ви все марили
нею? – спитала з смутливим неспокоєм в очах 2, с. 476; Ще
тільки ранок, а він уже схмурюється, в погляді сумовита задума
2, с. 449; Чи помічали ви, що в погляді дівчини, коли вона з ніжністю дивиться на свого коханого чи думає про нього, завжди
є щось журливе, часом навіть скорботне? 2, с. 503; Чомусь
більш суворий, аніж веселий (2, с. 449). Слово скорботний
можна вважати семантико-стилістичним синонімом, бо воно не
лише має відтінок у лексичному значенні (1. Який глибоко
переживає, страждає, від чого-небудь (про людину), печальний,
сумний; прот. радісний). // заст. Пов’язаний із трауром, траурний. 2. Сповнений, пройнятий скорботою, смутком, тугою; який
містить що-небудь сумне, тужливе 1, с. 1335, а й уживається
переважно в книжних стилях літературної мови. Прикметники
в аналізованому синонімічному ряду утворено своєрідно: -лив- –
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суфікс, уживається в основах якісних прикметників, поширений;
-ов- – суфікс, уживається в основах прикметників, якісних, непоширений; -ит- – суфікс, уживається в основах якісних
прикметників, непоширений 4, с. 481, 483, 487. Можливо, саме
через такі прикметники автор хотів показати винятковість почуттів героїв роману «Циклон». Лексему суворий віднесено нами
до аналізованого синонімічного ряду на підставі лексичного
значення (суворий, -а, -е. 1. Надзвичайно вимогливий до себе і до
інших. // Зовнішність або поведінка якого свідчить про тверду
вдачу; непривітний, похмурий 1, с. 1410) та контексту. Оскільки
в реченні вжито антонім веселий, то слово суворий означатиме
сумний.
2. Зляканий прикм. (охоплений ляком, страхом) – вжахнений підсил., розжаханий підсил. Автор не використовує в своєму
тексті (В усій реальності, з ясністю галюцінацій ось ви чуєте
хропіння монгольських коней, брязкіт зброї, сама ви вжахнена,
сповнена спротиву до неволі, метаєтесь у тривожній веремії
Золотого Току 2, с. 454; І ось про них тієї ночі згадали дівчата,
невиловлені, розжахані полонянки, що рятувалися від сьомого
ешелону 2, с. 445) загальномовний синонім нажаханий, він творить оказіоналізми за допомогою префіксів в-, роз- для того, щоб,
на нашу думку, незвичною формою слова зупинити увагу читача,
примусити подумати.
Інший синонімічний ряд на позначення емоцій: 3. Розгублений – безпорадний: Тут її не побачиш розгубленою 2, с. 514;
Яка вона безпорадна ставала в оточенні кінокамер! 2, с. 513.
4. Похмурий – непідступний, суворий (Чого він такий
похмурий у вас? Непідступний, суворий 2, с. 489). Синонімічний ряд, що складається з контекстуальних синонімів на позначення рис вдачі головного героя.
Чи не найдовшими в романі є 3 синонімічні ряди з домінантами безмежний, бурхливий, давній.
1.1. Безмежний (про простір, який не має видимих меж) –
безконечний, безмірний, безбережний. Наприклад: На північ
кудись ішла, одна під безмежним небом 2, с. 519; Величезне поле
помідорне, безконечна плантація червоніла у росах 2, с. 347;
Український смисл, 2012, № 2

109

І. П. Мамчич

Вставало наді мною рідне, безмірне у своїй високості небо 2, с. 521;
Людська душа безбережна, до кінця незбагненна, і люди, може,
тим і прекрасні, що здатні отак широко радуватись щастю
чиємусь… 2, с. 534.
1.2. Безмежний (який не має ні початку, ні кінця) – безконечний, безперервний: Йому, худошийному, майже підліткові,
й війна уявлялася головним чином, як діло нічне, схоже чимось на
гру, на мисливське азартне промишляння в безконечній темряві
2, с. 357; Юність певна себе, в блаженному невідані їй здається,
що життя людське безконечне 2, с. 458.
1.3. Безмежний (постійний, тривалий) – безконечний, безперервний, постійний: Одутлувате обличчя замкнулось в безконечній байдужості до всього 2, с. 322; Вирування постійні,
пошуки безконечні 2, с. 492; Безперервне ходіння по лезу ножа –
таким було зараз їхнє життя 2, с. 420.
1.4. Безмежний (із сл. влада, панування, воля, право
тощо – який не має ніяких обмежень, не поставлений у жодні
рамки) – брутальний: Сваволя його тут не може бути безмежна 2, с. 386; Як п’янить найнікчемнішого нікчему його влада
безмежна, брутальна 2, с. 363.
2.1. Бурхливий (про море, потік, річку і т. ін.)1 – бурунливий, буйний поет., збурений, вируючий, вировитий (про
воду, яка вирує, клекоче), важкий, дикий. Синонімічний ряд
утворено на основі прикладів з роману: Де був потічок горобцю
по коліна, на очах розбухає річка, бурхлива, люта 2, с. 539;
Гостра вода валить людей з ніг 2, с. 539; Стирчить лише
вершечок стріли екскаватора над бурунливим потоком 2,
с. 550; Повіриш, що лагідна хвиля здатна ставати силою грізною,
що збурену, її ні в який бетон не закуєш 2, с. 320; Воду вже не
приймає земля, не вбирають її гірські крутосхили, вируюча,
буйна, летить униз, на широкі зелені долини, несучи всьому
стрічному загин. Дика, потужна сила циклону з темним гуркотом мчить униз 2, с. 539; Були вже неподалік од Підгайців,
коли їхній амфібії перегородила путь особливо бурхлива вирова1

Лексичне значення наведено за: Словник синонімів української мови: В 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 1999–2000.
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та бистрінь 2, с. 546; Моторошно було дивитись, як пролітаючи перед тобою у світлі фар, коловоротитсья, гуде важка
вода 2, с. 546. Слова важкий, дикий у творі О. Гончара
виступають контекстуальними синонімами, бо одним із лексичних значень слова важкий є «великий розмірами і потужний
у дії» 1, с. 107, а слова дикий – «якого важко стримати; нестримний» 1, с. 295.
2.2. Бурхливий (про стихійні сили, явища природи – який
буяє, бушує, виявляється з великою силою) – навальний, нестримний, невпинний, енергійний, агресивний, гострий, грізний, потужний, сильний, всюдисущий, дикий, лютий, чорний
(Навальний, нестримний рух повені 2, с. 572; І серед цього
невпинного руху вод дивним контрастом виділяється жива
прикметна деталь 2, с. 572; – Упав тому, що будували пльово, –
похмуро сказав у темряву. – В розрахунку на тиху, не гірську, не
на агресивну воду 2, с. 541; В розрахунку на гірські енергійні
ріки 2, с. 541; Не передбачиш усіх підступностей води, сильної,
справді агресивної 2, с. 541; Обходить, проминає, всюдисуща,
з’являється проривом у зовсім несподіваних місцях 2, с. 541;
Лавина, вал, енергія чорна гуде 2, с. 539). У цьому ряді чи не
найбільше контекстуальних синонімів, бо загальномовний синонімічний ряд нараховує лише 10 синонімів (бурхливий –
буйний; розгульний, розбурханий, розбушований, розбуялий,
ярий, роз’ярений, розгнузданий, розгуканий діал. (який досяг
великої інтенсивності; сили в своєму вияві); навальний (швидкий і напружений) 6, т. 1, с. 106. При описові руйнівної сили
циклону О. Гончар послуговується синонімами, у яких переважають семи ‛агресивний’, ‛руйнівний’, ‛некерований’, ‛небезпечний’, через те вважали за потрібне ввести наведені вище лексеми
до аналізованого синонімічного ряду.
3.1. Давній (який існує багато часу, давно виник, з’явився,
довго триває тощо) – споконвічний, старезний підсил. розм.,
дрімучий, наприклад, у реченнях: Усе там давнє в цім тихім
краю підбескиднім 2, с. 452; Вважає їх найбільшим дивом давнього народного малярства 2, с. 402; Вічні, споконвічні питання,
вони справді для людства існують, тільки щораз виникають
в іншій подобі, вічній одежі 2, с. 334; По міцному злеглому снігу
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наблизився до крайніх хат, до чийогось садка з старезними яблунями 2, с. 426; Тільки один з-поміж них – дідусь дрімучого віку –
надто весело рекламує свої ложки-ополоники 2, с. 329; Утершись
ребром долоні, мандрівник сів біля джерела, широколиций,
зарослий дрімучою сивиною 2, с. 456.
3.2. Давній (про час, епоху, дату, подію і т. ін.) – давноминулий, старовинний, старовічний, давнезний підсил. розм.,
вікодавній: Що видимий світ, вами досліджуваний, – це, власне,
відлетілий, давноминулий світ? 2, с. 406; Серед молоді, серед
клопітних дітей цього клопітного шаленого віку раптом такий
інтерес до музики старовинної 2, с. 583; Ти вчишся тринадцять років, ідеш від звичайної азбуки до ассіро-вавілонського
клинопису, вбираєш у себе той давнезний старовічний світ –
і для чого 2, с. 351; Вікодавнє багатство народу, цей український рахманний чорнозем, що з літа в літо гнав силу свою
в смагляве туге колосся, віднині мав здобрювати пісні сіруваті
ґрунти їхнього фатерлянду 2, с. 439. У цьому синонімічному
ряду переважають стилістичні синоніми: давнезний, вікодавній,
старовічний. Останні два утворено від двох основ, що позначають час, за допомогою сполучного голосного -о-. Прагнучи показати історичне багатство українського народу – чорнозем,
підкреслити думку про те, що Давня Греція, Рим, Вавилон – вічні,
бо в усьому ми бачимо відгук їхньої історії, письменник і утворив
такі складні слова. Слово давнезний утворено за допомогою
суфікса -езн-, суфікса, який використовується в основах якісних
прикметників, які означають властивості предметів, що випливають з їх безпосереднього пізнання оцінок, індивідуального або
суб’єктивного сприйняття тощо. Оскільки ці два синоніми вжиті
в одному контексті, то можна говорити, що автор хотів передати,
підкреслити і вічність, і давність історії.
У романі нами виявлено декілька рядів на означення абстрактних понять, що складаються із відносних прикметників. Це
неширокі синонімічні ряди, складаються з двох прикметників,
але вони свідчать про багатство словникового запасу твору, про
майстерність Олеся Гончара.
1. Заслужений – маститий, наприклад: Може, ще тоді, коли
в шинелі демобілізованого прийшов на відбудову свого Дніпрогесу,
112

Український смисл, 2012, № 2

Прикметникова синонімія в романі Олеся Гончара «Циклон»

де зустрів того заслуженого кінововка 2, с. 332; Але має звичку
репліками обстрілювати промовців, в тому числі й маститих
2, с. 323. Зазначений синонімічний ряд побудовано на підставі
лексичних значень: заслужений, -а, -е. 1. У знач. прикм. Який має
заслуги 1, с. 422, маститий, -а, -е. Який заслужив загальну
повагу, визнання своєю багаторічною плідною діяльністю (про
діячів науки, мистецтва тощо) 1, с. 650. В академічному словнику синонімів аналізований синонімічний ряд не зафіксовано,
що пояснюється, можливо, належністю слів до прикметникового
лексико-граматичного класу слів, а в словнику подано іменникові
синонімічні ряди див.: 6, т. 1, с. 561.
2. Затишний – ідилічний. У цьому синонімічному ряду
поєднано власне українське та запозичене слово, див. речення:
Підгірський, затишний, майже ідилічний край 2, с. 481. Слова
є ідеографічними синонімами, вступають у синонімічні відношення через семи ‛спокійний’, ‛безтурботний’, ‛лагідний’.
У словнику синонімів цей ряд також відсутній.
3. Поверховий (який не торкається суті справи, надто загальний, малообґрунтований) – неглибокий 6, т. 2, с. 257. Синоніми
наводяться в одному реченні Щось я не вловлю істотне…
поверхова я, неглибока 2, с. 466, що дає автору можливість показати глибину переживань, сумнів Ярослави перед відповідальною роллю.
У творі О. Гончара можна простежити синонімічні ряди, які
вступають в антонімічні відношення, а саме: вільний (який не
знає неволі, рабства; не гноблений; не поневолений; не підпорядкований) – незалежний, невартований; невільний (позбавлений волі) – арештований, зневолений, наприклад: Хай навіть
і згинути, але щоб так, невартованим, у полі, в снігах, під
виспіви вільного вітру 2, с. 423; Зовнішністю Шаміль тепер
ніяк не схожий на того бойового командира, що з’явившись у Білоруському таборі, всіх там приголомшив своїм мужнім і незалежним виглядом 2, с. 368; Усі обернулися лицем до тієї, давно
вже тут не чутої пісні, що її, арештовану, зараз під конвоєм
через маєток вели до барака 2, с. 401; Зневолений, віддаляючись, дарував Катрі саме ту пісню, яку вона найбільше любила
2, с. 401. Автор утворює антонімічні пари не через використанУкраїнський смисл, 2012, № 2
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ня заперечного префікса не-, а добирає слова із семами, протилежними наведеним.
Отже, велика кількість контекстуальних та індивідуальноавторських прикметникових синонімів в тексті роману відповідає
особливостям мови художнього твору. Домінуючими тематичними групами в романі є групи на означення 1) процесу руйнування, нищення, що зумовлено тематикою твору (руйнівний –
руїнний, спустошливий (який руйнує дощенту), зруйнований
(поруйнований), розбитий, розвалений, розтрощений (потрощений), подертий, пошматований); 2) червоного кольору,
кольору крові (червоний – червоно-багряний, криваво-тривожний, темно-багряний, палаючий), у якій чи не найбільше
індивідуально-авторських новотворів; 3) сумного, пригніченого,
знервованого стану людини (1. Сумний (який відчуває сум; який
виражає або навіває сум) – посумнілий, присмучений, смутливий, сумовитий, журливий, скорботний, суворий; 2. Зляканий прикм. (охоплений ляком, страхом) – вжахнений підсил.,
розжаханий підсил.; 3. Розгублений – безпорадний; 4. Похмурий – непідступний, суворий) тощо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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МЕТАФОРА В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ
ВУЛИЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Розглянуто метафору в рекламному тексті вулиць м. Дніпропетровська;
проаналізовано її за морфологічним та синтаксичним принципами, виділено
основні функції у рекламних текстах.
Ключові слова: реклама, рекламний текст, метафора, морфологічний
принцип, синтаксичний принцип.
Рассмотрена метафора в рекламном тексте улиц г. Днепропетровска;
проанализировано ее по морфологическому и синтаксическому принципам,
выделены ее основные функции в рекламных текстах.
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, метафора, морфологический принцип, синтаксический принцип.
А metaphor is examined in advertising text of the streets of Dnipropetrovsk
іn the article. А metaphor is analysed on the morphological and syntactic principles,
its basic functions are distinguished in the advertising texts.
Key words: advertisement, advertising text, metaphor, morphological principle,
syntactic principle.

Загальновідомо, що метою застосування реклами є продаж
певного товару чи послуги. У зв’язку з цим перед рекламістами
постає проблема створення рекламного тексту, який би міг
представити рекламований об’єкт з вигідного боку та зацікавити
потенційного споживача. Отже, текст реклами стає предметом
вивчення не тільки маркетингових компаній, але й об’єктом
активних лінгвістичних досліджень.
Рекламний стиль складається з художньо-графічних та вербальних компонентів. Останні створюють систему, що складається із ктематоніма (вербального компонента товарного знаку),
слогана (рекламного гасла) і власне рекламного тексту [10, с. 14].
У межах дослідження нас цікавитиме власне рекламний текст.
Текст, безумовно, є одним з найважливіших компонентів
реклами, що ж стосується, скажімо, радіореклами, – то єдиним
і головним її компонентом. Останнім часом реклама заполонила
 Михненко О. А., 2012

Український смисл, 2012, № 2

115

О. А. Михненко

шпальти переважної більшості друкованих видань, майорить вулицями міст на білбордах, лунає по радіо, транслюється по телебаченню. Щоб бути справою корисною й прибутковою, реклама
має відповідати кращим сучасним зразкам з точки зору подачі матеріалу, макетування, мовностилістичного оформлення [8, с. 144].
Російські дослідники Д. Розенталь та М. Кохтєв у книзі «Мова
рекламних текстів» визначають головні риси рекламного тексту:
насамперед він повинен бути конкретним, цілеспрямованим,
доказовим і логічно побудованим, дохідливим, коротким, лаконічним, оригінальним, неповторним, цікавим і дотепним [5, с. 56].
Для того, щоб рекламний текст відповідав усім вищевказаним рисам та сприяв досягненню суто прагматичної мети, рекламіст має використовувати найсучасніші знання з лінгвістики
і психології, послуговуючись фонетичними, лексичними, синтаксичними, стилістичними засобами мови, створювати дієвий
рекламний текст. Зокрема вживання метафоричних конструкцій
у рекламних текстах підсилює їхнє емоційне навантаження, а отже, сприяє виявленню підвищеної до них уваги. Особливості
мови реклами неодноразово були в центрі наукового інтересу
лінгвістів, проте метафорам у рекламному тексті вулиць м. Дніпропетровська досі не було приділено належної уваги, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Метафоричність реклами є однією з можливостей створення
експресії, бо вона, зазвичай, пов’язана із семантичними зрушеннями, що сприяє додатковій експресивній насиченості тексту
в цілому. Але це лише одна з причин, яка робить вивчення цього
явища актуальним. У зв’язку із цим особливого значення набуває
робота зі зразками рекламних текстів, спеціальний аналіз яких
допоможе з’ясувати їхню художню цінність.
Метафори в мові ЗМІ, зокрема в рекламі, розглядали Л. Гвоздиченко (дієслівна метафора), Т. Стасюк (метафоричний тип семантичних модифікацій онімів), Х. Дацишин (транспортна метафора, класифікація метафор у політичному дискурсі), А. Григораш (політична метафора), М. Скиба (типи і функції лексичної
метафори). Цілий розділ присвячений метафорі в мові реклами
в підручнику С. Тітц, Л. Коен, Д. Массон «Язык организаций.
Интерпретация событий и создание значений». Метафору також
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поряд з іншими тропами та стилістичними фігурами розглядає
у своєму підручнику «Текст в рекламе» Ю. Бернадська.
Отже, метою нашого дослідження стало виявлення особливостей метафор у рекламному тексті вулиць м. Дніпропетровська,
виділення та опис їх типів та функцій.
Задля досягнення мети необхідно виконати низку завдань, насамперед з’ясувати значення терміну метафора, зокрема в рекламному тексті, виділити й описати метафори в рекламному
тексті вулиць м. Дніпропетровська за морфологічним та синтаксичним принципами, з’ясувати роль метафори в рекламному
тексті.
Метафори – це оригінальні фігури мови, які дозволяють побачити світ по-особливому. Метафори підкреслюють визначені
аспекти знаків або тематичних полів, але при цьому приховують
інші особливості, що досить вигідно використовується рекламістами в процесі створення рекламних текстів. Підкреслюючи
вищеназвану рису метафори, С. Тітц, Л. Коен, Д. Массон стверджують, що в кожній метафорі міститься елемент «натяжки» або
невідповідності. Це відбувається тому, що будь-яка метафора
перебуває на межі між подібністю і відмінністю [7, с. 63].
У підручнику «Теорія літератури» за редакцією О. Галича
метафора визначається як слово, значення якого переноситься на
найменування іншого предмета, пов’язаного із предметом, на
який звичайно вказує це слово, рисами подібності. Метафора
ставить за мету конкретизувати уявлення про предмет, про який
ідеться, через указівку на певну його ознаку, що висувається на
перший план, але вказує на цю ознаку, замінюючи її словом, що
містить у собі дану ознаку [3, с. 213–214]. У рекламному тексті
метафоризоване слово повинно вказувати на найсуттєвішу ознаку,
яка характеризуватиме рекламований об’єкт з позитивної сторони.
У теорії метафори прийнято розрізняти конвенціональні, або
«стерті», метафори й креативні, творчі, або «живі», метафори.
Зрозуміло, що живі метафори мають більший вплив на психіку,
ніж стерті [9, с. 5–6]. Тому не дивно, що переважна більшість
рекламних текстів містить саме креативні метафори, бо вплив на
психіку покупця є провідним завданням рекламного бізнесу.
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Опрацьований фактичний матеріал, дібраний з рекламного
тексту на вулицях м. Дніпропетровська, дозволив виділити певні
типи рекламних метафор, виокремити їх за морфологічним принципом. Визначальною за цього підходу вважається категорійна
належність метафорично вжитого слова. Виділювані на цій основі метафоричні іменники, прикметники, дієслова тощо набувають
образного значення в різних за компонентним складом контекстах завдяки взаємодії з неоднаковими зовнішніми умовами,
тобто в морфологічній характеристиці метафори не враховується
специфіка самого процесу метафоризації [6, с. 6].
Найчастіше в мові рекламного тексту метафоризуються
іменники, оскільки вони виконують номінативну функцію. Як
правило, метафоризований іменник стоїть у називному відмінку,
наприклад: Foxmart – гігант техніки (білборд на пр. Гагаріна) –
підкреслено великий асортимент техніки. Нерідко іменник уживається в непрямих відмінках, зокрема це може бути конструкція
Н. в. + Р. в. («Рогань» – справжня дружба солоду та хмелю
(плакат на пл. Петровського) у значенні об’єднання, сполучення;
Велмарт – велетень низьких цін (білборд на пр. Гагаріна) –
акцентується увага на доступній ціновій політиці).
Продуктивною групою є також прикметникові метафори.
З огляду на те, що прикметник як частина мови вказує на ознаку,
то в рекламних метафорах він безпосередньо передає характеристику товару чи послуги. Наприклад: Ломбард «Благо» – живі
гроші даємо у кредит (пл. Петровського) – вказівка на швидкість
отримання кредиту готівкою; Прості кредити готівкою. Без
паперових монстрів. Без довідки про доходи. PlatinumBank
(плакат на пр. Гагаріна) – виділення переваг цього банку, у якому не
потрібно готувати велику кількість паперів задля отримання
готівкового кредиту; Vivat – магазин чоловічого одягу. Серйозні
знижки (білборд на вул. Моніторній) – заохочення покупців
через подання інформації про великі знижки на пропоновані товари; Твоя шина. Нескінченний вибір шин (білборд на вул. Набережній-Заводській) – метафоричне змалювання перебільшення
заради підкреслення показу широкого вибору автомобільних
шин; Новий тариф від Life:) – «Шалений день» (білборд на
вул. Набережній ім. В. І. Леніна) – інформаційне повідомлення
для абонентів мобільної мережі про новий вигідний тарифний план.
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Дієслівна метафора теж становить досить широку групу
в рекламному тексті. З’ясовуючи сутність метафори, Н. Арутюнова наголошує на провідній ролі дієслова в процесі метафоризації, оскільки функцію предикації найчастіше виконує саме
ця частина мови [1, с. 178]. Дієслово в рекламній метафорі покликане виконувати два основних завдання. По-перше, спонукати
реципієнта до споживання певного товару чи послуги, наприклад:
Познайомтеся з iPad 2. Megastore КАРАВАН (рекламні стенди
на пр. Карла Маркса); а по-друге, підкреслити найпоказовішу
особливість об’єкта «у дії», наприклад: Гаврилівські курчата.
Коли смак перемагає!.. (білборд на пл. Петровського) – вказівка
на смакову якість рекламованого товару; Декатилен вгамує біль
у горлі (білборд на вул. Набережній-Заводській) – акцент на кінцевому результаті дії ліків; Ssang Yong Korando. Стиль, що підкреслює успіх (білборд на вул. Набережній В. І. Леніна) – ототожнення успішності людини з фактом володіння автомобілем
рекламованої марки; Life. Доплачуємо за розмови (білборд на
вул. Набережній-Заводській) – заохочення абонентів мобільної
мережі та залучення нових абонентів через акції з додатковими
грошима на розмови.
Якщо говорити про синтаксичний підхід до розгляду метафор
у рекламному тексті на вулицях м. Дніпропетровська, то цілком
очевидно, що найпоширенішими є метафори-словосполучення, де
один компонент, як правило, ужитий у прямому, а другий – у переносному значенні, наприклад: Зроби подарунок серцю –
тонометр Microlife! (плакат на пл. Петровського) – окреслюється
чітко призначення медичного приладу (для серця), використовується слово подарунок задля досягнення ефекту святковості,
урочистості.
Широко вживаними є також метафори-речення, які виражають закінчену думку й часто виступають у ролі рекламного слогана, наприклад: Прості речі рятують життя. Міністерство
охорони здоров’я України (соціальна реклама на пл. Привокзальній); Bounty. Поринь у світ райської насолоди (білборд на
вул. Набережній-Заводській).
Логічним продовженням ряду метафора-словосполучення та
метафора-речення мала б бути метафора-текст. Про цей метафоУкраїнський смисл, 2012, № 2
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ричний тип розмірковує у своїй статті Х. Дацишин [4]. Безперечно, у мові ЗМІ, радіо- та телерекламі такі метафори є досить поширеними й продуктивними, але в мові зовнішньої реклами – це
явище малопродуктивне. Наприклад: Свіжі депозити. Збирай
врожай вже зараз (білборд на вул. Набережній В. І. Леніна) –
метафоризований мікротекст, де друге речення сприймається як
метафора лише в поєднанні з першим. Для зовнішньої реклами
найпоказовішою рисою є максимальне інформаційне навантаження при мінімальній текстовій частині. Саме ця обернено-пропорційна формула виключає можливість використання великих
інформаційних текстів, зокрема й текстів-метафор. Адже проїжджаючи вулицею повз білборд, наприклад, водій не матиме змоги
швидко перечитати великий рекламний текст і основної рекламної мети не буде досягнуто.
Метафора в рекламному тексті виконує кілька важливих
функцій. По-перше, вона є підґрунтям для передачі основної ідеї
самої реклами, тобто виконує ідейну функцію. Наприклад: Технохіт. Територія найнижчих цін (магазин на вул. Набережній
В. І. Леніна) – вкладено ідею заохотити потенційних покупців
вигідними цінами на товари.
По-друге, метафора може наштовхнути потенційного споживача на потрібну думку та спонукати до дії, а отже, виконує спонукальну функцію. У мовному оточенні це виражається, наприклад, уживанням дієслів наказового способу, зокрема: Фітнес
клуб Sport Life. Забронюй свою знижку! (білборд на вул. Набережній-Заводській); Nokia. Освідчуйся яскраво! (білборд на
вул. Набережній В. І. Леніна).
По-третє, метафора породжує нові ідеї та підсилює внутрішню мотивацію, зменшує критичність споживача до рекламного
тексту й реклами в цілому – виконує мотиваційну функцію. Наприклад: Comfy. Девайсно-букетний період / Comfy. Технологічно-букетний період (білборди на вул. Набережній-Заводській) –
мотивує до придбання технологічних подарунків і девайсів (англ.
device – пристрій) для жінок до 8-го Березня, що підкреслюється
метафорою букетний період; Nokia. Спробуй нове – моделі 500,
603, 700 (білборд на вул. Набережній В. І. Леніна) – мотивує до
придбання нових моделей мобільних телефонів; Nisan Patrol –
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ласкаво просимо на борт! (білборд на вул. Набережній-Заводській) – звучить нова ідея, бо метафоризований текст містить
у собі приховане порівняння автомобіля з кораблем, підкреслюючи статус і престижність першого [2, с. 100–101].
Метафора в рекламному тексті покликана точніше передати
сенс явищ, підкреслити будь-який новий і важливий аспект.
Таким чином, вона вже не є характерною рисою тільки поетичної
творчості, а потрібна й рекламі для того, щоб з’єднати минуле
з майбутнім, старі теорії з новими. Метафора дозволяє миттєво
усвідомити, схопити подумки суть відкритого рекламованого
явища або поняття, проникнути в його зміст.
Метафоричний рекламний образ створюється, з погляду лінгвістики, за допомогою метафори як способу існування значення
слова, а також метафори як явища синтаксичної семантики. У цілому метафора несе додаткові коннотації оцінності, емоційності,
експресивності рекламного тексту, бере участь у семантичному
ускладненні лексичного значення слів у висловленні.
Наскільки багата мова реклами й наскільки вона дієва,
можемо говорити з огляду на те, як заповнено рекламний текст
засобами образності.
Цікавою особливістю метафори є варіативність її тлумачення. Автори підручника «Язык организаций» [7] підкреслюють неможливість контролю правильного декодування метафори. Тому
авторам метафоричних рекламних текстів потрібно особливо
уважно ставитися до використовуваних засобів образності, щоб
уникнути неправильного тлумачення. Метафори в рекламних
текстах мають бути прості (не розгорнені) та досить прозорого
змісту. Наприклад, назва квіткового магазину на пр-ті Гагаріна
«Троянди, що розмовляють» може дезорієнтувати покупця,
надати йому інформацію, яка не відповідає дійсності. Метафора
«Life. Хвилини окрилюють» (білборд на вул. Набережній-Заводській) буде доречною тільки в контексті реклами мобільного
чи стільникового зв’язку, де додатковий час для спілкування
є позитивною ознакою, оскільки тривале очікування надання
певної послуги за інших умов зазвичай дратує споживачів.
З метою привернення більшої уваги для свого товару виробники й рекламісти зважають на силу слова, тому використовують
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велику кількість тропів, передусім, метафор. Тропи значно збагачують нашу мову. Постійне прагнення прикрасити мову й мовлення, дібрати влучне висловлення, англійський учений Т. Уотсон називав «полюванням на тропи» [7, с. 83].
Отже, дослідивши рекламні тексти на вулицях м. Дніпропетровська, ми з’ясували, що в них досить часто трапляється метафора. Найчастіше метафоризуються іменники, проте прикметники й дієслова теж є досить продуктивними граматичними типами. Синтаксичний аналіз дав змогу виділити такі типи метафор
у рекламному тексті, як метафора-словосполучення, метафораречення та рідше – метафора-текст.
Найголовнішими функціями метафори в рекламному тексті
є ідейна, спонукальна та мотиваційна. Визначальною особливістю метафори є варіативність її тлумачення, що має велике значення для правильного розуміння рекламних текстів.
Метафори дають змогу рекламодавцю звернутися до низки
слів, що мають викликати певні асоціації, розкрити певні цінності.
Таким чином, метафора є важливим елементом рекламного
тексту: по-перше, вона забезпечує високу інтенсивність упливу
на споживача, створюючи певний емоційний ефект, по-друге, дає
можливість упливати на свідомість аудиторії, формувати переконання цільової аудиторії у перевагах рекламованого продукту над
низкою подібних, що й мотивує споживача на придбання рекламованого товару чи послуги.
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ІНШОМОВНІ СЛОВА
В НАУКОВИХ ТВОРАХ ІВАНА ОГІЄНКА
(Митрополита Іларіона)

Ідеться про використання іншомовних слів у наукових творах І. Огієнка;
аналізуються найтиповіші лексико-семантичні групи.
Ключові слова: абстрактні іменники, конкретні поняття, термінологічні
поняття, лексико-семантична група.
Рассмотрено использование иноязычных слов в научных работах И. Огиенко; проанализированы наиболее типичные лексико-семантические группы.
Ключевые слова: абстрактные имена существительные, конкретные понятия, терминологические понятия, лексико-семантическая группа.
The article studies foreign loan words in I. Ogiyenko’s scientific works;
the most widespread lexico-semantic word-groups have been analyzed.
Key words: abstract nouns, concrete notions, terminological notions, lexicosemantic group.

У праці «Наука про рідномовні обов’язки» [2] Іван Огієнко
рішуче виступив проти необдуманого вживання «ялових» слів,
тобто іншомовних, у випадках, коли їх можна замінити українськими відповідниками. Проте в лексичній системі його наукових
праць іншомовні запозичення (здебільшого старі запозичення
з грецької та латини, а також слова термінологічного характеру)
посідають значне місце.
Метою статті є з’ясувати роль іншомовних наукових слів
у наукових працях І. Огінка та класифікувати їх за надходженням.
У мові творів Івана Огієнка наявні запозичення з різних мов:
латини, французької, грецької, польської, португальської. Ми
структуруємо відібраний матеріал не тільки за тематичним
показником (на лексико-семантичні групи), а й за етимологічним
критерієм (за мовою походження).
Латинізми представлено такими лексико-семантичними групами:
 Онищенко Г. А., 2012
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– термінологічні абстрактні іменники (загальнонаукові, мовознавчі, літературознавчі терміни): агітація («agitatio» – приведення до руху): Поширення християнства на перших порах
його було зовсім неможливе без відповідної агітації та навчання основ нової віри зрозумілою мовою [3, с. 66]; декламація
(«declamatio» – вправи з красномовства): Уряджувати врочисті
«Свята Рідної Мови» (декламації, співи, відчити) [2, с. 66];
лекція («lectio» – читання): Учні всіх середніх шкіл мусять
уживати як на лекціях, так і на перервах і вдома тільки чистої
літературної мови, завжди пильно слідкуючи за своєю мовою
і вимовою [2, с. 46]; пропаганда («propaganda» – розповсюдження): ...пропаганда головних рідномовних гасел і науки про рідномовні обов’язки [2, с. 69]; процес («processus» – просування):
Слов’янська азбука – це витвір не одновікового еволюційного процесу [3, с. 24]; З цього свідчення бачимо також, що слов’янське
письмо проходило довгий процес розвою [3, с. 30]; результат
(«resultatus» – відображений): ...постав як результат довгого
повільного розвою [3, с. 29]; релігія («religio» – благочестя, святиня): ...щоб усі підручники з релігії для всіх шкіл були написані
такою зразковою літературною мовою, щоб на них мовно виховувалася наша молодь [2, с. 32]; момент («momentum» –
рушійна сила, поштовх): У своїм культурнім розвитку слов’яни
дійшли до того моменту, коли настав найкращий час для появи
реформатора, який упорядкував би їм письмо і склав азбуку
[3, с. 52];
– іменники–назви людей та об’єднань людей: автор («auctor» –
творець): ...вважаю за риторичну прикрасу автора [3, с. 68];
геній («genius»): ...для виховання правдивих національних талантів і геніїв [2, с. 15]; патріот («patriotes» – земляк, співвітчизник): ...вважає це місце в ЖК за інтерполяцію, за вставку
якогось моравського патріота [3, с. 80]; інтелігенція («intelligens
(intelligentis)» – той, що знає, розуміє): …творити національно
міцну інтелігенцію й національно міцні характери [3, с. 15];
канцелярія («cancelli» – шафи): ...не їм самим, а міністрам чи
канцеляріям, не раз випадала потреба, щоб їхні підданці-слов’яни мали якусь упорядковану азбуку для своєї мови, але справа всетаки до кінця не доходила [3, с.75]; колонія («colonia» –
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поселення): Грецькі колонії (на Чорному морі) існували поблизу
східнослов’янських народів із прадавніх часів [3, с. 26];
– абстрактні прикметники (термінологічного характеру):
активний («activus» – діяльний, енергійний); пасивний («passivus» –
пасивний): Словник нашої мови буває: активний – слова наших
писань і розмов, і пасивний – слова, що ми їх розуміємо, але
практично не вживаємо, як рідких чи малознаних [3, с. 24];
апріорний («a priori» – з попереднього): Докази ці переважно
апріорні, але ось ще низка доказів й історичних [3, с. 29];
еволюційний («evolutio» – розгортання): Слов’янська азбука – це
витвір не одновікового еволюційного процесу [3, с. 24];
мінускульний («minusculus» – дуже маленький, крихітний):
...десь із VIII–IX ст. почалося в Греції й письмо серединне між
ними – мінускульне, для потреб буденних і книжних [3, с. 38];
моралізуючий («moralis» – той, що стосується звичаїв, поведінки): Для домашнього т. зв. моралізуючого читання священик має
поручати своїм вірним тільки книжки й часописи, що писані
чистою літературною мовою [2, с. 2]; офіційний («officialis» –
посадовий): ...ще до офіційного прийняття християнства тим
чи іншим народом [3, с. 28]; приватний («privatus» – звільняти):
Рідна мова глибоко пересякає наше духовне життя – приватне
й державне [3, с. 3]; реальний («realis» – речовий): ...але нічого
реального, крім самої гіпотези, він не подав [3, с. 70]; ритуальний («ritualis» – обрядовий): ...а це говорило б про ритуальне вживання рун у слов’ян [3, с. 45]; суб’єктивний
(«subjectum» – той, що лежить знизу, підмет): ...як нічого не
вияснила й суб’єктивна рецензія проф. Йос. Вайса [3, с. 33];
унціальний («scriptura uncialis» – вид почерку): ...її джерело –
грецьке унціальне письмо не ІХ ст., а ще VII ст., цебто що
форма грецького унціалу VII ст. більше подібна до форми
найдавніших наших кирилівських пам’яток, аніж грецький унціал
ІХ ст. [3, с. 29];
– іменники–назви предметів, документів, жанрів, знаків,
одиниць вимірювання: акт («actum» – діяння, діло); документ
(«documentum» – зразок): ...а ці зносини неможливі були без писаних актів, – і посли, і купці, відправляючись до Візантії чи до
Руси, мусіли мати на руках якісь писані документи [3, с. 31];
кварт («quarta» – четвертина): ...так господині зазначають число
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виданих у борг кварт молока [3, с. 50]; легенда («legenda» – те,
що треба читати): Звичайно, це може бути тільки легенда, але
легенда характерна [3, с. 32]; ...десь із VIII–IX ст. почалося
в Греції й письмо серединне між ними – мінускульне, для потреб
буденних і книжних [3, с. 38]; літера («littera» – буква): ...у греків
встановилася вже навіть певна стала система для передавання
грецькими літерами слов’янських слів [3, с. 38]; матеріал
(«materialis» – речовий): Кожний священик мусить збирати діялектологонічний матеріял для вивчення своєї рідної мови [3, с. 2];
патент («patens» – відкритий): В урядовім листуванні, а також
у зносинах із патентами, урядовці вживають соборної літературної мови й вимови й соборного правопису [3, с. 58]; рецензія
(«recensio» – огляд, обстеження):...усі рецензії побіжні, що поверхово спинялися на якімсь питанні чи й на кількох, залишаючи
без відповіді всі інші [3, с. 3]; фальсифікат («falsificare» – підробляти; підробка): Писано про них дуже багато, але, на жаль,
наука yе прийшла до якоїсь остаточної думки про них; а сувора
критика їх з боку академіка Ягіча, котрий усі слов’янські рунічні
пам’ятки визнає за фальсифікати, ще довго не дасть можливості всебічного об’єктивного їх вивчення [3, с. 47];
– іншомовні дієслова, утворені від відповідних іменників:
занотувати («annotatio» – примітка, позначка): У кожного народу ще задовго до появи сталого письма існували найрізніші
способи зазначати свою власність або занотовувати щось від
забуття [3, с. 48]; спеціалізуватися («specialis» – особливий):
Недержавний народ мусить пильнувати, щоб його вчені спеціялізувалися головно в науках національних, що підносить свідомість народу й що ними чужа наука відповідно займатися не
буде [2, с. 53].
Давньогрецька мова з давніх-давен служить джерелом запозичень лексики термінологічного характеру. У наукових розвідках використання термінології обійти неможливо, а заміна
усталених термінів українськими відповідниками не завжди мотивована та доречна. Запозичення з давньогрецької можна загалом поділити на дві великих групи:
– абстрактні поняття термінологічного характеру: аналіз
(«ἀνάλυσις» – розкладення, розчленування): Знаю, що кожне
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з цих історичних свідчень вимагає ще докладного аналізу про
свою правдивість [3, с. 29]; гімн («hymnos» – спів слави): Кожні
збори Гуртка розпочинаються й закінчуються відспіванням
рідномовного гімна [2, с. 65]; гіпотеза («hypothesis» – припускати): Щоб розбити мою гіпотезу про існування слов’янського письма до Костянтина [3, с. 3]; діалект («dialektos» –
говір, наріччя): Кожний священик мусить збирати діялектологічний матеріял для вивчення своєї рідної мови [2, с. 2]; діалог
(«dialogos» – розмова між двома особами): В цьому короткому
діалогові на царській нараді, що його подає нам ЖК, можна
запримітити багато недомовленого, якоїсь – так би мовити –
політичної гри [3, с. 76]; енциклопедія («enkyklopaideia» – коло
знань): Так, професор Г. Воскресенський у «Богословській
енциклопедії» (1909) так розуміє це місце [3, с. 75]; епоха
(«epoche» – зупинка): Ще в епоху до прийняття християнства
слов’яни вживали для своїх потреб свого власного невпорядкованого слов’янського письма [3, с. 39]; критика («kritike» – мистецтво розбирати, судити): Праці Пекосиньского, Лецєєвського
та інших, що визнають оригінальність Мікожинських каменів,
викликали гостру критику, і нині ці камені більшість учених
вважає за підробку [3, с. 46]; міфологія («mythos» – сказання):
...не зберегла, бо розвиненої міфології слов’янський народ взагалі
не знає [3, с. 25]; монографія («monos» – один і «grapho» –
пишу): Думаю, що питання про слов’янське письмо перед
Костянтином є таким важливим у нашій науці, що давно пора
присвятити йому окрему монографію й потрактувати його
поважно [3, с. 3]; музей («museion» – храм муз): Цей срібний
медальйон купив був президент міста Кракова Фрідляйн десь
у 60-х роках ХІХ ст. і віддав його Краківському музею [3, с. 47];
політика («πολιτική» – мистецтво управління); система
(«systema» – ціле, складене з частин): ...зветься рідномовною
політикою, або наукою про рідномовні обов’язки [2, с. 5]; стиль,
стилізація («stylos» – паличка для письма):...й надати їй єдності
та певної системи та стилізації [3, с. 78]; скепсис («skepsis» –
сумнів): Цікаво, що перебільшений скепсис Вайсів до нових
теорій підкреслює йому й проф. М. Вайнгарт [3, с. 25]; сцена
(«skene» – шатро): Вибираючи для сцени старші п’єси, що писані
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зовсім нелітературною мовою, театр мусить у таких п’єсах
перероблювати мову на взірцеву сучасн [2, с. 51]; теорія («theoria» –
спостереження, дослідження): Теорію про існування слов’янського письма до Костянтина о. Вайс називає «палеографічним
романтизмом» [3, с. 25]; тон («tonos» – напруження, наголос):
...через це він говорить про нього у згірдливому тоні, як про
цілком поганську і маловарту [3, с. 41]; фізіологія («physis» –
природа, уподібнення): Уподібнення постає з фізіологічних
причин і в мові нашій відоме з доісторичного часу [1, с. 20]; характер («charakter» – риса, особливість): ...творити національно
міцну інтелігенцію й національно міцні характери [2, с. 15];
– прикметники та прислівники загальнонаукового та
вузькоспеціального термінологічного характеру: аподиктичний
(«apodeiktikos» – доказовий, доведений, переколивий): Відкидати
аподиктично навіть джерельні свідчення – це мало переконливе
[3, с. 25]; етнографічний («ethnos» – племя, народ): Найголовніший і найміцніший цемент, що об’єднує етнографічний народ
і перетворює його в свідому націю – то соборна літературна
мова [2, с. 4]; ідеографічний («idea» – ідея і «grapho» – пишу);
силабічний («syllabe» – склад): Дехто з учених бачать у них
спроби ідеографічного писання, інші навіть бачать початки
письма силабічного; у всякому разі це вже знаки для передачі
людської думки [3, с. 50]; палеографічний («palaios» – давній
і «grapho» – пишу): Теорію про існування слов’янського письма до
Костянтина о. Вайс називає «палеографічним романтизмом
[3, с. 25]; практичний («praktikos» – діяльний, активний): Словник нашої мови буває: активний – слова наших писань і розмов,
і пасивний – слова, що ми їх розуміємо, але практично не
вживаємо, як рідких чи малознаних [2, с. 24]; риторичний
(«rhetorike» – красномовство): …вважаю за риторичну прикрасу
автора [3, с. 68].
Французька мова у ХІХ ст. часто була посередником між
латиною, грецькою та слов’янськими мовами, тому деякі терміни
запозичені саме з неї. Французькі запозичення можна поділити на
такі лексико-семантичні групи:
– абстрактні поняття термінологічного характеру: романтизм («roman» – романський): Теорію про існування слов’янУкраїнський смисл, 2012, № 2
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ського письма до Костянтина о. Вайс називає «палеографічним
романтизмом» [3, с. 25]; консерватизм («conservatisme» – від
«зберігати»): Думаю, що власне занадто яскравий палеографічний консерватизм у питаннях повстання слов’янських азбук не
дав змоги проф. Вайсові піти ширшою дорогою й дати працю
більшу, ніж звичайний підручник [3, с. 25];
– збірні поняття: преса («presse»): Преса – то головний двигун розвитку рідної мови [2, с. 28];
– конкретні поняття: журнал («journal», «jour» – день, тобто
щоденне видання): Кожен свідомий громадянин мусить матеріяльно й духовно підтримувати свої рідномовні журнали [2,
с. 11]; медаль, медальйон («medaille»; «medallion»): Більшість
учених не визнають також за автентичний пам’ятник і краківський медальйон з рунічними написами [2, с. 47]; Лецєєвський
твердить, що краківський медальйон – це медаль, вибита 965 р.
з приводу охрещення Польщі [3, с. 47]; п’єса («piece» – вистава):
Вибираючи для сцени старші п’єси, що писані зовсім нелітературною мовою, театр мусить у таких п’єсах перероблювати
мову на взірцеву сучасну [2, с. 51].
Випадки вживання полонізмів, запозичень з німецької та португальської, скандинавських мов є поодинокими та під класифікацію не підпадають. Щоразу такі слова використовуються
з різною стилістичною метою, зокрема:
– використання полонізму склеп («крамниця, магазин»): Заходячи до чужого склепу на твоїй землі, говори тільки рідною
мовою [2, с. 61] обумовлено діалектологічним фактором: уживання такого слова замість слова крамниця характерне для західноукраїнських областей, із яких родом Іван Огієнко;
– запозичення з німецької мови різнопланові: слово фронт
(«front» – у лоб): В справах рідномовної політики свого народу
мусить бути серед цілого громадянства за всяких обставин
тільки однодушний міцний фронт [2, с. 10] – давнє запозичення,
що означає єдину лаву; цемент («zement» – бите каміння): Найголовніший і найміцніший цемент, що об’єднує етнографічний
народ і перетворює його в свідому націю – то соборна літературна мова [2, с. 4] – це слово якнайточніше втілює думку автора
про необхідність міцного єднання;
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– запозичення із скандинавських мов: сага («saga» – розповідь): ...північні саги, що так залюбки розповідають про тих
своїх земляків, які ходили на Русь, зовсім мовчать про скандинавське походження руської династії [3, с. 60]; руни («run» – таємниця): В давній час загальногерманським письмом були т. зв. руни
[3, с. 41]; футорк («futarc» – письмо): Англійський футорк не
місцевого походження – англосакси принесли були його з континенту; він має 27 знаків і трохи іншу форму; найдавніша його
пам’ятка походить із VI ст. [3, с. 44] – не є типовими для української мови. У мові творів Івана Огієнка вони використовуються
як терміни для опису специфічних мовно-літературних явищ, що
походять із скандинавського світу або є типовими тільки для
нього;
– запозичення із португальської мови: мапа («mapа» – географічна карта): Через це така карбованка стає ніби мапою [3, с. 51].
Таким чином, уживання запозиченої лексики в наукових
творах Івана Огієнка зумовлене термінологічним характером цієї
лексики та її незамінністю, відсутністю українських відповідників, звичкою автора до використання певних слів та виразів із
суб’єктивних причин.
Основними лексико-семантичними групами запозиченої лексики є термінологічні абстрактні поняття, назви предметів, жанрів, документів; прикметники на означення абстрактних ознак
(рис характеру, наприклад); дієслова іншомовного походження,
що мають українські відповідники.
1.
2.
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ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС
МИКОЛИ КУЗЬМЕНКА

Висвітлено організацію мовних засобів поетичного синтаксису самобутнього сатирика й гумориста, твори якого ґрунтуються на живомовній
основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ –
початку ХХ ст.
Ключові слова: поетичний синтаксис, синтаксичні конструкції, народнопісенна ритміка, живомовні елементи, засоби сатиричної типізації.
Раскрыта языковая структура поэтического синтаксиса самобытного
сатирика и юмориста, чьи произведения основываются на живой народной
речи и народнопесенной ритмомелодике Степной Украины конца ХІХ –
начала ХХ в.
Ключевые слова: поэтический синтаксис, синтаксические конструкции,
народнопесенная ритмика, живая народная речь, способы сатирической типизации.
Poet’s works were based on folk lively speech and folk rhythmic melody
of Steppe Ukraine late nineteenth - early twentieth century.
Key words: poetical syntax, syntactic constructions, folk rhythmic melody,
folk lively speech, ways of satiric typology.

Художня спадщина січеславського письменника кінця XIX –
початку XX ст. Миколи Лавріновича Кузьменка (псевдонім –
Микола з Січі) була об’єктом дослідження лише літературознавців М. Гончарука, М. Гуменного, Ф. Білецького, Г. Нудьги,
М. Пивоварова. На жаль, мова творів цього самобутнього митця
художнього слова лишилася поза увагою лінгвістів.
Народився М. Кузьменко 3 листопада 1862 року в с. Токмаківці на Катеринославщині. Закінчив бурсу, учився в семінарії,
яку з певних причин залишив і пішов учителювати в селах Катеринославської губернії, а в роки революційного збурення приїздить до Катеринослава, працює на залізниці та бере активну участь
у громадсько-мистецькому житті міста, про що свідчать матеріали
катеринославського часопису «Дніпрові хвилі» (1910–1913) та сатиричного журналу «Шершень» (1906).
 Поповський А. М., 2012
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Суспільно-політичні та естетично-літературні погляди письменника формуються життєвими обставинами того часу та потужним впливом усної народної творчості й художньої літератури, зокрема творів Т. Шевченка, С. Руданського, Л. Глібова,
П. Грабовського, В. Самійленка, І. Манжури, Д. Яворницького.
Як відзначають літературознавці, «в українській літературі
М. Л. Кузьменко виступає у жанрі поезії й прози переважно як
гуморист і сатирик, хоча в його творах був досить сильним і ліричний струмінь» [1, с. 46]. Його єдина прижиттєва збірка поезій
«Дозвілля» вийшла в світ у 1899 році, до якої увійшли 64 твори,
написані протягом останнього десятиріччя XIX ст. На початку
ХХ ст. поезії М. Кузьменка публікуються в альманахах «Розвага»
(1906), «Українська муза» (1908), часописі «Дніпрові хвилі» (1913),
а фейлетони-мініатюри – у прогресивному журналі «Шершень»
(1906).
Хоч літературна спадщина його характеризується жанровою
й тематичною розмаїтістю, проте він визначився насамперед як
митець сатиричного обдарування.
Збірка «Дозвілля» в основному укладена з сатиричних, гумористичних та мозаїчних украплень ліричних творів.
Головним об’єктом сатири й гумору Миколи Кузьменка є тогочасна дійсність, події, факти, які він не тільки вмів спостерігати
й вивчати, але й знаходив для них улучну форму поетичного синтаксичного вираження. Так, наприклад, у творі гостросоціального
звучання «Пісенька» віддзеркалено народні погляди автора на
соціальне зло вдало зримованими простими реченнями, ускладненими прикладковим повторенням, що фіксує увагу читача на
певних словах в контексті й посилює їх емоційно смислове навантаження:
Раз я в волості судився
З нашим сільським адвокатом.
Катом, катом, катом, катом…
З нашим сільським адвокатом.
Бідняків судили по «совісті й закону судді, вбрані в сукні й чоботи сап’яні», а
Потім добре розібравши
По закону все зробили.
Били, били, били, били…
По закону все зробили [4, с. 458].
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Жива стихія народного мовлення, чітка сюжетна колізія, виразне соціальне спрямування іронічної розповіді посилюється
кількаразовим повторенням одних і тих же слів і словосполучень
у розмірі чотиристопного ямба (катом – сільським адвокатом;
били – по закону все зробили) – усе це й визначає високу мистецьку цінність твору. Аналогічні мовні структури притаманні
гуморескам «На тім світі», «Провчив», «До громади», «Велика
наука» та ін.
Мовні засоби сатиричної типізації в творах М. Кузьменка
ґрунтуються на уснонародній основі синтаксичних римованих
конструкцій, які охоплюють усі типи як простих, так і складних
речень. Особливістю його поетичного синтаксису є те, що поет
починає думку дієслівною формою третьої особи множини,
а закінчує її своєрідним узагальнювальним словом, римованим зі
словом попереднього речення, як, наприклад, у фейлетоні «Чутки
й відгуки»:
Кажуть, що Дума вийде дуже невдалою,
що в виборці більш попали люди для уряду
небажані дуже…
– Байдуже!
Кажуть, що відкриття Державної Думи
ще й надалі хоче одягти уряд…
– Навряд!
Кажуть, що тим часом цих членів прикрутять,
а виберуть других, котрі стали б їм у пригоді…
– Ні годі! [3, с. 24].
Широко використовується традиційна народнопісенна ритміка складних синтаксичних конструкцій у т. зв. моноримах, у яких
усі рядки пов’язані дієслівною римою, притаманною українським
колисковим пісням. Укладач збірки тут надає перевагу жіночим
римам. Яскравою ілюстрацією до вищесказаного є присвята «Карпенку-Карому»:
Мате сына въ колысочци
Колыхала,
Колышучы тыхесенько
Так спивала:
«Росты, сынку, и сылонькы
Набырайся,
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Та своеи Украины
Не цурайся,
Бо хто іи, казав батько,
Забувае,
То такого, никчемного,
Бог карае» [2, с. 54].
Викривальний ефект сатирикону М. Кузьменка зумовлюється
грою слів, переосмисленням народних висловів – приказок, прислів’їв, як-от:
Завжды васъ воны [урядовці] одурять,
Пидведуть на соромъ, грихъ.
Ну, а вийде: мышци слизкы,
А котови тилькы смихъ [2, с. 80];
Панъ лайку сыпле, мовъ горохъ,
Колы це той ёго – торохъ!
Вхопыв гарячого до слизъ, –
Ото, куды не слидъ, не лизь [2, с. 85];
Мабуть, ты, козаче,
Що вирывъ панянци:
У дурни й пошывся! [2, с. 89].
Віршовані тексти вдало інкрустовані нанизуванням дієслівних синонімів, що збагачує емоційно-експресивні засоби художніх образків:
Вона [ненька] насъ зростыла,
Голубыла, и пестыла,
И розуму вчыла [2, с. 92];
А то разъ панъ якыйсь-то йшов
Углядивъ пьяного; пишовъ
Вычытуваты та страмыть,
А той похнюпывся, мовчыть [2, с. 85];
Лае тебе твій начальныкъ,
Грымає, сварытця.
Хиба, якъ винъ панъ велыкый,
То ёму й корытця? [2, с. 84].
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Поряд із спонукальними дієслівними синонімами автор використовує іменникові та складні за своєю побудовою синонімічні одиниці з повтором модальних слів:
Такъ хочъ тепер покій бо дай,
Хочъ трохы дай спочыть:
Видстань видъ мене, видчепысь,
Дай трохы хочъ пожыты! [2, с. 51];
Якъ почую, було, крамарь
Божытця, клянетця,
Що торгує на убыток
И запрысягнетця:
«Побый Богъ мене, на цёму
Барыша не маю!»
Я й повирю. Ну, а теперъ?
Теперъ… я не знаю [2, с. 43].
Омоніми в синтаксичній структурі поетичної рими використовуються значно рідше:
Оглядився, як наився:
Згадавъ волю, як женывся,
Якъ вступывъ у бракъ.
Теперъ уже терпы, корысь,
Годы жинци и бережысь,
Щобъ не попав в бракъ [2, с. 38].
Сатира й гумор М. Кузьменка формувалися на ґрунті українського поетичного синтаксису та національних живомовних традицій степових пересмішників. Розмаїтими є синтаксичні конструкції, зведені на загальнонародній основі слів, висловів, фраз,
що своєю архітектонікою творчо успадковують прийоми побудови народних легенд, притч, анекдотів та їх ритмомелодики.
У поетичній канві достатньо місця простим однокомпонентним реченням із наступними двокомпонентними:
Зима. Мороз румьяныть щокы [2, с. 66];
Вечиръ… Беседа зибралась [2, с. 50],
а також поширеним з однорідними присудками:
Вже-жъ винъ [дяк] и бывъ ихъ [учнів] добре,
И за чубы таскавъ,
За вуха скубъ, и лаявсь,
И ляпаса дававъ… [2, с. 57].
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Складні синтаксичні конструкції, що утворюють своєрідні
художні засоби віршування, представлено переважно складносурядними реченнями в поєднанні із безсполучниковими:
Тютюнъ задумавъ одружытысь,
И хочъ старенькый вже винъ бувъ,
Але крипкый и черезъ те, бачъ,
Винъ жинку молоду добувъ:
Горілочку палку, веселу
У Хмеля высватавъ нашъ панъ,
Старостувавъ же зъ Блекотою
Въ такимъ случаи самъ Дурманъ.
Винчавъ на смитныку ихъ Шлема,
А Пивень за дяка спивавъ [2, с. 46].
У таких типах речень поет, дотримуючись системи перехресного
римування, зберігає живомовні риси степової говірки:
Покійнычокъ дидусь Денысъ,
Бувало, пид хмелькомъ мовлявъ:
«Ты не дывысь, що забродывсь,
Абы халявъ не покаляв» [2, с. 59] і послуговується:
а) фонетичними та морфологічними діалектизмами:
Якось прыйшлося поузъ двиръ
Проходыть небораци,
Попавсь винъ на очи тому
Паскудному собаци [2, с. 52];
Якъ я бувъ ище маленькымъ,
То, було, де вглядю,
Що зберутся диды й бабы
Й я коло ихъ сяду [2, с. 42];
б) синтаксичними конструкціями з безприйменниковим керуванням:
У всихъ хлопцивъ тилькы жарты все та смихъ,
А Данылко моторнишый ихъ усихъ [2, с. 93];
в) антонімією:
То ій снытця – буцимъ правда
Зъ неправдою бьетця;
И, як правда побье крывду,
Зъ радощивъ сміетця [2, с. 11];
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г) звертаннями, вираженими однослівними іменниковими формами або ускладненими прикладковими конструкціями чи в поєднанні з емоційно-експресивними частками та дієслівними спонукальними формами:
Прощайся, свате, зъ розумомъ,
Забудь на свити все:
Поглянь въ викно, – онъ наймычка
Горилку вже несе [2, с. 39];
Сметано-необачныце,
Паскудная ты зрадныце,
Побый тебе чума! [2, с. 70];
Ой, братику, голубчыку,
Що мени робыты,
Що не можу серця свого,
Ніяк зупыныты? [2, с. 48];
Озвыся жъ, сестрыце, давно жду отвиту,
Чы прыймешъ мене ты за брата? [2, с. 3];
Гуляй, душа! Забудь вси лыха! [2, с. 71].
У творчій практиці митця важливе місце посідає така поетична фігура, як повтор, що здавна використовується у фольклорі,
поезії. Цей художній засіб фіксує увагу читача на словах, словосполученнях, реченнях, надаючи контекстові певного смислового
значення, емоційного впливу. Вони здебільшого виступають на
початку, у середині чи в кінці речення:
Покы сонце свитытеме,
Не згаснуть вси зори,
Покы вся вода не высхне
Въ велыкому мори,
Покы вси пискы сыпучи
Не вкрыютця рястомъ, –
Поты хай жыве мижъ вамы
Любовъ съ повнымъ счасттемъ [2, с. 63];
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На що не гляну – все не миле…
И тилькы диты и держать
Мене на свити. Диты, диты!
О, диты – Божа благодать! [2, с. 56];
И доси, кобзарю, твоя
Гучнострунная кобза гуляе,
И доси нихто ще на ій
Такъ, якъ гравъ на ій ты, не заграе… [2, с. 14];
…Хай тебе и судять и сміютця,
А ты кохай, кохай, кохай! [2, с. 60];
Не на те чоловика Господь сотворывъ,
Щобъ винъ брата свого у калюжи топывъ;
Не на те ёму сылу Господь дарувавъ,
Щоб слабишихъ видъ себе винъ гнувъ и топтавъ [2, с. 67].
Рідше трапляються повтори однокореневих слів із різними
відмінковими формами чи граматичними основами, як-от:
Дурный – дурнымъ и пропаде;
А як розумный розуміе,
Покы зовсимъ не одуріе, –
Другыхъ на розумъ наведе [2, с. 15];
Невже мене паняночка
Дурного дурыла,
Якъ про любовъ свою щыру
Мени говорыла? [2, с. 89].
Як риторичні й стилістичні фігури іменникові та дієслівні
повтори не тільки формують віршовану архітектоніку всього
твору, але й визначають його ідейний зміст, посилюють емоційність та ритмічність поетичного виразу. Більше того, організуючими одиницями такого типу виступають здебільшого слова, словосполучення, наприклад:
Надія
Надія – для хворого ликы,
Надія – въ неволи пиддержка,
Надія – въ несчасти товарышъ
Надія – къ спасенію стежка.
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Велікее слово «надія»:
Безъ неи свитъ бувъ бы тюрмою.
Багато жыве и держытця
Надіею тилькы одною [2, с. 41];
Хочешь, щобъ счастте,
Якь зъ неба, валылося?
Хочешь, щобъ гарно
И легко служылося?
Хочешь на старисть
Що-небудь прыдбаты ты?
Хочешь? – Прывчайся
Такъ … ладыты, ладыты [2, с. 40].
Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка є не лише мистецьким наслідуванням класичних традицій своїх попередників,
а й творчим використанням живомовних елементів, народнопісенної ритмомелодики й багатої палітри мовних засобів сатиричної типізації тогочасної дійсності.
Різножанрова художня спадщина письменника, безсумнівно,
заслуговує на всебічне опрацювання, що сприятиме визначенню
ідіостилю митця та його ролі в історії української літературної
мови, а також виявленню тих мовних особливостей, які поповнять українську лексикографію, діалектологію, стилістику.
1.

2.
3.
4.
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ЕКСПРЕСИВНО-СИНТАКСИЧНІ
ЗАСОБИ В ПОЕЗІЯХ
ГАННИ СВІТЛИЧНОЇ
Розглянуто експресивно-синтаксичні засоби в поезіях Ганни Світличної,
зокрема звертання, підтримувані вигуком, або самі вигуки; вставлені конструкції; розповідно-окличні речення; питально-окличні речення; риторично-питальні речення; вигукові слова-речення; оклично-номінативні речення, стилістичний прийом апосіопеза.
Ключові слова: вигуки, вставлені конструкції, розповідно-окличні речення, питально-окличні речення, риторично-питальні речення, вигукові словаречення, оклично-номінативні речення, апосіопеза.
Рассмотрены экспрессивно-синтаксические средства в поэзиях Анны
Светличной, в частности обращения, поддерживаемые междометием, или
сами междометия; вставные конструкции; повествовательно-восклицательные предложения; вопросительно-восклицательные предложения; риторически-вопросительные предложения; междометия-предложения; восклицательно-номинативные предложения, стилистический прием апосиопеза.
Ключевые слова: междометия, вставные конструкции, повествовательновосклицательные предложения, вопросительно-восклицательные предложения, риторически-вопросительные предложения, междометия-предложения,
восклицательно-номинативные предложения, апосиопеза.
The article deals with expressive-syntactic features in the poems of Anna
Svitlychna, іn particular appeals, supported by interjection, or interjections themselves; cuttings-in constructions; narrative, exclamatory sentence, exclamatory
sentence-interrogative, interrogative sentence rhetorical; exclamation words,
sentences, exclamatory nominative sentences, stylistic device aposiopeza.
Key words: cuttings-in constructions, narrative, exclamatory sentence,
exclamatory sentence-interrogative, interrogative sentence rhetorical, exclamation
words, sentences, exclamatory nominative sentence aposiopeza.

На думку В. С. Ващенка, центральною мовною одиницею,
у якій вдало виявляються стилістичні (експресивні) засоби, є речення [див.: 1]. Саме в ньому закладено те тло, на якому визначаються мовні стилі, різновиди, істотні деталі, диференціальні
особливості мовлення. Стилістичні особливості окремого слова
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чи морфологічної форми часто бувають прихованими в собі, коли
не мають належного тла для свого демонстрування. Речення
ж дає необхідну передумову та всі відправні дані для показу стилістичних явищ як у їх деталях, так і в виразних цілостях. Через
те аналіз речення в стилістичному аспекті є дуже важливим.
Як зазначає А. С. Мельничук, вплив психологічного стану
людини на форму словесного вираження її думок дуже сильний
[3, с. 82–83], тому розташування слів у реченні також може
виступати засобом, підпорядкованим емотивній функції мови.
Але тут важливо пам’ятати, що подібні оказіональні чи зумисне
вжиті автором синтаксичні побудови речень і зворотів цілком
занурені в стихію комунікації, унаслідок чого вони об’єктивізуються й різко контрастують із емоційно-нейтральними синтаксичними структурами [3, с. 168].
Контраст є характерним для багатьох наук, зокрема й філологічних. У літературі це може бути протиставлення образів,
світоглядів, художніх деталей та ін. У лінгвістиці контрастують
як одиниці, так і їх частини, наприклад, префікси, суфікси, слова,
фразеологізми, речення тощо.
Ми поставили собі на меті дослідити експресивно-синтаксичні засоби в поезіях Ганни Світличної. Чому саме про неї? Ганна
Світлична – особистість в українській літературі феноменальна.
Життя її гідне подиву й захоплення навіть без принадних лаврів
поета. З п’ятдесяти шести прожитих років сорок дев’ять Світлична була прикута до ліжка тяжкою хворобою, та з її чистих,
пронизаних сонцем, грозою, духом степу й солончаків поезій
навряд чи хто з непосвячених у цю долю сказав би, що їх авторка
стільки років провела в чотирьох стінах. У всіх своїх книжках
Ганна Світлична, за її власним висловом, «прагла навшпиньки
дістати високості неба», – і це їй вдалося. Поезія Г. Світличної
цікава й повчальна як історія серця, яке вміє страждати так, що
страждання робить його не жорстокішим, а, навпаки, гуманнішим. У кожному її вірші – контраст і експресія. Розгубленості,
безсиллю тут протиставлено мужність і людяність. Нелюбові –
кохання. Зраді – патріотизм. Матеріали статті можуть бути використані викладачами, учителями, студентами під час вивчення
синтаксичної експресії та її функції у творах Ганни Світличної,
а також при вивченні творчості поетеси.
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До синтаксичних засобів експресії у творах Г. Світличної
можна віднести звертання, підтримувані вигуком, або самі
вигуки, зокрема:
Хмельні і веселі з нічого, відверті у захваті віч
і трошки закохані. В кого?
Ах боже, не в цьому річ! [4, с. 2];
Од ніжності – була аж золота.
Тепер у слів моїх такі крижинні,
Ще й іронічні – боже мій – уста [4, с. 3];
Через луки й урвища, через переліг,
Єх, пущу я коника – свій зухвалий сміх [4, с. 3];
Ах, батьку, батьку, на межi отiй
Я i сама вже болем геть зболiла [6, с. 6];
О, щось в ній завтра доброго прибуде,
Бо, чуєш, так пiсенно мовлять люди! [6, с. 6];
Ну а діла – вони все ті ж одвіку [6, с. 2].
Характерною ознакою таких речень є те, що вони, контрастуючи із безвигуковими конструкціями, конструкціями без звертань, експресивно виражають психічний стан мовця (авторки).
Особливої експресивності авторка досягає, уводячи у текст
вставлені конструкції, що містять додаткової відомості, які
виникли в момент мовлення й викликані певними асоціаціями.
Виділяючись емоційною насиченістю, вставлені конструкції
створюють контраст з основним змістом речення:
І зупинилась я. І я його впізнала.
(Віки зійшли... Така віків безмеж!) [6, с. 4];
Вже спомин відболів мені
(ах спомин, то наче сплеск пташиного крила).
Така стрімка, така сліпуча повінь –
Жаль, відійшла, так швидко відійшла [4, с. 3];
Вслухаюсь... Впізнаю (ось зараз потяг скрикне),
В твоїй упізнаю свою печаль [4, с. 4];
Що буде потім ( я колись те знала)?
Ти надіп’єш вина, і полиском жарким
Так душу обпече – ще так не обпікало [4, с. 4];
Якщо святкує (о, ця пелюстковість!)
Тоді життя – нехай і випадковість,
Але яка щаслива, світе мій! [7, с. 1];
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І келих свій тобі до уст несу –
А він і нині повен весь до краю! –
І гірко мовкну. І твою сльозу
Цілую тихо – і благословляю [4, с. 4].
Емоційно-експресивне забарвлення може лягати і на все
просте речення, а не тільки на окремі його структурні елементи.
За В. А. Чабаненком, емотивній функції підпорядковані:
а) розповідно-окличні речення; б) питально-окличні речення;
в) риторично-питальні речення; г) вигукові слова-речення;
д) оклично-номінативні речення. Характерною ознакою цих речень є те, що вони не позначають буття, а експресивно виражають емоційний стан мовця (автора) або його емоційне ставлення
до дійсності (до повідомлюваного) [9, с. 171].
З перерахованих вище засобів вираження експресії найуживанішими у текстах Г. Світличної є:
а) розповідно-окличні речення:
Тоді життя – нехай і випадковість,
Але яка щаслива, світе мій! [7, с. 1];
І хай буду зранена в грізнім герці,
В останньому герці своєму – хай! [7, с. 2];
Ви дайте мені хоч на хвильку тіло,
Поранене тіло в Дніпрі змочить! [7, с. 2];
У мене залишиться ще Вітчизна,
У мене лишиться ще, люди, все! [7, с. 2];
Заклякни той, хто небо їй помислить
В калюжі із багнюкою змісить! [7, с. 2];
А ти – ти звучи мені… Голосом чистим
Подовше, подовше звучи! [7, с. 2];
Так вільно, світоньку, в тобі
Цвісти і болем, і любов’ю! [8, с. 1];
Збираймось! Поїдемо! В липень!
Забутий віднайдемо слід.
Давайте повіримо сліпо
В минущість усіх наших бід! [5, с. 2];
Так довго йшла в пустелі я оцій! [4, с. 1];
Як легко це – душі без болю жить!.. [4, с. 2];
144

Український смисл, 2012, № 2

Експресивно-синтаксичні засоби в поезіях Ганни Світличної

Погуляй, мій конику, вволю погуляй! [4, с. 2];
Сміху мій, не плач! [4, с. 2];
Воздвиження таким щасливим буде! [4, с. 3];
А він і нині повен весь до краю! [4, с. 3];
б) питально-окличні речення:
Хмільні й веселі з нічого, відверті у захваті віч
І трішки закохані. В кого?
Ах, боже, не в цьому річ! [5, с. 2];
в) риторично-питальні речення:
Під цими ірпінськими небесами
Чий усміх, чий голос так ніжно люблю?
Твій біль, твою долю з гіркими устами
До болю свойого тулю [7, с. 2];
Дивлюсь на зорі: чи зоріють?
Молюсь всеношно на пташат:
А що, як гнізда заніміють?
А що, як спорожніє сад? [8, с. 1];
О, затяжних мовчань отих стіна,
Недбалий жест, необережне слово,
Життя своє безжально й дріб’язкове
Чи ними не труїли ми сповна? [4, с. 1];
І де та птиця, та співуча птиця?
Її прильоту ждала я завжди [4, с. 1];
Немов прощалась чи комусь прощала
І відлітала... Назавжди?.. Навік?..
Сади – чиї тепер вони, чиї?
І місяць сходить – у чиїх зіницях? [4, с. 1];
Гукнути – а що як не буде одвіту? [4, с. 1];
Ну що нам січневий цей скипень,
Зимова колючість імли? [4, с. 1];
Я вас кохала? У якім столітті? [4, с. 2];
Невже? В якім житті було це, милий,
І відійшло, й перебуло свій час?
Де голос той? Де та сльоза у тиші? [4, с. 2];
Хто б і посміявся ще нині веселіш?
Що ж це ти, мій конику, ти чого стоїш? [4, с. 2];
А хочеш, хочеш знати, що затим?
Що буде потім (я колись те знала)? [4, с. 3];
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г) вигукові слова-речення:
Собі я говорила вкотре:
«Мушу!» [4, с. 1];
Ще й іронічні – боже мій! – уста [4, с. 2];
Кажу зерну: – Благословись, зерно!
Кажу травинi: – Мир тобi, травино! [6, с. 8];
д) оклично-номінативні речення:
Якщо святкує вражена душа
І свіжість ріль, і криголаму постріл,
І сміх маляти, і не перший бій,
Якщо святкує (о, ця пелюстковість!) [7, с. 1];
(Вiки зiйшли... Така віків безмеж!) [6, с. 2];
Але сни... Цi безжальнi сни!.. [6, с. 4].
Інша стилістична фігура, що її часто фіксуємо в аналізованих
поезіях, – апосіопеза, або як її ще називають «замовчування»,
«умовчання», – полягає в тому, що автор перериває оповідь, не
завершує вислів до кінця [2, с. 124].
Письменниця застосовує апосіопезу для посилення експресивності висловлення. За допомогою цієї фігури Г. Світлична відтворює психологічний стан героїв, найчастіше схвильованість,
або дає можливість читачеві здогадатися, про що мало б ітися,
тим самим активізуючи його уяву:
Повториться: як на містку різьба,
В осіннім смерку елегійні гуси,
І цих світанків крапля голуба...
Лиш я, – така, як є, – не повторюся [7, с. 1];
А ти – ти звучи мені... Голосом чистим
Подовше, подовше звучи! [7, с. 2];
Сріблястий сніг і дзвінко-дзвінко
Чийсь юний сміх у далини... [5, с. 1];
І вже душа як обмілілий став,
І звичною вже стала напівправда.
А ліс чекав: «Ще, може, прийдуть. Завтра...»
Терпляче, до останнього, чекав [4, с. 1];
Для нас палив свічки свої кленові,
Беріг разки шипшинових прикрас.
Спізнились, милий. Нашої любові
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Збулося свято, тільки, жаль –
без нас... [4, c. 1];
І ось межа – я зупинюсь на ній.
Ось аркуш – я на нім поставлю крапку.
А те, що сталось, сталося не раптом... [4, c. 1];
А хтось проціджує із усміхом зневаги:
«Дійти ріки й загинути від спраги –
Вона була вигадниця завжди...» [4, c. 1];
Не повернулась... Вперше... Ах, торік –
Рік відчаїв моїх, моїх печалей –
Вона такої журної співала,
Немов прощалась чи комусь прощала
І відлітала... Назавжди?.. Навік?.. [4, c. 2];
На вас молилась... В тихім вечорінні
Од ніжності – була аж золота [4, c. 3];
Як легко це – душі без болю жить!..
Прощаю вас... Прощаюсь... [4, c. 3];
Цей перестиглий дух зів’ялого шалфею –
Щось є, напевне, приворотне в нім... [4, c. 4];
Вслухаюсь... Впізнаю (ось зараз потяг скрикне),
В твоїй – упізнаю гірку свою печаль.
Це ворожба дерев і ліхтаря за вікнами... [4, c. 4];
І гірко мовкну. І твою сльозу
Цілую тихо – і благословляю... [4, c. 4];
Сьогодні у мене весь день утома
Й безмов’я... Тягуча безмов’я нить.
Так наче пішли всі кудись із дому
Й забули ключа лишить.
Ні звуку... І клямка дверна холоне,
І пилом осів на порозі час [4, c. 4].
Отже, до синтаксичних експресивних засобів у творах
Г. Світличної належать звертання, підтримувані вигуком, або
самі вигуки; вставлені конструкції, що містять додаткові відомості, що виникли в момент мовлення і викликані певними асоціаціями; розповідно-окличні речення; питально-окличні речення; риторично-питальні речення; вигукові слова-речення, що
виражають психічний стан мовця; оклично-номінативні речення;
стилістичний прийом апосіопеза.
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Усі експресивні засоби взаємно пов’язані й утворюють чітко
організовану систему. А розвиненість і багатство системи експресивних, стилістично-виражальних засобів є одним з найяскравіших показників високого рівня досконалості мови творів Г. Світличної. У перспективі робота може бути розширена й доповнена
дослідженням усіх проявів мовної експресії у поетичних творах
письменниці.
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ТЕОРІЯ ПРОТИЛЕЖНОСТІ
ТА АНТОНІМІЧНОСТІ
ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ
КАТЕГОРІЙ
У дослідженні систематизовано філософські, логічні, психологічні та
лінгвістичні підходи до розуміння категорії протилежності, здійснено
всебічний аналіз антонімії як лінгвістичної універсалії.
Ключові слова: антонімічність, протилежність, суперечливість, протиставлення, семантична спільність.

В исследовании систематизированы философские, логические, психологические и лингвистические подходы к пониманию категории противоположности, осуществлён всесторонний анализ антонимии как лингвистической универсалии.
Ключевые слова: антонимичность, противоположность, противоречивость, противопоставление, семантическая общность.
This research is devoted to the systematization of the philosophical, logical,
psychological and linguistic approaches to the understanding of the category
of opposition, a comprehensive analysis of antonymy as a linguistic universals has
been carried out.
Key words: antonymous, opposition, contradiction, contraposition, semantic
generality.

Для сучасного мовознавства характерна посилена увага до
проблем лексичної семантики, дослідження яких дає можливість
глибше усвідомити сутність мовних категорій. Антонімія, або
протилежність за значенням, уже давно визнана одним із найважливіших типів семантичних відношень, які спостерігаються між
мовними одиницями. Антонімія має парадоксальну природу:
з одного боку, значення лексичних одиниць ґрунтуються на абсолютній протилежності, а з іншого – це найтісніші семантичні
зближення в лексиці, доконечною умовою яких є співвідносність
протиставлюваних слів. Через це в критеріях виділення антонімів
панує плутанина, оскільки більшість дослідників антонімії визначає межі протилежності слів, керуючись загалом інтуїцією,
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а не чітко окресленими нормами. Ретельне виділення критеріїв
антонімічності дозволить розкрити сутність та причини появи
антонімів як лексико-семантичних одиниць у процесі людського
мислення.
Вагомий внесок у розробку питань, пов’язаних з критеріями
визначення та класифікації антонімічних лексем зробили такі
мовознавці, як Н. Д. Арутюнова, Л. О. Введенська, В. Г. Гак,
М. Г. Комлєв, Л. П. Крисін, М. Р. Львов, Є. М. Міллер, М. В. Нікітін, Е. А. Поцелуєвський, О. О. Реформатський, М. М. Шанський та ін. Найпоширенішим серед дефініцій антонімів є визначення Д. М. Шмельова, яке відповідає багатьом методам
аналізу семантичної структури слова і відношень слів у лексичній
системі: «Найбільш повне протиставлення слів розцінюється як
антонімія. Антонімічними можуть бути визнані слова, що протиставляються за найбільш загальною і суттєвою для їх значення
семантичною ознакою, причому перебувають на крайніх точках
відповідної лексико-семантичної парадигми» [8, с. 131]. Такий
тип визначень незмінно містить вказівку на протилежну семантику, однак ця протилежність семантично неоднорідна, тому
питання про те, який вид протилежності утворює антонімію,
трактується в науковій літературі по-різному і поки що не має
остаточного вирішення.
Для розуміння природи антонімії важливим є розкриття
специфіки головної категорії, що лежить в основі антонімічних
зв’язків, – категорії протилежності. Багатоаспектність поняття
протилежності полягає у тому, що є декілька підходів до його
вивчення та розуміння. Мета дослідження полягає у систематизації філософських, логічних, психологічних та лінгвістичних
підходів до розуміння категорії протилежності й усебічному
аналізі антонімії як лінгвістичної універсалії.
Протилежності – це взаємозв’язані сторони єдиного, які одночасно становлять і виключають одна одну, знаходяться у відношенні єдності і «боротьби». Філософія стала дієвим стимулом
для пізнання та розуміння поняття протилежностей (не лише
у мові, а й у світі). Поняття протилежності розглядалося ще давньогрецькими філософами Гераклітом, Платоном, Арістотелем та
ін. Великі теоретики відносили до протилежностей не будь-які
протиборства, неузгодженості, конфлікти, суперечності, що ха150
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рактеризуються як «протиріччя» в життєвому, науковому, політичному побуті. Предметом їх уваги були глибинні суперечності
буття і пізнання, які виявляє саме філософський теоретичний
розум. Арістотель уважав, що протилежності обов’язково повинні належати до одного й того ж роду, або до протилежних, або
становити собою роди.
Пізніше І. Кант зосередив увагу на характерних протиріччях,
що відкриваються думкою, яка прагне осягнути принципи світобудови, суть людського існування, особливе місце людини у світі. Він показав, що при спробах синтезу різних підходів до вирішення таких проблем, розум натрапляє на справді драматичне
протистояння позицій. Такі протиріччя філософ назвав антиноміями, а вчення про них – антитетикою. У теоретичній системі
Г. Гегеля діалектика протилежностей була вперше розгорнута як
складне, розгалужене, багатоступінчасте вчення. Різноманітним
опосередкуванням протилежностей у реальних процесах розгортання суперечностей Г. Гегель надавав вирішальне значення.
Свою позицію він пояснював так: якби протиставлення «плюс/мінус»
не було опосередковано, протилежності могли б погасити, взаємно
знищити одна одну. Буття складається із багатьох протилежностей.
Протилежності – рушійна сила, а рух – передумова існування.
Протиріччя невідривні від розвитку, руху, як і розвиток від
протиріччя.
Таким чином, філософів, які зверталися до з’ясування поняття протилежностей, можна розділити на дві групи: ті, які позитивно ставилися до протиріч, і ті, які не визнавали їх. До першої групи належать Геракліт, скептики Г. Гегель та Ф. Шеллінг.
Вони вважали протиріччя головним джерелом пізнання. До
другої групи належать Арістотель та І. Кант. Для них є очевидним, що протилежності окремо не існують, тому треба
говорити не про живе й мертве, прекрасне й потворне тощо, а про
живу чи мертву істоту тощо, тобто протилежності повинні
завжди мати свого носія, якому вони можуть бути притаманні або
непритаманні, у якому вони можуть перебувати або ні.
Протилежності не просто існують, а перебувають у стані
постійного протиріччя, боротьби між собою. Опис протилежностей, що ґрунтуються на найрізноманітнішому досвіді, та
інтеграція цих протилежностей посідають центральне місце не
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лише у філософії, а й у психології. Так, наприклад, К.-Г. Юнг
зображує свідоме й несвідоме як протилежності, які, з одного
боку, доповнюють і компенсують одне одного, а з іншого, суперечать чи навіть йдуть наперекір одне одному. Учений неодноразово стверджував: «Протилежності є невикорінними та незамінними попередніми умовами всього психічного життя. Без
розрізнення протилежностей не існує свідомості» [9, с. 119].
Ідеться про ті внутрішні сторони явищ, які одночасно і припускають, і виключають одна одну.
Відомий французький лінгвіст Ш. Баллі вважав протиставлення логічних понять природним нахилом людського розуму.
Він відмічав, що в свідомості людини такі «абстрактні поняття
закладені парами, причому кожне із слів такої пари завжди так чи
інакше викликає уявлення про інше» [1, с. 139]. Учений убачав
в антонімічних відношеннях вияв природної властивості людського розуму. Він указував на легкість, з якою свідомість мовця
викликає логічний антонім. На його думку, «це один з виявів тієї
відносності, що визначає (і обмежує) всю діяльність розуму»
[1, с. 139]. Відчуття й сприйняття мовцем протиставлення великою мірою залежить від таких чинників: ступеня розвитку,
освіти, спеціальності, віку, індивідуального досвіду, кліматичних,
географічних, соціальних умов тощо. Протилежні значення слів
функціонують завдяки інтуїції, на якій ґрунтується людський
досвід. Антонім, зокрема абстрактного слова, наголошував Ш. Баллі,
являє собою частину його значення. Антонімію він обмежував
випадками спонтанного безпосереднього виникнення протилежних значень у свідомості носіїв мови [1, с. 62].
Для визначення сутності антонімії необхідним є залучення
логічного розуміння поняття протилежності. Проблема антонімічності в теоретичному аспекті – це проблема співвідношення
логічного та мовного трактування.
Проблема антонімії насамперед – це окремий випадок проблеми значення взагалі. Одним із центральних питань загальної
проблеми є питання про те, чи має значення мовний характер, або
ж воно – категорія немовна. Переважна більшість лінгвістів чітко
розмежовує, з одного боку, логічне поняття, що виникає як наслідок глибокого вивчення природи й суті явища, і, з іншого боку,
того типу узагальнення, що пов’язане з повсякденною практикою
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і фіксується в лексичному значенні слова як його предметнопонятійне ядро. Лексичне значення нерідко ґрунтується на несуттєвих з наукового погляду ознаках явища. На необхідність розмежування предметно-логічної віднесеності слова, яка може
базуватися не тільки на поняттях, а й на уявленнях наукового
поняття, на необхідність розрізнення лінгвістичних і логічних
категорій неодноразово вказувалося в літературі.
Але є праці, у яких понятійний центр лексичного значення
підміняється науковим поняттям. Так, наприклад, А. Г. Волков
(прихильник немовної природи значення) уважає антонімію «результатом логічного аналізу», на його думку, вона становить
«операції мислення» [2, с. 75]. До цієї точки зору схиляється
й В. М. Клюєва у статті «Проблеми антонімів», про що свідчить її
висловлювання: «... Не можна вважати антонімами усі поняття,
що заперечуються нами...» [4, с. 83]. Ці дослідники доводять, що
антонімія є більше логічною, ніж мовною категорією.
Безперечно, антонімія так чи інакше пов’язана з логічною
категорією несумісності понять. Несумісні поняття у свою чергу
поділяються на протилежні та суперечливі. На жаль, у науковій
літературі з логіки розмежування цих понять подається недостатньо чітко, що і спричиняє двозначність у розумінні природи
антонімії. Можна виділити дві ознаки, що відрізняють протилежні поняття від суперечливих. По-перше, одне з протилежних понять не тільки заперечує інше, а й містить певні ознаки, протилежні ознакам, що мисляться у змісті заперечуваного поняття.
По-друге, між протилежними поняттями можуть бути перехідні
поняття, що представляють різні ступені тієї самої протилежності. Виходячи з цього, можна стверджувати, що антонімічні
пари типу сумний – несумний – це суперечливі поняття, а типу
білий – чорний – протилежні. Однак, розмежування логічного
вчення про несумісні поняття на протилежні та суперечливі не
завжди є правомірним, оскільки антонімічний ряд керується не
лише правилами логіки, але й нормами тієї чи іншої мови. Так,
довжина антонімічного ряду залежить від характеру понять, що
входять до його складу, – протилежних або суперечливих. Якщо
два члени ряду виражають поняття протилежні, то довжина цього
ряду може бути збільшена принаймні на один член. Проте це
загальнологічне правило зовсім не обов’язкове для тієї чи іншої
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лінгвістичної (лексичної) системи, оскільки цей член може бути
просто не виражений окремою лексичною одиницею. У цьому
випадку використовується кон’юнкція заперечень крайніх членів
ряду. Російський учений А. В. Ісаєв наголошує, що логічний
поділ несумісних понять на протилежні та суперечливі не треба
використовувати тоді, коли антоніми нібито виражають поняття
лише одного із членів вказаного поділу [3, с. 51].
А дослідник М. І. Кондаков розрізняє не протилежні і суперечливі поняття, а контрарні та контрадикторні відповідно [6]. Відношення протилежності (контрарності) між висловлюваннями –
відношення, які є несумісними за істинністю, але сумісними за
хибністю. Відношення суперечності (контрадикторності) між висловлюваннями – відношення, які є несумісними за істинністю
і несумісними за хибністю.
Тому проблема логічної основи антонімічності наразі постала
з особливою гостротою. Первинність базових понять антонімії
(протилежних чи суперечливих; контрарних чи контрадикторних)
в науковій літературі розв’язується по-різному.
У сучасному мовознавстві набув поширення такий погляд на
розкриття логічної основи антонімічності, за яким антонімами
можуть бути контрарні поняття (протилежні) та частина контрадикторних (суперечливих), у яких протиставлення перейшло
в протилежність, а другий член антонімічної пари становить не
лише заперечення першого, а й нове лексичне значення. Протиставлення суперечностей бути – не бути антонімів не утворюють, оскільки заперечна частка не не надає дієслову нового лексичного значення, але заперечує існуюче. А протиставлення
смачний – несмачний утворює антонімічну пару, оскільки слово
несмачний не лише заперечує поняття, що виражене словом
смачний, а й передає нове, протилежне, позначене лексемами
бридкий, гидкий, гіркий. Тому контрадикторні поняття можуть
бути антонімами тоді, коли другий член антонімічної пари не
просто суперечить позитивному поняттю, а й протиставляється
йому відсутністю однієї з ознак, називає полярне поняття. Цей
поширений погляд мовознавців Л. О. Введенської, Л. А. Новікова, Л. А. Лисиченко, Л. М. Полюги дозволяє відносити до антонімії як різнокореневі лексеми (протилежність експлікується се154
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мантикою слова), так і однокореневі (з формальним виразником –
префіксом із заперечним значенням).
Намагаючись звільнитися від суто логічного підходу до
явища антонімії й дати йому лінгвістичне трактування, дослідники пройшли довгий шлях. Саме лінгвістичний напрям, пов’язаний з визначенням критеріїв антонімічності, виявився найбільш
плідним: на сьогодні накопичився достатньо багатий матеріал,
який дозволяє узагальнити критерії антонімічності. Із запропонованих дослідниками лінгвістичних критеріїв антонімічності виділимо ті, що не суперечать філософським, психологічним та логічним аспектам, зокрема:
1. Лексико-семантичні:
а) семантична спільність, яка виявляється в тому, що антоніми виражають одне й те саме родове поняття, характеризують
явище одного плану, тобто мають архісему, або «спільну сему».
Критерій семантичної спільності в тій чи іншій формі виділяється
всіма дослідниками. За справедливим зауваженням М. С. Трубецького, не можуть бути протиставлені одна одній «дві речі, які
не мають основи для порівняння, або іншими словами, не мають
жодної спільної ознаки (наприклад, чорнильниця і свобода волі)»
[7, с. 75];
б) наявність протилежної семантики. Найбільш повно діалектика протилежних значень розкрита Д. М. Шмельовим: «Кожний
із членів антонімічного протиставлення визначається як лексикосемантична одиниця мови саме цим протиставленням. Значення
великий існує тільки через те, що існує значення малий, і, навпаки, обидва ці слова в основних своїх значеннях взаємно передбачають одне одного і взаємно залежать одне від одного»
[8, с. 142]. Для називання сем, які взаємно передбачають і взаємно виключають одна одну, надаючи відношенням між словами
антонімічного характеру, уживається термін «контрарні семи».
Наявність цих сем забезпечує діаметральну опозицію між словами-антонімами.
2. Граматичні:
а) повний або частковий збіг валентності слів-антонімів, тобто їх здатність уживатися в однаковому, аналогічному контекстуальному оточенні, що випливає з критерію семантичної спільності – характеристики явища одного плану, наприклад: нова
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сукня – стара сукня, приходити рано – приходити пізно. Відсутність в антонімів здатності сполучатися з одними й тими ж лексемами може бути викликана різними причинами: зв’язками і відношеннями, які встановлюються між предметами та явищами
реальної дійсності, можливістю вживання сполучуваних слів у прямому чи переносному значенні, багатозначністю антонімів тощо;
б) утворення словотвірних гнізд, наприклад: веселий, весело,
веселитися – сумний, сумно, сумувати.
До граматичних особливостей слів-антонімів відносять також
належність їх до однієї частини мови. Проте ми поділяємо погляди тих дослідників, які допускають можливість антонімічного
протиставлення слів, що мають різне морфологічне вираження,
тобто міжчастинoмовну антонімію.
3. Функціональні: регулярне протиставлення в мові й мовленні. Ця ознака виділена ще В. Н. Коміссаровим, який наголошував,
що «регулярне протиставлення слів-антонімів у мовленні – обов’язкова умова, без якої слова не можуть ні стати антонімами, ні
залишатися ними» [5, с. 51].
Віднесення до диференційних ознак слів-антонімів вимоги
стилістичної одноплановості здається неправомірним, оскільки
остання, як свідчить матеріал, не може виступати релевантною
рисою лише антонімів мови; у мовленні з певною стилістичною
метою можуть об’єднуватися в антонімічну пару і лексеми з неоднаковим стилістичним забарвленням, що є своєрідним джерелом експресії.
Важливим є те, що специфічною властивістю антонімів є лише
протилежність значень, інші ознаки притаманні й іншим групам
слів. Так, у типових синтаксичних конструкціях можуть протиставлятися не тільки антоніми, а й синоніми, наприклад: не великий, а величезний; пароніми: не емігрант, а мігрант тощо.
Отже, функціонування слів з протилежними значеннями – це
лексико-семантичне явище, яке ґрунтується на спільних причинах, прихованих у самому характері людського мислення. Проаналізувавши наявні в лінгвістичній науці критерії виділення
антонімів, зауважимо, що лише критерій семантичної спільності
з наявністю протилежної семантики не викликає суперечностей
та уточнень. Протилежність значень слів може виявитися лише
у співвідносних поняттях, які перебувають у взаємній залежності
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і можуть характеризувати явище одного плану. Протиставлення
мовних одиниць передбачає існування в кожному з них спільної
семантичної основи. Антоніми можуть позначати абсолютні або
відносні протилежності. Хоча треба зазначити, що на рівні буденної свідомості протилежності значень можуть сприйматися
без розрізнення. Інші вказані критерії не є абсолютними для
визначення антонімічності слів, хоча вони дозволяють виявити
парадигматичні й синтагматичні відношення антонімів між собою та з іншими словами в лексико-семантичній системі мови,
детальне дослідження яких є перспективним у вивченні антонімії.
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ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ
МОДАЛЬНОСТІ У ТВОРАХ
ЮРІЯ КИРИЧЕНКА

У статті з’ясовується проблема авторської модальності у художньому
мовленні Ю. Кириченка, аналізується повтор як лінгвістичний засіб передачі
найрізноманітніших суб’єктивно-модальних значень.
Ключові слова: об’єктивна модальність, суб’єктивна модальність, авторська модальність, повтори, редуплікація, парцеляція, складне речення.
В статье рассматривается проблема авторской модальности в художественной речи Ю. Кириченка, анализируется повтор как лингвистический прием передачи разнообразных субъективно-модальных значений.
Ключевые слова: объективная модальность, субъективная модальность,
авторская модальность, повторы, редупликация, парцелляция, сложное предложение.
The article considers the problem of author’s modality in literary style of
Y. Kyrychenko, the repetition as a linguistic means of rendering different subjective modal meanings in the writers’ works of literature is analyzed in the article.
Key words: objective, subjective modality; author’s modality; repetitions;
reduplication; parcelling; composite sentence.

Проблема редуплікації (повторення окремих слів чи словосполучень у висловленні) дуже тісно пов’язана з категорією суб’єктивної модальності. Як зазначають автори академічного видання
російської граматики 1970 р., кожному висловленню, крім закладеного в системі форм речення об’єктивно-модального значення,
притаманне суб’єктивно-модальне значення, яке виражається інтонацією, порядом слів, повторами того самого слова чи його форм,
частками, сполучниками, вигуками тощо. Професор Г. Я. Солганик
запропонував увести до поняття суб’єктивна модальність
паралельний термін – «авторська модальність», пов’язуючи видозміну речення безпосередньо з автором повідомлення [18].
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До проблеми співвідношення суб’єктивного та об’єктивного
в мові зверталися такі науковці, як А. М. Агафонова, Н. Д. Арутюнова, Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітко, Г. В. Колшанський,
Л. М. Пишна, В. А. Чолкан, Н. Ю. Шведова та ін. Мовознавці
зауважили, що для передачі найрізноманітніших відтінків суб’єктивно-модального значення в художньому мовленні продуктивно
використовуються повтори різного типу. Оскільки повтори виконують і певну синтаксичну роль, то й розглядати їх потрібно не
лише в межах стилістики, а й синтаксису. На цьому ж наголошує
й І. Г. Чередниченко: «Повтори – це один із естетичних прийомів,
який посилює художньо-зображальні властивості синтаксичних
одиниць і разом з тим служить засобом контекстуальної організації висловлення» [21].
Повтор як один із засобів експресивного синтаксису сприяє
глибшому відтворенню емоційно-почуттєвого світу ліричного
героя, допомагає читачеві зрозуміти авторську позицію, авторське ставлення до зображуваного.
Незважаючи на наявність значної кількості праць, присвячених дослідженню повторів з лінгвістичної точки зору, усе ж бракує
єдиного погляду на взаємозв’язок та взаємозалежність текстових
категорій (як-от: авторська модальність, прагматична настанова
тексту, концепт, образ автора та ін.), що й обумовлює актуальність нашої статті.
Мета статті – проаналізувати повтор як лінгвістичний засіб
передачі найрізноманітніших суб’єктивно-модальних значень
у творах Юрія Кириченка.
Повтор як мовне явище, за твердженням Н. Г. Головкіної, є не
що інше як «неодноразова поява в певному відрізку мовлення
мовленнєвої одиниці на відповідному лінгвістичному рівні. Сутність повтору як стилістичного засобу полягає в його особливому
підсиленому впливові логічного або емоційного характеру на
читача» [4, с. 28].
Професор Ю. М. Лотман зауважував, що завдяки синтаксичному (граматичному) повтору неоднорідні в неорганізованому художньому тексті лексичні одиниці організуються у співставні та
протиставні групи, граматичний повтор виводить елементи із стану
автоматизації, привертаючи до них особливу увагу [12, с. 383].
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Повтори різного типу є одним із основних засобів експлікації
авторської модальності у творах Ю. Кириченка. Особливу увагу
привертають повтори в межах складного речення, а також повтори сполучних елементів у складних синтаксичних конструкціях.
Найпродуктивнішим в аналізованих творах виступає повтор
підмета, пов’язаного предикативним зв’язком із різними присудками у структурі складного речення, наприклад: Чорнозем –
надія і дія, Чорнозем – зоря і посвята… [8, с.72], Абрикоси
цвітуть, абрикоси – Білий янгол зійшов на село… Абрикоси цвіли,
абрикоси – Серце річкою щастя пливло… [6, с. 200]. Спостерігається переважно повна редуплікація підметових форм в абсолютному початку речення.
Особливої виразності набуває повтор підмета, вираженого займенниковими формами, у різних типах складних безсполучникових речень: Ми – трупи, засипані цвітом, Ми – струни, порубані громом, Ми – айстри офарба земна. Ми – вбиті вселенським погромом… [131, с. 49]; Ти – так близько… Ти вся –
у мені, у мені... [124, с. 189]; Вона – надія ваша і розрада, Вона –
утіха, і вона – порада [112, с. 159].
До найбільш поширених явищ редуплікації належить також
повтор присудків у складних реченнях різного типу. Повторюються прості дієслівні присудки в тій самій часовій та способовій формі: Діда – вбили, батька – вбили, Правдочолих поганьбили… [6, с. 23]. Використовуючи повтори у безсполучниковому складному реченні як засіб експресивізації думки, автор
досягає ще й особливого ефекту тривалості дії в часі.
Ступінь експресії залежить від контактної чи дискантної
позиції повтору. При дистантному розташуванні експресія не
лише інтенсифікується, але й актуалізується: Я везу поминальний хліб У село своє, у село, Де уже рівно дев’ять діб, Як покрили смутком чоло… Я везу поминальний хліб У село своє,
у село, Де уже рівно дев’ять діб, В зорях – нені чоло [8, с. 59];
Грайте, музики, веселої, грайте, Жартом солоним душу розрайте… Грайте, музики, веселої, грайте, Скибку сум’яття
любаску вкрайте… Грайте, музики, веселої, грайте, Мідь оркестрову добре надрайте… [6, с. 43].
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Ступінь емотивної експресії значно збільшується, коли автор
із стилістичною метою вдається до суміщення повтору та парцеляції. Парцеляція як один із засобів експресивного синтаксису
сприяє глибшому відтворенню емоційно-почуттєвого світу ліричного героя, допомагає читачеві глибше зрозуміти авторську
позицію, авторське ставленя до зображуваного. Як зауважувала
О. О. Скоробагатова, «парцеляція підвищує інформативність вислову, тому що до об’єктивної інформації, яка міститься в структурі речення та його вербальному наповненні, додається авторська оцінка того, що відбувається, яка виражається шляхом актуалізації частини виразу» [17, с. 99]. Вивчаючи явище парцеляції
в мові французької преси, Л. І. Ступакова зазначає, що пов’язане
воно «із прагненням до експресивності» [9, с. 6]. Дослідниця
стверджує, що цей «прийом застосовується тоді, коли з’являється
необхідність зупинити увагу читача на окремих деталях розповіді
або зробити розповідь динамічною» [Там само].
Винесення повторюваної лексичної одиниці в парцелят підсилює його емоційну й логіко-семантичну наповненість, збільшуючи смислову виразність речення. Основними факторами, що
визначають ступінь парцеляції повторів, є їх емоційна насиченість та смислова вагомість, наприклад: …Від страху і неправди
вивільняючись, Люблю Вітчизну, в слові захлинаючись… Та не
люблю, до зболених блювотів, Фальшивих патріотів… [6, с. 28] –
розчленування зазнає складносурядне речення на межі сурядного
зв’язку, присудок першої предикативної частини пов’язаний із
присудком другої частини протиставними відношеннями, повтор
у цьому випадку посилює протиставлення.
Парцельовані повтори можуть бути не тільки буквальними,
а й варіативними. Як наголошує Ю. В. Ванников, лексико-граматичне варіювання повторюваного слова модифікує та ще більше
підсилює його емоційну або логіко-семантичну підкресленість
[2, с. 28]. Наприклад: Прагнучи бути собою, Ми не здамося без
бою… Ми взагалі не здамося: Нелюдів – не боїмося!.. [6, с. 18] –
парцеляції зазнає складне речення на межі безсполучникового
зв’язку, синтаксична конструкція з редуплікованими граматичними основами набуває паралельного розгортання думки; Я любив
тебе, любив, Об камінь серденько розбив. Я кохав тебе, кохав,
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В щирім серці колихав… [9, с. 80] – у складному реченні, що
парцелюється на межі безсполучникового зв’язку, повторювані
елементи вступають у синонімічні відношення. При варіюванні
комунікативна виразність парцельованих повторів зростає, вони
уточнюють, підсилюють, стверджують однин одного.
Трапляються у мові творів Ю. Кириченка й повтори-підхоплення (за М. П. Брандесом), у яких повторюється кінцевий елемент
висловлення на початку наступного [1, с. 247]. Наприклад: Твої
цілунки – щиріші злота… Щиріші злота, палкі, мов лози [6, с. 214].
У складних парцельованих реченнях можуть повторюватися
не лише присудки чи взагалі головні члени речення, а й поширювачі обставинного типу. З метою експресивного наголошення
кожного елемента синтаксичного ряду застосовує варіативні парцельовані повтори другорядних членів речення і Ю. Кириченко.
Саме логічна закономірність та нестандартність синтаксичної
конструкції й створює своєрідність, експресивність висловлювання, наприклад: І радісно, і болісно, і страшно: Встаєм
з колін, на котрих – мозолі… І радісно, і болісно, і мрійно
До сонця змерзлі очі підведем… І радісно, і болісно, й крамольно
Повірити у день, що – громобров… [9, с. 3]. Таке членування
поетичної строфи створило своєрідний темпоритм, що і сприяв
відтворенню загальної тональності, закладеної поетом, підкреслило змістову й емоційну виразність твору.
Ще одним різновидом синтаксичного повтору є полісиндетон, який можна віднести до повторів не стільки завдяки його
структурним функціям, скільки завдяки стилістичним. У «Літературознавчому словнику-довіднику» полісиндетон (багатосполучниковість) трактується як «одна з фігур поетичного мовлення,
виповнена повторюваними однаковими сполучниками задля посилення ліричної виразності чи медитативності» [12, с. 73]. Наприклад, Р. Р. Чайковський наголошував на стилістичній цінності
полісиндетона, що полягає, на його думку, в наявності в ньому
прагматичної зарядженості [20, с. 36].
Вдається до цього засобу поетичного мовлення і Ю. Кириченко, створюючи парцельовані конструкції із повторюваними
сполучниками. Наприклад: Ці тихі сутінки цілунку, І цей цілунок
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сутінковий... І перші розпачі в оклунку, І з ними дядько громобровий... [7, с.140] – повтор сполучника і у складносурядних
реченнях є формальним показником відкритості їх структури,
парцелювання ж багатокомпонентної конструкції створює ефект
протиставлення (позитивна оцінна семантика базового компонента протиставляється негативній оцінній семантиці парцелята);
А у відповідь – лиш оберемок плачу, А у відповідь – сльоза гасить
свічу. А у відповідь – криниця без дна… [9, с. 23] – повторюваний
сполучник а на початку кожного предикативного компонента
передає не зіставно-протиставне, а приєднувальне значення.
Виносячи останню предикативну частину синтаксичної конструкції в парцелят, автор досягає напруженого експресивного
колориту.
На думку Л. В. Гарузової, багатосполучниковість може використовуватися як засіб рематизації [3, с. 13]. Деякі дослідники
стверджують, що полісиндетон може «створювати враження
збільшення кількості подій, ущільнення сюжетного часу, дозволяє оформити зображення різноманітної діяльності різних персонажів у одну картину» [10, с. 38]. Парцеляція ж підвищує
експресивну наголошеність кожного елемента висловлювання,
підсилює напруженість думки, сприяє створенню своєрідної ритмомелодики тексту. Така форма побудови синтаксичних конструкцій допомагає глибше зрозуміти зміст, дає можливість письменнику висловити своє ставлення до зображуваного, а читачеві
краще зрозуміти авторську оцінку.
Отже, повтори головних членів чи поширювачів у структурі
складних речень є своєрідним засобом зв’язку предикативних
компонентів, способом розгортання та актуалізації змісту. Парцельовані повтори підвищують експресивну наголошеність кожного елемента висловлювання, підсилюють напруженість думки,
сприяють створенню своєрідної ритмомелодики тексту. Така
форма побудови синтаксичних конструкцій допомагає глибше
осягнути зміст, дає можливість читачеві краще зрозуміти авторську оцінку висловленого. Повтор є одним із засобів підвищення
індивідуальної майстерності автора.
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СОЦІО- ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ
МЕТОДИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розглянуто деякі аспекти сучасних методів вивчення мовного матеріалу, що стосуються когнітивних підходів до аналізу мови та мовлення.
Ключові слова: компонентний аналіз, комунікативний акт, мовлення,
мова, асоціативний експеримент.
Рассмотрены некоторые аспекты современных методов изучения языкового материала, что касаются когнитивных подходов к анализу языка и речи.
Ключевые слова: компонентный анализ, коммуникативный акт, речь,
язык, ассоциативный эксперимент.
In the article the certain aspects of modern methods are considered in relation
to the study of language material, that touch the cognitive going near the analysis
of language and broadcasting.
Key words: component analysis communicative act, broadcasting, language,
associative experiment.

Методи соціолінгвістики – синтез лінгвістичних та соціологічних процедур.
Серед них виділяють методи польового дослідження (методика збирання матеріалу) і методи соціолінгвістичного аналізу
зібраного матеріалу (обробка інформації). До перших належать
різні форми опитування (анкетування, інтерв’ювання), а також
безпосереднє спостереження, експериментування, вивчення документальних джерел (матеріалів перепису населення, статистичних та інших довідників). Дослідник повинен прагнути отримати
якомога повнішу інформацію про об’єкт дослідження.
Найпоширенішим прийомом збору матеріалу є анкетування.
Анкета повинна мати три частини – вступну, соціологічну і власне лінгвістичну. У вступній частині викладають суть і мету
опитування. Соціологічна частина анкети містить запитання
соціодемографічного та біографічного характеру до інформанта
(стать, вік, національно-мовна належність, професійний статус,
культурно-освітній рівень тощо). Власне лінгвістична частина
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охоплює запитання, на основі яких проводять дослідження та
роблять узагальнення.
Анкетування необхідно поєднувати зі спостереженням. Спостереження допомагають порівняти інформацію, яку дає респондент, із об’єктивними фактами. В анкеті, скажімо, даються правильні відповіді про наголошування слів, їхні граматичні форми,
сферу застосування лексичних одиниць тощо, а в мовленні в цих
випадках припускаються помилок. Дослідники давно вже помітили, що в анкетах інформанти намагаються завжди навести
нормативні форми, тоді як у спонтанному мовленні не так пильно
стежать за культурою мови й припускаються значно більше
помилок, ніж в анкетах.
Однією з форм спостереження є інтерв’ю. Тут поєднується
опитування та спостереження: слухаючи відповіді інформанта,
інтерв’юер може одночасно спостерігати за особливостями його
мовлення. Інтерв’ю може бути індивідуальним і груповим, одноразовим і багаторазовим. Особливо цінним інтерв’ю виявляється
тоді, коли йдеться про ставлення опитуваного до предмета дослідження, оскільки з інтерв’ю можна отримати значно повнішу
інформацію, ніж на основі анкет. Тут, у випадку необхідності,
можна уточнити відповідь і навіть почерпнути важливу інформацію із зовнішніх реакцій респондента. Так, скажімо, коли вивчають двомовність якогось індивіда, дослідник може розпитати
про чинники, які зумовили його білінгвальну поведінку: як він
ставиться до кожної з уживаних ним мов, якій мові і в якій саме
ситуації надає перевагу й чому; як оцінює естетичний аспект мов,
прогнозує подальше функціонування цих мов у певному соціумі
в недалекому майбутньому тощо. Усе це дає змогу встановити
ступінь відвертості, а отже, – об’єктивності відповідей.
Що стосується спостереження, то воно не є однорідним. Розрізняють два різновиди спостереження: включене і невключене.
При включеному спостереженні, яке, по суті, перехрещується
з інтерв’ю, дослідник виступає як один із безпосередніх учасників бесіди, але й водночас непомітно для всіх контролює хід
бесіди. Мовлення учасників комунікативного акту записують на
магнітофонну стрічку. Найефективнішим і найрезультативнішим
включене спостереження є у випадках, коли інформацію збирають у малих групах людей – у сім’ї, серед друзів, у гуртках за
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інтересами тощо. У таких невеликих колективах, члени яких
об’єднані спільними інтересами, а не формальними зв’язками,
можна створити атмосферу невимушеності, що наближує до умов
спілкування, характерних для природного мовлення.
При невключеному спостереженні дослідник стежить за мовним актом, але сам не бере в ньому участі.
Спостереження над мовленням інформантів треба проводити
так, щоб усунути будь-який вплив експериментатора на їхню
мовленнєву поведінку (для цього в окремих випадках навіть
запис на магнітофонну стрічку доцільно робити приховано).
Зібраний матеріал опрацьовують і класифікують за наперед
продуманою програмою. Великі масиви даних обробляють на
комп’ютерах.
Найчастіше в соціолінгвістичних дослідженнях використовують корелятивний аналіз, який допомагає встановити такі взаємозв’язки досліджуваних ознак, де при зміні однієї ознаки змінюється середня величина іншої. Як вихідні беруть соціальні явища, а як залежні – мовні. Між ними може бути повна чи неповна
функціональна залежність. Залежності визначають для кожної
соціальної групи й коментують із соціолінгвістичного погляду.
Скажімо, старше покоління вживає діалектизми більшою мірою,
ніж молодь. Звідси констатують такий корелятивний зв’язок: зі
зміною віку змінюється чисельність тих, хто користується в мовленні діалектом.
Для об’єктивності спостережень й узагальнень використовують статистичні методи. Оброблені дані представляють у вигляді
таблиць і графіків взаємозалежностей, що робить результати дослідження конкретно наочними. Ступінь зв’язку між показниками таблиць і графіків вимірюється за допомогою різних коефіцієнтів кореляції, які можна відшукати в будь-якому статистичному довіднику.
Суть психолінгвістичного методу полягає в тому, що з його
допомогою передбачається обробка й аналіз тих мовних фактів,
які можна одержати від інформантів у результаті спеціально
організованих експериментів. В основі використання психолінгвістичної методики в дослідженні мовних явищ лежить розуміння
мови як системи, наявної в свідомості людини, що уможливлює
168

Український смисл, 2012, № 2

Соціо- та психолінгвістичні методи сучасних досліджень

звернення до мовця як експерта, здатного оцінювати мовні факти.
У сучасному мовознавстві практикують два різновиди психолінгвістичних досліджень: а) дослідження фізіологічних реакцій організму людини у процесі її мовленнєвої діяльності (породження
й сприймання мовлення); б) аналіз мовленнєвих реакцій та оцінок
мовних явищ інформантами в умовах упливу на них мимовільних
або цілеспрямованих мовленнєвих стимулів.
Суть першої методики полягає в реєстрації фізіологічних
реакцій людського організму на певні мовленнєві стимули (судинна реакція, розширення зіниць ока, зміна частоти пульсу
тощо). Зокрема, за такою методикою О. Р. Лурія дослідив системну організацію музичної термінології. Декількаразове вимовляння експериментатором одного зі слів цієї тематичної групи
(наприклад, скрипка) супроводжувалося подразненням шкіри
реципієнта слабким електричним струмом. Прилади реєстрували
розширення судин. Відтак називались інші слова, семантично
пов’язані з лексемою скрипка (мандоліна, гітара, смичок, струна
тощо) і семантично з нею не пов’язані (стіл, книжка та ін.) без їх
супроводу електричним струмом. Семантично пов’язані зі скрипкою слова також викликали судинну реакцію, тоді як слова з інших тематичних груп її не викликали. При цьому було відзначено, що чим сильніший семантичний зв’язок між словами, тим
сильнішою (більш чіткою) була реакція. Це уможливило встановлення лексичного обсягу досліджуваної групи слів і визначення ступеня семантичного зв’язку між ними.
Суть другої методики полягає в аналізі асоціацій, які викликають у реципієнта слова-стимули. Це так звані асоціативні
експерименти. При вільному асоціативному експерименті реципієнти відповідають на слово-стимул одним словом, яке першим
спало на думку, або кількома словами, що виникли в свідомості
за певний час (наприклад, за одну хвилину). Слова-реакції підраховують, розміщують за спадом частот і таким чином установлюється асоціативне поле слова. За цією методикою укладають словники асоціативних норм певної мови [2; 3]. Ось який
вигляд має стаття літо в «Словнику асоціативних норм української мови» Н. П. Бутенко:
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Літо (967) – тепле 286, жарке 110, тепло 99, сонце, сухе 47,
зима 30, гаряче 27, сонячне 26, дощове 19, довге 18, коротке 16,
відпочинок, холодне 13, осінь 11, канікули 10, веселе, море,
чудове 9, гарне, жара 8, спека 7, жарко 6, добре, квіти, прекрасне,
річка, хороше 4, весна, дощ, зелень, красне, пора року 3, бабине,
відпустка, довгождане, загоряти, зелене, квітуче, краса, купатися,
ласкаве, минуле, озеро, палюче, погане, радість, робота, світле,
червоне, щасливе, щастя, щедре 2, без дощу, біля моря, болото,
величне, вирішальне, у Криму, вода, вологе, у розпалі, вудка,
город, гриби, день, дружба, запахи, засушливе, зрілість, кінчатися, корабель, красиве, купання, лагідне, лиман, літепло, літній,
любов, люди, львівське, минуло, мокре, м’яке, ніжне, останнє,
парасолька, південь, пісня, пляж, повітря, погода, поле, пора,
похмуре, праця, приємне, пройдене, радісне, раннє, сад, свіжість,
світ, світло, село, сесія, сміятися, спрага, спрагле, Сургут, табір,
холод, червневе, шкільна бригада, яблука 1.
Вільний асоціативний експеримент із соматичною лексикою
засвідчив такі різновиди асоціацій: 1) синтагматичні (волосся –
довге, борода – сива, брови – густі, вуса – козацькі, стирчать,
руки – робочі); 2) парадигматичні (голова – шия, груди – плечі;
3) тематичні (зуби – стоматолог); 4) фонетичні (губи – труби,
коса – оса); 5) словотвірні (шия – нашийник, руки – наручники,
голова – головоломка); 6) граматичні (кисті – кисть); 7) ремінісцентні (ніс – Буратіно, п’яти – Ахіллес, вуса – Дон-Жуан); 8) фразеологічні (лікоть – кусати, вуха – лапша, шкіра та кістки); 9) асоціації-персоналії (вуса – Шевченко, ніс – Гоголь, брови – Брежнєв).
Як бачимо, слова можуть асоціюватися також за змістом та за
формою. Французький мовознавець Ш. Баллі встановив таку
закономірність: чим краще відомий реципієнтові зміст слова, тим
інтенсивніше семантичні (змістові) асоціації відтісняють асоціації, що ґрунтуються на його звуковій формі [див.: 5].
Цілеспрямований експеримент полягає в тому, що перед реципієнтом ставиться конкретне завдання, наприклад, підібрати
означення до слів-стимулів, навести синоніми чи антоніми,
утворити зі словами-антонімами словосполучення, оцінити в певних балах семантичну близькість між словами, вставити пропущені слова, замінити в реченні слово, визначити за контекстом
значення слова, дати малюнкові назву, продовжити (закінчити)
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речення тощо. Цілеспрямований асоціативний експеримент ефективно використовують у дослідженні семантичних зв’язків між
словами (синонімічних, антонімічних, фразеологічних тощо).
Сила семантичних зв’язків визначається частотою слів-реакцій зі
словами-стимулами: чим частіше разом трапляються слова, тим
сильніший семантичний зв’язок між ними. Так, зокрема, за допомогою цілеспрямованих психолінгвістичних експериментів
М. П. Муравицька дослідила семантичні категорії в українській
мові. Нею опрацьовано методику розмежування значень полісемічних слів, розмежування полісемії й омонімії, системного
опису синонімії й антонімії [див.: 1; 6]. За допомогою асоціацій
можна також визначити семантичний обсяг слова. Чим більше
асоціацій має слово, тим багатше його змістове наповнення.
Широке застосування в мовознавстві має опрацьована Ч. Осгудом психолінгвістична методика вимірювання значень за допомогою семантичного диференціала [4]. Реципієнти оцінюють
значення слів за спеціально шкалованими антонімічними осями
гарний – поганий, сильний – слабкий, великий – маленький та ін.
Після статистичної обробки оцінок реципієнтів виводять середні
показники, які й характеризують значення досліджуваного слова.
Ці показники дають змогу знайти відстань між значеннями слів
і визначити місце кожного значення в лексико-семантичному
просторі мови.
Подібну методику застосував В. В. Левицький у дослідженні
звукосимволіки. Звуки багатьох мов (української, російської,
румунської, німецької, англійської та ін.) оцінювали за такими
ознаками: розмір, сила, тепло, світло, активність, твердість тощо.
З’ясувалося, що характеристики звуків у різних реципієнтів певною мірою збігалися. Так, зокрема, серед голосних найбільшим
виявився звук [а], найбільш неприємним [у], найшвидшим [и],
найхолоднішим [о], найсильнішим [у], найтемнішим і найтвердішим [а], а найменшим, найприємнішим, найповільнішим, найтеплішим, найслабшим, найсвітлішим і найм’якшим – звук [і]
[див.: 6, с. 42].
Позитивним у застосуванні психолінгвістичних методів є те,
що за їх допомогою мову вивчають у дії, у динаміці, у зв’язку
з мисленням та іншими психічними процесами, з урахуванням
імовірнісних відношень та зв’язків мовних фактів.
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ЖІНКА ЯК СИМВОЛ ЖИТТЯ У ТВОРІ
ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО
ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА»
Автором осмислюється характер художнього моделювання образу жінки як символу життя в романі П. Загребельного «Юлія, або Запрошення до
самовбивства», вираження й утвердження в ньому її ролі у світі, проблема
ініціації жінки з точки зору світоглядних позицій ХХІ ст.
Ключові слова: образ, мотив, символ, жінка, вічність.
Автором осмысливается характер художественного моделирования
образа женщины как символа жизни в романе П. Загребельного «Юлія, або
Запрошення до самовбивства», выражения и утверждения в нем её роли
в мире, проблема инициации женщины с точки зрения мировоззренческих
позиций ХХІ в.
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The given article studies the features of artistic design of a woman’s image
as an embodiment of an ideal of enternity in the novel by P. Zagrebelny;
peculiarities of expression and establishment in the novel of its role in the world.
This work also highlights the problem of woman’s initiation concerning the outlooks of the 21st century.
Key words: image, motive, symbol, woman, eternity.

Суттєвим надбанням творчості Павла Загребельного стало
розуміння жінки як основи формування національної ментальності, основи морально-етичних засад функціонування української нації, українського суспільства в цілому. Жінка у творчості
письменника підноситься до висот людського духу саме тому, що
для автора головним конфліктом, який повинна вирішувати жінка
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як особистість, є конфлікт між рабством і свободою в її душі,
у першу чергу у особистості жінки.
Описуючи у своїх романах та повістях різні періоди української історії, П. Загребельний не лишає поза увагою роль жінки
в поступі вітчизняної культури, створює образи, які вражають
своєю неординарністю, багатогранністю характеру, духовною
міццю й моральною стійкістю. Жінка в прозі митця – це втілення
епохи, її обличчя й душа, це прообраз України-матері, яка протягом століть боролася за власну незалежність. Освіченість і рівень
розвитку культури, на думку П. Загребельного, залежить від
стосунків між створеним чоловіками суспільством та жінкою.
У своїх творах прозаїк на основі аналізу взаємин чоловіка й жінки подав власну концепцію українського етнобуття: людські
якості героїв-чоловіків перевіряються їхнім ставленням до жінок.
Автор наводить два погляди стосовно однієї проблеми – чоловічий та жіночий, що призводить до неоднозначних висновків
з приводу стереотипного погляду щодо маскулінної сили та фемінної слабкості. Павло Загребельний заперечує таке розуміння
ґендерних ролей і створює власну картину чоловічо-жіночого
світу, де жінка є морально вищою за чоловіка, вона – символ
самого життя, у той час як чоловік часто зображений як носій
руйнівного начала.
Предметом нашої статті є вивчення особливостей зображення
жіночого образу як символу життя в романі Павла Загребельного
«Юлія, або Запрошення до самовбивства». Актуальність теми
зумовлюється назрілою потребою системного розгляду названого
роману, зокрема й своєрідності авторського моделювання жіночих характерів у ньому, що на сьогодні в українському літературознавстві детально не здійснено. Мета роботи – розглянути
специфіку художнього моделювання образу жінки як символу
життя, його концептуальність та функціональність у розвитку
сюжету роману Павла Загребельного «Юлія, або Запрошення до
самовбивства».
Опозиція чоловік–жінка як влада і залежність, моральна стійкість і фізична слабкість – один із кардинальних репрезентантів
сучасності в українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Особливо це засвідчено творами авторів-жінок: О. Забужко
(«Польові дослідження з українського сексу», «Інопланетянка»),
Є. Кононенко («Зрада», «Без мужика», «Імітація»), І. Роздобудько
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(«Ґудзик») та ін., які осмислюють її у феміністичному аспекті.
Вона неодноразово актуалізована і у творах, написаних чоловіками, зокрема, Ю. Андруховичем у романі «Перверзія», В. Шевчуком у повістях «Закон зла (загублена у часі)», «Жінка-змія»,
«Горбунка Зоя», «Чортиця», «Місяцева Зозулька із Ластів’ячого
гнізда», де увага переорієнтована із зображення зовнішності героїнь на вираження їхніх душевних переживань.
Позиція Павла Загребельного щодо суспільної ролі жінки
своєрідна, в її тлумачення він виходить за межі традиційних
уявлень. В одному з інтерв’ю, даному Людмилі Тарнашинській,
письменник зауважує: «Чоловікам тільки здається, що вони
командують світом. Насправді командують ними самими. Жінка
вище держави, вище всіх релігій і коли вона не вище Бога (бо це
неможливо), то принаймні сприймається чоловічою половиною
людства в її екстатичні миті як його тілесне втілення» [2, с. 166].
Такий погляд письменника на жінку зафіксовано в його історичних романах «Євпраксія», «Роксолана». Жінка, навіть морально
здеградована внаслідок боротьби «за виживання» у світі чоловіків, залишається для митця втіленням духовного начала. Павло
Загребельний, пояснюючи свою неприховану любов до слабкої
половини суспільства, зауважує: «Я став на бік світу жіночого раз
і назавжди вже із дитячих літ, а справжня любов до жінки і найвища шанобливість до неї, як втілення найвищої земної краси,
може народжуватися тільки там і тоді, де всевладно панує
цнотливість, чистість і сказати б недоторканність» [2, с. 166].
Виходячи з цього, дехто з дослідників (наприклад, Ю. Кочубей)
уважають Павла Загребельного феміністом. Проте зараховувати
П. Загребельного до лав феміністів, на нашу думку, не варто,
адже його письмо має ознаки маскулінного, а позиція визначається його ж словами: «Любов до жінки – це найперше
любов до самого себе» [2].
Тема взаємин чоловіка й жінки, справді, є однією з провідних
у творчості П. Загребельного, зокрема і в його історичних романах («Роксолана», «Євпраксія»), і в прозі 90-х років ХХ ст.
(«Юлія, або Запрошення до самовбивства», «Брухт», «Гола
душа»). У художньому зображенні дійсності тієї чи іншої історичної доби письменник розкриває внутрішній світ своїх
героїв, нюанси жіночої та чоловічої психології.
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У творі «Юлія, або Запрошення до самовбивства» П. Загребельного артикулюється екзистенція буття жінки під час воєнної
(Юлія з Ташкента, Ульріка), повоєнної (Олька, Юлія Никонівна)
та сучасної (Юлія з Туреччини) дійсності, яка, віддаючи чоловікові своє кохання і будучи коханою ним, стає часом його жертвою, що загрожує катастрофою для її духовного існування. Таким
чином прозаїк наголошує на неоднозначності жіночої суті.
В одному із інтерв’ю Павло Загребельний зазначив, що найбільше цінує в жінці Євразію, тобто «материк, з яким не може зрівнятися більше ніщо на світі, це наймогутніше природне утворення,
поєднання двох континентів – Європи й Азії. Така для мене жінка
у всій своїй загадковості, безмежності, хижості й солодкій привабливості» [2, с. 171]. Ці якості жінки художньо зреалізовано
в романі «Юлія, або Запрошення до самовбивства», де вагомим
є і хронотопічний вимір не лише подій, а й жінки у їх просторі.
Автор роману «Юлія, або Запрошення до самовбивства» перекидає містки між різними географічними просторами й епохами, підкреслюючи таким чином вічність жінки й любові до неї.
Час і простір у ньому олюднений, а точніше, наповнений жіночністю. Топоси часто розрізняються відповідно до жіночого світосприйняття. Жінка – невід’ємна частина будь-якої хронотопічної
картини. Тілесні контури жінки є засобом увиразнення авторського бачення ґендерних стосунків: «Попервах йому [Роману
Шульзі] здалося, що в тілі Ульріки і в тілі Юлії тільки дикі
простори і більше нічого; та незабаром він здивовано виявив, що
в цьому вигодуваному на бутербродах, шпинаті й гороховому
супі, безпорадно м’якому тілі є щось від стародавніх європейських міст: таємничі закутки, вузькі, як флейта, вулички, непередбачувано ламані лінії, прекрасні заокруглення, несподівані
тупики і іще несподіваніші вільні зони, старовинні задумливі
церковці – кірхи і пихаті палаци, замшілі мури, озеречка з білими
лебедями, храми і тюрми, теплі вогні вікон і затаєність нічних
вулиць...» [1, с. 206]. Цей опис – приклад своєрідності розкриття
іпостасі жінки через просторові ознаки, що засвідчують глибинність її суттєвості. Образ жінки уособлює в собі простір життя.
Паралелізм жінка-простір, жінка-час підпорядкований розкриттю
невловимих поривів душі головного героя, його підсвідомого
і свідомого зв’язку з жіночою тілесністю, що у свою чергу є міст176
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ком до проникнення у внутрішній світ самої жінки. Так, прекрасні контури Юлії герой називає і пасткою, з якої не вирватися,
і кліткою, і в’язницею, але разом з тим і «плодючими долинами,
широкими степами, безмежними рівнинами, щедро осонценими
джерелами священних запліднень, народжень і проростань»
[1, с. 267]. Така гіперболізація утверджує велич жінки, спрямованість її образу на ідею Вічності.
Павло Загребельний, удаючись до психоаналізу, зображуючи
взаємостосунки чоловіка й жінки, концепцію буття останньої,
висуває проблему жінка й соціум, розгортаючи думку, що розвиток суспільства визначається його ставленням до жінок, які
«завжди стають першими жертвами. Коли нещасна жінка,
тоді нещасна і держава, нещасний цілий світ…» [1, с. 334]. Уже
в назві твору «Юлія, або Запрошення до самовбивства» П. Загребельний вивів образ жінки на центральну позицію. Винесене
в назву роману ім’я Юлії поєднує долі п’ятьох героїнь: три з них
мають ім’я Юлія, одну звати Олею, на прізвище Юльченко,
німкеня – Ула. Навіть зовнішньо вони подібні. Роман Шульга,
головний герой, покохавши в Ташкенті Юлію, яка стала епіцентром його власного світу, шукає її риси в інших жінках, які
перетинають його життєвий шлях. Репрезентуючи історії своїх
героїнь, ставлячи їх у різні ситуації життєвих випробувань, автор
«Юлії, або Запрошення до самовбивства» актуалізує тезу, що
жінки нещасні, покинуті державою напризволяще, жертви. А хто
стоїть біля влади в державі? Чоловіки. Вони «продані від народження, і все їхнє життя – це суцільне державне рабство»
[1, с. 338]. Цей мотив є центральним у розвитку опозиції жінкачоловік та її співвіднесення зі світом соціальних катаклізмів,
тому й назва твору складається із двох частин. У другій закладено код катастрофізму долі чоловіка – принижуючи, зневажаючи
жінку, чоловік теж стає приреченим. Якщо розглядати назву
твору в межах опозиції жінка-чоловік, то ідейну схему закладено
як конфлікт-розв’язку. Отже, перша частина назви роману П. Загребельного містить ім’я жінки – Юлія, друга – «Запрошення до
самовбивства» – спроектована на чоловіка, який у такий спосіб
вирішує порятувати життя своєї коханої.
Людські якості чоловіка, за авторською інтерпретацією, перевіряються в його ставленні до жінки, що акцентовано в ситуаціях
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взаємин чоловіка й жінки, у вираженні психологічних переживань обох, підкреслено деталями пейзажів, інтер’єрів. В уста
Романа Шульги вкладено, зокрема, такі оцінки: «Для українців –
жінка найвища святиня, найдорожче божество, найфантастичніше блаженство…». А дії в чоловічому світі, зображені
письменником, контрастують із цією сакралізованою характеристикою. Пояснення антитетичності бінарної пари чоловік-жінка
(«слабка стать») знаходимо в словах головного героя про втрату
чоловіками маскулінності: «Жінка – цариця життя, а всі так
звані закони природи і закони всіляких держав… – ніщо, як
чоловіча нікчемність, кинута богами до жіночих ніг» [1, с. 275];
«…Чоловіче населення Землі – теж тільки вода! А жінки – сіль.
Вода прилине і відлине, а сіль або ж зостанеться, або піде в такі
глибини, звідки вже її не видобуде ніяка сила» [1, с. 71].
Усе життя герой твору, Роман Шульга, зустрівши свою Юлію
під час війни, прожив із відчуттям залежності від неї. Його як
чоловіка створила жінка. Це й стало однією з причин вічного
пошуку ним кохання та його блукань. Після розлуки, а потім
і втрати Юлії, герой продовжував її любити в інших жінках, які
в його сприйнятті уособлювали предмет його першого кохання.
У романі фігурує одна й та сама героїня, що підкреслено передусім топонімічно (близькістю імен) і подібністю зовнішніх
ознак, рис, що візуально поставали в його уяві, але щоразу
в новій іпостасі (Юлія Яркова, Ульріка, Олька Юльченко, Юлія
Никонівна, Юлія із Стамбула): «Жінка могла бути тільки однаєдина, тоді виявилося, що їх може бути кілька, та однаково вони
неминуче зливалися в ту саму, і не тільки зовнішня подібність,
а навіть звук голосу, аромат і тепло тіла, сухий шелест тонкого
волосся, розметаного в темряві перед його ошалілим од щастя
лицем, немов золототканий покров захвату і знемоги, – все було
те саме, дане й дароване йому спервовіку, найвищий дар і найвище блаженство!» [1, с. 242]. Через сприйняття Романа Шульги
в образі Юлії (першої його Юлії) утілено архетип Жінки, що
з розвитком сюжету через введені нові її іпостасі виявляється як
на рівні особистості кожної з героїнь, так і підкреслення їхніх
спільних ознак. Кожен із жіночих образів є втіленням архетипу
Аніми, що й характеризує ту єдину Юлію, усвідомлюється героєм
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у взаєминах з іншими жінками. Юлія з Ташкента – першопочаток
узагальненого образу жінки, яка несе в собі Вічність.
І в той же час жіночі образи роману (Юлія, Олька) екстрапольовані на архетип Великої Матері як втілення краси, величі
жінки-України. Жіночі образи Павла Загребельного завжди пов’язані з долею України. Образ Великої Матері-Берегині в літературі,
як відомо, інтерпретується як іманентний, одвічний, тобто позачасовий та позаісторичний. У сучасній психоаналітичній та феміністичній літературі наголошено, що звернення до цього первинного міфологічного архетипу дозволяє відтворити жіноче начало
в його глибинних зв’язках із природою, акцентувати виявлення її
справжньої сутності та цілісності.
Уляна – справжнє ім’я тієї ташкентської дівчини, яка назавжди лишилася в серці Романа Шульги. Автор і матір головного героя наділяє таким же ім’ям, що відповідає повір’ю:
чоловік завжди шукає риси матері, особливо тоді, коли стосунки
з нею загублено, у коханій. У психологічному відтворенні вибуху
першого кохання письменник через повтор (на ліричних регістрах) підкреслює саме такий зв’язок: «… в несамовитій любові
своїй до жінки з глибин Азії Шульга мовби віднаходив, здавалося
б, навіки втрачені в темній каламуті життя золоті стежки
любові до найріднішої, до матері, до мами, до мамуні…» [1, с.
190]. Пріоритетною роллю жінки залишається материнська. У
творі цей мотив розгорнуто через вираження почуття любові
героя до матері-природи або ж до матері-землі, батьківщини.
Головний герой твору намагається протягом усього життя знайти
свою єдину жінку, яка була б «матір’ю і коханою, Богородицею і
дитиною, святинею і звірем, душею і безмежністю» [1, с. 279].
Павло Загребельний намагається вийти за межі усталеного стереотипу бачення жінки. Він проголошує, що навіть під час соціальних катаклізмів «жінка – найбільше диво на землі» [1, с. 211]; «все
безмежне багатство відкрите жінці, але не чоловікові» [1, с. 211].
Письменник прагне зламати звичне ставлення чоловіків до жінки:
«Найбільше щастя для чоловіка – це не зрадити в своїй душі
жінку, даровану долею» [1, c. 210], «з жінкою ти й Бог, і людина»
[1, с. 205]. Образ жінки з чоловічої точки зору інтерпретується не
лише як матері, берегині роду, він сакралізується через сприйняття Романа Шульги, але возвеличення жінки характерне не
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для сучасного світу, коли тіло жінки й особистість її – це зовсім
різні, не поєднані між собою, аспекти її існування. Парадоксальна
самодостатність жінки існує всупереч патріархальним настановам суспільства. Автор через ситуації взаємин Шульги й жінок,
історії їх кохання й загибелі (крім останньої) їх висуває ідею:
жінка – це не ієрархічна підлеглість чоловікові, за патріархальними стереотипами. Вона надзвичайна в усіх своїх проявах – як
мати, дружина, кохана. Цінність жінки не лише в її красі, а й в
надприродній основі, що сягає Вічності. Жінка – це вісь, навколо
якої обертається всесвіт. Юлія, яку герой зустрів у Туреччині,
намагається реалізувати себе в соціумі, адже суспільство сприймає активну жінку, але жіноче тіло ідентифікує з товаром, предметом споживання, тому що інтелект, воля, здібності вважаються
надбанням чоловічої сфери. У цьому автор убачає катастрофізм
існування жінки в сучасному світі. Розмірковуючи над життям,
герой приходить до висновку: «Тільки тепер він збагнув нарешті
незворотно-трагічну помилку свого життя: жінка, до якої він
ішов крізь роки й десятиліття, яку вперто шукав, яку ждав
і жадав, насправді ніколи не існувала. Він її вигадав. А жінку не
можна вигадати. Все можна вигадати, окрім жінки й смерті»
[1, с. 346]. Прагнучи сховатися від абсурдності життя, самотності
в обіймах вимріяної жінки, він усвідомив, що Юлія не зможе його
врятувати. Це повинен зробити він, щоб допомогти сьогоднішній
Юлії, може, останній в його довгому житті, тому свідомо прирік
себе на смерть.
Таким чином, у творі «Юлія, або Запрошення до самовбивства» намічено актуальну проблему інтерпретації процесу зміни
морального обличчя жінки: від жінки-вічності, жінки-любові,
жінки-матері до жінки-повії, жінки-кар’єристки. Ця проблема
яскраво оприявнюється у творах письменника, написаних на початку ХХІ ст. – «Брухт», «Гола душа», «Стовпо-творіння».
1.
2.
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В ЦИКЛІ ОПОВІДАНЬ
ДЛЯ ДІТЕЙ «ДИВНІ ДНІ ГАНІ ГРАК»
ЛЮБКА ДЕРЕША
Простежується рецептивна специфіка організації оповіді у творах для
дітей Любка Дереша, що зумовлює їх різнорівневу смислову структуру
в орієнтації на «дитячу» та «дорослу» аудиторії.
Ключові слова: сприйняття, сюжет, смислова організація, читацькі запити, Любко Дереш.
Прослеживается рецептивная специфика организации повествования
в произведениях для детей Любка Дереша, определяющая их разноуровневую
структуру в ориентации на «детскую» и «взрослую» аудитории.
Ключевые слова: восприятие, сюжет, смысловая организация, читательские запросы, Любко Дереш.
The receptive specific organization of the narrative in the prose for children
by Lyubko Deresh are treated in the aspect of defining different levels of structure
in the orientation of the «child» and «adult» audiences.
Key words: perception, plot, semantic organization, reader requests, Lyubko
Deresh.

Любко Дереш – один із тих письменників, які визначають
обличчя сучасної української прози. Постмодерністська епатажність і гумор, відчуття слова, уміння показати світ на власний
манер, пошук свого способу підведення читача до розуміння
головного конфлікту – визначальні риси поетики його творів для
«дорослого» читача. Бо цей читач має потрапити на одну
«хвилю» з автором, щоб зрозуміти його героїв і відійти від однозначних оцінок. Певні риси із зазначених зберігаються і у творах,
написаних для дітей. Збірка «Дивні дні Гані Грак» є яскравим
явищем у сучасній прозі, навіть без «огляду» на дитячу аудиторію.
У Любка Дереша лише дві спроби написання творів для
дітей. Але й перші його твори також не були орієнтовані на
 Кропивко І. В., 2012
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дорослих, адже їх героями і відповідно читачами були підлітки.
Оксана Горелик свою статтю про творчість Л. Дереша так і назвала «Світ без дорослих» [2]. Твори для дітей близькі письменнику, бо виявляють особливості світовідчування дещо іншої
аудиторії, показують тим, хто старший, як варто ставитися до
тих, хто буде їхнім майбутнім. Ставлення критики до творів
молодого письменника різне. Тут і повна негація (Олександр
Стусенко: «Я підозрюю палких Дерешевих прихильників у їхній
читацькій некомпетентності, відсутності смаку та неперебірливості. Нічим іншим шаленого успіху «золотої бульки» на ім’я
Любко Дереш я пояснити не можу» [8]), і досить жорстка критика
з прагненням навернути на «путь істинний» (Оксана Думанська:
«Хай виробляє свій неповторний стиль, а не хизується швидкістю
творення роману. І, нарешті, хай сприйме все написане за материнські поради, бо він – ровесник мого сина» [4]), і беззаперечне
сприйняття з прагненням зрозуміти позицію письменника, а не
лише вишукувати недоліки (Михайло Карасьов: «Одна дорога
веде його на дослідження людських душ на іншому, художньо
вищому рівні, а друга повертає по кругу, щоб навік залишити
письменника дорослим дядею в дитячій пісочниці. На яку з цих
доріг ступить талановитий молодіжний автор Любко Дереш – вирішувати, певно ж, не нам з вами» [5], Оксана Горелик: «Дереш
спровокував українську критику на нечувану річ: бути чесною» [2]).
А про його твори для дітей – лише принагідні згадки [8]. Разом із
тим увага літературознавців до цього шару сучасної української
літератури значно зростає, бо саме вона має змінитися, щоб
відповідати вимогам до виховання в нових історико-культурних
умовах сьогодення. Тому в статті буде зроблено спробу проаналізувати цикл оповідань Любка Дереша «Дивні дні Гані Грак»
в аспекті його рецептивної специфіки. Відповідно мета дослідження – виявити особливості наративної організації оповідань циклу
з урахуванням специфіки прочитання текстів дітьми та їхніми
батьками.
Твори для дітей, як правило, читають не лише діти, адже
часто вони просять батьків прочитати їм історію або ж уважні
батьки самі переглядають твір, щоб визначити, чи варто давати
його своїй дитині. Тому рівень і специфіка образності, що притаманні твору, який задовольняє естетичні й дидактичні запити
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батьків, можуть провокувати його несприйняття маленьким читачем, бо він мислить інакше. Обрана для аналізу збірка буде цікава
як дітям, так і їхнім батькам, адже має два рівні прочитання. Для
цього автор користується прийомом оживлення літературних
трафаретів і мовленнєвих штампів, контекстуального прочитання
фразеологізмів. Як наслідок, дорослий уповні відчуває цілком
постмодерністську авторську гру в моделюванні іронічного світосприйняття й подвійного сенсу висловлювань, а дитина занурюється у створюваний не вповні казковий, проте реально
неймовірний світ художньої дійсності.
Перше оповідання «Осіння казка» налаштовує на створення
в читача очікування казкового наративу, чому сприяє назва твору
та використання традиційного казкового зачину: «Жила собі
сім’я…» [3, с. 5], з художньо-графічним оформленням першої
літери малюнком за змістом казки згідно з давніми традиціями
рукописних книг. У цілому казковий наратив у подальшій оповіді
збережено досить умовно, але риторична мета досягається –
увагу читача прикуто до переживання можливих неймовірних
пригод героїні – дівчинки Гані, учениці четвертого класу. Експозиція оповідання казкова. Вона занадто поширена, не має умовно
достовірного характеру. Автор не просто перераховує склад
родини Ганнусі й зазначає місце проживання, він детально обґрунтовує майбутні події, наголошуючи, що це буде щось надзвичайне, зважаючи, що склад родини оригінальний: крім тата,
мами й дітей, є дідусь – заклинач змій за фахом – та «кобр» Саїд.
Образ автора не персоніфікований, але авторське слово стилізовано під розповідну манеру. Оповідь об’єктивована, автор
прихований за зображенням специфіки світосприйняття дівчинки, однак раз по раз відчувається авторська інтонація в логічних
переходах-зв’язках між оповідними частинками тексту. Наприклад, у наступній фразі в авторському слові, хоча його не назвеш
непрямим авторським мовленням, передано начебто дитяче
розуміння причини відсутності брата в родині на момент ведення
оповіді: «У Гані ще був старший брат, але йому вже виповнилося
шістнадцять, і він переїхав до іншого міста вивчати в університеті китайську грамоту» [3, с. 5]. Одна фраза, а скільки смислів! Інформація для «дидактичних» батьків: родина позитивна,
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старша дитина отримує вищу освіту в університеті, значить,
піклуються про успішність. Інформація для батьків у ролі читачів:
обігрується фразеологізм «китайська грамота» у прямому й переносному значенні – брат вивчає щось дуже розумне й незрозуміле або справді навчається на філологічному факультеті на
відділенні китайської філології. Інформація для дитини: брат
учить китайську мову. Поки дорослий читач смакує комічний
ефект з іронічним відтінком, дитина на цьому тлі вимальовує собі
образ родини, який розширюється до планетарного рівня, адже
одразу далі йдеться про особливого члена родини родом з Індії,
де тривалий час жив дідусь, – про кобру. У такий спосіб готується основа для розуміння того, що в цій родині все незвичайне, і будні зокрема. Крім того, по тексту розкидані деталі, які
свідчать про неабияку увагу, що надається культурному розвитку
дівчинки. Уже згадувалося, що її знайомлять з традиціями інших
країн, вона навчається в музичній школі грі на флейті («Ганнуся
була заклопотаною дівчинкою. Вона вчилася музики. Звісно, гри
на флейті, щоб у майбутньому грати, як справжній заклинач
змій» [3, с. 9]), ходить на хор («…щовівторка і щочетверга
ходила на хор (заклиначці змій гарно співати народних пісень не
завадить, а тим більше, якщо вона збирається їхати в Індію –
треба ж індусам показати свої традиції)») [3, с. 10] – знову постмодерністська іронія без ствердження чи заперечення), відвідує
філармонію («Пам’ятаєш, позаминулої неділі ми ходили в філармонію на сольний виступ всесвітньо відомого віртуоза?» [3, с. 15]).
Дитина очікує свята щодня, а особливо на Новий рік і в день
народження. У цьому творі диво відбувається на День народження. Специфіка дитячого світосприйняття відбивається і в самому
розумінні незвичайного. Дідусь незвичайний тому, що поводить
себе не так, як пересічні люди (для Ганнусі поведінка діда зумовлена тривалим перебуванням у країні, де все «перевернуте з ніг
на голову». Автор досить докладно розробляє вислів «стояти на
голові». Якщо в повсякденні так говорять про надміру активних
дітей, то в Індії, як вважає Ганя, «люди полюбляють стояти на
голові. Ідеш вулицею, а всі на головах стоять. А потім раз –
і знову пішли у своїх справах. Такі ось дива…» [3, с. 6]). Так, він
«теж любив постояти на голові, особливо зранку. Проки184
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дається, бувало, Ганя, щоб іти до школи, а у вітальні дід вже на
голові стоїть» [3, с. 6]. Знову утворюється ефект недосказаної
багатозначності.
Дідусь, крім того, має ще такі особливості: він «міг не дихати
десять хвилин і закладати ногу за голову. І навіть міг підняти
однією рукою штангу вагою сто кілограмів. І міг сам з’їсти п’ять
кілограмів яблук за раз» [3, с. 7]. Якщо зважити, що найцікавіше
виноситься наостанок, то очевидно, яка дідусева здатність для
Ганнусі була найактуальнішою. Зрозуміло, що вмінням не дихати
і закладати ноги за голову захоплювалися дорослі, бо діти цього
віку досить гнучкі та й відчуття часу в них інше, щоб достатньо
усвідомити, що таке десять хвилин відносно їхнього внутрішнього відчуття часу. Стосовно здатності піднімати таку вагу, то
вони розуміють, що ще малі й будуть рости, тому ця особливість
буде запитаною значно згодом. А от вміння з’їсти стільки яблук –
це те, що реально співвідносне з дитячим досвідом і їхнім прагненням сприймати все в порівнянні, а не в якісній визначеності.
У дітей світ ще не поділений на півтони, тому всі барви в їхньому сприйнятті яскраві, а всі правила «правильні», тобто не
мають винятків. Тому «кобра звалася Саїдом і була, між іншим,
не нею – коброю, а ним – кобром» [3, с. 7]. Так відбивається
здатність дитячої психіки до виправлення навколишнього світу
згідно з власним його розумінням, до моделювання власної міфології
дійсності, де умовність не логічна, а образно конкретна, через що
дитина здатна жити у власних фантазіях, як у реальному світі.
В оповіданні певні моменти розраховані на зацікавлення
дитини новою інформацією про невідомі країни. До того ж у різний спосіб. З одного боку, Ганнуся розповідає про почуте від
очевидця (діда), що надає інформації достовірності та подане
в спосіб, близький дитячому розумінню. Смислові акценти розставлені не так, щоб дати повну інформацію, а так, щоб змусити
дитину зацікавитися питанням, дати йому власне пояснення:
«…коли у нас починає падати сніг, в Індії закінчується дощ, який
іде без перерви три місяці, а потім розпочинається літо. В Індії
взагалі багато чого не так, як у нас: скажімо, коли у нас холодно, у них тепло. І коли у нас тепло, у них теж тепло, навіть
коли йде дощ» [3, с. 6].
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Оповідання має три прошарки організації наративу. Перший – ситуація нарації. У ній підкреслено композиційно-архітектонічну специфіку оповідання, бо відчутна присутність образу
автора в тексті. Однак цей образ майже не впливає на смислотворення. Він лише виконує власне композиційну функцію – спрямовує оповідь в потрібне русло, не лише сюжетне, а й у плані
авторських коментарів. Авторська інтенція безпосередньо в тексті
не проявляється. Автор виступає виключно у функції наратора.
Він встановлює логіку зчеплення епізодів (причинно-наслідкова,
часова, сюжетно-композиційна послідовність, перехід від загального до конкретного і навпаки тощо): «А тепер була осінь» [3, с. 5],
«Річ у тім, що…» [3, с. 5], «Отож, у той день, з якого ми розпочнемо нашу історію…» [3, с. 11].
Художній світ, змодельований у творі, розподілений на дві
частини. Перша – реальна, у якій описується звичайне життя
дівчинки з екскурсами в її повсякдення, щоб психологічно вмотивувати її сприйняття неймовірно-казкової ситуації. Детально
виписані експозиція (кінець навчального дня, прогулянка з дідом
парком) та подієва зав’язка (дідова історія про чарівні листочки),
уводяться додаткові персонажі (близнючки Оля і Юля) як репрезентація шкільного життя і які є наскрізними персонажами в наступних оповіданнях збірки, розв’язка (пояснення дідусем сенсу
того, що відбувалося з Ганею в засвічадді). Друга – власне
пригоди Гані в дивному світі, у якому панують казкові закони,
проте відповідальність за вибір, учинки і дії – реальна, як у звичайному житті.
Відповідно й проблеми, що порушуються в цих частинах,
розподілені між собою на дві групи. До проблем першого кола
належать проблеми своєрідності дитячого світосприйняття, відмінного від світу дорослих, проблема специфіки включеності
дитини в навколишню дійсність і проблема порозуміння зі світом
дорослих. Перша проблема може бути представлена епізодом
опису п’ятничної вечірньої процедури купання. У ванні, повній
гарячої води, дівчинка включає свою уяву й фантазію, моделюючи різні ситуації й випробовуючи в такий спосіб їх для себе і себе
в них: уявляла себе «не лише заклиначкою водяних зміїв, а й пірнальницею за перлами, водолазом чи навіть хороброю дослідницею восьминогів» [3, с. 10]. Приводом служив надувний восьми186
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ніг, якого Ганнуся «досліджувала не перший рік, тому все про
нього знала, навіть те, що надувний восьминіг любить, коли його
миють шампунем» [3, с. 10]. Ганя переносить бажане на
реальність, але чітко розмежовує світ фантазій і справжній світ,
тому мріє про живого восьминога. Дівчинці доводиться рахуватися з безапеляційністю й реальністю світу дорослих, учитися
відповідальності, щоб її бажання здійснилися: «…щоправда,
купатися доведеться у холодній воді й без мила, бо у гарячій
восьминоги довго не живуть, так казав тато. І вони не люблять,
щоб їх мили шампунем» [3, с. 10]. Однак дівчинка не завжди
ладна йти на жертви: «– Якщо можна бути заклиначкою змій
і при тому не спати на цвяхах, тоді я буду заклиначкою, – думала
Ганя. – А якщо спати на цвяхах для заклиначів змій обов’язково,
тоді вже ні, вибачайте, краще я у своєму ліжечку спатиму» [3, с. 9].
Друга проблема – специфіка включеності дитини в навколишню дійсність – виявляється в ситуацієї, коли дівчинка вірить
у вірогідність наявності в неї надзвичайних можливостей. Так
народжується вміння мріяти й бажати досягнення чогось вищого
за повсякденні клопоти. Дідусь підтримав гру онуки (« – Дідусю, –
сказала вона, а мені сьогодні наснилося, що я розумію мову змій! //
– Це добре, онучко, для заклинача змій це чудовий знак. Я теж,
коли був у твоєму віці, почав розуміти мову змій. Але вони
виявилися такими балакучими, що я швидко пошкодував про це. Ти
навіть не уявляєш, як ці гади люблять почухати язиком» [3, с. 12])
та поступово перевів розмову на іншу проблему – проблему
порозуміння. У цьому випадку порозумітися намагаються дуже
далекі одна від одної істоти – людина й змія, водночас вони
близькі, бо є дітьми природи, варто лише спробувати зрозуміти
іншого. Така параболічність веселого діалогу дідуся й онуки сприяє
ненав’язливому дидактизму оповідання. Звичайне порівняння
переростає в мінісюжет: «– То Саїд дивиться телевізор? // – Цікаво! А що ж він дивиться, коли мови нашої не розуміє? // – Я йому
тицяю на ті канали, де все шипить. // – Це для нас, людей, усе
шипить і нічого не видко. А Саїдові там усе втямки. Він мені
каже, що це Зміїне Телебачення передає трансляцію зі свого
зміїного парламенту» [3, с. 13].
Логічною зв’язкою між двома світами – реальним та ірреальним – слугує вставна історія, розказана дідусем онучці в парку,
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про скрипаля, який виконав умову багатійки в капелюсі та
знайшов три однакові жовті листочки, що відкривають шлях у коридор із дзеркалами, який виконує бажання. Розказана дідусем
історія мала декілька причин: дати Гані мету пошуку (а не просто
ходити: «Трохи побігавши і покричавши просто від радості, що сьогодні такий вдалий день, Ганя почала шукати листочки» [3, с. 16]),
спонукати до включення уяви й уваги («Вона гадала, що це буде
страшенно складно, адже листочки лише видавалися однаковими. А насправді, коли Ганя придивилася, всі вони виявилися
дивовижно несхожими!» [3, с. 16]), довести дівчинку до чарівного предмета – брами, яка пропускає до дзеркального коридору.
Саме тут читач зустрічається з першими чарівними істотами.
Якщо в попередніх епізодах спілкування дівчинки з кобром Саїдом
відбувалося в її думках, то перед брамою вона знайомиться
з ґавами, які не просто їй відповідають, але загадують загадку,
ніби з додаткового підручника з математики для кмітливих:
«– Хто ви? – спитала Ганя у ґав. // – Ми ті, хто говорить лише
правду, відповіла одна ґава, зліва. // – Тобто це я завжди кажу
правду, – поправила та ґава, що справа. – А вона якраз весь час
бреше. // – То хто ж із вас говорить правду? // – Я, кра! – сказала
ґава, що сиділа ліворуч. // – От брехуха, кра! – обурилася та, що
сиділа справа. – Це я кажу правду, кра!» [3, с. 17].
Ґави, які охороняють вхід до коридору бажань, ставлять перед
дівчинкою складне моральне питання: «…дуже весело спостерігати за людьми, які сюди потрапляють. Нещасні, нещасні
люди… // Ганя здивувалася. // – Чому нещасні? Вони ж можуть
здійснити будь-яке своє бажання! // Ґава, що сиділа праворуч,
каркнула: // – Люди хочуть так багато всього, що не знають, чого
запрагнути. Що більше у тебе бажань, то важче тобі пройти по
цьому коридору. Дорогою ввижатимуться різні жахіття» [3, с. 18].
Так спостерігаємо заперечення стереотипу, що діти ще малі, щоб
розуміти серйозні речі, однак саме в цьому віці формується їхнє
світосприйняття й розуміння соціальних ролей, системи цінностей, що впливає на всі подальші їхні життєві перипетії, пов’язані
з тим, який вибір вони зробили в тій чи іншій ситуації. Відмінність від інших класичних творів у тому, що в цьому оповіданні
дитина стикається не із стандартним питанням «что такое хорошо
и что такое плохо», а переходить на вищий – метафізичний –
188
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рівень. Коли ґава розповідає Гані про людей, які побували в коридорі бажань, то фактично окреслює можливі людські долі не
в уявному, а в реальному житті, проте про жорстоку правду
реальності діти дізнаються із часом, а це відкладеться в підсвідомості як ціннісний орієнтир. У повному сенсі епізод зрозумілий
буде лише батькам малих читачів: «Дехто повертався назад ні
з чим. Що далі вони заходили, то страшніші речі бачили. Ті, хто
вирішував пройти весь коридор, узагалі відмовлялися від своїх
бажань. А найгірше було з тими людьми, кому здалося, що вони
вже дійшли краю, але замість своїх бажань отримали все
навпаки. Тоді вони ображалися на коридор, гадали, що той
обманув їх. Вони забували про своє бажання і починали жити
так, ніби вже давно вийшли з цього коридору. Насправді, вони не
пройшли й третини шляху!» [3, с. 19].
Щоб перевести занадто серйозну розмову на казкову легкість
оповіді, автор передає ініціативу дівчинці, а та від філософської
абстракції повертається до життєрадісної реальності й пропонує
ґавам послухати відому всім, крім них, казку про золоту рибку.
Але в її переказі казка втратила дидактично-моральну спрямованість й перетворилася на майже сучасний анекдот для дорослих:
«Були собі дід і баба, і було в них розбите корито… Пішов дід до
моря і зловив у морі золоту рибку. І рибка сказала, що коли дід
відпустить її назад у море, вона виконає три його бажання. І дід
загадав собі красиву хату, красиве корито і красиву бабу.
Я трішки забула, що було далі, але закінчилась казка тим, що
баба знову стала старою, і хата теж старою, і корито дірявим» [3, с. 20]. Сюжет залишився майже без змін, а от смисл став
іншим і, зберігаючи тему обережного поводження з власними
бажаннями, повертає до проблеми співвідношення в людині
матеріального й духовного. Бо лише духовність здатна вивести
людину на прямий шлях із життєвого лабіринту.
Власне казкова історія відбувається з Ганею в чарівному
коридорі. Автор сюжетно й предметно акцентує неймовірне,
очевидцем чого стає дівчинка. Як у казці герой проходить три
випробування, так і Ганя зустрічається з трьома персонажами, які
уособлюють основні (що найчастіше висловлюються) бажання,
з якими люди потрапляють у дзеркальний коридор. Кожна
зустріч – це алюзія на казкових персонажів, як, власне, і сама
Український смисл, 2012, № 2

189

І. В. Кропивко

подорож Гані є алюзією на «Пригоди Аліси в Задзеркаллі» Л. Керролла. (Наприклад, Ганя: «Якось дуже довго я йду…» [3, с. 22],
Аліса: «То ли колодец был очень глубок, то ли Алиса падала очень
медленно… Падению не было, не было, не было, не было, не было,
не было конца» [7, с. 8].)
Спочатку Гані зустрівся червоний кінь із трьома очима.
Зовнішність коня відсилає читача до добре відомої картини
К. Петрова-Водкіна «Купання червоного коня», викликає спогад
про античного триокого циклопа та героїню народної казки
«Крошечка-Хаврошечка» – бабину дочку з трьома очима. Алюзії
стосуються лише зовнішності, а не сюжетних особливостей чи
характеротворення персонажа (коня). Його дивність протиставляється банальності бажання, яке він репрезентує: «– Іго-го, –
заіржав кінь. – Сідай, підвезу. Тобі теж у банк по мільйон? // – Та
ж тут усі, кого зустріну, просять у банк підкинути. Бо їм треба
мільйон доларів звідти забрати. Це їхнє бажання» [3, с. 23].
Наступний образ – груповий: табун степових риб. У цьому
випадку яскравої алюзії на конкретний твір не відчувається (імовірний натяк на книгу Марини та Сергія Дяченків «Повітряні
рибки», але там риби літають), проте можливе обігрування
(поєднання) словосполучень «табун риб» («Великий тлумачний
словник» Д. Ушакова) та (більш звичне) «табун степових коней».
Унаслідок їхньої контамінації утворено новий образ, правдоподібний лише в ілюзорному світі чарівної казки. Степові риби
запропонували дівчинці принаду не за віком: «Тобі до краси
і вічної молодості дорогу показати?» [3, с. 23].
Наступна зустріч – із фантастичною істотою і-Жук-і-Жаба,
«це диво у три голоси, бо мало … два роти й одне рильце» [3, с. 24].
Схожі за способом утворення персонажі трапляються і в інших
класичних творах для дітей. Згадаймо хоча б Черепаху-ТелячіНіжки (Л. Керролла), Тягни-Штовхая (російською мовою «ТяниТолкая» – К. Чуковського) або казкового Змія Горинича з трьома
головами. Фантасмагорична істота пропонувала вказати шлях до
«світлого майбутнього», алюзія на яке зрозуміла, звісно ж, не
дітям, а їхнім батькам, і яка відсилає в минуле, на відміну від
сучасного в першому бажанні чи майбутнього в другому.
Автор не забуває про те, що читача варто не лише захоплювати сюжетом, а й емоційно розважати, створюючи не гнітюче
190

Український смисл, 2012, № 2

Рецептивна специфіка організації оповіді

враження від філософської насиченості пригод Гані, а переводячи
зображення на мажорний лад і легкість гри. Із цією метою використовується прийом контекстуального застосування сталого
словосполучення з переносним значенням у прямому значенні.
Так, і-Жук-і-Жаба спішить попрощатися з Ганею, бо «усі вже
там, у світлому майбутньому! Тільки нас бракує!» [3, с. 24].
На відміну від казки, героїня Любка Дереша зустрічається ще
з однією істотою, котра репрезентує бажання не отримати щось,
а позбутися чогось. І робиться це оригінально. Білий ведмідь із
блакитними очима нагадує скоріше не казкового героя, а звичайного плюшевого ведмедика, і відсилає до епізоду з роману О. Каверіна «Два капітани», де герою наказали не думати про білу
мавпу. Білий ведмідь з аналізованого оповідання так само наказує
дівчинці не думати про жовту мавпу. Але образ розвивається
далі, ускладнюється через інтертекстуальну паралель до образу
Сізіфа: «– І я не можу, – зітхнув блакитноокий ведмідь. – Тисячу
років я вже не можу не думати про цю жахливу жовту мавпу!»
[3, с. 26]. Смислової конкретизації образ ведмедя не отримує,
і тому інтертекстуальні паралелі орієнтовані на зацікавлення
дорослого читача оригінальним образом, а не на виведення на
екзистенціалістські розмисли.
Дівчинка з честю витримала всі випробування: матеріальним
зиском, вічним життям та легким/важким життям. У випробуваннях представлено проблематику другого кола, й орієнтовану на
вироблення чи усвідомлення реципієнтом смисложиттєвих цінностей.
Ключовою в доведенні смислу оповідання до маленького
читача є заключна частина, де дідусь пояснює Ганнусі те, що
з нею відбулося, розставляючи всі крапки над «і». Мораль висловлена так, що стосується ілюзорного світу дзеркального
коридору та реальності, що є паралельними у свідомості людини.
Щодо функцій коридору дідусь зазначає: «Коридор справді
ошукує людей. Єдине бажання, яке він виконує по-справжньому, – це бажання вийти з нього. А всі інші бажання він
виконує лише в твоїй уяві» [3, с. 27]. У подальших його словах –
авторська інтенція: «Я сказав так для того, щоб ти вчилася відрізняти, чого ти хочеш по-справжньому, а чого – лише в уяві» [3, с. 27].
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Завершення твору – цілком у стилі Остапа Вишні: «Після
вечері Ганя купалася й розповіла всю історію своєму надувному
восьминіжкові, а він уже розповів її мені, а я – вам. Тому все у цій
історії – правда. // Якщо, звичайно, восьминіг чого не прибрехав»
[3, с. 28]. І на мажорній ноті читач переходить до наступного
оповідання.
Інші твори циклу становлять різні за видовою специфікою
оповідання. «Чи є море на Венері, або Котяра-Інопланетяра» –
оповідання про фантастичні космічні подорожі Гані із знайомством із мешканцями інших планет нашої галактики. «Електричний
пес» – пригодницька історія про неймовірне в повсякденні, яке
лише варто помітити (оніричний елемент як оповідна домінанта в
стилі «Лускунчика» Т. А. Гофмана). «Професор Гаплик і його
чарівні мікстурки» – наукова фантастика (проблематика відповідальності за наслідки наукових відкриттів не лише науковців,
а й тих, хто користується ними без дозволу). «Привид у спортзалі» – містика й жахи, дитячі страшилки, майже класичний
«хоррор» з несподіваним веселим і повчальним фіналом.
Разом із тим у всіх творах зберігаються спільні риси, до яких
належить наявність у сюжеті паралельних світів, незалежно від
того, зумовлені вони уявою чи реальністю; можливість потрактування неймовірного цілком об’єктивними причинами (вигадка,
уява, сон, фантазія); посилена увага до комічно-іронічного змалювання реальності, позитивна емоційна спрямованість, орієнтація на морально-ціннісні світоглядні засади формування особистості дитини, залучення до оповіді згадок про різні сфери життя
дитини, що може урізноманітнити спектр її зацікавлень, надання
у легкий спосіб нової інформації, насичення алюзіями на фольклорні та літературні класичні твори для дітей, стилізація під
спосіб мислення дитини, що відбивається в погляді на зображуване та синтаксичне оформлення авторського мовлення й мовлення героїв, відсутність зниження рівня смислової організації творів
через орієнтацію на дитячу «недостатню» розвиненість, сприйняття дитини як достойного реципієнта, який здатний зрозуміти
складні речі не гірше дорослих, про що свідчить і звертання до
філософської проблематики, а також урахування читацьких запитів
батьків як у дидактично-виховному, так і в рецептивному аспектах.
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СВОЄРІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВІСТІ
З «ЛОКАЛЬНИМ» ТИПОМ СЮЖЕТУ
Розглянуто питання, пов’язані із жанровою своєрідністю сучасної української повісті. Наголошується на концептуальних ознаках повісті власне
з «локальним» типом сюжету, зокрема такій, що типологічно споріднена
з новелою («Біль і гнів» Є. Гуцала, «Турецький міст», «Карби» Р. Федоріва
та ін.).
Ключові слова: повість, «локальний» тип сюжету, новелістична повість,
художній час і простір, проблема вибору.
Рассмотрены вопросы жанрового своеобразия современной украинской
повести. Акцентируется на концептуальных признаках повести с «локальным» типом сюжета, в частности такой, которая типологически близка
новелле («Біль і гнів» Е. Гуцало, «Турецький міст», «Карби» Р. Федорива и др.).
Ключевые слова: повеcть, «локальный» тип сюжета, новеллистическая
повесть, художественное время и пространство, проблема выбора.
The article deals with the problems of genre peculiarities of the modern
Ukrainian tale. The stress is made on the conceptual features of the tale with
the «local» type of the plat, in particular, of a tale typologically close to the short
story («Pain and anger» by E. Gutzalo, «Turkish bridge», «Cards» R. Fedorova, ete.)
Key words: a tale, «local» type of the plat, a short story, artistic time and
space, a problem of choice.

Повість – один із найбільш актуальних літературних жанрів,
який тяжіє до синтетичного художнього освоєння дійсності. Розквіт жанру повісті дослідники справедливо вважають прикметною особливістю сучасного літературного процесу. Звернення до
повістевого жанру таких письменників, як О. Гончар, П. Загребельний, Гр. Тютюнник, А. Дімаров, В. Дрозд, Ю. Мушкетик,
Є. Гуцало, В. Земляк, І. Чендей, Б. Харчук, Р. Федорів, Вал. Шевчук, Р. Іваничук, В. Положій, С. Процюк, Г. Тарасюк та багатьох
інших, значною мірою зумовило й кількісну перевагу повісті над
романом, і багатство її стильових пошуків, і множинність її
жанрових модифікацій, і свіжість, новизну відображення тих чи
інших проблем.
 Олійник Н. П., 2012

194

Український смисл, 2012, № 2

Своєрідність української повісті з «локальним» типом сюжету

На сьогодні існує цілий масив теоретично-літературних і історико-літературних досліджень, у яких різнобічно вивчається
повістевий жанр (назвемо лише студії Л. Якименка, М. Утєхіна,
Л. Чернець, В. Синенко, Т. Пересунько, А. Кузьміна, В. Кожинова, В. Фащенка, В. Дончика, М. Стрельбицького, В. Удалова та
ін.). І все ж з’ясування його специфічних ознак нерідко зводиться
до порівняння з іншими жанрами, зокрема з романом і оповіданням та новелою, що знаходить, як правило, відображення в кількісних характеристиках («більше/менше»), зафіксованих у численних літературознавчих словниках, підручниках з теорії літератури тощо. Найновіша «Літературознавча енциклопедія» (2007)
теж стверджує обмежені жанрові можливості повісті порівняно
з романом, акцентує на тому, що її обсяг більший від оповідання,
але менший від роману, сюжет однолінійний, сутність якого полягає у змалюванні низки епізодів із життя головного героя, тоді
як другорядні персонажі становлять «наративне тло» [3, с. 225].
Однак обсяг – це категорія не лише кількісна. Роман відображає «всезагальний стан світу» (Гегель), він став «формою часу»
(В. Бєлінський), бере життя в цілому, у русі й розвитку його основних тенденцій, глобальних суперечностей, безпосередньо пов’язуючи з ними зображення складної діалектики людських доль.
Така масштабність освоєння романом життєвого матеріалу зумовлює й особливості сюжетного розвитку: у ньому всі сюжетні паралелі, переплетіння, перехрещення спрямовані на відтворення
всієї повноти світу, завершення синтезу.
Повість не має таких можливостей в охопленні життя в цілому, у всьому розмаїтті його зв’язків і відношень. Тому вона
особливо вимоглива у виборі життєвих подій для створення своєї
моделі світу. Повість може вибрати одну («Постріли Уляни Кащук»
А. Дімарова, «Жив-був Іван» В. Положія, «Коляда» Б. Харчука,
«Двері навстіж» Вал. Шевчука, «Море» Р. Іваничука та ін.) чи кілька
подій із життя героїв («Бригантина» О. Гончара, «Ирій» В. Дрозда,
«Старий у задумі» Ю. Мушкетика, «Мовчун» В. Близнеця, «Біс
плоті» Вал. Шевчука, «Солодка Даруся» М. Матіос, «Оферми
з тридцять шостого регіменту» Р. Іваничука, «Танцююча зірка»
О. Солов’я, «Літо Мілени» С. Андруховича тощо). Але в обох
випадках сюжет повісті «відбиває ті чи ті обставини в їх поступовому, діалектичному розвитку» [4, с. 5].
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Для сучасної української повісті характерними, на наш погляд,
є два типи сюжету – локальний і так званий романічний. Однією
з прикметних ознак локального сюжету вважаємо одноподієву
сюжетну основу, однолінійність розвитку, сконцентрованість
авторської уваги в основному на осмисленні локальних життєвих
суперечностей, обмежених відповідними просторово-часовими
рамками. Дослідницький пафос повістей із локальним типом сюжету значною мірою визначається залежно від аспекту вирішення
автором протиріччя, що лежить в основі конфлікту твору, від
авторського вміння художньо співвіднести часткове протиріччя із
загальнолюдськими протиріччями буття, художньо узагальнити
окремі явища, події, факти, побачити через них важливі тенденції
розвитку суспільства, його духовного змісту, місце і роль людини
як самоцінної особистості. Такий тип сюжету є визначальним для
багатьох повістей Вал. Шевчука, Б. Харчука, Р. Іваничука, А. Дімарова та ін.
Поряд з «локалізованою» повістю рівноправно існує ще один
тип повісті, який дослідники називають «романною». У сюжеті
останньої спостерігаємо, так би мовити, «вписування» окремих
локальних протиріч дійсності в художнє відтворення цілісної
моделі світу з її відповідними опозиціями. Визначення «романна», «романічна», «романізована» повість, повість з «романною»
структурою, «романним» змістом неодноразово подано в працях
російських дослідників А. Бочарова, Л. Якименка, М. Пархоменка,
Ю. Суровцева, М. Утєхіна, В. Синенко та ін. Вони відображають
помітну для сучасної повісті тенденцію посилення епічності, що
засвідчено, наприклад, у повістях «Савка» І. Сенченка, «Бригантина» О. Гончара, «Гола душа» П. Загребельного, «Біль» Ю. Мушкетика, «Солодка Даруся» М. Матіос та ін.
У своїй статті ми прагнемо з’ясувати концептуальні ознаки
повісті з власне «локальним» типом сюжету, що в цілому сприятиме глибшому вивченню жанрової специфіки сучасної української повісті.
Визначальною ознакою повісті з «локальним» типом сюжету
є сконцентрованість художнього часу, що виражається, як правило, через домінуючий мотив випробування, перевірки героя на
цілісність характеру, його духовність і моральність. У центрі уваги
авторів в основному один суттєво важливий момент життя героя,
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час випробування визначає основні параметри. Тому художньо
досліджуєтья насамперед темпоральний аспект, пов’язаний із
суб’єктивним часом героя. Висловлену думку підтверджує аналіз
таких повістей 70-х років минулого століття, як «Ніч літньої
повені» О. Гижі, «На баркасі» С. Носаня, «Чужий біль», «Березова Кладь» О. Васильківського та ін.
Окремо серед «локалізованих» повістей варто виділити ті, які
так чи інакше містять у собі прикмети новели. Характеризуючи
новелістичну повість як одну із жанрових модифікацій сучасного
повістевого жанру, М. Ткачук виділяє такі її ознаки: прагнення
письменника до відтворення не тільки виражальних, а й зображальних аспектів, розкриття наратором обраної ситуації в найбільш конкретній і переконливій формі. Цілеспрямованість у розвитку сюжетної дії, умовна правдоподібність, ефектна розв’язка,
до якої стягуються всі події і яка має важливе значення
в реалізації авторської інтенції [4, с. 55]. Крім того, зазначає
дослідник, у новелістичній повісті «увагу зосереджено на істотних аспектах художнього світу, змальовуються найгостріші ситуації крізь призму морально-етичного конфлікту між героями
й середовищем, мрією і дійсністю [4, с. 55].
Новелістичними можна по праву вважати повісті Є. Гуцала
«Бережанські портрети», «Біль і гнів», «Безголов’я» та інші. Так,
у повісті «Біль і гнів» зображення «крупним» планом учителя
Сави Григоровича тісно пов’язане з новелістичною манерою
письма автора. Новелістичною є оповідь про найвищі, найурочистіші хвилини життя вчителя, який зміг піднятися над своїми
хворобами, страхом, фізичною й моральною слабкістю і своїми
діями висловив гарячу ненависть до фашистського ворога, свій
глибокий внутрішній протест проти його тимчасового панування.
Коли вчитель, за наказом поліцаїв, змушений був рити траншею,
«усе в ньому протестувало, противилося, бунтувало, застилаючи
його свідомість неясним мевом, і Сава Григорович, не тямлячись,
до кінця не усвідомлюючи можливих наслідків свого вчинку,
кинув у сніг заступа, якого тримав у руках, і, піднісши вище голову, намагаючись усміхнутись незалежно, гордо (насправді ж, квола, болісна усмішка скривила його одерев’янілі губи), пішов геть
від траншеї. Йшов, ні на кого не дивлячись і нікого не бачачи,
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ступав, наче перемагав не тільки силу землі, що не пускала, й невидимий опір повітря, що стояло йому перепоною» [2, с. 36].
У стисненій, на високій ноті драматизму, розповіді про
«зоряний час» Сави Григоровича Є. Гуцало відкриває незвичайне
у звичайному, показує справжній злам у свідомості героя, який
примушує себе випростатися на повний зріст, збудити свою гордість, власну гідність, захистити їх від принижень перед ворогом
і заплатити за це ціною життя.
Гострий сюжетний поворот новели, що знаходиться начебто
всередині повісті, підготовлений тісним переплетінням і сконцентрованістю різних часових планів у свідомості вчителя, що
художньо правдиво відтворено в його діях: минуле героя подано
як протест проти власної фізичної слабкості, теперішнє і майбутнє – як глибинне усвідомлення необхідності боротьби проти
фашизму, виконання високого морального обов’язку перед народом.
Більш багаті можливості для дослідження взаємозв’язку
характеру людини як такої, що здатна змінювати світ, і художнього
часу відкриває повість, структура якої наближається до циклу
новел. Підтвердження цьому – повісті Р. Федоріва «Турецький
міст», І. Чендея «Казка білого інею», І. Кошицького «Земне
тяжіння», В. Кезлі «Синій вітер з Родощі» та ін. Сюжет у таких
повістях, як правило, розвивається циклічно відповідно до руху
свідомості героя, що безпосередньо пов’язано із поглибленням
часової і просторової динаміки оповіді. Рух свідомості героя,
наприклад, у повісті Р. Федоріва «Турецький міст» оприявнюється в різних часових площинах – від теперішнього і майбутнього – до далекого минулого часів Богдана Хмельницького.
Зображення людини, яка проходить випробування часом, знаходиться постійно в центрі уваги письменника.
Монтаж епізодів і ситуацій, об’єднаних дослідницьким пафосом, пошуками в різних часових площинах першопричини
людських учинків, основ моральних принципів життя, цінності
створеного людиною, визначає жанрову структуру повістей
Р. Федоріва «Турецький міст» і «Карби». У сьогоденні автор виділяє образи вчителя історії Василя Доброчина, Тимка Шершуна,
людини сумнівної біографії, який приїхав у рідні краї із «студеного Білобережжя» («Турецький міст»), і скульптора Василя Че198
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мериці («Карби»). Безпосередньо поєднуючи два часові плани –
реальний, у якому живуть герої, й історичний, репрезентований
як уявлюваний час, письменник шукає в них непроминальні духовні цінності людини, висуваючи їх у центр створеної ним моделі світу.
У названих повістях Р. Федоріва чільне місце займає суб’єктивний час героїв, що, безперечно, сприяє саморозкриттю їхніх
характерів. У Тимка Шершуна з його філософією «нам би гроші
і харчі хороші» час і простір обмежений рамками власного благополуччя, він згоден жити де завгодно, у будь-якому куточку
землі – тільки б йому добре було, «а здохну, – розмірковує
Тимко, – байдуже мені, в яку землю мої ратиці загребуть» [5, с. 44].
Час скульптора Василя Чемериці – у його прагненні втілити у витворі мистецтва прекрасний і загадковий образ жінки, створити
його не для себе, а для людей, що був би непідвладний часові.
Суб’єктивний час згаданих героїв набуває соціально значущого
змісту й виконує роль своєрідного поштовху для розгортання
інших часових планів. Він лише тоді стає багатоплановим, коли
автор звертається до відтворення важливих моментів життя інших
персонажів: цигана Тодорка, «багатого, дуже багатого ефенді»
Ріфата Октая, неоднозначної постаті «молодого Хмельниченка»
Юрія, мужньої сільської жінки Ярини Коляди («Турецький
міст»). Письменник Р. Федорів не випадково розводить своїх
героїв по різних історичних епохах – сьогодення (циган Тодорко), роки Великої Вітчизняної війни (Ярина Коляда), далекого минулого (Юрій Хмельницький, Ріфат Октай). Автор художньо
досліджує динаміку внутрішніх зв’язків між людьми і знаходить
їх у почутті любові до свого народу, рідної землі, прагне зрозуміти
першопричину зла, що породжує зрадників батьківщини, жадібних
хижаків, людей, страшних своєю байдужістю до отчої землі.
У суворо окресленій новелі про цигана Тодорка гостроту
факту безпосередньо пов’язану із суміщенням, накладанням двох
часових планів в уяві героя – теперішнього часу Тодорка, славного колгоспного коваля, батька великої родини, чий син Ружен
навчається у Львові в інституті, й історичної давнини, із якої
повертається «турецький купець, знаний у світі негоціант ефенді
Ріфат Октай» із награбованими скарбами і пропонує їх циганові.
Використання автором художньої умовності «як принципу обУкраїнський смисл, 2012, № 2

199

Н. П. Олійник

разного змалювання дійсності, що свідомо порушує пряму відповідність життєвим реаліям» реалізується у «видозміні природних форм зображуваних явищ та предметів, порушенні часових
і просторових зв’язків, оживленні неживого світу, конкретизації
абстрактних понять тощо» [1, c. 91].
Спресованість поєднуваних різних часових площин актуалізується відтворенням свідомості представників пануючих верств
у різних історичних епохах – багатія (Ріфата Октая) і трудівника – селянина (цигана Тодорка). Центр авторської уваги зосереджено на проблемі вибору, який має зробити циган Тодорко.
Ріфат Октай, віддаючи йому свої золоті скарби, в обмін вимагає
небагато: Тодорко не має права говорити про них, нікому нічого
не дарувати, а просто виїхати назавжди із села, бо купець прекрасно розуміє, що «ці речі – їхня історія… справа рук їхніх
майстрів… душа народу… душа митців» [5, с. 68]. Золото –
велика зваба для Тодорка. Не відразу скаже він своє тверде «ні».
Золото в його уяві асоціюється з далекими циганськими дорогами, багатим життям, славою: «– Я поміж циганами прославлюся…– розмірковує Тодорко, – гроші – ключ до всього, до
слави теж» [5, с. 70]. Неочікуваний сюжетний поворот репрезентує вирішальний момент, кульмінацію вибору коваля – серед
золотих речей він раптом упізнав шаблю Якима Доброчина –
батька вчителя Василя Доброчина, з яким циган товаришував.
Так автор акцентує на моральних принципах цигана Тодорка,
важливе місце серед яких займає виплекане старим учителем
почуття бережливого ставлення до історичного минулого:
«Народ багатіє і від знайденого в землі черепка» [5, с. 74] .
Так через знайдені дотикові точки віддалених часових площин
у «локальному» сюжеті повісті Р. Федоріва «Турецький міст»
вирішується актуальна проблема ставлення людини до цінностей
культури, створених нею протягом століть, із глибоких внутрішніх конфліктів «виплавляються» соціально важливі характери.
Отже, українська повість з «локальним» типом сюжету прикметна своєрідною просторово-часовою організацією. Із часом
випробування, кризи, перелому пов’язана драматизація характерів у повістях Є. Гуцала «Біль і гнів», Р. Федоріва «Турецький
міст», О. Гижі «Ніч літньої повені» та ін. Сконцентрованість часу
навколо однієї події, що стала серйозним випробуванням у житті
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героїв, дозволяє стверджувати, що повість такого типу містить
певні ознаки новели. У новелі цей час випробування, невід’ємною частиною якого є психологічний час персонажів, чітко
регламентовано. У ньому максимально стисло, узагальнено можуть синтезуватися різні часові плани, необхідні для розкриття
людської самобутності характеру героя.
У повісті час випробування нерідко відрізняється більшою
тривалістю й реалізується багатогранно. Для того, щоб показати
кульмінаційну вершину у формуванні характеру героя як закономірний результат усього його життя, художньо дослідити цілісність характеру, його взаємозв’язок з обставинами, ситуаціями,
які трансформуються згідно з унікальним світобаченням письменника, автор у межах часу випробування виділяє кілька вершинних моментів. Час випробування визначає несподівані сюжетні повороти, парадоксальні фінали і разом з тим об’єднує окремі новели ідеєю високого призначення людини на землі, непроминальних духовних цінностей.
1.
2.
3.
4.
5.
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СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ
Є. ГУЦАЛА 70-х років ХХ ст.
Розглядаються стильові особливості прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст.,
а також своєрідність індивідуально-авторської манери письма майстра
слова на сторінках новел, оповідань, повістей, що увійшли до збірок «Орлами
орано», «Що ми знаємо про любов», «Саййора» та ін.
Ключові слова: стильові особливості, індивідуально-авторська манера
письма, психологізм, наскрізні образи, філософічність.
Рассматриваются особенности стиля прозы Е. Гуцала 70-х годов ХХ в.,
а также своеобразие индивидуально-авторской манеры письма мастера
слова на страницах новел, рассказов, повестей, которые вошли в сборники
«Орлами орано», «Що ми знаємо про любов», «Саййора» и др.
Ключевые слова: особенности стиля, индивидуально-авторская манера
письма, психологизм, сквозные образы, философичность.
Stylistic peculiarities of Y. Gutsalo’s prose of 70-s in the XX century as well as
originality of his individual writing manner are discussed on the pages of short stories
and novels that were included in the following collections «Be ploughed by eagles»,
«What we know about love», «Sayyora» etc.
Key words: stylistic peculiarities, individual writing manner, psychologism,
individual types, philosophy.

Євген Гуцало – письменник різноплановий, багатогранний,
політематичний. Поет, прозаїк, публіцист. Поряд із В. Дроздом,
Р. Іваничуком, Гр. Тютюнником, Вал. Шевчуком Є. Гуцало належить до тих письменників, які формували обличчя молодої
прози 60-х років ХХ ст. Він звертався як до малої новелістичної
форми (настроєвий етюд, поезія у прозі, сюжетне оповідання),
так і до великої прози (повість та роман). На сьогодні в українському літературознавстві наявні ґрунтовні наукові розвідки,
присвячені творчості Гуцала-новеліста, Гуцала-шістдесятника,
Гуцала-майстра жанру «химерії», проте, як слушно зауважив
В. Дончик, вони є справді лише підходами до вивчення багатогранного феномена письменника [8, с. 38]. Зрілий період творчості митця припадає на сімдесяті роки, саме тоді літературознавці
впевнено визначають його як майстра психологічної прози, якого
 Полохова Н. В., 2012
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перш за все хвилюють проблеми духовності, чистоти, народної
моралі, так звана «екологія душі». Усе це розкривається в його
оповіданнях, майже кожне з яких – «відшліфований шедевр», і «дивовижних повістях» (В. Плющ) 70-х років ХХ ст. Більшість із них
піддавалися несправедливій критиці за те, що їх герої просто
живуть, люблять, радіють, страждають, а не вирішують кардинально важливі проблеми, що виявляють соціальний зміст їхніх
характерів і вчинків. Зовнішні події у прозі Є. Гуцала нерідко
лише тло, а справжній зміст його творів – це стан, настрій, почуття, переживання героїв. Дослідники неодноразово підкреслювали, що самі вже назви книжок оповідань, новел та повістей
Є. Гуцала («Яблука з осіннього саду», «Скупана в любистку»,
«Хустина шовку зеленого», «Запах кропу», «Олень Август»,
«Серпень, спалах любові», «Передчуття радості. Дівчата на
виданні», «Орлами орано») звучать як виклик «виробничій»
соцреалістичній прозі (Леся Воронина), а його рефлектуючі герої
вирішують екзистенційні проблеми буття, прагнуть зберегти
внутрішню свободу – свободу вибору. Завданням нашої розвідки
є виявлення своєрідності індивідуально-авторської манери письма Є. Гуцала та дослідження стильових особливостей прози,
написаної в «зрілий» період творчості.
Ліризм оповіді, психологічна глибина, наявність психологічних канонів (за Л. Тарнашинською, психологічний канон «родинного вогнища», психолого-іронічний канон «позиченого чоловіка») [12, с. 194], словесно-образна місткість, неординарні характери – визначальні риси творчої манери письма Є. Гуцала.
Різножанрові твори майстра слова вражаюче змістовні, відзначені
глибоким психологічним пізнанням дійсності. Письменник «в принципі прихильник психологічно-об’єктивного письма, він, як вогню,
боїться будь-якої детермінованості, настановочності, зовсім не
прагне до того, щоб усе було «доцільно», – констатував В. Дончик, наголошуючи, що це було однією з визначальних особливостей Гуцалового стилю [9, с. 14]. «Євгена Гуцала неможливо
було вкласти в те чи інше проблемно-тематичне «прокрустове
ложе...», – пише М. Жулинський [10, с. 5]. «Психологічний аналіз
у системі зображувальних засобів творення характеру є провідним» [11, с. 100], – констатував М. Жулинський, розглядаючи
стильову манеру Є. Гуцала.
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У прозі Є. Гуцала 70-х років органічно поєдналася філософія
серця з філософією життя, для якої характерне звертання до «нераціональних елементів людської психіки, до волі та інстинктів, інтуїції,
емоцій, підсвідомості», оскільки осягнути життя можливо лише
шляхом «безпосереднього споглядання, переживання» [13, с. 862].
«Особливості філософії життя зумовлювали пізнання нею дійсності, трансформуючи сприйняття довкілля до рівня безпосереднього переживання, виправдовували розширення людського Я до
всесвітніх масштабів за допомогою вслухування в життя, що сприймалося за сутність світу. Виникла віталістична теорія цінностей,
що базувалася на уявленні універсального світу, котрий не існував поза життям» [13, с. 533]. За «Філософським словником», «центральні ідеї філософії життя набули подальшого розвитку в персоналізмі та екзистенціалізмі», вона торкається питань смислу
і цінності життя, причому останнє розуміється як первинна реальність, найадекватнішим засобом осягнення якої є художній символ або міфологема (Ф. Ніцше) та пізнати яку можна лише переживаючи [13, с. 161]. Такі основоположники філософії життя, як
А. Бергсон та О. Шпенглер розглядають життя як космічну силу,
сутність якої полягає в безперервному відтворенні себе та творінні нових форм. Отже, однією з рис філософії вітаїзму в художньому творі є втілення образу життя в символі або міфологемі.
Так, у прозі Є. Гуцала символом життя є образ молодої трави, яка
означає водночас і надію на краще, відродження, оновлення
життя (повісті «Передчуття радості», «Дівчата на виданні»).
Узагалі зелений колір у письменника – це колір життя, радості:
«…душа її [Килини], досі наче задерев’яніла, раптом одм’якла,
потепліла, пустила зелені пагінці радості» [1, с. 129]. Зелена
трава не лише символ пробудження природи, а й духовного
оновлення людини. У фіналі повісті «Дівчата на виданні» автороповідач помічає, що «...в старому парку трава в затінках
стояла висока й молода» [1, с. 205]. Як у природі молода трава
долає крижаний бар’єр, так і в душі людини добра надія перемагає відчай: Килина спокійна, вона вже прийняла найважливіше
рішення у своєму житті. Головний герой повісті «Передчуття
радості» Антон Урсол, коли милується молодою травою, переживає своєрідний катарсис: «...коли дивився на ту траву, я був
щасливий. І вже знав, наперед знав, що саме це я запам’ятаю
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найяскравіше з нинішнього дня на все своє життя... важлива
й краса дощової краплі на стеблі трави. Бо, може, та крапля
сама по собі й ніщо, та не є нічим людська душа, яка здатна
відгукуватись на її поклик» [1, с. 43]. На сторінках повісті «Двоє
на святі кохання» яскравим вітаїстичним символом, утіленням
життя є дерево – квітучий абрикос: «...людина – мов дерево, що
виростає з насінини, щовесни розвивається, опушується листям,
а восени жовтіє й опадає. І кожен із цих станів – прекрасний, і не
варто віддавати перевагу якомусь одному, бо й голе зимове дерево
теж милує око», – розмірковує Іван Поляруш, проводячи аналогії
між собою та цим деревом [2, с. 422]; «Поляруш подумав про те,
що людина весною схожа на дерево... Так, він сам схожий, мабуть,
на оцей абрикос, тільки, звісно, його квітки, що з’являються в душі,
не такі, вони – чи то мрії, чи певні настрої» [2, с. 379]. Автор
підкреслює, що абрикос росте над самим глинистим урвищем,
отже, бореться за своє існування, проте і в цих екстремальних
умовах цвіте. Міфологема дерева, увійшовши в українську літературу з давніх легенд, апокрифів та Біблії, має велике ідейнотематичне навантаження (образ райського дерева пізнання добра
й зла, образ проклятого дерева – осики, на якій, за легендами,
повісився Іуда), образ дерева неодноразово переосмислювався
в низці художніх творів, проте Т. Шевченко, О. Довженко,
В. Дрозд, Є. Гуцало традиційно трактують його як символ життя,
символ роду людського. Яскравий образ дерева як символу роду,
створений уявою головної героїні (Валі Калюх), постає на
сторінках повісті Є. Гуцала «Хай святиться ім’я твоє, любов».
«Валя заплющила очі. Подумала, що люди – це величезний ліс,
людський ліс... Є люди, які схожі так, як схожі між собою
берези, а другі – як клени, а треті – як зимові, засипані снігом,
ялини», – говорить наратор [3, с. 298]. Себе ж головна героїня,
майбутня матір, ототожнює з березою, а свого ненародженого
сина – з маленьким кущем: «А синові руки – як два корінчики, як
дві галузки, як дві гілки маленького кущика, які ворушаться й цвітуть, які неповторно сяють, які течуть двома струмками, так,
як тече пісня, як тече дихання, як тече розумний дух» [3, с. 299].
Цикл оповідань збірки Є. Гуцала «Що ми знаємо про любов»
на воєнну тематику насичено життєствердними та життєлюбними
мотивами, символічними образами, «побожно шанобливим
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ставленням до світу живої природи», у спогляданні якого відкривається істина. В оповіданнях «Лінія оборони», «За билинами
нашого часу», «Озброєні діти», «Де медсестра Клавка?», «Через
Глибівку», «Наречена з Білої Волі», «Меморіал», «Шуточка»
виразно звучить воєнне відлуння, авторську увагу зосереджено на
художньому відтворенні характерів людей повоєнних років.
Наратор – безпосередній учасник подій – відзначає, що в День
Перемоги «... все живе довкола і було втіленням та вираженням
безсмертя» [4, с. 59]. Хід думок головного героя оповідання
«Меморіал» Скубицького є втіленням філософії вітаїзму: «Ніколи
не могла вичерпатись творяща сила цього чорноземного степу ...
ніколи тут не може обірватись життя чи отого полину, що
мерехтить на сонці, ні зникнути тінь шуліки» [4, с. 103]. А Катерина стверджує, що «смерті немає, що небуття не існує
і людям не хочеться вірити в справжність тліну, наперекір
усьому вони вірять у справжність розквіту» [4, с. 103].
Виразні вітаїстичні мотиви були вже помітними в прозі
Є. Гуцала, написаній на початку його письменницького шляху.
Зокрема новелістика 60-х років (зібрана в збірці «Новели»
(1969) – це своєрідна ода життю, яке і «страшне», і «солодке»
водночас, і любити яке слід у всіх його проявах. Так, у новелі
«Таке страшне, таке солодке життя...» провідним засобом характеротворення є антропоморфізація, за допомогою якої розкривається ставлення до життя наратора в особі автора: жити всупереч смерті, здолати її, втекти від неї, як тікає поранений сірий
заєць від мисливців. Природа, зображена в повісті, жива, здатна
думати, сумувати, радіти життю: «Поле, зітхаючи вранці сивими
кучматими туманами, думало, що пора готуватись до перших
морозів...», «Луги, оголені й порожні, сумували за високою молодою
травою...», «...кущі черемхи над річечкою, тонкою, мов веретено,
шкодували, що вони народилися й зросли без крил...» [5, с. 223].
Сірий заєць, як і людина, відчуває гармонію Всесвіту, він «любив
і весну, і літо, й осінь» [5, с. 225]. Йому властиві людські відчуття:
заздрість, сум, страждання, переляк, домінуючим є відчуття страху,
проте взимку він «добродушнішає, заспокоюється, до нього повертається якщо не врівноваженість, то хоча б видимість
спокою і впевненості» [5, с. 225]. Проте під час бігу «замість
страху в його істоті була радість» [5, с. 227], «відчував у собі
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радість од того, що біг і втік, радість життя, гостру насолоду
од відчуття землі під ногами» [5, с. 228]. Письменник у більшості своїх творів відтворює межу, яка відділяє буття від небуття, життя від смерті. Тонке відчуття цієї межі, балансування
героїв на її грані взагалі характеризує весь прозовий доробок
Є. Гуцала. Так, на зайця скрізь чатує небезпека, і все його життя –
боротьба зі смертю. Як зазначає наратор, мисливцям було дуже
шкода «сірого вуханя», який утік від лисиці, проте «нарвався на
їхні постріли» [5, с. 231]. А коли заєць утік, то люди зраділи посправжньому, «що він ще довго любитиме таке страшне –
і водночас таке солодке – життя» [5, с. 232].
У новелі «Сльози землі» (твір певною мірою автобіографічний) в основу сюжетної організації покладено дитячі спогади
наратора про Велику Вітчизняну війну та повоєнні роки, який,
незважаючи на «жорстокі поля, заміновані, переповнені розгубленими набоями, зброєю, поля, де повсюдно можна натрапити
на білий людський череп» [5, с. 100], голод, тяжку працю, не
втратив природного оптимізму, доброти, любові до життя й доброзичливого ставлення до людей. І вже дорослий своїм внутрішнім
зором він бачить барвінок, на якому тремтять краплі роси –
«сльози землі».
Лірико-психологічна манера письма, заглиблення в таїни
душі героїв, поетизація високих почуттів, створення своєрідної
концепції любові – ці та багато інших ознак характеризують
прозу Є. Гуцала 60–70-х років. Письменник прагнув уникати
у своїх творах обов’язкового в літературі тієї епохи соціального
детермінізму, сухого, лаконічного слова, «аскетичної фрази»
(Є. Гуцало). Герої митця, як правило, не відповідали вимогам
соцреалістичного канону. Досліджуючи лабораторію письменника, зокрема прийоми та засоби творення характерів, І. Дзюба
відзначив таку творчу особливість Є. Гуцала: «Він часто бере
одну якусь визначальну рису людини і підпорядковує все її розкриттю. Не весь обсяг людської вдачі і долі, а саме цю рису
(а коли й характер, то через цю рису) та кілька моментів, що її
унаочнюють, трохи й гіперболізують (може, точніше: типізують).
Є тут деяка заданість, «план», почасти буває очуднення, химеризація» [7, с. 17]. Наприклад, творячи образ одного з головних
героїв повісті «Саййора» – заводія й розбишаки Шила, Є. Гуцало
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акцентує інтонації його голосу й таким чином розкриває запальний характер персонажа. Шило «сипле словами, як горохом»
[6, с. 220]; «хутко проказує Шило, наче сухим горохом сипле»,
«тріщить сухий горох у голосі запального Шила»; «похапливий
голосок його тріщить, мов горох у підрешітку з цупкої овечої
шкіри» [6, с. 206].
Літературознавці, зокрема Л. Брюховецька та Ю. Лукін, підкреслюють такі риси художньої індивідуальності Є. Гуцала, як
ліризм, філософічність, поетичність, вторгнення космічного, а над
усім – людяність, тепло серця. Проза Є. Гуцала має глибокий філософський підтекст. У творчому доробку письменника осмислюються такі філософські категорії, як добро/зло, вірність/зрада,
любов/ненависть, порушуються питання сенсу людського існування. Отже, послуговуючись термінологією М. Кодака, відзначимо філософсько-епічний різновид психологізму прози Є. Гуцала
70-х років. У новелах, оповіданнях, повістях письменника органічно поєдналася філософія серця з філософією вітаїзму, філософією
любові. Як правило, виразником ідеї автора є головний герой
твору.
Мотив роду виразно простежується в низці творів Є. Гуцала
й несподівано глибокого філософського звучання набуває в, на
перший погляд, дитячому оповіданні «Дениско і відьма». Образом-символом роду в цьому творі є вишивана сорочка, сімейна
реліквія, яка зберегла тепло рук ще прабабусі Дениски. «Цю сорочку ще моя мати покійна вишивала, земля їй пером. Ти тільки
поглянь, Дениску, бачиш? Хіба це квітка? Це материна душа
цвіте так і сяє, світиться так... Гарну пам’ятку маю, де вже кращу...», – говорить баба Дениски Рудзина [6, с. 102]. У лірико-психологічній повісті «У гаї сонце зацвіло» мотив роду, сенс життя
людського розкривається через нарацію селянки Скелети Воропай: «Дай життя дитині, доглянь, ось. Поховають тебе, то воно
зостанеться – кров твоя, дух твій живий. Неправда, що на тому
світі є рай і пекло, що життя там є. Рай і пекло на землі, а твоє
життя не вмирає, бо в дітях воно, більше ні в чому» [6, с. 196].
Стильовою своєрідністю Є. Гуцала, характерною ознакою
його манери письма є творення наскрізних образів, що притаманне всій прозі письменника. Наприклад, у назву збірки оповідань
для дітей Є. Гуцало виніс образ блакитних овець («Блакитні
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вівці», 1973). У повісті «У гаї сонце зацвіло» (1975) образ дитинства розкривається через уже знайомий читачеві образ блакитних овець, які є його уособленням: «Уявляється тобі дитинство
блакитними вівцями, що промайнули в літній далечині, промайнули,
зоставшись у пам’яті серця, у пам’яті почуттів» [4, с. 134].
Епіграфом до повісті «Саййора» (1980) Є. Гуцало взяв рядки
дитячої лічилки:
Котилася торба з високого горба,
а в тій торбі хліб, паляниця, –
Хто буде жмуриться? [4, с. 206].
Роком раніше (1979) у журналі «Піонерія» була надрукована
невелика повість Є. Гуцала для дітей, і в її назву письменник
виніс слова із лічилки «Котилася торба». Отже, слова й образи
з дитячої лічилки в трактуванні Є. Гуцала є своєрідним кодом,
перепусткою в країну дитинства.
У повісті «Щаслива родина», написаній у співавторстві з Р. Самбуком, стильова манера Є. Гуцала вгадується безпомилково. Саме
його перу належить образ Митрофана Журавля, одного з жителів
селища Сурсько-Михайлівка: «Зморшками помережане високе
чоло, зморшки пролягли на обличчі, під очима в’юняться-павутиняться... З-під старенького капронового бриля сивим туманцем повисає рідке волосся, біла поросль на підборідді, на щоках
теж, наче дрібні краплини живого срібла» (курсив мій. – Н. П.)
[4, с. 14]. Вікова характеристика героя подана типово по-гуцалівськи, із наголосом на провідній рисі зовнішності. Специфічною
ознакою Гуцалового стилю є порівняння окремих рис зовнішності героїв чи їх душевних порухів із туманцем: «Живу по-хутірському, – мовби вибачаючись, говорить Митрофан Григорович, і на його довгих губах тремтить усмішка, і в прибляклих
очах спалахує синюватий туманець» [4, с. 16]. Руки трудівника
письменник традиційно характеризує як шкарубкі: «Всі на вигляд
трудівники, в кожного шкарубкі робочі руки, в кожного в очах
і гідність, і статечність» [4, с. 48].
Витоки образного мислення письменника необхідно шукати
в усній народній творчості, у його прозі відбилося живе народне
поетичне слово, структурним елементом низки творів стали рядки
українських народних пісень, а прислів’я та приказки – атрибутом нарації героїв, як-от: «Малі пташки в гнізді сидять, а великі – з гнізда летять» [4, с. 12] («Весняні святощі трави»), «Ти
йому плюй в очі, а він каже, що божа роса» [4, с. 107] («Любов
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у такому віці»), «Казав глухий – почуємо, казав сліпий – побачимо» [4, с. 185] («Перезва»).
Отже, стильовими особливостями прози Є. Гуцала 70-х років
ХХ ст. є ліризм оповіді, філософічність, уведення вітаїстичних
образів і мотивів, творення наскрізних образів, психологічне
осягнення дійсності. Письменник прагнув уникати у своїх творах
сухості й лаконізму, творячи неординарні характери, максимально зосереджуючись на внутрішньому світі героя, подаючи його
як окремий мікросвіт.
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«СПОВІДЬ ДИТИНСТВА. СТАНЦІЙНІ
ПАСТОРАЛІ» ГРИГОРІЯ ГУСЕЙНОВА:
СИМБІОЗ ХУДОЖНЬОГО
І ДОКУМЕНТАЛЬНОГО

У статті закцентоваио увагу на проблемі кореляції есеїстичних та
белетристичних жанрових парадигм у межах одного тексту. Розглянуто
й проаналізовано специфіку поєднання художніх і документальних елементів
у творі «Сповідь дитинства. Станційні пасторалі» Г. Гусейнова, визначено
його жанрову приналежність.
Ключові слова: жанр, жанрова парадигма, художність, документальність,
художня документалістика, сповідь, пастораль, автобіографія, ретроспекція.
В статье акцентировано внимание на проблеме корреляции эссеистических и беллетристических жанровых парадигм в пределах одного текста.
Рассмотрена и проанализирована специфика сочетания художественных
и документальных элементов в произведении «Сповідь дитинства. Станційні
пасторалі» Г. Гусейнова, определена его жанровая принадлежность.
Ключевые слова: жанр, жанровая парадигма, художественность, документальность, художественная документалистика, исповедь, пастораль, автобиография, ретроспекция.
The attention of the article is accented on the problem of correlation of essay
and genre paradigms within the limits of the one text. The specific of combination
of artistic and documentary elements are analyzed in G. Guseynov’s work «Сповідь
дитинства. Станційні пасторалі». Its genre affiliations is determined.
Key words: the genre, the genre paradigm, the artistic, the documentary,
fiction, the confession, the pastoral, the autobiography, the retrospection.

Сучасній українській прозі притаманний широкий спектр
різножанрових утворень, що оприявнює її експериментальний
характер, а також прагнення авторів вийти за межі одного жанру.
Проблема жанрового коду художнього твору у вітчизняному
літературознавстві на сьогодні ще залишається відкритою, що
зумовлено відсутністю єдиного трактування поняття «жанр». Про
актуальність його осмислення свідчать розвідки сучасних українських літературознавців, присвячені розгляду генологічних концепцій, зокрема: «Український роман: теоретичні проблеми і жанро Скрипник Ю. С., 2012
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ва еволюція» Н. Бернадської, «Жанр і зміст художнього твору як
проблема» Л. Білітюк, «Основи теорії літературних жанрів»
Т. Бовсунівської, «Ідея індивідуальності і природа літературного
жанру» О. Буханенко, «Жанр, жанрова система у просторі літературознавства» Н. Копистянської, «Різноманітні жанрові структури» В. Лесик тощо.
Останніми роками теоретики літератури все частіше звертаються до осмислення поняття художньо-документальної прози,
як-от: Б. Мельничук («Випробування істиною: Проблема історичної та художньої правди в українській історико-біографічній
літературі (від початків до сьогодення)»), З. Шевчук («Клопіт
згадування, або історія в літературі: історичні твори в українській
літературі постмодернізму»), М. Коцюбинської («Історія, оркестрована на людські голоси: екзистенційне значення художньої
документалістики для сучасної української літератури»), О. Галича («Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи», «Документальність – провідна жанрова риса літератури XXI століття») та ін. Важливою стала Всеукраїнська наукова конференція «Документалістика на порозі
XXI століття: проблеми теорії та історії», що відбулася восени
2005 року в Луганському педагогічному університеті, а також
засідання Творчого об’єднання київських критиків Національної
спілки письменників України, присвячене розгляду стану сучасної
художньо-документальної прози [див.: 9]. Проте теоретична база,
націлена на розгляд поняття художньої документалістики, ще не
є повною. Проблема кореляції художнього й документального
в українській літературі актуалізована насамперед появою творів,
які вдало поєднують у своїй структурі художню образність та
історичний фактаж.
Ця стаття на прикладі прози Г. Гусейнова, зокрема його
твору «Сповідь дитинства. Станційні пасторалі», передбачає
розгляд проблеми співіснування художніх і документальних
елементів у межах одного тексту.
Про симбіоз художнього і документального в мистецтві,
а, отже, і в літературі, говорили ще піфагорійці в VI ст. до н. е. як
про вимогу якомога точнішого відображення явищ природи
й подій щоденного життя. Арістотель, наприклад, виокремлює
поняття мімезису (наслідування) й визначає основну функцію
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літератури – відображення об’єктивної реальності. Розуміння
мистецтва слова як творчого перетворення натури сягає часів
Геракліта (V ст. до н. е.), приблизно в цей же час починають
функціонувати поняття «домисел», «вимисел», «фантазія»,
«уява», що дає поштовх до розвитку белетристики [2].
Зв’язок художнього з документальним, безперечно, виявляється і в літературі Київської Русі («Повість минулих літ»,
«Слово о полку Ігоревім»). Давньоукраїнська літературна спадщина є безцінним джерелом документально-художніх творів,
адже література того часу повинна була, перш за все, відображати
реалії доби: культурні традиції, побут і звичаї, історичні події.
Проте тогочасному письменству ще бракувало засобів для
передачі духу епохи, пафосу описаних реалій.
Українська дослідниця Н. Бернадська зазначає, що в часи
Київської Русі відбувається формування сюжетності, тематики
і проблематики творів. Література поступово відходить від однобокого зображення лише історичних подій, набуває художніх
рис [1]. Отже, формується підґрунтя для кореляції документального і художнього в літературі.
Представником художньо-документальної прози в українській літературі XXI ст. є Григорій Джамалович Гусейнов (1950 р. н.),
автор творів, що перебувають на межі жанрів есеїстики й белетристики. Його твори «Незаймані сніги», «Чаша ювеліра Карла
Фаберже», «Сповідь дитинства. Станційні пасторалі», «Господні
зерна» (у десяти книгах), «Тіні забутого парку» (у двох книгах) –
це художньо-документальні полотна, у яких майстерно зображено події української історії, змальовано осіб, які творили вітчизняну культуру, мистецтво, літературу. Його твори відрізняє
колосальний фактаж – історичний, географічний, ідеологічний,
естетичний, – уміння художньо відтворити події минулого, тонке
заглиблення у психологію персонажів.
На перший погляд сюжети, до розгортання яких удається
прозаїк, є нескладними, їхню основу складають реалії певного
часового проміжку. Проте манера письма, композиція творів,
накладання в межах одного тексту декількох жанрових парадигм
оприявнюють постмодерну стильову тенденцію в його творчості.
Сюжет твору «Сповідь дитинства. Станційні пасторалі»
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Г. Гусейнова ґрунтується на автобіографічних подіях. У ньому
описано життя українських, молдавських, єврейських, польських
родин, які свого часу проживали на території Кіровоградщини.
Прикметно, що національна належність у творі не акцентується –
важливими є лише долі людей, які жили й розбудовували країну
разом. Автор чітко не окреслює часовий проміжок: відсутність
точних дат веде до абстрагування описуваних подій, відкриває
простір для фантазії. Проте досить детально подається просторова характеристика оповіді: наведено географічні назви реальних
населених пунктів, назви вулиць, річок (Синюха, Південний Буг),
що, на нашу думку, підкреслює документальну наснаженість твору.
Хоча у пролозі «Сповідей...» автор наголошує на тому, що не
збирається «дотримуватися тільки документальних, звірених
фактів» [3, с. 3], усе ж у головному героєві (а ним є оповідач)
виявляються біографічні збіги з життям (дитинством і роками
юності) письменника.
У творі детально описано долі людей і події, які закарбувалися в пам’яті оповідача, а також його дитячі бажання, мрії,
фантазії (Я з певного віку (коли блискуча перспектива неодмінно
стати льотчиком уже почала тьмяніти) мріяв вчитися на
залізничника. І (нехай читач не поцінує це як хвалькуватість) ним
таки став [3, с. 57]; Узяв би мене Стьопа бити в барабан, –
страждав я, не уявляючи, що барабан у духовому оркестрі – це
своєрідне серце [3, с. 13–14]), вдається до опису дитячих страхів,
які сьогодні здаються йому вельми іронічними й гіперболізованими (Я завжди боюсь проходити повз Ревівський двір... Долаю все
це герасимівське начиння швидко, на одному подихові: мало не
лусне мені серце, так його розпирає дитячий страх [3, с. 33–34]),
пригадує перше кохання.
Завдяки суб’єктивній оцінці описуваного, наявності великої
кількості авторських коментарів, реалістичних образів «Сповідь
дитинства..» сприймається як автобіографічний твір (що підкреслено й назвою). Автобіографізм виявляється майже в усьому:
у характері героя, його почуттях, що викликані певними подіями
з минулого, спогадах про дитячі роки: «...був я, очевидно, зважаючи на свої потужні східні гени, дитиною норовливою» [3, с. 74].
Автобіографічними є, зокрема, епізоди, де описується арешт
батька, його перебування в двох концентраційних таборах, зустріч
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з матір’ю головного героя, історія їхнього сімейного життя:
«Подробиць знайомства моїх батьків я не знаю. Боюсь, що
чогось надто романтичного в ньому не було. Зустрілося двоє
бездомних, не надто молодих і не особливо щасливих, одиноких
людей зі скаліченою, спотвореною війною молодістю» [3, с. 94].
Життєвоподібною є історія присвоєння імені автобіографічному
героєві-оповідачу твору, якого хотіли назвати Василем, але
помилково назвали Григорієм: «Батько, як йому здавалося, чітко
й зрозуміло проказував: «Василь», але його ніби не чули... Діалог
міг перерости в конфлікт. І тоді, порадившись, паспортистка
на свій страх і ризик записала мене Григорієм» [3, с. 102].
Попри велику численність автобіографічних епізодів, деталей, фактів, у пролозі письменник застерігає читача, що описані
події не потрібно сприймати однозначно, ототожнюючи їх з долею автора, тим самим він вдається до прийому містифікації.
«Сповідь дитинства...» починається з фрагменту, написаного
віршованою прозою за принципом потоку свідомості:
А може, все це мені лише снилося?
Й ніколи в світі не існувало степової
залізничної станції. Ніхто вже цього не підтвердить,
ані заперечить. Бо і в живих людей тих давно немає,
й усе переплелося, переплуталося, перемінилося,
зібгалося, розрівнялося та розвіялося чимось світлим
і хвилюючим у моїй недосконалій пам’яті [3, с. 3].
У цих рядках поставлено під сумнів реальність зображених
подій, підтвердити які може лише оповідач, але його суб’єктивне
бачення їх має зближуватися з уявою і фантазією. Фрагмент, на
нашу думку, можна вважати ключем до розуміння Г. Гусейновим
художньої документалістики як діалектики між правдою і вимислом. Якщо про правду свідчить лише суб’єктивна свідомість
і суб’єктивна пам’ять, то автоматично вона – правда – уже не
може претендувати на статус об’єктивної реальності.
Біографічні елементи у творі тісно переплетено з художніми,
через це жанр твору сприймається неоднозначно, проте вважаємо, що розглядати його потрібно в руслі художньої прози. Адже
художність у ньому є домінантною рисою, що зумовлено наявністю пейзажних описів, ліричних відступів, пов’язаних зі спогадами головного героя, уведенням до канви тексту легенд, переУкраїнський смисл, 2012, № 2
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казів і фантастичних історій, створення портретних характеристик персонажів твору тощо. У портретних характеристиках героїв
(Степана Капельдудки, Вані Кузьменчишина, бухгалтера Петренка, дядька і тітки Гарбузів, Мишка Кльопки, діда Ониська та
багатьох інших) використано влучні (часто дотепні) порівняння,
метафори, епітети, передана індивідуальна манера їх мовлення.
За допомогою цих прийомів вдало відтворено їхню психологію
і життєву позицію. Ось як автор описує керівника духового оркестру Стьопку Капельдудку: «... це літня, шкіра та кості,
добряче зігнута життям людина, штатний станційний кларнетист... він – худий-худющий, як висохла вишнева тріска для розпалок, чимось схожий на свій же кларнет...» [3, с. 9]. Художньо
зображено образи матері й батька, образ бабусі, детально
відтворено її хутір, де в дитинстві часто бував головний герой.
Змістовою домінантою «Сповіді дитинства...» Г. Гусейнова
є не просто спогади про минуле, а історія становлення особистості. Автор не випадково звертається до опису дитинства: саме
в цей період пам’ять вбирає й закарбовує важливі миті, які стали
ключовими для формування особистості головного героя. Описуючи звичайні (буденні) події, долі людей, які залишилися в пам’яті,
письменник намагається дати відповідь на питання, що для нього
цей світ – «... пастка чи притулок? Бездонний космос чи страхітлива темна нора? Виснага чи ситі забаганки? Напасть чи талан?»
[3, с. 53]. Проте, за словами оповідача, точно відповісти на це
питання він не може й сьогодні.
З огляду на поєднання в тексті «Сповіді дитинства...»
есеїстичних та белетристичних елементів його жанрова характеристика є неоднозначною. Автор визначає жанр уже в назві
твору – «станційні пасторалі». Як відомо, пастораль – «невеликий
за обсягом художній твір, де мовиться про цноти сільського
життя на лоні природи, підкреслюється стилізація простоти»
[5, с. 524–525]. Григорій Гусейнов до певної міри переосмислює
жанр пасторалі, проектуючи його на місцевість, де знаходиться
залізнична станція. Проте етимологічна функціональність цього
поняття не змінюється, адже твір «Сповідь дитинства...» насичений пейзажними замальовками, у структурі тексту переважає
опис українського степу, що є макрообразом, набуває символічних рис. Залізнична станція й український степ – це своє216
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рідний мікросвіт, де вирує життя, формуються характери, вирішуються долі персонажів твору. Кожен з описуваних героїв
тісно пов’язаний із діяльністю залізниці: живе біля неї чи працює
там. Тобто образ залізничної станції постійно в полі зору читача:
«А замість них [сліз замилування дитинством] буде – велика вузлова
залізнична станція в несходимому, наскрізь перепаленому
золотим сонцем, південноукраїнськім степу, що простягся між
славними ріками Ташликом, Синюхою та Південним Бугом»
[3, c. 128]. Образ залізничної станції стає у творі й місцем розгортання подій, і певною психологемою, адже впливає на свідомість та підсвідоме головного героя. Його пам’ять зафіксувала
події, пов’язані із життям станції, тому що саме тут він проводить
найбільше часу, тут проходить його дитинство й зароджується
дитяча мрія стати залізничником, що дозволить побачити цікаву,
ще зовсім не пізнану реальність. Станційний світ – це відокремлений мікрокосм, де сформувалися автентичні закони, звички,
традиції, що підкреслює його самодостатність. Риси жанру
пасторалі особливо простежуються в тих епізодах, де описано
пейзажі і станційне життя головного героя та інших персонажів
«Сповідей дитинства...».
У назву твору винесено також жанрове маркування – «сповідь»,
що передбачає суб’єктивацію, психологізм оповіді, використання
прийому ретроспекції, який стає у тексті домінантним. Розповідь
пронизана тонким ліризмом, теплою іронією, що викликані зверненням до подій дитинства.
Риси сповідального жанру простежуються на композиційному рівні: нарація набуває монологічної форми, діалоги у творі
відсутні. Виявляються вони і в звертаннях, адже він неодноразово
звертається до читача, акцентуючи увагу на ключових моментах
розповіді (А проте, любий мій читачу; жодних сліз безоглядного
замилування дитинством у цій книжці тобі від мене не дочекатися
[8, с. 36]; Читач не надто молодий, а отже, умовно кажучи, мій
ровесник чи майже одноліток, безумовно пам’ятає ці дешеві
видання...» [3, с. 62]). Таким чином, відбувається своєрідний діалог
між автором і читачем.
У «Сповідях дитинства...» привертають увагу описи реалій
доби, що, безперечно, є характерними для жанру сповіді. Оповідь
досить часто змінює чуттєву тональність: від піднесено іронічної
до драматично занепадницької. Останнє, зокрема, стосується тих
Український смисл, 2012, № 2
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епізодів, де письменник торкається теми голодомору та післявоєнних років.
Удаючись до прийому ретроспекції, притаманного жанру
сповіді, Г. Гусейнов намагається якнайточніше описати український побут, звичаї і традиції, які існували в часи його дитинства.
У контексті українського ментального світовідчуття сприймаються образи хати, родини, хліба, образи матері й бабусі. Образ
вікна, який неодноразово повторюється в тексті, теж має символічний зміст. Вікно – це провідник між рідною оселею та ще не
збагненим до кінця оточуючим світом: «Задумливе сонце неквапом переставляє на віконному склі ніжки-промінчики... В нашій
хаті на дві кімнати троє крихітних вікон» [3, с. 7]. Тож недаремно
увагу акцентовано на деталі зображення головного героя саме біля
вікна, де він роздумує над важливими у його житті питаннями.
Григорій Гусейнов звертається і до фольклорних жанрів,
у яких домінують художній вимисел, фантазія, уява. Вагому роль
у структурі тексту «Сповідей...» відіграють легенди, містичні розповіді про персонажів твору чи про відомих історичних осіб, наприклад, Максима Залізняка чи Нестора Махна. З постаттю останнього, зокрема, пов’язана історія одруження з Галиною Кузьменко.
У творі «Сповідь дитинства. Станційні пасторалі» Г. Гусейнова поєднано есеїстичні (біографія, автобіографія, сповідь) та
белетристичні (пастораль, роман) жанри. Автобіографізм тісно
переплітається з художнім вимислом, зумовлюючи неоднозначність змісту твору. За стильовими ознаками його можна віднести
до художньо-документальних творів, у яких художність домінує.
З огляду на велику кількість персонажів, широке наративне тло,
кількість сюжетних ліній, суб’єктивізм, ліризм оповіді «Сповідь
дитинства...» Г. Гусейнова можна охарактеризувати як автобіографічний роман, у якому присутні елементи сповідального
жанру та жанру пасторалі, які, безперечно, є важливими при
творенні змісту й композиції.
1.

218

Бібліографічні посилання
Бернадська Н. Літературні джерела українського роману
в давньому письменстві / Бернадська Н. // Український роман:
теоретичні проблеми і жанрова еволюція. – К.: Академвидав,
2004. – С. 13–35.
Український смисл, 2012, № 2

«Сповідь дитинства. Станційні пасторалі»

2.

3.
4.

5.

Галич О. Документальність – провідна жанрова риса літератури XXI століття / Галич О. // Таїни художнього тексту
(до проблеми поетики тексту): [зб. наук. праць / наук. ред.
Н. І. Заверталюк]. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. –
Вип. 3. – С. 9–15.
Гусейнов Г. Станційні пасторалі. Сповідь дитинства / Гусейнов Г. – Кривий Ріг: Акта, 2005. – 549 с.
Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси:
екзистенційне значення художньої документалістики для
сучасної української літератури / Коцюбинська М. – К.: Вид.
дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 70 с.
Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К.: Академія, 2007. –
752 с.

Український смисл, 2012, № 2

219

ВІДОМОСТІ ПРО
ПРО АВТОРІВ
АВТОРІВ
ВІДОМОСТІ
Баракатова Неоніла Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: морфологія сучасної української літературної
мови, стилістична морфологія.
Баранник Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: граматика, граматична стилістика української
мови.
Білоусова Ольга Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: граматична система української мови.
Ганжа Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: фразеологія сучасної української мови, стилістика і культура української мови.
Голікова Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара, директор Центру історії та розвитку української мови.
Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, сучасні синтаксичні теорії.
Гурко Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: термінологія української мови.
Єрьоміна Оксана Володимирівна – аспірантка кафедри української мови
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: лексикологія, ономастика, антропонімія.
Зайцева Вікторія В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: лексикологія і семасіологія сучасної української
мови.
220

Український смисл, 2012, № 2

Кедич Тетяна Володимирівна – аспірантка кафедри української мови
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: фразеологічна система української мови, її трансформація в художньому тексті.
Ковальчук Микола Савелійович – кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри української мови Дніпропетровського національного
університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: мова засобів масової інформації.
Корнілова Катерина Олександрівна – викладач кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: інтерпретація творчості Павла Загребельного.
Корольова Валерія Володимирівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: актуальні проблеми лексикології сучасної української мови.
Кропивко Ірина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: мікро- і макропоетика сучасної літератури.
Лощинова Інна Сергіївна – аспірантка кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: лексикологія, інноваційні процеси в сучасній
українській мові.
Ляшенко Олена Володимирівна – здобувач кафедри перекладу Дніпродзержинського державного технічного університету.
Коло наукових інтересів: мовна комунікація, когнітивна лінгвістика, міжмовна комунікація.
Мамчич Інна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: історія української літературної мови, лексикологія і семасіологія.
Михненко Ольга Анатоліївна – аспірантка кафедри української мови
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: інноваційні процеси в сучасні українській мові.
Олійник Наталія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Дніпропетровського національного
університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: сучасна українська повість.
Український смисл, 2012, № 2

221

Онищенко Геннадій Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: мова фольклору.
Полохова Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: індивідуально-авторська манера письма Євгена
Гуцала.
Поповський Анатолій Михайлович – доктор філологічних наук, професор кафедри мовної підготовки Дніпропетровського університету внутрішніх справ.
Коло наукових інтересів: історія української мови.
Рибалка Ярослава Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: історія української мови.
Скрипник Юлія Сергіївна – пошукувач кафедри української літератури
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: жанрова парадигма української прози ХХ–ХХІ ст.;
художня документалістика у вітчизняному прозовому дискурсі.
Тараненко Ксенія Володимирівна – аспірантка кафедри української мови
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: контрастивні відношення в лексичній системі
української мови.
Шевченко Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: експресивний синтаксис.
Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор
кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: теоретичні проблеми загального мовознавства.

222

Український смисл, 2012, № 2

ЗМІСТ
ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
Н. А. Баракатова
Прояви лексико-граматичної інтерференції
у книжних стилях української мови ..................................................3
О. Ю. Баранник
Кореляція як вид синтаксичного зв’язку між компонентами
апозитивного словосполучення .......................................................11
О. І. Білоусова
Проблемні питання лінгвістики текстів українського
законодавства ....................................................................................17
С. А. Ганжа
Ад’єктивні фразеологізми листовної спадщини
в аспекті національної ментальності ............................................25
Н. С. Голікова
Мовний етикет у художньо-літературному дискурсі.................32
О. В. Гурко
Основні способи словотворення в терміносистемі
графічного дизайну ..........................................................................39
О. В. Єрьоміна
Лінгвістичні засади вивчення прізвищ української мови............47
В. В. Зайцева
Метонімія як композиційна структура газетного заголовка ....54
Т. В. Кедич
Структурні типи фразеологізмів, організованих за моделлю
речення, в історичній прозі другої половини ХХ століття............62
Український смисл, 2012, № 2

223

М. С. Ковальчук
Трансформація фразеологізмів у газетних заголовках ........ 74
В. В. Корольова
Аксіологічна лексика української мови
як засіб соціокультурної ідентифікації особистості.................. 82
І. С. Лощинова
Оказіональні іменники в поезії Лесі Степовички,
Віктора Коржа, Сергія Бурлакова.................................................. 89
О. В. Ляшенко
Фразеологічна експлікація концепту «жінка»
в українській та російській мовах.................................................. 98
І. П. Мамчич
Прикметникова синонімія в романі Олеся Гончара
«Циклон»............................................................................................. 104
О. А. Михненко
Метафора в рекламному тексті вулиць
м. Дніпропетровська ...................................................................... 115
Г. А. Онищенко
Іншомовні слова в наукових творах Івана Огієнка
(Митрополита Іларіона)................................................................. 124
А. М. Поповський
Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка ................................. 132
Я. І. Рибалка
Експресивно-синтаксичні засоби
в поезіях Ганни Світличної .......................................................... 141
К. В. Тараненко
Теорія протилежності та антонімічності
як лексико-семантичних категорій ............................................. 149
Т. В. Шевченко
Редуплікація як засіб вираження авторської модальності
у творах Юрія Кириченка ............................................................. 158
Ю. О. Шепель
Соціо- та психолінгвістичні методи сучасних досліджень..... 166
224

Український смисл, 2012, № 2

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
К. О. Корнілова
Жінка як символ життя у творі Павла Загребельного
«Юлія, або запрошення до самовбивства»...............................173
І. В. Кропивко
Рецептивна специфіка організації оповіді в циклі оповідань
для дітей «Дивні дні Гані Грак» Любка Дереша .........................181
Н. П. Олійник
Своєрідність української повісті
з «локальним» типом сюжету ......................................................194
Н. В. Полохова
Стильові особливості прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст. ........202
Ю. С. Скрипник
«Сповідь дитинства. Станційні пасторалі» Григорія Гусейнова:
симбіоз художнього і документального .....................................211
Відомості про авторів .....................................................................220

Український смисл, 2012, № 2

225

Наукове видання

Український смисл
№ 2’ 2012
Збірник наукових праць
за редакцією д-ра філол. наук, проф.
А. М. Поповського
Українською мовою
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
ДП № 1369-104Р від 08.02.2007

Відповідальний за випуск К. О. Біла
Оригінал-макет К. О. Біла
Коректор І. П. Мамчич
Технічний редактор О. Є. Капуш
Підп. до друку 24.10.12. Формат 60х841/16.
Ум. друк. арк. 11,38. Тираж 100 пр. Зам. № 1012-02/1.
Видавець та виготовлювач СПД Біла К. О.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи ДК № 3618 від 06.11.2009
Надруковано на поліграфічній базі видавця Білої К. О.
Поштова адреса: Україна, 49087,
м. Дніпропетровськ, п/в 87, а/с 4402
тел. +38 (067) 972-90-71

226

Український смисл, 2012, № 2

