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 Історія та філософія науки 
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Rachuk Svyatoslav. The features of historiosophical thought in the works of H. Skovoroda. Objective.  The object of 

the research is the historical knowledge in the context of the works of Hryhoriy Skovoroda and the definition of their features. 

Purpose. It consists of several aspects. First is the study of the features of H. Skovoroda’s creative heritage. Secondly, the identi-

fication of peculiarities of H. Skovoroda's historiosophical views in the context of his works. Third, to draw the conclusion about 

the little-known aspects of historiosophy in the works of H. Skovoroda. Relevance os the study. Due to the expansion of the 

field of historical research and the further necessity of creating theoretical knowledge, there is a need to research the insufficient-

ly explored aspect of the work of H. Skovoroda – namely the interpretation of the historical process. Scientific novelty: The 

article for the first time explores the historiosophical views of H. Skovoroda. The main aspects of which are the attraction of 

views to ancient and early Christian philosophers, the presence of Neoplatonism, religiosity, and the gravitation to the Christian 

interpretation of history. Source base: Fundamental studies of G. Skovoroda's work are represented by the works of D. Chizhev-

sky, L. Ushkalov, V. Shinkaruk, M. Bartolini, V. Lisov, M. Popovych, V. Shayan, V. Gotsulyak, G. Khotkevych, Y. Pavlenko 

and others. Research methods are such as: analysis and synthesis, deduction and induction. Conclusions. The phenomenon of 

history for the wandering philosopher is ambiguous and non-linear. The relevance of the events of the past for H. Skovoroda is 

determined by the presence of revelations, which, unlike the material world, are eternal and unchanging. Full of Christian ideals it 

demonstrates the interpretation of history as a directed movement with the clear goal - the end of the world. However, the ulti-

mate goal, according to the philosopher, is the spiritual self-knowledge of a person. The consequence of this knowledge is the 

formation of moral guidelines, according to which a person must live his life. As in Christianity, so in the work of H. Skovoroda, 

history has its end, but in the first case, it is a metaphysical idea, and the Ukrainian philosopher has a complete life-affirming 

moral position.The purpose of which is self-knowledge through the frame of the historical process, where the latter forms the 

moral and gross qualities of both the individual and the whole nation. 
Keywords: Hryhoriy Skovoroda, Historical knowledge, archetypes, symbols. 

Вступ. Багатогранність творчості Г. Сковороди 

важко переоцінити. Його ідеї вплинули на формування 

різних царин інтелектуальної діяльності, зокрема 

філософії, педагогіки, літератури, мистецтва та релігії. 

“У Сковороди, дійсно, не бракує теоретичної філософії 

– зауважує Д. Чижевський, – де в чому її проблеми 

освітлені дуже детально й уважно, але завершення 

системи його думок є безумовно релігійно-моральне”1. 

Ядром інтелектуальних напрацювань українського 

філософа стала морально-вольова проблематика. 

Історіографія питання. Спосіб, у який Г. Сковорода 

викладав свої філософські погляди, був неоднозначний: 

“Розчинивши філософію в життєвому чині, Сковорода 

не покладав занадто вже великої ваги на теоретичне 

оброблення, формальне усталення, систематизування 

своїх філософічних ідей”2. Для українського філософа 
виявом любові до мудрості  було саме життя та спосіб, у 

який людина його проживає. “Життя є філософія і 

філософія є життя”3 – зазначав Д. Чижевський, 

характеризуючи творчість Г. Сковороди. Трактування 

філософії у формі морального імперативу життя було 

частково наслідуваним від античних мислителів, 

зокрема кініків, для яких воно ставало тією основою, на 

якій  філософія себе найперспективніше  виявляє. “По-

перше, основні шукання мислителя зосереджені не в 

сфері гносеології чи логіки, і навіть не в натурфілософії, 

а в філософії людини і його теоретичні здобутки слід 

шукати саме тут”4.  

Центральна проблематика Г. Сковороди полягає в її 

соціально – антропологічній спрямованості. “У 

Сковороди на першому плані – людина, етико-

гуманістичні проблеми”5. Однак, окрім приведення 

своєї філософії у відповідність до життя, у Г. Сковороди 

відсутня чітка термінологія, роль якої виконує 

символіка. “Кожен символ, – пише Д. Чижевський, – (як 

це було і в досократиків) не має у нього твердого, 
певного усталеного, різко обмеженого значіння, а має 

певну множинність значінь, межі значености яких 

почасти суміжні одна з одною, почасти 

перехрещуються, почасти цілком ріжні…”6. Відсутність 

1 Chizhevsky D. І. Filosofski tvory u chotyrokh tomakh [Philosophical works in four volumes], Kyiv: Smoloskyp, 2005, Vol. 1, P. 36  

[in Ukrainian]. 
2 Ibidem, Р. 35. 
3 Ibidem. 
4 Shynkaruk V.I. Filosofiia Hryhoriia Skovorody [Philosophy of Hryhoriy Skovoroda], Kyiv: “Naukova dumka”, 1972, P. 198 [in Ukrainian].  
5 Ibidem, Р. 121.  
6 Chizhevsky D. І. Filosofski tvory u chotyrokh tomakh [Philosophical works in four volumes], Kyiv: Smoloskyp, 2005, Vol. 1, P. 37  

[in Ukrainian]. 
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однозначної термінології призвела до відсутності чіткої 

однорідної філософської системи. Одні й ті ж самі 

терміни позначають різні аспекти філософії, відмінності 

між ними немає, чим і зумовлена неоднозначність 

теоретичних висновків. З іншого боку, це надає його 
світоглядним ідеям статусу “антропологічної істини”, 

тобто тієї, яка змінюється з плином часу. У цьому 

аспекті філософія життя Г. Сковороди намагається 

передати смисл життєвих дій людини у відповідності з 

духовно-вольовими якостями.   

Для кращого розуміння феномену “історії” в 

творчості Г. Сковороди важливо тлумачити його 

символи згідно з поглядами самого мандрівного 

філософа. “Щоб правильно зрозуміти філософа, треба 

знайти його спосіб висловлювання”7. Основними 

способами висловлювань є широке застосування 
метафор, алегорій, символів та архетипів. Використання 

символічної та алегоричної мови у Г. Сковороди – 

методологічно обґрунтована світоглядна  позиція, що 

формується через християнський дуалізм. “Всі слова є 

багатозначними, оскільки вони пов’язані з 

позначуваними ними предметами різними способами, 

різними видами відношень. Ці види відношень між 

словами і предметами, які вони позначають, читач може 

зрозуміти правильно або не правильно. Правильно 

зрозуміти – це значить вміти правильно пов’язати слова 

з тими предметами, з якими їх пов’язав той, хто пише. 
Не розуміти – значить не знати, з якими елементами 

дійсно пов’язане прочитане або почуте слово”8.  

Одним із ключових підходів до тлумачення 

символів Г. Сковороди є антитетика, “себто стремління 

відкрити в дійсному бутті протилежні означення, 

“протиріччя”9. Філософ намагається віднайти істину 

завдяки “відкриттю” протилежностей. “Найповніше 

розвинена антитетика “Єдиного”, яке є “можливість 

усього” і чиста реальність, причина і ціль, нерухоме і 

рухоме, повнота буття і одночасно – “небуття”, “ніщо”, 

бо воно не має ніяких певних, сталих ознак, ніякого 
конкретного змісту”10. Для українського мислителя 

єдність розкриває основу світу. З іншого боку, це 

зближує його світогляд із  філософією Геґеля, для якого 

рушійною силою всього сутнього постає “єдність і 

боротьба протилежностей”.  

Як зауважує Д. Чижевський, “Основна тема 

метафізики Сковороди теж антиномічна, – все в світі, на 

його думку, по природі подвійне. Сковорода, 

розглядаючи  світ в цілому – цілокупність усього буття, 

а далі – обидва боки цієї єдності буття – матерію і Бога, 

відкриває усюди сполучення протилежностей”11. 
Символізм Г. Сковороди спрямований на 

антропологічний складник, а не на гносеологічний. 

Суперечність у Г. Сковороди виявляється не тільки у 

сфері логіки, але й в бутті як такому. “Для нього [Г. 

Сковороди] цілий світ наскрізь є просякненний 

антитезами”12.  
Оскільки Г. Сковорода був глибоким вірянином, це 

відобразилося на філософських засадах тлумачення 

історії. Д. Чижевський зазначав, що історія поставала у 

формі замкнутого циклу: “Колобігом є весь розвиток 

людської історії”13. Образ “кола” був центральний не 

тільки в історичному пізнанні, а й у всій  

інтелектуальній діяльності Г. Сковороди. “Образ кола 

колеса, кільця, кулі (що є і у Прокла, а натяки на нього 

вже є і в досократиків) є один із найцентральніших”14. 

Двоїстість буття у творчості філософа фундаментальна, 

а отже історичний процес для Г. Сковороди поставав 
закільцьованим образом, який у собі містить 

діалектичний розвиток. “Сковорода – один із 

найпізніших представників традицій античної та 

християнської “діалектичної” методи”15.  

З іншого боку, Г. Сковорода  поєднував часто 

непоєднувані образи так:  “факт використання образу 

Епікура як прообразу Христа цілком укладається в 

рамки ренесансної та барокової естетики, прийнятної 

для католицизму та українського православ’я”16. Життя 

людини постає “як шлях, яким згідно з християнством 

іде кожна окрема людина, – через смерть до життя, 
через вмирання до воскресіння”17.  

Наслідуючи античну традицію пізнання, зокрема 

платонівську ідею анамнемзису, дослідник філософії Г. 

Сковороди конкретизує головну думку: “Де твоя 

пам’ять? У тобі. Що вона пам’ятає? Усе”18.  

Український філософ наслідував як античні основи 

філософії, так і погляди на історію. “В свідомості 

Сковороди чільне місце посідала мрія про щасливе 

життя людства. Це спонукало його думку звертатися до 

легенд про той золотий вік людства, який легенда 

приписує минулому, і до образу первісної людини, якій 
була чужа відданість злій волі”19. На думку філософа, 

первісні люди, жили в цілісності з природою та мали 

тільки добро в собі. І лише з плином часу людина 

деградувала та відійшла від Бога, заплутавшись у собі, 

що й породило її злу частину. “Подібним чином душа 

містить у собі спотворений –образ божественного: вона 

не є Бог, та все ж має здатність прийняти Його, долаючи 

відстань між стадією образу і стадією подоби через 

центротяжний рух, передбачений категорією духовного 

поступу”20. В. Шаян зазначає: “Світ спить, 

простягнувшися, глибоким, непробудним сном, а 
настановки, що пасуть Воїна Божого, не тільки не 

7 Shynkaruk V.I. Filosofiia Hryhoriia Skovorody …, op. cit., P. 187 [in Ukrainian].  
8 Ibidem, Р. 186. 
9 Chizhevsky D. І. Filosofski tvory u chotyrokh tomakh [Philosophical works in four volumes], Kyiv: Smoloskyp, 2005, Vol. 1, P. 38 [in 

Ukrainian]. 
10 Ibidem, Р. 39. 
11 Ibidem, Р. 44. 
12 Ibidem, Р. 44. 
13 Chizhevsky D. І. Filosofski tvory u chotyrokh tomakh …, op. cit., Vol. 1, P. 42 [in Ukrainian]. 
14 Ibidem, Р 43. 
15 Ibidem, Р. 43. 
16 Popovych M. V. “Hryhorii Skovoroda na tly filosofsko-relihiinykh rukhiv svoiei doby” [Gregory Skovoroda on the bodies of philosoph-

ical and religious movements of his time], Naukovi zapysky, Vol. 22, P. 94 [in Ukrainian]. 
17 Chizhevsky D. І. Filosofski tvory u chotyrokh tomakh …, op. cit., 5, Vol. 1, P. 49 [in Ukrainian]. 
18 Ibidem, Р. 49.  
19 Shynkaruk V.I. Filosofiia Hryhoriia Skovorody …, op. cit., P. 297 [in Ukrainian].  
20 Shayan V. Vira predkiv nashykh [Faith of our ancestors], Kanada, 1987, P. 497. 
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пробуджують його, а ще й до сну заколисують: “Спи, не 

бійся, місце безпечне, чого лякатись”21. Для мандрівного 

філософа історія людства – це віддалення від духовного 

та наближення до матеріального життя, яке є нічим 

іншим, як швидкоплинним, та таким, що не варте уваги. 
Підтвердженням цього є фрагмент дослідження М. 

Грація. “У віршованому творі, надісланому 

М. Ковалинському в жовтні 1762 р., поняття quies 

включено у ланцюг іменників, який містить otiaі 

suavisἀπραξία, в розумінні захисту від «хвиль» мирських 

турбот: «Atsecuraquies, atbonasanitas Mentiscompositæ 

dulciaqueotia […] Αὐτάρκειαsolers,suavisἀπραξία (Vacatio 

аne goti js mundanis, cuiop poniturtumultus, aestus, 

negotiorumundæ)” (ПЗ II, 235). Отже, в одному 

семантичному середовищі опиняються терміни, які 

означають здійснення руху створіння у напрямі до більш 
автентичного Буття [securaquies] іпроцесс[dulciaqueotia, 

suavisἀπραξία], який має привести до участі в 

божественному “спочинку” [quies] завдяки правильному 

modus vi ven di, тобто позбавленому прагматичного 

вимір у negotium”22. Відсутність прагматичного модусу, 

на думку філософа, сприяє спрямованості особистості 

на божественний спочинок.  

Духовне життя основне в існуванні як окремої 

людини, так і цілої нації.  “Це, отже, – зазначає В. Шаян, 

– Великий Учитель цілої нації, один із тих, що творять її 

історію”23. Мандрівний філософ не тільки усвідомлював 
доконечність духовного Відродження, а й сам його 

творив засобами інтелектуальної діяльності. “Більшість 

цих творів за своєю жанровою природою належать до 

так званих “Сократівських» діалогів”24, – зауважує 

Л. Ушкалов. Неоднорідність філософування 

мандрівного філософа подекуди призводять до 

неоднозначних висновків у дослідників його творчості. 

“Прикметне для Сковороди органічне поєднання поезії, 

філософії, богослов’я й релігійно-містичних розважань, 

антитетично-символічний спосіб думання та деякі інші 

обставини спричинилися до того, що його основні ідеї 
викликали чимало різноманітних, інколи – цілком 

протилежних, міркувань і присудів”25.  

З плином часу Г. Сковороду стали цікавити не 

тільки духовні практики, а й життєвий світ людини. 

“Треба виплекати в людині світосприймання, 

спрямоване на ці основні духовні цінності. Це основа 

творення характеру, основа виховання людини”26. 

Первинність духовності над матеріальним повинні 

виховуватися з дитинства. “Сковорода надзвичайно 

високо цінує виховання, яке слідує природі й учителя як 

помічника природи. Але, за Сковородою, природа є 
Богом, то найголовніше для людини у навчанні – 

пізнати себе, розкрити свою божественну природу”27.  

Духовність у Г. Сковороди тісно переплетена з 

моральною поведінкою людини. “Переміщення центру 

філософських пошуків з розробки морально-практичних 

принципів життєвої поведінки на розв’язання 
філософсько-етичних проблем”28. Для Г. Сковороди 

основою людини, що відрізняє її від інших видів 

матерії, є духовність. “Поняття “природи людини” в 

етичному аспекті науки Сковороди в’яжеться 

нерозривно з поняттям «правдивого чоловіка, або 

“духовного чоловіка”29.  

Морально-практичний вимір, представлений у  

Г. Сковороди, “в основі якого лежить бажання 

оволодіти світом, чи здобути владу над іншими людьми 

ціною зневажання моральних законів та принципів, 

приречена на невдачу”30. Об’єднання нації, народу, 
етносу людства можливе лише навколо доброго, 

морально-вольового первня. Ідеалом цього є Царство 

Боже до якого спрямовується все людство.  Людина як 

моральна істота може пришвидшити історичний хід 

людства завдяки самопізнанню, яке для мандрівного 

філософа визначалось як пізнання Бога. “Український 

філософ – зазначає Є. Скрипник, –  розробив концепцію 

троїстого самопізнання, тобто себе як особи, як 

громадянина та власне людини”31.  

Самопізнанням для Г. Сковороди є процесом, 

завдяки якому людина повинна творити своє щастя та 
історію. Адже все що потрібно для цього, перебуває в 

самій людині, її внутрішній світ настільки 

багатогранний, що потребує наукового вивчення не 

менше, ніж зовнішній природній світ. Понад те, 

звертання до внутрішнього світу Г. Сковорода вважає 

важливішим, ніж звернення до зовнішнього. 

“Г. Сковорода закликав людину увійти в себе, пізнати 

свою суть, а не тінь, пізнати вічне в собі, не спочивати 

на лаврах досягнень, а безперервно працювати для того, 

щоб увінчати земне й дочасне – вічним нетлінним 

щастям”32. Життя, на думку філософа, призначене для 
пізнання вічних, справжніх ідей, а не матеріального, 

примарного світу.  

Г. Сковорода наслідував ідею платонізму про 

двоїстість світу. Яка складається із речей та ідей: “Світу 

машину хоч видно, проте це – лиш сон і примара. Світу 

реальність завжди схована в назві його”33. Це 

підтверджує думку про пріоритет духовного над 

матеріальним.  

Бачення історичного процесу у Г. Сковороди 

перегукувалось із творчістю неоплатоніків: “Те 

“сьогодні” [hodie; день], яке може, за словами 
письменника, принести людині щастя, не є, звісно, 

21 Shayan V. Vira predkiv nashykh [Faith of our ancestors], Kanada, 1987, P. 497 [in Ukrainian]. 
22 Bartolini M.G. “Know thyself” …, op. cit., P. 128. 
23 Shayan V. Vira predkiv nashych …, op. cit., P. 498. 
24 Skovoroda Hryhoriy Povna akademichna zbirka tvoriv [Complete academic collection of works] , Kharkiv: Maidan, 2016, P. 20 [in 

Ukrainian]. 
25 Ibidem, Р. 24. 
26 Shayan V. Vira predkiv nashych…, op. cit., P. 497 [in Ukrainian]. 
27 Shynkaruk V.I. Filosofiia Hryhoriia Skovorody …, op. cit., P. 187.  
28 Ibidem, Р. 221. 
29 Vira predkiv nashych…, op. cit., P. 497. 
30 Shynkaruk V. I. Filosofiya Hryhoriya Skovorody…, op. cit., P. 298.  
31 Skrypnyk Ye. “Hryhorii Skovoroda – Ukrainskyi Sokrat” [Ukrainian Socrates], Bukovynskyi zhurnal [Bukovynian Journal], 2017, 

Vol. 3, P. 104 [in Ukrainian]. 
32 Hotsuliak V. “Rozvytok  istorychnykh znan u druhii polovyni VIII st” [Development of historical knowledge in the other half of the 

18th century], Hurzhiivski istorychni chytannia, 2013, Vol. 6, P. 118 [in Ukrainian]. 
33 Skovoroda H. “Povne akademichne zibrannya pratsʹ” …, op. cit., P. 149. 
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відокремленою миттю, яка разом з безліччю земних 

миттєвостей утворює “гібридну” єдність історичного часу. 

Перед нами, навпаки, преображення природного часу 

через участь у христологічному взірці: як душа, що 

уподібнюється до Бога, він стає дзеркалом понад 
історичного часу, втрачаючи всі діалектичні зв’язки з 

іншими частинами діахронічного ланцюга, розтягуючись у 

motusperennis, який скасовує щоденне чергування otiumі 

negotium”34.  

Акцентування на християнській топології часу хоч і 

яскраво представлена в творчості Г. Сковороди, проте 

зазнала певних змін. Однією з таких особливостей є 

фактор “сродної праці” в основі якої лежить твердження, 

що кожна юдина має займатися тим, до чого в неї лежить 

душа. “Історично прогресивною стороною цього вчення 

була його антифеодальна, антистанова спрямованість. 
Воно наполягало на тому, щоб людина виконувала той чи 

інший вид праці залежно не від соціального стану чи 

прошарку, до якого вона належить, а до вродженої 

схильності і потреби виконувати саме цю, а не іншу 

працю”35. Коли все суспільство буде жити згідно з цією 

настановвою, то й настане нова епоха у розвитку 

суспільства. “Життя не є само по собі ні добрим ні злим, 

людина обдарована розумом і волею вибору між добром і 

злом”36. Воля людини – це  те, завдяки чому особистість 

може як пізнавати себе, тобто Бога, так і творити історію.  

Український мислитель вбачав у сьогоденні наслідок 
вчорашніх дій, а в сьогоденні причини завтрашнього дня.  

“Якщо хтось бачить нині, той бачить і вчора, і 

одкровенням одного дня відкривається 1000 літ. Воно 

вмішується в одному дні, а день простягається на 1000 літ. 

Зрозумій вечір седмиці і побачиш ранок семи тисяч років. 

“І був вечір, і був ранок, а день один”37. Для філософа 

одкровення одного дня є важливішим, ніж попередні роки, 

якщо вони ніяких одкровень не містили в собі. Історичний 

процес тлумачиться  у філософа неначе матриця, по якій 

людство відтворює свою історію: “тисяча однакових 

печаток міститься у одній такій же, а одна розходиться на 
тисячу, і одна глиняна модель сховалась у десяти тисячах 

посудин. “Всі тим були...”38. Кожна історична подія, на 

думку філософа, це лише відображення ідеальної людської 

божественної суті.  

Філософія Сковороди має певну методологічну базу, 

на основі якої історію пізнавати: «минулі часи можна так 

само бачити, як і вчорашній день твого життя, а вчорашній 

день – як сьогоднішній минулий ранок, а ранок – як от пів 

години, які ми зараз проживаємо. Тим же оком, яким ти 

дивишся на вчора, можна дивитися й на Авраамів час. 

Апостол Павло усі минулі роки заключає в слові “вчора”, а 
теперішні в слові “сьогодні”, а все будуче називає 

“віком"”39. Історію треба вивчати так, як вивчається 

біблійний період, і для Г. Сковороди немає між ними 

різниці. Якщо між ними немає великої відмінності, то з 

історії можна почерпнути таку кількість знань, як із Біблії, 

котра для українського філософа є основою основ завдяки 

багатогранності метафоричності її мови. Ю. Павленко 

зазначає: “Для Г. Сковороди ж це – “третій світ”, світ 

символів, квінтесенцією якого виступає Біблія з її 

неозорим смисловим змістовним багатством, поданим нам 

у вигляді системи символів. Він, власне, і розкривається 

через інтерпретацію цих символів та їх структур, сказати б, 

архетипів культури”40. У метафоричності слова 

Г. Сковорода вбачає універсальний спосіб пізнання як 
самого себе, так і вічних ідей, які на відміну від 

матеріальних речей є тим, за що людина має прожити своє 

життя.  

 Отже, спадщина Г. Сковороди є багатогранною, 

різновекторною, безсистемною структурою, де кожний 

наступний вектор формує нові незвіданні  грані пізнання.  

Основними особливостями філософії Г. Сковороди є 

відсутність чіткої термінології, наявність великої кількості 

символів, наявність антропологічної істини, акцентування 

на духовному житті людини на противагу її 

матеріальності. Буття постає дуалістичним, а як наслідок – 
наявність суперечностей. Форма подачі поглядів – 

діалогічна.  

Феномен історії для мандрівного філософа постає 

неоднозначним і нелінійним. Актуальність подій минулого 

для Г. Сковороди зумовлюється наявністю в них 

одкровень, які на відміну від матеріального світу є вічними 

та незмінними. Наповнення християнськими ідеалами 

демонструє тлумачення  історії як спрямованого рух з 

чіткою метою, – кінцем світу. Проте кінцева мета, на 

думку філософа, полягає в духовному самопізнанні 

людини, наслідком якого  має стати формування 
моральних настанов, згідно з якими людина повинна 

прожити життя. Як і в християнстві, так і в творчості Г. 

Сковороди історія має своє закінчення, проте в першому 

випадку це метафізична ідея, а в українського філософа 

цілком життєствердна моральна позиція, мета якої полягає 

в самопізнанні через призму історичного процесу, який 

формує морально-волові якості як окремої особистості, так 

і цілого народу.  

Перспективи подальшого дослідження пов’язані з 

висвітленням ключових світоглядних елементів у 

творчості Г. Сковороди, які стосуються тлумачення ролі та 
місця людини у соціумі як невід’ємному складнику 

історичного процесу.  
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Анка Урсаке Ткачук, Діана Кібак. Мудрість пізнього Л. Вітгенштейна: філософський карантин – заборонене 

метафізичне використання слів. Людвіг Вітгенштейн – один із найвпливовіших філософів ХХ століття, автор фундаментальних 

внесків у розвиток сучасної логіки та філософії мови. Він здійснив революцію в історії думки двома способами, в результаті чого в 

його філософії чітко виділяються два періоди: один, що відповідає описовій теорії значення, і інший, що підтримує практичний 

аспект мови і обертається навколо сентенції “значення слова полягає в його вживанні”. Мета статті – в історичному й 

історіософському ключі проаналізувати значення праць Л. Вітгенштейна “Філософські дослідження” і “Tractatus Logico-

Philosophicus” та визначити способи відходу від метафізичного використання слів. Матеріали і методи. На основі праць 

Л. Вітгенштейна, історіографічних і філософських розвідок про них проаналізовано значення і місце міркувань Л. Вітгенштейна у 

філософській думці ХХ ст. за допомогою аналітичного і описового методів. Висновки Найбільшим досягненням другого періоду 

є “Філософські дослідження”, твір, який тривав двадцять років і був опублікований посмертно в 1951 році. Якщо його єдиний твір, 

опублікований за його життя, “Tractatus Logico-Philosophicus” вважається одним із найскладніших філософських творів і 

відображає думку раннього Вітгенштейна, “Філософське дослідження” вважається його найважливішою роботою, що висвітлює 

мудрість пізнього Вітгенштейна. Відхід від метафізичного використання слів за допомогою специфічних процедур, таких як 

мовні ігри, здатність чітко бачити образ слова, не обманюючи себе в загадкових інтерпретаціях, а лише вдаючись до простого 

процесу опису, роблять можливою філософію Вітгенштейна, концептуально засновану на уявленні про форму життя, спільну 

між членами спільноти в даний момент часу. 

Ключові слова: Вітгенштейн, філософія, метафізика, мовна гра, конкретний, прагматичний, карантин. 

If something is good, it is also divine.  

Strange as it may sound, that's my whole ethic. 

 

Avant-propos. 

Ludwig Wittgenstein is one of the most influential 
philosophers of the twentieth century, author of fundamental 

contributions to the development of modern logic and 

philosophy of language. He revolutionized the history of 

thought in two ways, as a result, two periods are clearly 

distinguished in his philosophy: the one that corresponds to the 

descriptive theory of meaning and the other that supports the 

practical aspect of language and revolves around the maxim 

"the meaning of a word lies in its use".  

The first period corresponds to the work Tractatus Logico

-Philosophicus, one of the most difficult philosophical works 

and the only one published during the author's lifetime, which 
reflects influences of Arthur Schopenhauer thinking, his 

professor Bertrand Russell and Gottlob Frege. Descriptive 

theory of meaning establishes a correspondence between the 

form of language and the form of the world, a correspondence 

that logic would be able to express, to demonstrate, thanks to its 

tautological1 sentences, which say nothing about the world, but 

only describe it. Through the theses presented in this paper, 

Wittgenstein claimed to solve all the major problems of 

philosophy, a goal evaluated with a high degree of appreciation 
by the anti-metaphysical followers of logical positivism1. 

Analysis of recent research. His concepts being exposed 

through the filter of thinking of famous personalities like his 

professor Bertrand Russell, George Edward Moore – one of the 

great founders of analytical philosophy, Daniel Dennett – a 

brilliant mind that contributed to the development in 

philosophy of science and philosophy of mind trends which fits 

perfectly into evolutionary theory and the cognitive sciences, 

Paul Feyerabend with his anarchist view of science irrevocably 

defined by the idea of rejecting the existence of a universally 

valid methodology and Jürgen Habermas – notorious for his 
work in social philosophy and intellectual property concept in 

communicative sciences. These exegetes have strongly argued 

that this way of philosophizing is unprecedented and also 

extremely prolific, judging by the later creations of 

1 Neopositivism or logical positivism emerged in the early twentieth century; the foundations of this philosophical current were laid by the 

Viennese Circle of Logical Empiricism based on the theories of Bertrand Russel and Ludwig Wittgenstein in which they intended to give 

philosophy a rigorous, pragmatic and exact character, eliminating what they called arbitrary speculation and replacing it with the logic of 

science. These theories have influenced many physicists and logicians, among the most important representatives being: Rudolf Carnap, 

Moritz Schlick, Otto Neurath, Philipp Frank, Alfred Ayer and others. 

mailto:anca_ursaketcaciuc@yahoo.com
mailto:kibakdiana@gmail.com
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philosophers. 

The honesty of his philosophical ideas was so great that, 

in the second period, which also defines the purpose of this 

article, he did not hesitate to destroy his monumental work, 

although, as mentioned above, many worshiped it and the 
author himself understood it as the final point of philosophy. 

This article approches the philosophical ideas world 

highlighted by the paired method of analysis and synthesis 

which set out the qualitative aspects of knowledge, within the 

boundaries of the second Wittgenstein, ideas that we have 

gathered, analyzed, synthesized and metaphorically entitled: 

The Wittgensteinian wise maturity. 

The honesty of his philosophical ideas was so great that, 

in the second period, he did not hesitate to destroy his 

monumental work, although, as mentioned above, many 

worshiped it and the author himself understood it as the final 
point of philosophy. 

Laying out of the main research material. The greatest 

achievement of the second period is Philosophical 

Investigations, a work that lasted twenty years and was 

published posthumously in 1951. In the pages of this study, he 

demolishes the idea that the meaning of a word is an immutable 

thing that would accompany him forever. The meaning of a 

word therefore lies in its use in a given linguistic context. 

Thus, philosophy recorded him through the ambivalence 

of his ideas, delimiting his writing topic in two major currents: 

the Early Wittgensteinian work and the Late Wittgensteinian 
work. This article approches the philosophical ideas world 

within the boundaries of the second Wittgenstein, ideas that we 

have gathered, synthesized and metaphorically entitled: The 

Wittgensteinian wise maturity. 

Biographical landmarks embedded in the history, 

thought and culture of his time. In order to understand an 

author's philosophy in all its nuances, it is indispensable to 

analyze his life, as well as the historical social context in which 

he developed his ideas. 

Ludwig Wittgenstein, born in the modern era, on April 

26, 1889, just a few days after Adolf Hitler, in Vienna, in the 
heart of the Austro-Hungarian Empire, was named by one of 

his exegetes as a charismatic enigma2.  

What exactly led to the shaping of this beautiful 

aphorism, we will understand from the way in which the 

author’s world left his mark on his soul, on his mind and all his 

exalted existence. In the year of his birth, the heir to the crown 

and the only son of Emperor Franz Joseph I, Prince Rudolf, 

died at the age of thirty, along with his mistress, leaving the 

empire without a direct successor. The fate of such a gesture 

was a severe blow to the emperor, who had already suffered 

because of his brother Maximilian, shot by Mexican liberals, 
and who was soon to face the assassination of his wife, 

Empress Elisabeth, his beloved Sissi, stabbed in the heart by an 

Italian anarchist during a trip to Genoa. The reign of Emperor 

Franz Joseph I of Habsburg, which began with the Austrian 

revolution of 1848 and culminated in World War I, spanned a 

68-year period of placid conservatism. The monarchy was very 

present in Viennese social life, although as if it were almost a 

mythical reality. In practice, the bigoted values of the 

bourgeoisie were those that actually supported Viennese 

society. 

In Vienna, only the stability of the whole and formal 
appearances was important. Order, a rigid, completely frozen 

hierarchy, and sobriety in the sense of the lack of tumult have 

for many years been a tacit and indisputable creed. The empire 

shone in the midst of the deepest suffering. It was impossible to 

reconcile the fervent intellectual life of Viennese cafes, 

crammed with readers of international newspapers with the 
housing crisis faced by refugees and which brought the empire 

to its knees. Hunger, prostitution, syphilis, coercion of any form 

of modernism, politicians who encouraged anti-Semitism, the 

rise of Nazism and Zionism in opposition to the liberal proposal 

of centralism, secularization and rationalism that embodied the 

modern scientific spirit, these are the circumstances of a world 

which will live its own end at the the Great War. More than 

telling in exposing the cruel reality of this world is the 

extraordinary novel The Man Without Qualities that Robert 

Musil worked on until the last days of his life. Man without 

qualities is an embodiment of the idea that man has not any 
characteristic, but qualities actually sit on individuals like 

butterflies3. 

Wittgenstein's preoccupation with moral perfection 

determined him in a moment of deep emotional sensitivity and 

complete suppression of the ego vanity, to insist on confessing 

to various people several sins he would have committed 

throughout his life, even associated with the permission to 

allow them the trivialization of its Jewish origins. Her father's 

parents were born Jewish and later converted to Protestantism, 

and her mother, Leopoldine, was a Catholic of Jewish descent 

by her father's lineage. Wittgenstein was both baptized and 
buried Catholic, but, in his entire life he was neither a 

practitioner nor a believer of this religion. 

His large and wealthy family, was among the richest in 

the empire, his father, Karl Wittgenstein leading the local steel 

industry. Due to his mother's musical talent, their house 

attracted many people of culture, the composer Johannes 

Brahms being considered a family friend. The Wittgenstein's 

patronage was not limited to music. Wittgenstein's father, on 

the advice of his daughter Hermine, gathered a considerable 

collection of paintings and sculptures. 

Moreover, he financed the construction of the Secession 
Palace, from the Austrian modernist movement led by Gustav 

Klimt, the author of the wedding portrait of Margaret, the sister 

with whom Wittgenstein had a very intense intellectual 

relationship. The artistic inclinations of the older brothers, Hans 

for music and Rudolf for theater, led them to flee, one to 

America and the other to Berlin, as their father, who had 

inherited their grandfather's authoritarian character, planned a 

future for his children which excluded the possibility of an 

artistic journey. 

Wittgenstein kept the memory of his brother absorbed in 

music all his life, singing as if he were possessed by genius; at 
the age of four he composed operas and a little later, he 

mastered the violin and the piano. Both Hans and Rudolf and 

Kurt too, in the war army, took their lives against the 

background of social and political decline represented by the 

collapse of the Austro-Hungarian Empire, the suicidal act seen 

not only as the expression of an individual's temperament, but 

rather the direct connection with the moral condition of a 

society. 

These desolate circumstances made his father less 

intransigent with younger children, including Ludwig. 

Wittgenstein, who did not share the artistic talent of his 
brothers, driven by the desire to please his father, chose a path 

2 Duncan J. Richter „The a to Z of Wittgenstein's Philosophy”, Virginia Military Institute, U.S.A, 2010, URL: https://philpeople.org/

profiles/duncan-richter [in English]. 
3 Carmona C. Wittgenstein. Conștiința limitei [Wittgenstein. Boundary awareness], Editura Litera, București, 2020, P. 15–22  

[in Romanian]. 

https://philpeople.org/profiles/duncan-richter
https://philpeople.org/profiles/duncan-richter
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of technical researches, studying engineering in Berlin and later 

in 1908 aeronautics in Manchester4, while trying to diminish 

the growing interest all the more obvious for philosophy, which 

had taken deep roots in him during his high school years in 

Linz. 
This context reflects Wittgenstein's veneration for music 

and why he occasionally used it to illustrate rather difficult 

aspects of how he understood knowledge or why his 

manuscripts abound in musical references. In addition, the 

artistic environment in which he grew up explains why he 

sought models for philosophy in art and aesthetics, as well as 

the almost manic precision he showed when he designed the 

house for Margarethe. 

Once the exact sciences are deepened, the interest in 

mathematics is outlined, which it irremediably links to 

philosophical issues. It is the moment when the ferments of his 
thinking begin to be seen, which is why he arrives in 

Cambridge5 in 1911, to study with Bertrand Russell, on the 

advice of one of the greatest logicians in history, Gottlob Frege; 

according to his exegetes, we cannot understand his work 

without a rigorous knowledge of Russell and Frege thinking 

that is felt in the Wittgenstein’s work. 

On the death of his father in 1913, Wittgenstein inherited 

a considerable fortune6 which he later gets rid of it in a very 

short time. The following year, at the outbreak of the Great 

War, he voluntarily enlisted in the Austrian army where he 

obtained several medals7 for the acts of courage he showed. In 
the front line, throughout the Great War, he continued his 

philosophical work, writing almost entirely his valuable work 

Tractatus Logico-Philosophicus8, published in English with the 

help of Russell in 1922; this is the only work in all his 

philosophical activity that saw the pattern light during the 

author's lifetime. 

After the terrible experience of the war, the loss of the 

comrades, the suicide of his brother Kurt, the nine-month 

captivity in Italy after the defeat of the Austrian forces, he 

returns home completely demoralized and contaminated by 

suicidal thoughts. In September 1919, after obtaining the title of 
teacher at the Normal School in Vienna, he leaves in the 

country and taught as an elementary school teacher in several 

villages in southern Austria. 

His sister, Hermine commented plastically in her 

characteristic style about these absurd actions of her brother 

that she considered extremely intelligent, as if you were using a 

precision tool to open crates. Taking into account the tragedies 

in the family and the immediate post-war period with all the 

disaster installed in Austrian society, the loved ones of the 

house decided not to intervene in Wittgenstein's decisions9. In 

1926 he returned to Vienna disappointed by this experience, 
and in 1929 he received his doctorate10 at Cambridge with the 

work Tractatus Logico-Philosophicus, opportunity to remain in 

England and teach as a professor at Trinity College. 

In the middle of the next decade, he returned to Norway 

for a short time and wrote the first 188 paragraphs of 

Philosophical Investigation. In 1939, amid the outbreak of 

World War II, he obtained English citizenship11 and was 

appointed full professor at Cambridge. He volunteered during 

the war in a hospital in London and then as a laboratory officer 

at the Research Unit in Newcastle. After the war he returned to 

the University, but soon gave up the position of professor to 
devote himself entirely to his work. In 1949, after typing 

Philosophical Investigation, he traveled to Russia. Although he 

returns seriously ill and diagnosed with prostate cancer, he 

begins working On Certainty. He dies in Cambridge, at his 

doctor's house, with his last memorable words: "Tell them I've 

had a wonderful life!" 

Philosophical Investigation 

The Philosophical Investigation work12 is published 

posthumously, totals two decades of study and is structured in 

two parts, which is reflected in both their form and content. The 

first consists of short paragraphs that try to clarify the nature of 
language and expose deeply misleading philosophical images, 

as they are processed and archived in Wittgensteinian thought, 

while the extension in the second part brings true chapters 

focused on the philosophy of psychology and its special 

analysis of both illusory and dangerous images. As 

Wittgenstein left this world before completing his work, and 

although elements of the two sides' ideas interfere, he did not 

get to create a bond of stability between of them. 

He begins writing his Researches with an excerpt from 

the Confessions of St. Augustine of Hippo (Confessions I. 8.) in 

which the philosopher tries to explain how he began to speak. 
Wittgenstein explains that behind the seemingly innocent and 

impartial description of St. Augustine, lies a whole conception 

of language, describing it as an image, and precisely this image 

mirrored the idea he had set out to dismantle, according to 

which every word it has a meaning, that the meaning is in 

correlation with the word and that, it is the object that the word 

represents; he firmly believed that the demolition of the pre-

philosophical image that have blind the view of philosophers, 

including his own, would have allowed him to put an end to all 

subsequent philosophical misunderstandings. 

Once the image in question was dismantled, it would 
have been enough to introduce a new metaphor, a healthy 

image that would not disturb thinking. Thus, the objective 

presented in the paragraphs of Philosophical Investigation was 

outlined: identifying and eliminating the cause of obscurity in 

language, communication by dissolving false images that hold 

us captive and adopting a methodology by introducing healthy 

metaphors. 

The fact that Wittgenstein began his Philosophical 

Investigation with a text from the Saint Augustine’s 

Confessions allows to be interpreted in a deeper way. He was 

convinced that a respectable philosophical journey should 
begin with a confession, an authentic exercise in introspection, 

and its subsequent exteriorization; an extreme way to disarm 

your own pride and to assume the possible misinterpretations of 

the interlocutors formed under the auspices of a society that 

was very attached to refined social conventions. The path that 

had to be taken to be a virtuous person was analogous to that 

4 Monk R. Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius, Free Press Publisher, New York, USA, 1990, P. 27 [in English]. 
5 O’ Connor J. J., Robertson E. F. Ludwig Josef Johann Wittgenstein, St. Andrews University, 2010, MONK, Ray, How to read 

Wittgenstein, W.W. Norton & Company, New York, USA, 2005, P. 5, URL: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/

Wittgenstein/ [in English]. 
6 Monk R. Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius, op. cit., P. 96. 
7 Ibidem, P. 137. 
8 Bartley W. W. Wittgenstein, Open Court Publishing House, England, 1999, P. 33–39, 45 [in English]. 
9 Monk R. Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius, op. cit., P. 169. 
10 Wood A. Bertrand Russell: The Passionate Sceptic, Allen and Unwin Publishing, London, GB, 1957, P. 156 [in English]. 
11 Klagge J. C. Wittgenstein: Biography and Philosophy, Cambridge University Press, G.B., 2001, P. 231 [in English]. 
12 I used for the bibliography of this article the edition WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophical Investigations (PI), translated in English 

by G.E.M.Ascombe, Basil Blackwell, Oxford, GB, 1986. Each notice of  this paper is inserted in the text with the paragraph reference. 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wittgenstein/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wittgenstein/
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which led to the writing of a quality philosophy. The 

immersion in the depths of the being armed with the humblest 

sincerity also raised you to the highest peaks of perfection. 

From this point of view, the quotation of St. Augustine was a 

sign of recognition, not a simple critique of his conception of 
language. 

“The meaning of a word lies in its use” 

The maxim above is the foundation on which the author, 

eccentric by nature and by moral attitude, reorganizes the 

second part of his work. Like his times, where change is taking 

place everywhere, Wittgenstein liked to identify himself with 

the man who set fire to the library in Alexandria. The 

determination with which he attacked his first theories in the 

Tractatus Logico-Philosophicus reminds us of the martyrdom 

of the eternal fire. In his desire to ruin the terrible fantasies of 

metaphysics, he was willing to take his flaming torch wherever 
he needed to, considering this task a moral obligation. It is 

impossible to ignore the association by attitude with the 

controversial German philosopher Friedrich Nietzsche when he 

declares that he is “pure dynamite!”, as an effect of his 

contribution on philosophical thinking. 

Plastically, in the light of his engineering training, 

Wittgenstein considered that language treats words as it treats a 

toolkit with the elements inside it; language relates to words in 

an identical way, but, just as the levers in a train cab, for 

example, do not seem to make any difference, they still have 

distinct functions and do not act in the same way. To elucidate 
the idea, if we take from the vocabulary of a language the 

words “time” and “fly” we can construct with them almost 

identical phrases, such as “time flies” and “fly flies”, although 

the flight of the fly has nothing to do with the flight of time, the 

meanings being so distant each other; hence the comparison of 

words with tools, because they acquire meaning when they are 

used and, at the same time allow different uses. 

Another example to which Wittgenstein refers is the word 

“brick”, which, in a general sense, is literally the object to 

which it refers; in another context, we can imagine a classroom 

in which rude students tell the teacher that it is a “brick”, as an 
affront to the intelligence or inflexibility of his thinking; also, 

the author proposes us to reflect on a context in the space of a 

construction site, and the foreman shouts “Brick!” And 

immediately a worker complies and gives him a brick. We can 

deduce here, in the third situation, that this word brick means 

“Give me a brick” or “I need a brick”, which illustrates 

Wittgenstein's maxim that the meaning of a word is rooted in 

the way it is used in a determined linguistic context. 

Language - games and family resemblance 

Philosophical research abounds in references to 

minilanguages of this type, a fundamental concept in the late 
Wittgensteinian work, intituled a linguistic game (PI 2) and 

which consists of a small language, on a small scale, with 

clearly defined limits. Wittgenstein believes that understanding 

how a minimalist part of language works could clarify language 

as a whole. His linguistic games serve as terms of comparison 

which, through similarities and differences, as in the brick 

example, illustrate multiple mechanisms of language. It is very 

important to add that Wittgenstein does not try to extract the 

“essence” of language from the study of language games, 

considering the concept of “essence” as one of those oppressive 

images that have had several undesirable consequences on 
human history. Through his language games he wanted to show 

that language is used in a vast set of ways, absolutely closed, 

which is why he talks about games and not about the game13. 

To better understand this idea of how language games 

work, Wittgenstein, through his practical and effective 

approach, says about the interconnection of these games that 

they are like the kinship of members of a large family (PI 65). 

If we leave the language games for the moment and focus on 
understanding, by analogy, the society games, the author points 

out that between them there would be a kind of kinship, 

between card games another, and at least partially, the common 

features of society games will be different from the ones that 

card games have in common. It goes without saying that, like 

the examples in language games, the relationship between a 

society game and a card game will not be as close as between 

two games of the same kind (PI 66). 

Another idea that the author insists on in his later work is 

the ability to focus on seeing and not thinking. (PI 11). When 

we begin to think, we process what we see according to images 
that we have previously internalized and cemented in the 

darkness of the subconscious. “Don't think, look!” (PI 66) the 

philosopher kept repeating and recommended all the time; we 

have to focus on describing what we see using the example and 

the comparison. To help with this consideration, Wittgenstein 

presents us the following images: what do football and a child 

who shoot the ball have in common? Do they both mean 

victory or defeat? Or, how to win at games: in chess do you 

need luck like at backgammon? The philosopher's advice, as I 

have said before, is not to answer these questions; we clearly 

see a complicated network of overlapping and intersecting 
similarities. When we think, our minds are blurred by the fact 

that something must be in a certain way, even if we do not see 

it that way, a terrible source of emotional instability with 

consequences in our lives. The description leads to the 

dissipation of philosophical problems, through a different 

presentation of the issue and adapted to what we see. Thus, the 

description of language transforms words from their 

metaphysical to pragmatic use. Traditional philosophy uses 

words such as work or knowledge in a different way from 

everyday language. The philosopher asks: “What is the thing?” 

or “What is the thing itself?” while the mother says to her 
daughter: “Look (that thing) for me!” or “What (thing) do you 

want for your birthday?”  

According to Wittgenstein, philosophical uses of words 

should be quarantined. The main argument for such a measure 

was to question the metaphysical uses of words in the sense that 

they find their identical correspondent in another language; the 

obvious negative answer raises another question: why should 

we deal with the problems that uses an illegitimate use? 

Wittgenstein's philosophy is intended to be a reliable watchdog 

in ensuring the pragmatic use of language, in order to get it out 

of the whirlpools in which it ended up enchanted by the siren 
song of language, away from philosophical enigmas14. Once the 

confusions are removed, the superiority of the ethical view will 

be outlined, amazed by the simple existence of the world. 

As in the case with language games, the meanings of a 

word create a family. To develop an opinion about a word, we 

must consider all members of its family, therefore we will have 

to observe and take note of all uses of the word, otherwise, 

moving away from this principle, our opinion is guilty the sin 

of simplicity and instead of enlightening us will eclipse our 

knowledge. Thus, Wittgenstein believes, the best way to really 

learn words is implemented. A conclusive example in this 
regard is the meaning of the word “good”. 

Wittgenstein challenges us to ask ourselves by what 

examples and by what linguistic game we could sum up the 

13 Carmona C. Wittgenstein. Conștiința limitei..., op. cit., P. 85–86. 
14 Ibidem, P. 93. 



13                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
History and philosophy of science 

meanings of this word: “Rice is good”, “Picasso is good” or the 

difference between the expressions “My sister is good” and 

“Everything is good for my sister”. If the possibility of not 

finding solution in exhausting all the meanings generated by the 

multiple uses of the word bothers us, the author's advice is to 
learn the concept of language in concrete language games, for 

example the concept of aesthetic value when attending an art 

history class or the to cook in the family home. Throughout life, 

in all contexts, we are trained in the use of language and its 

rules. And the one who instructs us is the language itself passed 

through the grammar filter. 

Since words are deep in concrete language games, 

Wittgenstein advises us to ask questions about their nature, just 

as we ask ourselves about chess pieces, for example. The 

obvious and somewhat frivolous question it suggests to us: do 

we pay attention to the physical properties of the pieces? His 
answer appears in indisputable clarity, namely that they are 

defined by the rules according to which we move them. 

Therefore, in Wittgensteinian thought, the question should not 

be “What are words?” but “how do words work in this concrete 

game?” This change of perspective presupposes an 

understanding of the word as a communication tool inseparable 

from its use in a given context. The play of language is 

therefore the primary element, the one that gives meaning to 

words, the one that gives refuge and form to human feelings 

and experiences. Language games are miniature realities and 

the feelings can be truly understood as interpretations of them. 
Returning to the example of the chess game in a deeper 

approach, the author emphasizes the belief that the chess piece 

is for the chess game what the word is for a concrete language 

game. Its significance goes beyond the symbol stage by the 

shape it takes, horse, tower or something else, and it should not 

be a symbol for anything else as his master Gottlob Frege 

thought. The symbols, like the pieces, are used according to the 

rules of the game, there is no other logic than that of the human 

game, which is the basis of all language games, human 

practices being paramount in this regard. 

All these thigs builds the late Wittgensteinian philosophy 
conceptually based on the idea of the form of life, an exhaustive 

and inclusive understanding of the whole reality shared 

between the members of a community at a given time. It 

encompasses all the practices of a community of language 

users, and in order to understand any of these practices we will 

need to understand the form of life it supports. 

Conclusions. And so, Wittgenstein reaches the revealing 

point where he challenges the whole philosophy of Tractatus 

Logico-Philosohicus arguing the incompatibility of the life 

form with the artificial language of logic, which aspires to self-

sufficiency and believes itself absolved by human conflicts. In 

the author's mind, this perfect language in theory only imposes 

a boundary between it and the set of practices circumscribed to 

a life form. The schism once produced is irreversible, and the 
only possible foundation is the anthropological one. 

Ludwig Wittgenstein remains one of the most influential 

philosophers of the twentieth century. The postmodernism 

current named him one of its major representatives. 

Paradoxically, postmodernism starts from the bankruptcy of the 

modernist renewal project, which claimed to include either art 

and culture, or thinking and social life. So how does one 

explain that such a work identifies with one of the main 

exponents of modern thought, with someone who, more 

precisely, had set out to renew the whole history of thought 

through the critique of language? Precisely because 
Wittgenstein is one of the great destroyers of idols, in the 

footsteps of Friederich Nietzsche, the first postmodernist 

according to the ideologies of this movement. 
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 Bazaieva Maria. Origins of modern structure and institutionalization of the us public policy on veterans. Abstract. 

The article explores the incipience process and evolution of the US public policy on veterans. Modern US veterans' policy is a 

sample for other countries, particularly Ukraine. The study aims to characterize historical periods in relations between the state, 

society, and veterans and analyze core incentives, sources, and the grounds for developing veterans' policy in the US. The 

research methods include criticism of historical sources, descriptive methods, comparative analysis, and the prosopography 

approach. Conclusions. The United States has a long tradition of forming state policies on veterans. Historical periods in this 

process could be associated with the major wars in US history: American Revolutionary War, Civil War, and two World Wars. 

During this time, the authorities have been looking for practical solutions to veterans' problems. Early veterans' programs 

included medical care, especially for disabled veterans, and pensions. The other component of veterans policy, commemoration,  

arose at the federal level after the American Revolutionary War and developed after the Civil War. In the 20th century, the 

institutionalization of public policy on veterans began. Following the First World War, new veterans' benefits were established, 

including special insurance for military personnel, pensions, compensations for disabled veterans, and vocational rehabilitation 

programs. During the decade after the war, the Veterans Bureau was established, which in 1930 transformed into the Veterans 

Administration. These institutions consolidated all veterans' benefits programs. In 1923 the history of the American Battle 

Monuments Commission, the institution responsible for commemoration after both world wars, began. The next stage in veterans' 

policy forming is the diversification of benefits for demobilized military personnel after the Second World War. The most 

significant law of the period is the Servicemen's Readjustment Act of 1944 (the G. I. Bill of Rights). The law can be considered a 

watershed in the history of veterans' policies. It formed a modern structure of veterans' benefits as a complex veteran-centered 

program aimed to integrate former military personnel into civilian life. According to the G. I. Bill of Rights, a new benefits 

program was founded. It consisted of educational and employment benefits, insurance, pensions, home loans, and unemployment 

benefits. Veterans Administration regulated all these programs. Its structure was transformed by forming two major service line 

departments: Veteran Benefits Administration and Veterans Health Administration. The further steps in developing US public 

policy on veterans in 20th and 21st centuries are generally the continuations and improvement of the G. I. Bill programs.   

Keywords: veteran, policy on veterans, American Revolutionary War, American Civil War, First World War, Second 

World War. 

Вступ. Воєнні конфлікти є одним з виявів 

зовнішньополітичної активності держав упродовж усієї 

історії людства. Вони спричиняються не лише до 

формування нових принципів взаємодій на міжнародній 

арені, а й до розвитку суспільства і держави. Важливою 
складовою діяльності держави в період війни та 

повоєння є формування політики щодо ветеранів. Нині 

визначення засад політики щодо ветеранів, зокрема 

розвитку програм підтримки та моделі інтеграції 

колишніх військовослужбовців у мирне життя, 

формування пам’яті про війну та вшанування учасників 

бойових дій є надзвичайно актуальними для України. 

Корисним є вивчення досвіду держав, що мають 

тривалу історичну традицію в розвитку цих напрямків, 

зокрема Сполучених Штатів Америки, з якими активно 

співпрацює українське Міністерство у справах 
ветеранів1. 

 США мають одну з найбільш ефективних систем 

державної політики щодо ветеранів. Статус ветерана, 

відповідно до законодавства США, мають особи, які 

проходили військову службу в одному з підрозділів 

Збройних сил США (сухопутній армії США, військово-

морських, повітряних силах, космічних військах, 
Корпусі морських піхотинців, Береговій охороні, 

Національній гвардії США) та були звільнені з 

військової служби за інших умов, ніж ―без 

честі‖ (dishonorable)2. Сьогодні заходи політики щодо 

ветеранів охоплюють велику кількості особового 

складу, що звільняється зі служби, зокрема й учасників 

бойових дій, що служили під час різних воєнних 

конфліктів, кожен з яких мав певну специфіку впливу на 

військовослужбовців (їхнє здоров’я, взаємини із 

суспільством тощо). Державі необхідно надавати 

підтримку ветеранам з різними потребами. Нині це 
завдання виконується завдяки комплексу базових 

напрямків державної підтримки ветеранів: медичне та 

1 Minveteraniv tsikavytsia dosvidom SShA u formuvanni shanoblyvoho stavlennia suspilstva do veteraniv, 28.05.2020, URL: https://

mva.gov.ua/ua/news/minveteraniv-cikavitsya-dosvidom-ssha-u-formuvanni-shanoblivogo-stavlennya-suspilstva-do-veteraniv [in Ukraini-

an]; Minveteraniv pohlybliuvatyme spivpratsiu z SShA shchodo rozvytku veteranskykh proektiv, Uriadovyi portal, 2021, URL:  https://

www.kmu.gov.ua/news/minveteraniv-pogliblyuvatime-spivpracyu-z-ssha-shchodo-rozvitku-veteranskih-proektiv [in Ukrainian]. 
2 United States Code, Title 38, Section 101 (2) [in English]. 
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пенсійне забезпечення, освіта, працевлаштування, 

забезпечення житлом, страхування, вшанування пам’яті, 

– що реалізуються через спеціальні програми.   

 Державна політика щодо ветеранів у США 

регулюється на федеральному рівні, центральним 
державним органом є Міністерство у справах ветеранів 

(US Department of Veterans Affairs), яке з 1988 року 

входить до складу уряду США3. Це дозволяє зробити 

висновок про особливу увагу, що надається ветеранам 

державою. На рівні штатів є власні міністерства у 

справах ветеранів, які діють у рамках означених вище 

напрямків у співпраці із федеральним.   

 Міністерство у справах ветеранів має розгалужену 

структуру. Її складають три головні підрозділи: 

Адміністрація з питань пільг для ветеранів, 

Адміністрація у справах охорони здоров’я ветеранів, 
Адміністрація у справах поховань, – а також низка 

допоміжних офісів4. Завдяки цьому діяльність 

Міністерства охоплює усі основні напрямки державної 

політики щодо ветеранів: програми підтримки 

ветеранів, які пропонують спеціальні умови для 

колишніх військовослужбовців в охороні здоров’я, 

пенсійному забезпеченні, страхуванні, освіті, 

працевлаштуванні, бізнесовій діяльності, придбанні 

житла, виплатах з інвалідності та безробіття, 

вшануванні пам’яті й похованні5. Отже, нині у США 

існує система підтримки ветеранів, яка охоплює усі 
групи ветеранів (незалежно від наявності бойового 

досвіду, участі у конкретному воєнному конфлікті, роду 

військ, статі, віку тощо) та пропонує комплекс 

різноманітних програм, які є ефективними завдяки 

консолідації зусиль на рівні федерального міністерства. 

Актуальним є вивчення історії розвитку взаємодії між 

державою та ветеранами, що дозволить виявити основні 

чинники формування ефективної моделі політики щодо 

ветеранів. 

 Питання історії ветеранської політики у США 

найкраще висвітлені в американській та європейській 
історіографії, де представлені, окрім значної кількості 

невеликих точкових розвідок, ґрунтовними працями С. 

Меттлер, Г. Альтшулера, С. Блуміна, С. Кейсі та ін6. 

Доцільно зауважити, що сучасні дослідження історії 

взаємодії держави, суспільства й ветеранів мають 

виразний людиноцентричний акцент – розглядаючи 

різні аспекти питання, дослідники приділяють увагу 

вивченню індивідуального та колективного досвіду 

ветеранів.  

 В Україні дослідження ветеранської проблематики, 

зокрема й досвіду Сполучених Штатів, набуло 

поширення після 2014 року, проте ідеться насамперед 

про вивчення сучасного стану питання та можливостей 

запозичення здобутків у розбудові ветераноцентричної 

моделі надання послуг Міністерством у справах 
ветеранів та заходів соціальної інтеграції ветеранів7.  

 Поруч із тим актуальним є вивчення історичного 

розвитку ветеранської політики та її інституційної 

організації, що дозволяє розглянути еволюцію та 

порівняти різні підходи у взаємодії держави, ветеранів 

та суспільства. 

 Метою роботи є виявлення й аналіз основних 

етапів формування політики щодо ветеранів у США, 

дослідження стимулів та передумов у становленні її 

новітньої структури й інституційної організації. 

 Основна частина. Основні віхи у розвитку 
політики щодо ветеранів співвідносні з воєнними 

конфліктами, що відіграли визначальну роль в 

американській історії. Особлива увага до 

військовослужбовців притаманна американській 

державі з перших років її становлення. США 

народилися як держава в перебігу Війни за незалежність 

1775-1783 років – одним із перших нагальних питань, 

які довелося розв’язувати американським урядовцям, 

стала підтримка ветеранів Континентальної армії. 

Ішлося не лише про безпрецедентно велику кількість 

учасників бойових дій, а й про унікальне історичне 
значення Американської революції, яке було цілком 

безсумнівним і для сучасників цих подій8. Тож 

військовослужбовці здобули визнання з боку 

суспільства та держави. Окрім того, можна відзначити 

зародження традицій шанобливого ставлення до 

ветеранів, що передувало Війні за незалежність. 

 Початок формування взаємин між ветеранами і 

суспільством простежуємо ще в північноамериканських 

колоніях Англії XVII-XVIII століть. У цей період 

мешканці колоній, які отримали тяжкі поранення чи 

інвалідність унаслідок несення військової служби, 
отримували підтримку з боку колоніального 

керівництва та громади. Перші колоніальні закони про 

підтримку ветеранів з інвалідністю з’явилися у 1630-х 

роках. Цю допомогу ветеранам доцільно розглядати як 

один із важливих чинників у подальшому розвитку 

державної політики щодо ветеранів, адже це свідчить 

про визнання їх суспільством і владою як важливої 

частини громади, відповідальне ставлення до проблем 

поранених військовослужбовців та розвиток 

громадянської солідарності. 

3 Public Law 100-527, October, 25, 1988 (An Act To establish the Veterans' Administration as an executive department, and for other pur-

poses) [in English]. 
4 Department of Veterans Affairs, Functional Organization Manual, Version 6, Office of Enterprise Integration Office of Policy and Inter-

agency Collaboration (008D), Washington, DC 20420, 2020, P. 1‒2 [in English]. 
5 Department of Veterans Affairs, Functional Organization Manual, Version 6, Office of Enterprise Integration Office of Policy and Inter-

agency Collaboration (008D), Washington, DC 20420, 2020, P. 20, 64, 167‒168 [in English]. 
6 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, XI, 246 p. [in English]; Mettler S., 

Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the Making of the Greatest Generation, Oxford University Press, 2005, XVI, 252 p. [in English]; 

Casey S., Selling the Korean War. Propaganda, Politics, and Public Opinion in the United States, 1950–1953, Oxford University Press, 

2008, XI, 476 p. [in English]. 
7 Vorona P. V., Shliakhy sotsialnoi reabilitatsii uchasnykiv ukrainsko-rosiiskoi viiny na Skhodi Ukrainy: zarubizhnyi dosvid, Visnyk 

Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Seriia  Derzhavne upravlinnia, 2018, № 3, S. 55‒62 [in 

Ukrainian]; Ratchev V., Morii Yu., Doslidzhennia u sferi rozbudovy veteranotsentrychnoi modeli nadannia posluh dlia Ministerstva u 

spravakh veteraniv Ukrainy, Predstavnytstvo NATO v Ukraini, 2021, 139 s [in Ukrainian]. 
8 Klein M. M., Commemorating the American Revolution: The Bicentennial and Its Predecessors, New York History, Vol. 58, No. 3 , July, 

1977, Р. 263‒265, 275‒276 [in English]; Рurcell S. J., Sealed with Blood: War, Sacrifice, and Memory in Revolutionary America, Univer-

sity of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002, Р. 4‒5 [in English]; McDonnell M. A., The American War for Independence as a Revo-

lutionary War, American History: Oxford Research Encyclopedia, Oxford University Press USA, 2016, 28 p. [in English]. 
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 Основи ж централізованої державної політики щодо 

ветеранів у Сполучених Штатах було закладено 

безпосередньо в роки Війни за незалежність. Головним 

напрямком стала допомога ветеранам, які отримали 

інвалідність, частково або повністю втратили 
працездатність. Вже 1776 року Континентальним 

Конгресом було прийнято рішення про впровадження 

пенсій для ветеранів, що отримали інвалідність (виконання 

рішення знаходилося у компетенції самого 

Континентального Конгресу і здійснювалося 

централізовано), також гарантувалося право ветеранів на 

отримання земельної ділянки9. Метою впровадження 

пенсій для ветеранів в роки війни було, окрім іншого, 

забезпечення мобілізації та запобігання дезертирству в 

Континентальній армії10. У травні 1778 року право на 

виплату пенсії у розмірі половини службового окладу 
впродовж семи років після завершення війни отримали всі 

військовослужбовці, які б залишалися в армії до кінця 

бойових дій. 1780 року цю норму було замінено на 

можливість отримання довічної пенсії, проте вже 1781 

року вирішено провести виплату повної суми впродовж 

п’яти років. Окрім того, з 1780 року право на отримання 

пенсії мали діти та вдови загиблих військовослужбовців11. 

Після Війни за незалежність постало питання легалізації 

попередніх гарантій Континентального Конгресу щодо 

виплати пенсій та надання земельних ділянок ветеранам. 

Це було зроблено упродовж 1789-1855 років. У 1792-1828 
роках відбувалося реформування та централізація 

пенсійної системи, зрештою право на отримання пенсії 

було надано усім учасникам Війни за незалежність, які 

служили щонайменше два роки. До уваги бралася також 

специфіка бойового досвіду та особисті заслуги ветерана. 

Зберігалися пенсії для сиріт і вдів, забезпечувалося право 

ветеранів на довічну виплату пенсії та на отримання 

земельної ділянки12. 1832 року було створено першу 

інституцію, що відповідала за реалізацію політики щодо 

ветеранів – Бюро пенсій. 1834 року під патронатом 

федерального уряду було створено перший Будинок 
ветеранів; впродовж наступних десятиліть буде розвинено 

систему подібних установ – закладів, що надавали медичні 

послуги колишнім військовослужбовцям й опікувалися 

ветеранами літнього віку.  

 Громадянська війна 1861-1865 років спричинила 

зміни в розвитку державної політики щодо ветеранів. Цей 

воєнний конфлікт завдав американцям тяжких фізичних та 

морально-психологічних травм, розколовши суспільство 

на довгі роки. Регулювання суспільних відносин після 

Громадянської війни та забезпечення допомоги для 

ветеранів потребувало значних зусиль з боку держави. 

Провідним напрямком ветеранської політики стало 

медичне забезпечення й фізична реабілітація ветеранів. 

Наслідком війни стала величезна кількість поранених: 

понад 7 мільйонів військовослужбовців потребували 
лікування та реабілітації, з них кожен тринадцятий солдат 

отримав порання, що спричинили втрату кінцівок13. Отже, 

продовжилося формування розгалуженої системи будинків 

ветеранів14. Зокрема, 1865 року було створено 

Національний будинок солдатів-волонтерів з інвалідністю, 

який об’єднував спеціалізовані медичні заклади у різних 

штатах. Кількість філій надалі збільшуватиметься, і вже на 

початку ХХ століття ці установи прийматимуть 

американців, поранених на полях Першої світової війни, 

надаючи їм медичну й соціальну підтримку. Проте в роки 

Громадянської війни та повоєння здійснення повноважень 
з підтримки ветеранів, зокрема діяльність значної частини 

будинків ветеранів, регулювалося на рівні штатів. Ще у 

роки війни необхідно було розв’язувати нагальні питання 

допомоги пораненим, надалі тенденція зберігалася: до 

прикладу, деякі будинки ветеранів і після завершення 

війни залишалися закладами, призначеними винятково для 

ветеранів-конфедератів15. Поруч із керівництвом штатів, 

яке тимчасово перебрало на себе провідну роль в реалізації 

заходів підтримки ветеранів, вперше активну участь у 

цьому взяли ветеранські організації16. 

 Особливого значення у роки після Громадянської 
війни набула державна політика у сфері комеморації та 

вшанування пам’яті полеглих. Зокрема постало питання 

про перепоховання загиблих та організацію військових 

кладовищ. Державою було започатковано програму з 

пошуку та перепоховання військовослужбовців (останнє 

здійснювалося відповідно до рішення родичів загиблого). 

Уже до 1870 року державою було організовано 

перепоховання понад 300 тисяч військовослужбовців армії 

Півночі17, близько 2 тисяч неідентифікованих загиблих з 

обох армій було поховано на Арлінгтонському 

кладовищі18, багато поховань з’явилося безпосередньо на 
територіях, де велися основні бойові дії19. Значні зусилля у 

питаннях комеморації здійснювалися місцевими 

громадами та керівництвом штатів, проте на федеральному 

рівні було зроблено важливий крок – від 1862 року почала 

діяти програма, у рамках якої військові кладовища набули 

загальнонаціонального значення. Ішлося не лише про 

створення національної програми вшанування 

військовослужбовців, а й про символічний аспект – це 

мало стати поштовхом до пошуку шляхів відновлення 

національної єдності американців20.  

9 Revolutionary War Pension and Bounty-Land-Warrant Application Files, Records of the Veterans Administration, Record Group 25, National 

Archives and Records Service, General Services Administration, Washington, 1974, Р. 1, 4‒6 [in English]. 
10 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 14 [in English]. 
11 Revolutionary War Pension and Bounty-Land-Warrant Application Files, Records of the Veterans Administration, Record Group 25,  National 

Archives and Records Service, General Services Administration, Washington, 1974, Р. 1‒2 [in English]. 
12 Ibidem, Р. 3‒5. 
13 Gerber D. A. (ed.), Disabled Veterans in History, University of Michigan Press, 2000, Р. 163 [in English]. 
14 Cetina J. G., A History of Veterans' Homes in the United States, 1811‒1930, Ph.D. Diss., Case Western Reserve University, Cleveland, OH, 1977 

[in English]. 
15 Kelly P. I., Creating a National Home: Building the Veterans' Welfare State, 1860-1900, Harvard University Press, 1997, Р. 10‒11 [in English]. 
16 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 21 [in English]. 
17 Neff J. R., Honoring the Civil War Dead: Commemoration and the Problem of Reconciliation, University Press of Kansas, 2004, Р. 134 [in Eng-

lish]. 
18 The Tomb of the Unknown Soldier. Arlington National Cemetery, URL: https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Tomb-of-the-Unknown-

Soldier [in English]. 
19 Cook R. J. Civil War Memories. Contesting the Past in the United States since 1865, John Hopkins University Press, Baltimore, 2017, Р. 40 [in 

English]. 
20 Cook R. J., Civil War Memories. Contesting the Past in the United States since 1865, John Hopkins University Press, Baltimore, 2017,  

P. 39 [in English]. 
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World history 

Наступні етапи у формуванні державної політики 

щодо ветеранів охоплюють роки Першої світової війни та 

міжвоєння. Ця війна стала зламним моментом у 

світоглядно-філософському й теоретично-стратегічному 

осмисленні питань війни, що було сформоване й усталене 
військовими мислителями євроатлантичної цивілізації. Під 

час конфлікту було застосовано новітні технічні засоби й 

тактику ведення боїв. Це відбилося й на практичній 

взаємодії держави з ветеранами, оскільки ішлося про нову 

специфіку людського виміру війни та її впливу на 

військовослужбовців. Насамперед згадаймо про масштаби 

участі США у війні: загалом учасниками бойових дій у 

Європі стали близько 5 мільйонів американців, втрати 

обчислювалися у 116 тисяч осіб, порання отримали більш 

ніж 200 тисяч військових21. Варто зауважити, що характер 

поранень був абсолютно новим, зважаючи на появу 
новітніх озброєнь та перших випадків застосування 

хімічної зброї. Потреби в забезпеченні ветеранів медичною 

допомогою та реабілітаційними заходами були 

надзвичайно великими, у 1917-1918 роках нові госпіталі 

з’являлися навіть на базі приватних лікарень та готелів22. У 

відповідь на ці виклики у США було розбудовано систему 

спеціалізованих медичних закладів, що знаходилися в 

підпорядкуванні Національного будинку солдатів-

волонтерів з інвалідністю, Сервісу громадського здоров’я 

та Бюро у справах ветеранів. 1918 року було 

запропоновано нову концепцію підтримки ветеранів з 
інвалідністю: поруч зі спеціальними виплатами широкого 

розповсюдження набули програми професійної 

реабілітації, що мали на меті не просто покращити 

фізичний стан ветерана, а й допомогти знайти нові 

можливості для професійної реалізації та 

працевлаштування (у 1920-х роках усім особам з 

інвалідністю було надано доступ до програм професійної 

реабілітації, що засвідчили свою ефективність та отримали 

схвальну оцінку громадськості). Окрім медичної програми, 

було запроваджено централізовану систему підтримки 

ветеранів, що здійснювалася в напрямках страхування 
військовослужбовців та виплат компенсацій ветеранам, що 

отримали інвалідність унаслідок участі в бойових діях23. 

На федеральному рівні ці питання регулювалися 

згаданими вище Бюро у справах ветеранів, Національним 

будинком солдатів-волонтерів з інвалідністю, а також 

Бюро пенсій.  

 Окремим напрямком роботи стало вшанування 

військовослужбоців-учасників Першої світової війни. 

Ішлося про процеси первинної інстутиціоналізації 

комеморативної політики, що раніше здійснювалась 

низкою державних установ, зокрема й військовим 
міністерством. 1923 року було створено Американську 

комісію з питань воєнних пам’яток (American Battle 

Monuments Commission, AMBC). Початково ця установа 

відповідала за організацію вшанування американців, 

полеглих за межами США, зокрема за створення 

меморіалів на території Європи. Від 1934 року у відання 

Комісії було передано також контроль над військовими 

кладовищами. Загалом у міжвоєнний період на території 

Франції, Бельгії та Великої Британії з’явилося 9 

американських військових кладовищ та 14 монументів на 

честь американських Збройних сил24. Окрім того, було 

створено Національний меморіал у Вашингтоні та 
продовжено традицію вшанування невідомого солдата на 

Арлінгтонському військовому кладовищі. На офіційному 

рівні було започатковано один з найважливіших для США 

комеморативних заходів — День ветеранів, 11 листопада, 

коли вшановуються ветерани усіх воєнних конфліктів. 

 У повоєнні 1920-1930-ті роки роботу в напрямку 

розвитку інституційної організації  ветеранської політики 

було продовжено. Цей період можна відзначити як час 

консолідації державних зусиль у реалізації програм 

підтримки ветеранів, а також лібералізації доступу до них. 

1921 року усі напрямки державної підтримки ветеранів 
було передано до відання Бюро у справах ветеранів25. У 

1924 і 1928 роках здійснювалося послідовне розширення 

можливостей доступу до державних програм підтримки: 

право на допомогу отримали жінки, ветерани Національної 

гвардії, а також колишні військовослужбовці, чия 

інвалідність не була пов’язана безпосередньо з участю в 

бойових діях. 1930 року, відповідно до указу президента 

Герберта Гувера, Бюро у справах ветеранів було 

реорганізовано в Адміністрацію у справах ветеранів26. Цю 

установу було створено задля кращої координації та 

консолідації дій урядовців, до її складу ввійшли Бюро у 
справах ветеранів, Бюро пенсій та Національний будинок 

солдатів-волонтерів з інвалідністю. Структуру 

Адміністрації у справах ветеранів буде змінено вже в роки 

Другої світової війни, коли буде започатковано нові 

напрямки державної підтримки ветеранів.  

 Другу світову війну цілком виправдано вважають 

важливим етапом у світовій історії розвитку політики 

щодо ветеранів і часом повороту до сучасної моделі 

державної підтримки ветеранів27. Найбільш ґрунтовні 

зміни було здійснено в процесі реформування 

американської системи, що стане надалі своєрідним 
зразком для інших країн. Найважливішим досягненням у 

1940-і роки стало започаткування комплексної системи 

підтримки ветеранів, яка, окрім чинних раніше, включала й 

новітні напрямки, необхідні для повноцінної інтеграції 

ветеранів у мирне життя. Цьому сприяло вироблення 

нових принципів та підходів у взаємодії держави й 

ветеранів, яке розпочалося ще у 1930-х роках. У цей період 

ішлося, звичайно, про взаємодію держави з ветеранами 

Першої світової війни. Така увага до питання у мирний час 

зумовлювалася, зокрема, громадською та політичною 

активністю масових ветеранських організацій: Ветеранів 
закордонних війн, Американських ветеранів з інвалідністю 

і, першочергово, Американського Легіону – 

консервативної організації, яка нарощуватиме свій вплив 

та чисельність і в роки Другої світової війни, 

позиціонуючи себе як основного виразника інтересів 

ветеранів та інкорпоруючи своїх членів у політичні партії 

та державні структури28. 

21 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 24 [in English]. 
22 Gonzalez J. J., McGee M. P., Kemp R. L., Veteran Care and Services: Essays and Case Studies on Practices, Innovations and Challenges, 

McFarland, 2020, P. 13 [in English]. 
23 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 25‒26 [in English]. 
24 Cemeteries and Memorials, American Battle Monuments Commission, URL: ambc.gov/cemeteries-memorials [in English]. 
25 Act to establish a Veterans' Bureau and to improve the facilities, August, 9, 1921 [in English]. 
26 Executive Order 5398, July, 21, 1930 [in English]. 
27 Huxford G., Alcalde A., Baines G., Burtin O., Edele M., Writing Veterans’ History: A Conversation on the Twentieth Century, War & 

society, 2019, Р. 19 [in English]. 
28 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 37, 52‒53 [in English]; Kaye H. J., The  
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 1933 року президентом Франкліном Делано 

Рузвельтом було запропоновано нове розуміння ролі 

ветеранів в американському суспільстві та водночас підхід 

до їх підтримки державою: ветерани повинні реалізовувати 

свої права назагал у рівних умовах з іншими громадянами, 
маючи окремі спеціальні умови після демобілізації, але не 

перетворюватись на виняткову соціальну групу, пільгову 

категорію29. Поряд із цим держава і суспільство визнають 

особливе значення військової служби як громадянського 

обов’язку і висловлюють високу пошану 

військовослужбовцям. Діяльність держави має 

зосереджуватися на питаннях вшанування та підтримки в 

інтеграції ветеранів у мирне життя, не порушуючи меж 

прав інших соціальних груп30. Тож держава має надати 

стимули й можливості для якісної реінтеграції ветеранів у 

цивільне життя, не перетворюючи їх на винятково пільгову 
групу, а даючи натомість інструменти для подальшої 

активної, самостійної реалізації у нових соціальних ролях; 

для того, аби посісти гідне місце в суспільстві. Цю ідею 

буде реалізовано відповідно до низки законів, що будуть 

ухвалені в 1940-х роках.  

 Питання ветеранів було компонентом концептуальної 

розробки планів повоєнного розвитку США, що 

здійснювалося експертними групами, сформованими з 

ініціативи Білого дому31. Дискусії щодо різних груп 

питань, зокрема й повоєнної долі ветеранів, у 1939-1945 

роках були досить гострими: проміжні вибори до Конгресу 
1938 року засвідчили посилення  консервативних настроїв 

у суспільстві. Тож адміністрації президента Рузвельта 

необхідно було шукати консенсусу з республіканцями, які 

вимагали перегляду принципів централізованого 

державного управління, сформованих у роки New Deal32. 

Зважали у Білому домі й на іншого вагомого актора 

внутрішньої політики – Американський Легіон, 

представлений в обох провідних політичних силах США. 

Зрештою саме представниками цієї організації буде 

запропоновано фінальну редакцію одного з 

найважливіших законів у світовій історії ветеранів – 
закону про права військовослужбовців 1944 року, відомого 

як G. I. Bill of Rights. 

 Перші заходи щодо повоєнного врегулювання 

державної підтримки ветеранів було здійснено у 1940 році, 

коли, в умовах остаточної відмови від ізоляціоністського 

зовнішньополітичного курсу, президентом було підписано 

закон про призов та службу у Збройних силах. У цьому 

законі, окрім умов призову й проходження військових 

навчань, зазначалося право демобілізованих на сприяння з 

боку держави в поверненні до їхніх цивільних професій33. 

1942 року деякі з положень закону було переглянуто; під 

час підписання оновленої редакції президент Рузвельт 

зробив заяву про те, що кожному американцю, чиє 

навчання було перервано через службу у Збройних силах, 

у має бути забезпечено право на продовження здобуття 
академічної чи професійної освіти після демобілізації34. 

1943 року з’явився закон про професійну реабілітацію 

ветеранів, що отримали інвалідність35. Згідно з цим 

законом військовослужбовці, які зазнали тяжких поранень 

під час Другої світової війни, отримували право на доступ 

до програм  реабілітації36. Проте реальні масштаби 

мобілізації та залучення добровольців до служби у 

Збройних силах США в роки Другої світової вимагали 

розробки комплексної програми державної підтримки 

ветеранів. Ішлося про 1,6 мільйона військовослужбовців, 

що посилили Збройні сили США до 7 грудня 1941 року, а 
також про 10 мільйонів мобілізованих та 2 мільйони 

добровольців у наступні роки війни37. 

 Найбільш плідно питання інтеграції ветеранів у 

мирне життя після Другої світової війни було опрацьовано 

Комітетом з питань повоєнних освітніх можливостей для 

військовослужбовців. Ця експертна група, очолювана Ф. 

Озборном, зробила вагомий внесок у розвиток однієї з 

найважливіших складових сучасних державних програм 

підтримки ветеранів – освітньої. Основним викликом, на 

який шукали протидії члени Комітету, було потенційне 

масове безробіття серед демобілізованих у перші повоєнні 
роки. У звіті Комітету, представленому президентом 

Рузвельтом у Конгресі в жовтні 1943 року, було винесено 

пропозицію про забезпечення можливості безкоштовно 

здобути освіту чи професійну підготовку для усіх 

військовослужбовців, що служили впродовж Другої 

світової війни щонайменше 6 місяців, а також спеціальне 

право на додаткові три роки навчання для чоловіків і 

жінок, які виявлять особливі здібності й схильності до 

певного виду професійної діяльності38. Саме цей період 

часу, на думку авторів пропозиції, міг бути використаний 

для збалансування рівня попиту й пропозиції на ринку 
праці. Високий рівень освіти, поряд з тим, дозволив би 

ветеранам претендувати на хороші робочі місця. Попри 

застереження щодо негативної реакції консервативних кіл 

на федеральні освітні програми39, гострої критики 

пропозицій Комітету вдалося уникнути – натомість у 

листопаді 1943 року розпочалося широке громадське 

обговорення та професійне допрацювання проєкту закону 

про права військовослужбовців.  

 Провідна роль у підготовці майбутнього 

законопроєкту належала Американському Легіону, в особі 

Fight for the Four Freedoms: What Made FDR and the Greatest Generation Truly Great,  Simon and Schuster, 2015, Р. 135 [in English]; Mettler S. 

Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the Making of the Greatest Generation, Oxford University Press, 2005, Р. 20 [in English].  
29 Mettler S., Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the Making of the Greatest Generation, Oxford University Press, 2005, Р. 19 [in English]. 
30 U.S. Congress, Proceedings of the 15th National Convention of the American Legion, Chicago, Illinois, October 2–5, 1933, House Document 

no. 154, 73th Cong., 2nd Sess. Washington, DC: GPO, 1934 [in English]. 
31 Smith J. E., FDR, Random House, 2008, Р. XIV [in English]. 
32 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 38-39, 41‒42 [in English]; Amenta E., 

Bold Relief: Institutional politics and the origins of modern American social policy, Princeton University Press, 1998, Р. 247 [in English]. 
33 Selective Service and Training Act, November, 13, 1940 [in English].  
34 National Resources Planning Board, National Resources Development Report for 1943, Part 1, Post-War Plan and Program, Washington, D.C.: 

U.S. Government Printing Office, 1943, Р. 9‒10 [in English]. 
35 Public Law 16, 78th Congress, March, 24, 1943 (The Act Providing for Vocational Rehabilitation of Disabled Veterans) [in English]. 
36 Statement of Edward A. Desmond, Deputy Director, Human Resources Division, before the Senate Committee on Veterans’ Affairs on the 

Veterans Administrations’ Vocational Rehabilitation Program, Р. 2 [in English]. 
37 Mettler S., Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the Making of the Greatest Generation, Oxford University Press, 2005, Р. 26‒27 [in English]. 
38 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 47‒48 [in English]; Rosenman 

S. I., comp., The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, 4 vols., New York: Harper and Brothers, 1950, Р. 449-455  

[in English]. 
39 Altschuler G. C., Blumin S. M., G.I. Bill: The New Deal for Veterans, Oxford University Press, 2009, Р. 41‒42 [in English]. 
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очільника організації В. Атертона та сенаторів  

Г. Колмері, Е. Макфарленда й Е. Роджерс. Загалом 

представники Легіону підтримали ідею Білого дому про 

запровадження масштабної освітньої програми для 

ветеранів, зазначаючи, що після завершення війни 
ветерани насамперед прагнутимуть можливості 

повернутися до мирних професій та посісти гідне місце в 

цивільному житті. Американським Легіоном було 

запропоновано поширити дію програм підтримки на усіх 

американських ветеранів, а не тільки на учасників Другої 

світової війни; надати право доступу до спеціальних 

освітніх програм усім особам, що служили у 1941-1945 

роках щонайменше три місяці; надати спеціальні 

можливості працевлаштування для ветеранів, чим 

опікуватиметься Служба зайнятості ветеранів як складова 

Адміністрації у справах ветеранів; налагодити 
організоване інформування військовослужбовців про їхні 

права після демобілізації. Проєкт Американського Легіону 

здобув підтримку громадськості (не в останню чергу 

завдяки інформаційній кампанії, що проводилася 

спеціальними репортерами видань медійної імперії В. Р. 

Херста)40. У Конгресі пропозиції Американського Легіону 

здобули двопартійну підтримку, хоча розгляд 

законопроєкту й було дещо пригальмовано у Палаті 

представників. Зрештою було сформовано фінальну 

редакцію законопроєкту, який було підтримано обома 

палатами Конгресу та у червні 1944 року підписано 
президентом.  

 Відповідно до закону гарантувалося право ветеранів, 

що служили щонайменше три місяці, на безоплатне 

здобуття освіти упродовж чотирьох років з можливістю 

отримувати стипендію; допомога з безробіття; спеціальні 

умови позик на купівлю ферми, будинку або 

започаткування бізнесу; розбудова мережі спеціалізованих 

медичних закладів. На виконання програми правового і 

соціального захисту ветеранів передбачалося виділення 

500 млн доларів з федерального бюджету41. Хоча у перші 

роки після прийняття закону (усього його дія тривала до 
1956 року) виникали певні перестороги щодо механізмів 

впровадження закладених у ньому програм, реалізація 

положень закону не просто виправдала, а й перевершила 

всі очікування. Було повноцінно забезпечено першочергові 

питання повоєнного забезпечення медичної допомоги (до 

1948 року з’явилося 125 нових спеціалізованих госпіталів) 

та соціального захисту військовослужбовців. Свою 

ефективність довели й експериментальні освітні програми. 

Ветерани Другої світової війни стали активними 

учасниками запропонованих державою програм, їхній 

досвід став прикладом історії успіху цілого покоління, яке 
отримало нові можливості академічної та професійної 

реалізації. Ішлося про значну демократизацію доступу до 

освіти в США – правом на безоплатне навчання 

скористалася велика кількість ветеранів (усього близько 8 

мільйонів осіб); серед них значна частина не мала б 

можливості здобути освітню чи професійну підготовку за 

інших умов. Вдалося уникнути колапсу на ринку праці, а 

допомога з безробіття впродовж максимального 

можливого терміну (52 тижні) знадобилася лише 1 з 19 

ветеранів. Вже у 1950-1960-х роках ветерани Другої 

світової війни становили значну частку серед 

американського політикуму, були активними учасниками 

правозахисних рухів та громадських організацій42. 
 Законом про права військовослужбовців 1944 року 

було визначено основні напрямки державної підтримки 

ветеранів на наступні десятиліття, які реалізовувалися 

завдяки оновленню структури відповідних державних 

інституцій. У 1945-1948 роках під керівництвом генерала 

О. Бредлі було реформовано структуру Адміністрації у 

справах ветеранів, у складі якої було створено два головні 

департаменти: у справах пільг для ветеранів та з питань 

медицини і хірургії. Ці підрозділи залишаються 

провідними в структурі сучасного Міністерства у справах 

ветеранів поряд зі створеною 1973 року Національною 
адміністрацією у справах поховань. Одним з 

найважливіших повоєнних досягнень у сфері політики 

щодо ветеранів стало остаточне зосередження усіх 

програм підтримки ветеранів у віданні однієї державної 

структури. Надалі державні програми будуть 

доповнюватися новими напрямками (наприклад, з 1980 

року розпочнеться активне вивчення пост-травматичного 

стресового розладу та методів боротьби з його наслідками; 

постійно вестимуться дослідження новітніх заходів 

медичної допомоги військовослужбовцям відповідно до 

появи нових загроз на полі бою тощо), проте загальний 
вектор розвитку було задано у перше десятиліття після 

Другої світової війни: означено основні напрямки 

державної політики щодо ветеранів, реалізацію державних 

заходів сконсолідовано під контролем єдиної інституції, 

продовжено рух щодо уніфікації програм для рівного 

доступу до них ветеранів різних воєнних конфліктів. Під 

час наступних великих воєнних конфліктів законодавство, 

яке регулюватиме ветеранську політику, 

доповнюватиметься, проте основні закони, спрямовані на 

організацію державної підтримки ветеранів, носитимуть 

назви за аналогією із законом 1944 року: Korean  G. I. Bill, 
Vietnam G. I. Bill (Cold War G. I. Bill), Post 9/11 G. I. Bill. 

 Після Другої світової війни продовжувалася й 

активна діяльність держави у напрямку вшанування 

учасників збройних конфліктів. Провідна роль у цій 

діяльності належала Американській комісії з питань 

воєнних пам’яток, яка, згідно з указом президента Гаррі С. 

Трумена, від 1946 року відповідала за усі заходи 

комеморації за межами Сполучених Штатів43. Насамперед 

ішлося про питання перепоховання загиблих, 

облаштування військових кладовищ на території Європи, 

створення меморіалів і пам’ятних знаків у США та за 
межами країни, а також проведення меморіальних заходів. 

Окрім того, необхідно було сформувати стратегію 

розвитку й представлення офіційної пам’яті, місія якої 

полягала в поясненні історичного минулого та сучасної 

позиції США на міжнародній арені44. У період, коли США 

набували нової ролі у міжнародній політиці, мали 

ствердити єдність усіх американців перед іншими 

країнами – союзними та ворожими, – державою 

40 Ibidem, P. 53. 
41 Public Law 346, 78th Congress, June, 22, 1944 (Servicemen’s Readjustment Act) [in English]. 
42 Mettler S., Weclh E., Policy Feedback and Political Participation: Effects of the G.I. Bill for World War II Veteran 

Over the Life Course, URL: https://www.academia.edu/29800257/Policy_Feedback_and_Political_Participation_Effects_  

of_the_GI_Bill_for_World_War_II_Veterans_Over_the_Life_Course [in English]. 
43 Executive Order 9704, March, 14, 1946 [in English]. 
44 Edwards S., Allies in Memory World War II and the Politics of Transatlantic Commemoration, c. 1941–2001, Cambridge University 

Press, 2015, Р. 175 [in English]. 
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здійснювалися послідовні заходи з утвердження 

офіційної позиції щодо пам’яті про Другу світову війну 

та її історичне значення як своєрідного хрестового 

походу проти тиранії45. Фактично Американська комісія 

з питань воєнних пам’яток контролювала й регулювала 
заходи комеморації у взаємодії з військовим 

командуванням та дипломатичною службою у Європі, 

запобігаючи поширенню приватних комеморативних 

практик, репрезентованих ветеранськими організаціями 

та місцевими європейськими громадами, і певному 

зміщенню акцентів у рефлексії і трактуванні подій 

війни. У 1940-1950-х роках велася постійна робота зі 

встановлення взаємодії в питаннях меморіалізації подій 

Другої світової війни між офіційними державними 

представниками та громадськістю. Ця співпраця 

зрештою стала досить продуктивною, оскільки кожен з 
учасників процесу був зацікавлений у тому, аби 

здійснити власний внесок у формування пам’яті про 

війну. Тож у роки Другої світової війни та повоєння 

питання пам’яті та вшанування знаходилося під 

пильним контролем державних інституцій, з одного 

боку, забезпечуючи централізовану допомогу родичам 

загиблих та організацію загальнонаціональних заходів з 

увічнення, а з іншого – формуючи пам’ять про війну як 

інструмент актуалізації міжнародної позиції США. 

 Висновки. Формування взаємодії між державою та 

ветеранською спільнотою у Сполучених Штатах 
Америки має тривалу історичну традицію, впродовж її 

розвитку було закладено основи сучасної структури та 

інституційної організації політики щодо ветеранів. 

Стимулами до становлення державних програм 

підтримки ветеранів були найбільші воєнні конфлікти в 

історії США, внаслідок яких виникла потреба в 

забезпеченні умов для інтеграції великої кількості 

демобілізованих військовослужбовців у мирне життя та 

наданні необхідного медичного й соціального захисту. 

Основними етапами становлення системи державної 

політики щодо ветеранів є такі: 
1. XVII-XVIII століття: у північноамериканських 

колоніях Англії колишні військовослужбовці, що 

отримали інвалідність під час бойових дій, моють право 

на допомогу керівництва колонії та громади. 

2. 1776-1850-ті роки: у період Війни за 

незалежність та повоєнні десятиліття формується 

система підтримки ветеранів на федеральному рівні; 

основними її складовими є пенсійні виплати, розбудова 

системи спеціалізованих медичних закладів, 

забезпечення права ветеранів на отримання земельної 

ділянки. 
3. 1861-1917 роки: розв’язання проблем, 

спричинених наслідками Громадянської війни: 

створення розгалуженої системи медичних і соціальних 

закладів, об’єднаних у Національний будинок для 

ветеранів з інвалідністю; перші державні програми з 

перепоховання загиблих, організація системи 

національних військових кладовищ. 

4. 1917-1921 роки: формування трьох напрямків 

державних програм підтримки ветеранів: страхування 

військовослужбовців, виплати компенсацій та пенсій, 

медичне забезпечення ветеранів; зародження системи 
професійної реабілітації для осіб з інвалідністю; 

діяльність спеціалізованих державних інституцій: Бюро 

у справах ветеранів, Бюро пенсій, Національного 

будинку солдатів-волонтерів з інвалідністю.  

5. 1921-1930-ті роки: консолідація державних 

програм та збільшення їх покриття. Створення  Бюро у 

справах ветеранів, а згодом – Адміністрації у справах 
ветеранів як єдиної інституції, відповідальної за 

реалізацію політики щодо ветеранів. Заснування 

Американської комісії з питань воєнних пам’яток, 

відповідальної за програми комеморації після Першої, а 

згодом і Другої світової війни. Формування теоретичних 

засад і нових принципів у взаємодії держави з 

ветеранами. 

6. 1939-1944 роки: розробка масштабної програми 

підтримки ветеранів, яка комплексно розв’язує 

проблему інтеграції ветеранів у мирне життя; поява 

освітніх програм для колишніх військовослужбовців. 
7. 1944-1956 роки: період дії та виконання 

положень закону про права військовослужбовців 1944 

року, реорганізація Адміністрації у справах ветеранів, 

успішна реалізація нових напрямків підтримки 

ветеранів. 

 Політика щодо ветеранів у США еволюціонувала 

від точкових заходів, спрямованих на розв’язання 

найбільш нагальних проблем, до комплексної системи 

спеціалізованих програм підтримки 

військовослужбовців, завдяки яким ветерани можуть 

бути повноцінно включеними у цивільне життя після 
звільнення зі служби. Унаслідок послідовного 

концептуального осмислення ветеранського питання у 

США впродовж ХІХ – першої половини ХХ століття та 

практичної реалізації політики на рівні штатів та 

федерального уряду було здійснено засадничі реформи 

структури та інституційної організації політики щодо 

ветеранів у другій половині 1940-х – на початку 1950-х 

років, що стали основою сучасної системи державних 

програм, коснолідованих у віданні Міністерства у 

справах ветеранів США. Важливим висновком з аналізу 

поетапних змін в історичному розвитку політики щодо 
ветеранів є теза про необхідність творення 

обговорюваного в публічній площині державного 

підходу до питання ветеранів; на цій основі має 

відбуватися розвиток моделі комплексного захисту їхніх 

інтересів, метою якої є повноцінна інтеграція колишніх 

військовослужбовців у цивільне життя та забезпечення 

вшанування пам’яті й формування образу ветерана у 

суспільній свідомості. 
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Mikhail Yuri. Essence and features of medieval identity. The aim of the study The first is an analysis of medieval identity 

based on an interdisciplinary approach. Secondly, highlighting the peculiarities of the formation of ancient identity. Research methods: 

empirical (observation, description) and theoretical (analysis, synthesis, abstraction, generalization, induction, deduction, explanation, 

classification). The scientific method includes methods of research systematization, adjustment of new and previously acquired 

knowledge. This can be seen in the analysis and systematization of the stages of formation of Slavic identity. The conclusions are made 

using the rules and principles of reasoning based on empirical data on the influence of Christianity on the formation of identity in the 

Slavs. Scientific novelty. The process of identity formation in the ancient Slavs was studied for the first time. Active mechanisms of 

differentiation and integration, definition and self-determination of people, groups and groups are the processes of identification in their 

broadest sense. The hierarchy of the latter is significantly complicated in historical development along with the growing diversity of 

structural and substantive and functional phenomena of the social world. This is clearly traced in the process of identifying the Slavs who 

were part of Kievan Rus, which can be divided into several periods. The first period – VII – VIII centuries. The centers of consolidation 

of tribes and their self-awareness at this time were cities, especially Kyiv. There were alliances of tribes, among which the Polyany union 

stood out. At the head of these first pre-state formations were tribal chiefs-princes. The ruling elite began to form. The second period 

covers three quarters of the ninth century. At this stage, the foundations of statehood were formed. It was Kyiv that initiated the political 

unification of the lands into a state. A social hierarchy began to form. At the top of the pyramid – the prince and his wife, then – ordinary 

corporations of the tribal nobility, and at the bottom – the peasant and urban communities. Identification processes are intensifying at all 

levels of this hierarchy. The third period is associated with the emergence of a single ancient n state – Kievan Rus. In 882 the Varangian 

king Oleg captured Kyiv. The Kyiv state spread rapidly and was powerful. The population of Ancient Russia was strongly influenced by 

multi-vector and ethnic factors, where the identification process took place. With the adoption of Christianity, the attitude of chroniclers 

to Russia changed dramatically. Both they and the readers of their works could not help but realize that from that moment it fell into a 

new context of ethnic and political relations. After baptism, the main opposition to the Christian movement became “bad” peoples, that 

is, the main principle of identification “We – They” began to operate. Conclusions. It is proved that only with the adoption of 

Christianity we can talk about full-fledged identification processes in Kievan Rus: the Old Slavonic language, both ecclesiastical and 

literary, came into use, as the language of public administration and legislation; unified traditions, customs, legal norms have taken root; 

there was a single material culture, there was, albeit not fully, a single ethnic identity; consolidated the elite of the feudal lords of ancient 

Russia, which traced its lineage from the Rurik dynasty and did not divide itself ethnically. 

Key words: Medieval identity, anthropology, mentality, ethnicity, Christianity. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. Провідні тенденції сучасної 

гуманітаристики неухильно актуалізують необхідність 

вивчення не тільки держав, суспільств чи класів, але і 
окремих особистостей. Дані інтелектуальні імперативи 

спонукають як вітчизняних, так і західних учених 

шукати відповіді на питання, які стосуються 

безпосередньо особистості. Наприклад: що саме наділяє 

людей їх ідентичністю, яким чином соціальні функції 

формують ідентичність і формуються нею тощо. Саме 

на ці питання є спроба дати відповідь на процес 

ідентифікації стародавніх слов’ян, починаючи з VII ст. і 

закінчуючи прийняттям християнства. 

Мета наукової розвідки. Перше – це аналіз 

середньовічної ідентичності на підставі 
міждисциплінарного підходу. По-друге, висвітлення 

особливостей становлення давньоруської ідентичності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблематики сутності та особливостей 

середньовічної ідентичності займалися: М. Блок, 

Ф. Бродель, Ж.Ле Гофф, Л. Февр, Е. Гуссерль, 

Г. Теджфел. Серед вітчизняних дослідників – це 

М. Грушевський, П. Толочко, М. Котляр, О. Моця, 

В. Ричка, І. Брайчевський. Л. Залізняк, Я. Ісаєвич. 

Актуальність дослідження обумовлена 

необхідністю вивчення сутності та особливості 
середньовічної ідентичності.  

Новизна в дослідженні феномену середньовічної 

ідентичності та її статусу в науковому пізнанні. 

У науковому доробку використані 

загальнонаукові методи: аналітичний і синтетичний, 

індуктивний і дедуктивний та порівняльний підхід.  

Виклад основного матеріалу. Застосування в 

історичних дослідженнях понятійного апарату і 

методології інших галузей гуманітарного наукового 

знання порівняно нещодавно стало частиною практики 

істориків. Міждисциплінарний підхід дозволив не 
тільки передивитися уявлення про ті чи інші історичні 

проблеми, що склалися, але й сформулювати нові, які 

поки що не порушувалися. 

З особливою увагою поставилися до 

міждисциплінарного підходу медієвісти, які одні з 

перших зробили спробу інтеграції теоретичних 

mailto:mjuriy614@ukr.net
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концептів в аналіз історичних феноменів, зокрема, 

феноменів європейського Середньовіччя. Завдяки таким 

історикам, як Л. Февр, М. Блок, Ф Бродель, Ж. Ле Гофф та 

інших, у словник медієвістики стійко ввійшли поняття 

“психіка”, “ментальність”, “ідентичність”, “образ”, і 
найважливіше – “людина”. Антропологічна перспектива з 

її ідеалістичним і гуманістичним напрямком стала 

провідною парадигмою у сучасних історичних 

дослідженнях.  

Незважаючи на напрямки історичної антропології, 

психоісторії, історії ментальностей, що бурхливо 

розвиваються, ми сьогодні знаходимося ще тільки на 

початку тієї складної дороги, яку вибрали, поставивши 

завдання розгадати таємницю людини в історії. У цьому 

відношенні одним з найскладніших питань, яке в своїх 

працях багато істориків тільки позначили, є питання про 
ідентичність. Саме аналіз ідентичності як само розуміння 

людини у світі дозволяє подолати ту межу, що відділяє 

історика й об’єкт його дослідження. 

Поняття ідентичності тісно пов’язане з поняттям 

ментальності, під яким трактується глибинний рівень 

колективної і індивідуальної свідомості, що включає і 

несвідоме, відносно стійка сукупність установок і 

схильностей індивіда або соціальної групи сприймати світ 

певним чином.  

Сприйняття світу, на чому наполягав ще Е. Гуссерль, 

розвиваючи своє феноменологічне вчення, поставлено в 
пряму залежність від того, яке місце для себе відводить в 

ньому людина1. Отже, ідентичність є фундаментом 

ментальності, гарантом її стабільності і умовою майбутніх 

змін. Саме тому аналіз проблеми ідентичності є важливим 

кроком до розуміння ментальності.  

Водночас, звертаючись до проблеми ідентичності, а 

також і ментальності, історик стикається з серйозними 

труднощами. Річ у тому, що історію, перш за все як 

соціальну науку, цікавить людина у суспільному вимірі. 

Своєю чергою, ідентичність – це складна психічна 

структура, що існує як інтеграція особистісного і 
соціального. У сучасній психології прийнято відповідний 

розподіл на індивідуальну і колективну ідентичність. Якщо 

перша – це розуміння себе як окремої, унікальної 

особистості, то друга – усвідомлення себе як частини якого

-небудь соціального організму. Серед психологів немає 

єдиної думки щодо того, яким чином ці два втілення 

ідентичності корелюють між собою. Так, З. Фрейд, бувши 

одним з піонерів дослідження ідентичності, відстоював 

ідею, згідно з якою ідентичність як соціальне 

самовизначення неможлива2. Своєю чергою, його учень 

А. Адлер, навпаки, розглядав ідентичність як переважно 
соціальний феномен3.  

Найбільш послідовною вважається позиція 

британського психолога Г. Тенджфела, який розробив 

концепцію соціальної ідентичності. Терміном “соціальна 

ідентичність” Г. Теджфел позначав синтез особистісної і 

групової ідентичності, що вбачалися ним як 

взаємодоповнюючі і взаємозалежні Я-концепції4. Саме цій 

єдності, цілісності ідентифікаційних установок ніколи не 

приділялося належної уваги з боку істориків. 

Інша складність дослідження ідентичностей в історії 

тісно пов’язана з вищезгаданою проблемою, лежить у 

площині розуміння взаємозв’язку ідентичності і 

культурного середовища. 
Ідентичність, будучи досить широким поняттям, як 

предмет історичного дослідження завжди має 

уточнюватися. Тут вибір історика залежить як від його 

наукових інтересів, так і актуальності у зв’язку з сучасною 

йому ситуацією. Так, наприклад, свого часу Ж. Ле Гофф 

звернувся до аналізу ідентичності середньовічних 

інтелектуалів, а Ф. Ар’єса цікавила ідентичність дитини в 

кінці XVI – XVII століть5. На сьогодні вкрай важливою є 

глобальна тема – тема української ідентичності і її зв’язок з 

європейською ідентичністю як частина цілого. 

Дослідження ідентичностей в історії, як і будь-яке інше 
історичне дослідження, має починатися з витоків – з 

генези. Шукати відповідь на це питання необхідно, 

звертаючись до аналізу періоду Середньовіччя.  

Не секрет, що питання самоідентифікації й 

ідентифікації, навіть коли вони і не мали цих назв, 

вирішувались у глибокій давнині слов'ян. Також і за 

принципом “повстав рід на рід”. Скільки було таких 

повстань? Ніхто не перерахував втрат життів, досягнень 

культури, творів мистецтва, перерваних генетичних ліній. 

Народження геноциду як практики міжродових відносин 

відбувалося за формулою “немає роду – немає проблеми”. 
Чи не звідси практика поголовного винищення всіх, хто 

чинив опір, чоловіків-воїнів, дітей (наприклад, військом 

Чингісхана та інших завойовників)?  

Щоправда, за необхідності в дружини і наложниці 

брали полонянок. Звідки, між іншим, виникала делікатна 

проблема “чистої крові”, яка вже порушувалася в ту далеку 

давнину? Передбачалося, що діти, які з’явилися, 

сприймуть культурну матрицю і мову завойовників (якщо 

вони визнавалися не рабами, а членами роду). Але 

наявність іншомовних матерів і їх згадок про “родоцид” не 

давало ніяких гарантій. В хід йшла наступна селекція на 
вірність звичаям і традиціям родової структури, що 

утверджувала своє домінування. Своєю чергою, існував 

особливий механізм, що запобігав втіленню інших 

елементів у соціокультурну реальність життя стародавніх 

спільнот через жіночу основу жіночого роду (численні 

практики соціально виправданого вбивства і самовбивства 

жінок, які піддавалися насильству або добровільно 

вступили в несанкціонований зв'язок з “чужими”. 

Зазначимо, що дані практики ніколи не поширювалися на 

чоловіків). 

Проблематика родової і племінної ідентифікації і 
самоідентифікації не залишила великого кола писемних 

джерел. Більшість процесів цього типу, жорстоких і 

мученицьких. Відбулися у дописемний період існування 

наших далеких предків. Однак сліди цих подій можна 

віднайти в найдавніших пам'ятках слов’янської писемної 

культури, що говорить про їх виняткову значущість для 

племінної свідомості. 

Малі етноси і народи вижили і дійшли до наших днів 

1 Husserl E. “Kryza yevropeiskykh nauk i transtsendentalna fenomenolohiia. Vstup do fenomenolohichnoi filosofii” [The crisis of 

European sciences and transcendental phenomenology. Introduction to phenomenological philosophy], Filosofska dumka [Philosophical 

thought], 2002, N. 3, P. 134–149 [in Ukrainian]. 
2 Freid Z. Psykholohyia bessoznatelnoho [Psychology of the unconscious], M.: Prosveshchenye, 1989, 447 p. [in Russian]. 
3 Adler A. O nervycheskom kharaktere [About the nervous character], SPb.-M.: Unyversytetskaia knyha, AST, 1997, 385 р. [in Russian]. 
4 Tedzhfel H. Sotsyalnaia ydentychnost y mezhhruppovye otnoshenyia [Social identity and intergroup relations], Moskva: Nauka, 1982, 

437 p. [in Russian]. 
5 Yvaniukovych T. Ydentychnost v ystorycheskykh yssledovanyiakh: teoryia y praktyka [Identity in Historical Research: Theory and 

Practice], URL: elib.sfu-kras.ru/handle [in Russian]. 
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завдяки суворому регулюванню кровно родинних зв’язків і 

переваг, внаслідок багатовікового (а то і тисячолітнього) 

відтворення системи каст, тейпів, кланів, включаючи сюди 

як обов'язкову компоненту і генетичну складову. Не 

такими були наші пращури-слов'яни. Великі етноси і 
народи не могли дозволити собі організувати настільки 

жорстку систему обліку і вибудовування структурно-

ієрархічних відносин на підставі генетичних даних. Вони 

керувалися нормами відповідності мовної спільноти, 

подібністю релігійних обрядів і традицій. Спільність 

релігії була для них важливою підставою встановлення 

дружніх контактів. Зрозуміло, дружніх доти, доки не 

залучалися економічні і геополітичні інтереси, інтереси 

владного престижу, домінування впливових груп. 

Нагадаємо, що базу будь-якої держави могла 

забезпечити пасивна, як мінімум, позиція великих етносів. 
Адже держава була стійкою доти, доки вони дозволяли 

забирати з себе данину і податки, а їх найбільш соціально 

активні представники були готові брати участь у битвах, 

оволодівши попередньо тим рівнем знань законів війни і 

зброї, без яких була неможлива не тільки перемога, але й 

активний спротив. Ця особливість прослідковується на 

взаємодії варязького і слов'янського компонентів історії до 

київської і ранньокиївської Русі. 

Висловлені роздуми дають підставу відвести як 

міфологему будь-яке вчення про вихідну частоту 

слов'янської крові як першопочаткового уявлення 
ідентифікації і самоідентифікації слов'ян. Перш за все 

тому, що до ХХ ст.. на території теперішньої України 

спостерігався певний відсоток угро-фінських племен. 

Важко уявити, що східні слов'яни вберегли себе від 

кровозмішування з цими народами. Не варто забувати і 

про хвилі азійських кочівників, які також зробили свій 

генетичний внесок у формування давньоруської 

ідентичності.  

І як наслідок, східнослов’янські племена почали 

об'єднуватися в етнічну спільноту не тільки через своє 

спільне походження і побут, але й унаслідок єдності 
території, державно-політичного життя, релігії 

(християнства), духовної культури, права (Руська правда), 

спільності мови, а також завдань і інтересів у боротьбі з 

зовнішніми ворогами. 

Сутність проблеми етнічного складу Давньоруської 

держави може бути сформульовано у питанні: чи існувала 

в Давньоруській державі стійка єдина давньоруська 

етнічна спільнота, чи окремі праетноси росіян, українців, 

білорусів? 

В середині ХІХ ст. М. Погодін створив шовіністичну 

концепцію, згідно з якою у Києві до ХІІІ ст.. жили росіяни, 
котрі після монгольської навали емігрували на Верхню 

Волгу, а на їх місце з Галичини і Волині прийшли 

українці6. 

Критикуючи погляди російських істориків ХІХ ст., 

М. Грушевський створив свою концепцію етнічного 

складу Давньоруської держави. У своїх працях він 

утверджував ідею неперервності і нерозривності 

українського історичного процесу починаючи з ІV ст. н.е. 
На його думку, український народ на своїх історичних 

землях існував спочатку під назвою “анти”, потім 

“поляни”, а потім “руси”. Київська держава була творінням 

одного народу – україно-руського. Володимиро-

Московська держава не є спадкоємцем Київської держави7. 

З моменту проголошення незалежності України серед 

українських істориків виявилась проблема формування 

східнослов’янських народів і етнічної структури Київської 

Русі. Тезу про існування єдиної давньоруської народності 

як колиски трьох сучасних східнослов’янських народів 

(українців, росіян і білорусів) відстоюють П. Толочко, 
М. Котляр, О. Моця, В. Ричка8. Низка дослідників: І. 

Брайчевський. Л. Залізняк, Я. Ісаєвич, розвиваючи ідеї  

М. Грушевського, обґрунтовують варіант окремішності 

українського народу, вважаючи саме його домінуючим 

етносом Київської Русі9. Думку останніх підтримують і 

автори даної монографії. Ще один український дослідник 

О. Толочко, поставивши під сумнів ідею “давньоруської 

народності”, звернувся до поняття Бенедикта Андерсона 

“уявлена спільнота”. Роздумуючи теоретично, він 

справедливо підкреслив етнографічну і діалектичну 

різноманітність і регіоналізм домонгольської Русі; на його 
думку, в цих умовах уявлення про єдиний народ Русі мало 

бути чужим більшості населення і могло лише уявлятися 

окремими індивідами10. Разом з тим практичне 

застосування цього підходу на матеріалі даних Повісті 

минулих літ про східнослов’янські племена викликає 

питання.  

О. Толочко, усвідомлюючи суперечливість цих даних 

Повісті минулих літ, запропонував сприймати їх просто як 

пізніші конструкції, що не відображають реальність11. У 

такому трактуванні проглядає конструктивістський підхід 

сучасної науки, але застосований однобоко і непослідовно. 
Цей підхід передбачає не тільки констатацію, що певний 

текст був сконструйований, але й викриття тих 

літературних, ідеологічних та інших прагнень, якими 

керувався відповідний автор-конструктор, і “механіки” 

його праці. Крім того, спеціальні дослідження показали, 

що які б фантастичні конструкції не вибудовувалися, їх 

автори не могли працювати на порожньому місці, 

оперували в певному історико-культурному контексті, 

зверталися до читачів, що мали певні знання, і певні 

очікування, і, відповідно, спиралися на реальність або 

відштовхувалися від неї. Порівняння одних джерел з 
іншими, де свідомі маніпуляції з реаліями були мінімальні 

або відбувалися з інших мотивів і здійснювалися іншими 

методами, дає можливість виявити об’єктивну інформацію 

6 Pinchuk Yu. “Pohodin Mykhailo Petrovych”, Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. [Encyclopedia of the History of Ukraine: 10 v.], 

redkol.: V.A. Smolii (holova) ta in.; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Кyjiv: Naukova dumka, 2011, V. 8, P. 290 [in Ukrainian]. 
7 Rymarenko Yu. “Hrushevskyi Mykhailo Serhiiovych”, Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva [Small Encyclopedia of Ethnic Power 

Studies], Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Uporiadnyk Yu. I. Rymarenko (ta in..), Кyjiv: Heneza, Dovira, 

1996, P. 837–838 [in Ukrainian]. 
8 Tolochko P. Kyivska Rus, K.: Abrys, 1996, 360 p.; Kotliar M. Istoriia Ukrainy v osobakh. Davnoruska derzhava [History of Ukraine in 

persons. Ancient Russian state], Кyjiv: Ukraina, 1996, 240 p.; Motsia O., Rychka V. Kyivska Rus: vid yazychnytstva do khrystyianstva 

[Kiev Rus: from paganism to Christianity], Кyjiv: Hlobus, 1996, 222 p. [in Ukrainian]. 
9 Braichevskyi M. Vstup do istorychnoi nauky [Introduction to historical science], K.: KM Acaciernia, 1995, 220 p.; Zalizniak L. Narysy 

starodavnoi istorii Ukrainy [Essays on the ancient history of Ukraine], Кyjiv: Tempora, 1994, 256 p.; Zalizniak L. “Davnoruska narodnist 

– imperskyi mif chy istorychna realnist” [Ancient Russian people – an imperial myth or historical reality], Pamiat stolit [Memory of 

centuries], 1996, N. 2; Isaievych Ya. Ukraina davnia i nova: narod, relihiia, kultura [Ukraine is old and new: people, religion, culture], 

Lviv: OO Vasyliian “Misioner”, 1996, 336 p. [in Ukrainian]. 
10 Tolochko A. Voobrazhennaia narodnost [Imaginary people], Кyjiv: Ruthenica, 2002, P. 115–117 [in Russian]. 
11 Tolochko A. Ocherky nachalnoi Rusy [Essays on early Russia], Кyjiv, SPb.: Laurus, 2015, P. 68 [in Russian]. 
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про минуле. Таких досліджень О. Толочко не наводить. 

С. Плохій, спеціаліст з історії України Нового часу, 

спробував пояснити ці “різноманітності” і “регіоналізм” 

домонгольської Русі за допомогою поняття 

“ідентичність”12. Так, помічаючи ту саму суперечливість у 
Повісті минулих літ, С. Плохій пише про змішані 

ідентичності, або “гібридну ідентичність” Русі у ХІ ст., 

трактуючи її першочергово як політичну. У ХІІ ст., на його 

думку, ця ідентичність ще більше політизувалася і 

дробилася відповідно до політико-територіального поділу, 

і він пише про множинність ідентичностей: одна 

залишилась для Руської подніпровської землі (Руської 

землі у вузькому розумінні слова), а інші виникли 

локальні. Щодо загальної ідентичності Русі, то С. Плохій 

визнає її наявність, але як “елітарний проект”. 

Процес ідентифікації слов’ян, що входили до складу 
Київської Русі, був складним і неоднозначним. Його 

можна поділити на кілька періодів. 

Перший період – VII – VIII ст. Центрами консолідації 

племен і їхнього самоусвідомлення у цей час були міста, 

передусім Київ. Виникали союзи племен, серед яких 

виділявся полянський союз. На чолі цих перших 

додержавних утворень стояли племінні вожді-князі. 

Почала формуватися правляча еліта. 

Другий період охоплює три чверті ІХ ст.. На цьому 

етапі формувалися основи державності. Саме Київ 

започаткував політичне об’єднання земель у державу. 
Влада в Києві успадковувалася (встановилася династія 

нащадків засновників міста – Києвичів). З появою цих 

додержавних утворень влада стала постійною, а функція 

управління виділилася у самостійну сферу діяльності, 

почала утворюватися суспільна ієрархія. На вершині 

піраміди – князь і його дружина, відтак – родові корпорації 

племінної знаті, а внизу – селянські і міські общини. 

Посилюються ідентифікаційні процеси на всіх рівнях цієї 

ієрархії. 

Третій період пов'язаний з появою єдиної 

давньоруської держави – Київської Русі. У 882 р. 
варязький конунг Олег захопив Київ. Київська держава 

швидко розширювалася і була могутньою. В часи розквіту 

(до середини ХІ ст.) вона простягалася від берегів Фінської 

затоки і Ладоги до берегів Чорного моря. На заході 

межувала з Угорщиною, Польщею і Литвою, які поступово 

втягувалися в західноєвропейський етнос. На сході її 

сусідами були: Волзька Болгарія (часто Болгарія), яка 

прийняла іслам, іудейський Хазарський каганат у 

межиріччя Волги і Дону. На північному сході – угро-

фінські племена. Приазовські і прикарпатські степи – це 

світ кочівників. Господарями степових просторів були 
печеніги, що сповідували іслам, а згодом сюди прийшли 

язичники – половці. На півдні – православна Візантія. 

Таким чином, від початку геополітичний простір, який у 

майбутньому стане полем історичної діяльності 

українського народу, що сформується на терені Київської 

держави, знаходився на перехресті різних світів: кочового 

й осілого, християнського і мусульманського, 

язичницького та іудейського. Населення Стародавньої Русі 

перебувало під могутнім впливом різновекторних і 

етнічних чинників, де відбувався ідентифікаційний 
процес13. Зазначаючи про етнічну ідентифікацію, варто 

зауважити, що основними її ознаками можна вважати 

етнічну самосвідомість та етнонім (самоназву етнічної 

спільноти). Власне, ці два індикатори взаємопов’язані: 

самоназва спільноти віддзеркалює усвідомлення 

причетності людей до неї; а самосвідомість, як правило, 

виявляється через етнонім. Цей процес тривав протягом 

всього існування Київської держави, що об’єднувала різні, 

хоча і споріднені етноси. Хоча усвідомлення себе 

державотворцями серед полян, древлян і сіверян було 

досить чітким, але слово “Русь” передусім стосувалося 
територій, де проживали поляни, хоча з часом це слово 

вживається як політонім і охоплює весь простір, 

підпорядкований князям.  

У Київській державі це знали і розуміли. Так, Юрій 

Долгорукий виступив з військом з Ростово-Суздальської 

землі в “Русь”, тобто до Києва14. Після вбивства Андрія 

Боголюбского володимирські бояри казали: “Князь наш 

убиен, а детей у него нету, синок его в Новгороде, а братья 

его в Руси”15. 

У давньоруських джерелах проглядається прагнення 

не розширювати ідентичність Русі, а утвердити її 
протиставлення з іншими ідентичностями, що діяли на 

тому самому територіально-політичному просторі – 

локальними чи етнічними. Особливо це стосується варягів 

та ільменських словенів, з якими Русь знаходиться у 

тісному зв’язку, але стосовно яких вона має в першу чергу 

самоствердитися. Ця окремішність Русі від інших спільнот 

і народностей наводиться з розповіді про успішний похід 

Олега на Царгород. Згідно з О. Шахматовою, ця розповідь 

належить до “Найдавнішого Київського зібрання, де греки 

виставлені в досить непривабливому світлі: вони 

“убояшася” Олега, намагалися його отруїти, але в кінці 
визнали себе переможеними, почали платити “дань”, “юже 

дають и доселе князем руским”16. 

У відомостях про діяльність (основним чином воєнну) 

князя Святослава Русь виділяється як особлива країна 

(територія) порівняно з греками, чехами, угорцями, 

болгарами17. 

У розповіді боротьби Святослава з Візантією Русь як 

народ протистоїть грекам, які виставлені, відповідно, в 

негативному образі18. У згадці про подвиги Володимира, 

сина Святослава, повідомляється, що керована ним Русь 

воювала і підкорила “ляхів”, “в’ятичів” і “радимичів”. В 
описі про радимичів відчувається, що літописець, 

дивлячись зі сторони Русі, вбачає в них спільноту чужу. 

Він іронізує, вказуючи на те, як “русь корят радимиче” – 

тобто насміхаються над ними. Він вважає за необхідне 

також сповістити, що радимичі походять “от рода ляхов”, а 

12 Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations: Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge, NY etc., 2006, Р. 10–48 

[in English]. 
13 Yurii M. Etnohenez ta mentalitet ukrainskoho narodu [Ethnogenesis and mentality of the Ukrainian people], Кyjiv: Takson, 1997, P. 41–

42 [in Ukrainian]. 
14 Polnoe sobranye russkykh letopysei. Vol.2. Ypatevskaia letopys [Complete collection of Russian chronicles. Vol. 2. Ipatiev Chronicle], 

Moskva: Nauka, 1998, Stolb. 405, 409, 417 [in Russian]. 
15 Polnoe sobranye russkykh letopysei. Vol. 1. Ypatevskaia letopys [Complete collection of Russian chronicles. Vol. 1. Ipatiev Chronicle], 

Moskva: Nauka, 1962, Stolb. 328 [in Russian]. 
16 Shakhmatov A. Razyskanyia o drevneishykh russkykh letopysnykh svodakh [Research on the most ancient Russian chronicle vaults], 

SPb.: Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2002, P. 362–363 [in Russian]. 
17 Novhorodskaia pervaia letopys starshoho y mladsheho yzvoda [Novgorod first chronicle of the senior and junior edition], Moskva: 

Yzdatelstvo AN SSSR, 1950, P. 120, 123 [in Russian]. 
18 Ibidem, P. 121. 
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закінчує розповідь, що вони “платят дань руси – повоз 

везут – и до сего дни”. Підкреслюється, іноплемінне 

походження радимичів, які стосовно Русі можуть 

виступати тільки данинниками (такими самими, як греки 

або болгари)19. 
Отже, в літописних джерелах Pусь – Руська земля 

виступає як позначення народу (держави, відмінного не 

тільки від таких далеких сусідів, як варяги; греки чи 

поляки (ляхи), але й східнослов’янських спільнот – таких 

як словен, древлян і радимичів. При цьому всі спільноти, з 

якими русі доводиться мати справу, розглядаються в 

одному ряду, лише печеніги найбільш послідовно 

виступають ворожою силою стосовно князів русі і 

населенню, яке визнає їх владу20. 

З прийняттям християнства ставлення літописців до 

Русі мало би обов’язково змінитися. І вони, і читачі їх 
праць не могли не усвідомлювати, що з цього моменту 

вона потрапляла в новий контекст етнічних і політичних 

відносин. І це зрозуміло вже навіть з тих висловів, які 

вживаються в розповіді про вибір віри: більшість народів, 

які пропонують Володимиру свою віру, називаються не 

просто своїм іменем, але з додатковим позначенням, що 

так чи інакше вказує на їх віросповідання: “болгаре веры 

Бохмице”, “немци из Рима”, “жидове козарьстеи”21. 

Лише греки залишаються греками. Етнічна 

номенклатура, опиняючись в релігійному контексті, 

набуває нових змістовних відтінків. 
У новому контексті відмінності серед тих людей, хто 

визнавав владу князів руських і прийняв хрещення, мали 

губити актуальність. Критерій поділу з виплати данини – є 

ті, хто платить, і ті, хто бере – відходив у минуле, і 

важливіше – стає факт, хто хрещений, а хто ні. Цей погляд 

відбитий у новій назві русі – як підкреслюється у кількох 

місцях розповіді про Хрещення, Русь стає новими людьми 

християнськими. Так, після хрещення киян підкреслюється 

перетворення народу: “благословенъ Исус Христос, иже 

возлюби новыя люди Рускую землю, провести 

крещениемъ святымъ”.  
Далі ще раз у патетичному закінченні всієї розповіді 

зміст події розкривається як народження нового народу: 

“…и Господь въ векы пребываеть хвалимъ от рускыхъ 

сыновъ, певасмъ въ Троици, а демоне проклинаеми от 

верныхъ человекъ и от човеиных женъ, иже прияли суть 

крещение и покаяние въ отпущение греховъ – нови людие 

крестияне, избрании богомъ”22. 

Після хрещення основним стає протиставлення 

християнської русі “поганим” народам, тобто почав діяти 

головний принцип ідентифікації “Ми-Вони”. Це не 

означає, що етнічна ідентифікація народів і племен, що 
проживали на території Київської Русі завершилася. 

Звичайно, ні. Тут річ, мабуть, не стільки в різких змінах 

реальності, скільки в зміні тієї оптики, через яку літописці 

дивляться на цю реальність і передають її в тексті. 

Упорядник Повісті минулих літ, як і інші літописці, 

вбачали в Руській землі християнську державу, що 

об'єднала на певній території людей різного 

етнокультурного походження, а в русі ідентичність більш 

широку чи більш високого рівня, ніж інші локальні. І 

справді, давньоруська держава була поліетнічною. До її 

складу входили багато неслов'янських племен: балтські 
етнічні утворення (літи, пруси, ятвяги та ін.), угро-фіни 

(меря, мурома, мордва), тюркські народи (печеніги, торки, 

берендеї та ін.). Навіть ті п'ятнадцять слов'янських племен, 

які ввійшли до складу Давньоруської держави, не були 

єдиним народом. Літописець Нестор пише: “Всі племена 

мали свої звичаї, і закони предків своїх, і заповіді, кожен – 

свою вдачу”23. Щоб переплавити ці різноманітні етнічні 

утворення в єдину етнокультурну спільноту, необхідні 

були величезні зусилля і час. Однак нерозвинутість 

комунікацій, величезна територія, відносна слабкість 

впливу центру на окраїни, недовговічність існування 
Давньоруської держави (лише в кінці Х ст. кінцево 

сформувалися державні структури, а вже в середині ХІІ ст. 

держава розпалася на незалежні князівства) суттєво 

ускладнюють процес етнічної консолідації, послаблюють 

єдність і можливість появи єдиної етнічної самосвідомості 

серед широких народних мас. Тільки з прийняттям 

християнства можна говорити про ідентифікаційні 

процеси в Київській Русі: 

- увійшла в ужиток старослов'янська мова як 

церковна, так і літературна, як мова державного 

управління і законодавства; - укоренилися єдині традиції, 
звичаї, юридичні норми; - склалася єдина матеріальна 

культура; - з'явилася, нехай не повною мірою, єдина 

етнічна самосвідомість (літописці говорили про Русь як 

сукупність всіх земель – князівств, все східнослов'янське 

населення органічно прийняло етнонім “руський”, “русич” 

і “русин”); - консолідувалася елітна верства феодалів 

Стародавньої Русі, яка вела свій родовід від династії 

Рюриковичів і не розділяла себе етнічно.  

Перспектива подальшого дослідження полягає у 

вивченні української ідентичності епохи Ренесансу і 

Реформації.  
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Zhulkanych Nelya, Zhulkanych Alexander. Innovations in the agricultural sector in the late ХХ century (on the 

example of the areas of the Carpathian region). The purpose of the article is to study the peculiarities of the introduction of new 

forms of management in agricultural production in the Ukrainian Carpathians in the 80's. last century. Scientific novelty. The 

article examines the problems and consequences of the introduction of new forms of management in the agricultural sector in 

general and the regions of the Ukrainian Carpathians, in particular. Much attention is paid to the problems of specialization and 

concentration of agricultural production in the 80s of last century. In particular, the problems of transferring livestock to 

industrial production technology, which was extremely relevant for the region, were analyzed. Livestock in the analyzed period 

has received the greatest development in the agricultural sector of the Ukrainian Carpathians, given the natural, geographical and 

climatic features. Conclusions. The country's leadership has constantly declared in state documents the intention to bring the 

country to a higher level of agricultural production, to achieve dynamic development of the agricultural sector. The main focus 

was on increasing grain production, which was rightly considered the basis of the food fund. However, due to excessive 

centralization of the economy, resistance from bureaucratic management structures in the analyzed period failed to achieve the 

introduction of intensive technologies and increase the return on investment in agricultural production.  It is proved that constant 

interference in the activities of collective and state farms by representatives of various levels of government and party structures 

of the region, their dictates about the timing of agricultural work, initiating frequent personnel changes, distrust of farm 

specialists and other unpopular steps contributed to the slow but steady decline of agriculture. 

Keywords: agricultural sector, economy, collective bargaining, specialization, management. 

Постановка проблеми. Основні засади 

функціонування аграрної сфери в суспільстві впродовж 

радянського періоду історії, не змінилися. За рахунок 

сільського господарства розвивалися інші галузі 

народного господарства. Воно забезпечувало, хоча й не 
повністю,  потреби населення в продовольстві та 

промисловості в сировині. Управління сільським 

господарством залишалося жорстко централізованим. 

Проблеми галузі невпинно зростали. Реалії життя 

вимагали зміни співвідношення форм власності, 

економічних відносин на селі, що й зумовило спроби 

впровадження нових форм господарювання в аграрній 

сфері. Оскільки, аграрний сектор України все ще 

перебуває в процесі реформування, спроб впровадження 

інтенсивних технологій та засобів підвищення віддачі 

капіталовкладень в аграрне виробництво, доцільним 

бачиться аналіз різноманітного досвіду здійснення 

подібних заходів у різних економічних системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

спроб впровадження нових форм господарювання в 

аграрному секторі України в цілому знайшли 
відображення в працях Каденюка О.1, Панченко П. П., 

Шмарчук В. А.2 , Петько Б. О., Колесника Л. А.3 та ін. 

Згадані дослідники вивчали проблеми запровадження 

колективного та орендного підряду у 

сільськогосподарському виробництві України загалом, 

без врахування регіональних особливостей. 

Метою даної статті є дослідження особливостей 

впровадження нових форм господарювання в аграрному 

виробництві областей Українських Карпат у 80-х рр. 

минулого сторіччя. 

Виклад основного матеріалу. Однією із спроб 

1 Kadeniuk O. Ahrarna istoriia Ukrainy [Agrarian history of Ukraine], Kamianets-Podilskyi, Abetka, 2005, 300 p. [in Ukrainian]. 
2 Panchenko P. P., Shmarchuk V. A. Ahrarna istoriia Ukrainy [Agrarian history of Ukraine], Kyjiv: T-vo “Znannia”, KOO, 2000, 342 p. 

[in Ukrainian]. 
3 Petko B. O., Kolesnyk L. A. “Vdoskonalennia vykorystannia zemelnykh i vodnykh resursiv v systemi APK” [Improving the use of land 

and water resources in the agro-industrial complex], Visnyk Lvivskoho universytetu [Bulletin of Lviv University], Seriia ekonomika, 1987, 

Vyp. 19, P. 47–50 [in Ukrainian]. 
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відродження у селянина відчуття господаря землі було 

впровадження у 80-х рр. в колгоспах та радгоспах 

колективного підряду. На нього покладалися значні 

сподівання в укріпленні госпрозрахунку, створенні 

умов, які б стимулювали підвищення продуктивності 
праці. Перші ланки та бригади колективного підряду 

були створені ще в кінці 50-х – на початку 60-х років. 

Активізуючи цю форму внутрігосподарських 

госпрозрахункових економічних відносин, яка 

базувалася на взаємній заінтересованості працівника і 

підприємства в результатах виробництва, планувалося 

виховати у сільських трудівників почуття господаря. 

Трудовий колектив самостійно господарював на 

закріпленій за ним землі, використовуючи надані 

господарством матеріали й сировину, віддаючи йому 

вироблену продукцію. Частину прибутку 
використовували для матеріального стимулювання 

членів колективу.  

З початку 80-х рр. радянські чиновники багато 

уваги приділяли відвертому вихвалянню застосування 

колективного підряду в сільському господарстві, який 

“забезпечує досягнення високих результатів 

сільськогосподарського виробництва з меншими 

затратами праці й коштів”. Власне, колективний підряд 

не що інше як відома вже акордно-преміальна система 

праці. Вона передбачала створення окремих ланок чи 

бригад, які забезпечувалися необхідними для роботи 
інструментами та механізмами і відповідним обсягом 

(фронтом) робіт. Від решти ланок господарства їх 

відрізняла теоретична можливість самостійного 

планування строків виконання робіт та залежність 

заробітку від кінцевих результатів праці. Проте, 

працюючі за цим принципом трудові колективи не були 

позбавлені постійної опіки керівників господарств, не 

могли вирішувати виробничі питання самостійно. 

Кількість підрядних колективів у господарствах, до 

прикладу, Івано-Франківській області у 1983 р. 

становила в рослинництві 183 бригади, в тваринництві – 
34. У 1984 р. їх число зросло відповідно на 304 та 354 

Здебільшого бригади, які працювали на 

колективному підряді створювалися лише формально, 

для статистичної звітності, а форми роботи сільських 

трудівників не зазнавали змін. До кінця 1987 р., згідно з 

офіційною статистикою, 92,2 % працівників аграрної 

сфери Івано-Франківської області працювало за 

методом колективного підряду5. 

Однак, реальне впровадження підряду стримували 

практика централізації всіх функцій управління в 

сільськогосподарських підприємствах на принципах 
одноосібності, недосконалість економічних методів 

управління на всіх рівнях агропромислового комплексу, 

дріб’язкова опіка, обмеження самостійності колективів, 

їх матеріальна залежність від розмірів наданих 

виробничих ресурсів, часте відволікання членів 

підрядних трудових колективів для роботи на інших 

ділянках виробництва. Задум впровадження 

колективного, переважно бригадного, підряду  

заслуговував схвалення. В результаті зазначеного 

заходу у конкретного поля повинен був з’явитися 

постійний господар, проте в тогочасних умовах цього не 

відбулося.  

В багатьох господарствах до створення бригад, що 

працювали на колективному підряді, підійшли 

формально. Спрацьовувала багаторічна партійна логіка: 
якщо з цього питання необхідно звітуватися, виконання 

його чітко контролюється, то необхідно в прискореному 

темпі  створювати такі бригади (хоча б для звітності). В 

результаті оплата праці в таких колективах 

продовжувала здійснюватися не за обсяг виробленої 

кінцевої продукції, а за обсяг виконаних робіт, тобто в 

організації виробництва нічого не змінювалося. У 

членів названих колективів відсутніми були мотивація 

до підвищення продуктивності праці, матеріальна 

заінтересованість у збільшенні виробництва продукції. 

У червні 1987 р. ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР 
прийняла постанову “Про переведення об’єднань, 

підприємств та організацій галузей народного 

господарства на повний госпрозрахунок та 

самофінансування”. Спроби впровадження економічних 

механізмів господарювання, як завжди в Радянському 

Союзі, відбувався вольовими, директивними методами. 

Проте, перевести господарства на самофінансування за 

рахунок власних фінансових засобів, в зазначений 

період не було можливості, оскільки колгоспи, радгоспи 

та міжгосподарські обєднання мали значні суми 

заборгованостей і нестачу власних оборотних коштів. 
До прикладу, господарства Івано-Франківської області у 

1987 р. мали таких заборгованостей за позиками 

Держбанку СРСР та постачальникам на суму близько 

90,0 млн. крб, а нестача власних оборотних коштів 

складала ще 92,1 млн. крб.6. 

Перевага господарського розрахунку полягала в 

залежності від доходів з врахуванням кінцевого 

результату, в організації беззбиткової роботи 

господарств. За таких умов колективні форми 

господарювання мають право на існування, проте вони 

повинні ґрунтуватися на застосуванні економічних 
методів господарювання, а постійне втручання держави 

в перебіг об’єктивних економічних процесів призвело 

до відчуження селянина від землі. 

На початку 80-х рр. черговою спробою перетворити 

українського селянина – найманого працівника на землі 

держави – в господаря землі було впровадження 

орендних відносин. Історія розвитку орендного підряду 

в сільськогосподарському виробництві радянської 

Україні пройшла кілька етапів: значне поширення в 

період непу, заборона у зв’язку із суцільною 

колективізацією у 30-х рр. і офіційно проголошене 
право на оренду із прийняттям Закону колишнього 

Радянського Союзу “Про кооперацію в СРСР” (1988 р.)7. 

За нових умов виробництво ставало більш 

спеціалізованим, орендні колективи спеціалізувалися на 

виробництві певного виду продукції. Серед важливих 

мотивів переходу на оренду – бажання одержувати 

більші прибутки, стати незалежним господарем та 

випробувати свої сили у новій справі. Однак, нові умови 

господарювання не призвели до самостійності селян у 

виробництві та розпорядженні кінцевою продукцією, не 

4 Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti (DAIFO) [State Archives of Ivano-Frankivsk region], F. R-295, op. 5, od. zb. 5303, Аrk. 

340 [in Ukrainian]. 
5 DAIFO [State Archives of Ivano-Frankivsk region], F. R.-1, op. 1, od. zb. 5365, Аrk. 37 [in Ukrainian]. 
6 DAIFO [State Archives of Ivano-Frankivsk region], F. R-295, op. 5, od. zb. 5801, Аrk. 12 [in Ukrainian]. 
7 Panchenko P. P., Shmarchuk V. A. Ahrarna istoriia Ukrainy [Agrarian history of Ukraine], Kyjiv, T-vo “Znannia”, KOO, 2000, P. 291 

[in Ukrainian]. 
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сформували у селян господарського ставлення до 

засобів виробництва. На жаль, в аналізований період не 

відбулося зміни виробничих відносин на селі. Спроби 

поєднання командно-адміністративних методів 

керівництва аграрною сферою з елементами ринкових 
відносин виявилися безрезультатними. Проте, оренда не 

змінюючи форм власності підготувала передумови для 

зміни форм організації виробництва.  

Одним з недоліків оренди була її 

короткотерміновість. Понад 50 % договорів оренди 

землі і засобів виробництва, між господарствами-

орендодавцями і орендарями-селянами, укладалися на 

один рік. Орендар не переймався покращенням земель, 

підвищенням їх родючості, бережливим ставленням до 

техніки, оскільки не мав впевненості, що його затрати 

будуть результативними. Серед головних причин, які 
стримували розвиток орендних відносин варто 

відзначити наступні: недостатню самостійність 

колективів у вирішенні виробничих завдань, 

недостатню економічну підготовку як працівників, так і 

керівників до нових умов господарювання, поспішність 

у проведенні підготовчої роботи і невисоку 

забезпеченість орендарів технікою. Наявною була також 

надмірна опіка голів колгоспів та директорів радгоспів, 

які часто самостійно призначали керівників орендних 

колективів. В результаті значна частина орендних 

колективів існувала лише на папері. Згідно із звітністю в 
Закарпатській області у 1983 р. на колективному підряді 

в рослинництві та тваринництві працювало 23,1 % 

бригад та ланок, а у 1986 р. вже 79,9 %8. 

Значного поширення набули сімейний та 

індивідуальний підряд. З 1980 р. в радгоспі ім. Фрунзе 

Ужгородського району Закарпатської області сімейний 

підряд був запроваджений на догляді 280 га площ 

виноградників. За 1986 і 1987 рр. рентабельність 

господарювання становила 75,7 та 94,0 %. У колгоспі 

“Перемога” того ж району на сімейному підряді 

працювало 64 особи, зайняті в овочівництві закритого 
ґрунту. За 1985–1987 рр. рентабельність їх роботи 

склала 35-40 %9. З 1988 р. розпочалося масове 

впровадження орендних відносин в Україні, настільки 

масове, що постала загроза суцільної орендизації. За два 

роки на орендний підряд перейшли понад 5000 

господарств. 

Перехід на орендні відносини в більшості 

колгоспів, як вже зазначалося, було здійснено 

формально. В результаті зазначений перехід не 

спричинив зростання сільськогосподарського 

виробництва. Так, у колгоспі «Радянська Верховина» 
Путивльського району Чернівецької області у 1990 р. в 

умовах оренди вироблено валової продукції на 485 

тис.крб, що на 18 тис.крб. менше ніж у 1988 р. до 

запровадження орендних відносин10. Така сама ситуація 

склалася і в решті колгоспів карпатських областей. 

Згідно з офіційною статистикою, господарства 

регіону одержували добрі врожаї овочів, картоплі, 

виконували і навіть перевиконували на 17-20 %11 плани 

заготівель. Та необхідно було ще зберегти й реалізувати 

цю продукцію без втрат. Однак, будівництво нових і 

ремонт функціонуючих сховищ та холодильників не 

здійснювався через відсутність необхідних 
комплектуючих та обладнання. Втрати вирощеного 

врожаю сільськогосподарської продукції складали до 30

-40 %. 

Зауважимо, що архівні джерела містять і цілком 

протилежні дані, які свідчать про складність виконання 

визначених державою планів виробництва 

сільськогосподарської продукції, через що господарства 

регіону вдавалися до відвертих приписок. Так, 

керівництво колгоспу “Нове життя” Івано-Франківської 

області закупило молоко, якого не вистачало до 

виконання піврічного плану, в сусідніх господарствах і 
реалізувало державі як продукцію власного 

виробництва, відзвітувалося про “успішне” виконання і 

ввійшло в число переможців соціалістичного 

змагання12. Практика подібних приписок набула 

значного поширення. Районні агропромислові 

об’єднання  періодично здійснювало перевірки звітних і 

статистичних даних  колгоспів, радгоспів та 

агропромислових підприємств з метою виявлення 

фактів приписок, окозамилювання та перекручень 

державної звітності. Проте, через високі планові 

завдання керівники господарств продовжували 
приховувати від звітності додаткові посівні площі, 

приписувати надої молока.  

Так господарства Ужгородського району 

Закарпатської області закуповували в громадських 

господарств та господарств населення виноград і овочі й 

здавали їх в заготконтори на реалізацію як продукцію 

власного виробництва. У 1980 р. радгосп “Червона 

зірка” закупив від колгоспів району 126,1 тонни 

винограду, оформивши в райзаготконторі, як продукцію 

власного виробництва. Деколи цілі райони рапортували 

про виконання планів закупок сільгосппродукції, якої 
колгоспи та радгоспи не виробляли, завдяки припискам 

і порушенням обліку вирощеного врожаю господарства 

займали престижні місця в організованому 

соціалістичному змаганні. Передгірний радгосп 

ім. Фрунзе с. Худльово, Ужгородського району в 1980 р. 

відзвітувався про 106-центнерний урожай кукурудзи з 

гектара (найвищий серед господарств району). Проте, 

перевірка органів обласної статистики та обласного 

комітету народного контролю виявила 85 га додаткових, 

не вказаних у звітності, посівів кукурудзи на сінокосах. 

Справжній урожай кукурудзи становив 60 центнерів з 
гектара13.  

У 1986 р. 9 із 20 господарств Тлумацького району 

Івано-Франківської області не виконали плани 

виробництва валової продукції. Складним було 

фінансове становище господарств, заборгованість за 

позиками складала 44 млн.крб. Лише один колгосп 

району спромігся перейти на самофінансування Проте, 

8 Rozrakh. za Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian region (SATR)], F. P-1, op. 17, od. zb. 238, 

Аrk. 99; O razvytyy bryhadnoi formy orhanyzatsyy truda v kolkhozakh y sovkhozakh Zakarpatskoi oblasty [On the development of the brigade 

form of labor organization in the collective and state farms of the Transcarpathian region], Uzhhorod, 1988, P. 1 [in Ukrainian]. 
9 Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian region (SATR)], F.R-294, op. 14, od. zb. 675, 

Ark. 59 [in Ukrainian]. 
10 Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti [State Archives of Chernivtsi region], F. R-3, op. 4, od. zb. 3008, Ark. 28 [in Ukrainian]. 
11 DAIFO [SAIFR], F. P-1, op. 1, od. zb. 5274, Ark. 43 [in Ukrainian]. 
12 DAIFO [SAIFR], F. R-1, op. 1, od. zb. 5360, Ark. 20 [in Ukrainian]. 
13 DAZO [SATR], F. R–294, op. 13, od. zb.1184, Ark. 115 [in Ukrainian]. 
14 DAIFO [SAIFR], F. R.-1, op. 1, od. zb. 5365, Ark. 57 [in Ukrainian]. 
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РАПО вже у 1987 р. рапортувало про те, що “всі колгоспи 

району перейшли на госпрозрахунок і самофінансування, 

створено 51 механізовану орендну бригаду. 12 колективів 

інтенсивної праці, 25 сімейних колективів, 3 тис. осіб 

працює за індивідуальним планом”14.  
Така практика господарювання в колгоспах і 

радгоспах з потурання з боку партійних і управлінських 

органів призводила до утвердження безвідповідальності  

керівників та спеціалістів за стан справ, стимулювала 

вседозволеність, знижувала моральну і матеріальну 

зацікавленість працівників сільського господарства у 

збільшенні обсягів виробництва. 

З огляду на природні, географічні, кліматичні 

особливості найбільшого розвитку в аграрній сфері 

областей Українських Карпат набуло тваринництво. 

Впродовж 80-х рр. поголів’я великої рогатої худоби зросло 
з  2097,8 тис. голів до  2478,1, свиней – з 913,1 до 1372,6, а 

поголів’я овець і кіз дещо зменшилося з 644,9 до 551,3 тис. 

голів15. Тваринництво, як і решта аграрних галузей 

розвивалося екстенсивним шляхом. Характерними рисами 

якого були: надлишок непродуктивних молочних корів у 

стаді великої рогатої худоби, відсутність інтенсивної 

відгодівлі молодняка, незадовільне ветеринарно-санітарне 

обслуговування тварин, прорахунки у відтворенні 

продуктивного стада, не достатньо розвиненим 

залишалося кормовиробництво. В умовах катастрофічної 

розораності сільськогосподарських угідь, коли сінокоси і 
пасовища складали лише 32,4 %16, забезпечити галузь 

кормами можливо було лише за рахунок природних 

кормових угідь – карпатських полонин, покращенню яких 

в аналізований період не приділялося належної уваги. 

Кормовиробництво не забезпечувалося також достатньою 

кількістю необхідних машин та механізмів для заготівель, 

переробки, збереження та роздачі кормів, тому останні 

використовувалися нераціонально.  

У 1980 р. комплексна механізація тваринництва 

досягла лише 42 %, роздача кормів на фермах і комплексах 

великої рогатої худоби становила лише 45 %. На середину 
80-х рр. роздача кормів на фермах великої рогатої худоби 

зросла до 55%, комплексна механізація на свинофермах 

склала 68 %, на фермах великої рогатої худоби – 53%, а 40 

% робіт у тваринництві продовжували виконуватися з 

допомогою ручної праці17. На середину 80-х р. рівень 

комплексної механізації трудомістких процесів у 

тваринництві залишався все ще недостатнім. На фермах 

великої рогатої худоби  він складав  58 %, свинофермах – 

64 %, птахофермах – 86 %. Ще нижчим цей рівень був на 

Чернівеччині – близько 47 % на фермах великої рогатої 

худоби18. 
Проблеми переведення тваринництва на 

індустріальну технологію виробництва неодноразово 

розглядалися на численних пленумах та з’їздах 

комуністичної партії. В процесі експлуатації 

тваринницьких комплексів промислового типу виявлялися 

недоліки проектування та будівництва. Будівельники 

допускали відступи від проектних технологій, що 
стримувало терміни виконання робіт. Спорудження 

комплексів часто проводилося без належного врахування 

таких основних факторів розвитку галузі, як міцна кормова 

база, наукові норми відгодівлі худоби. Тож, впродовж 80-х 

р. помітних зрушень з впровадження науково-технічного 

прогресу в аграрній сфері  не спостерігалося.  

Актуальними залишалися проблеми спеціалізації та 

концентрації сільськогосподарського виробництва. 

Наприклад, у Закарпатській області важливими галузями 

щодо спеціалізації сільськогосподарського виробництва 

були виноградарство та садівництво. Проте, площі 
виноградних насаджень в господарствах області 

зменшилися впродовж 1970-1984 рр. на 1,0 тис га. і 

складали у 1984 р. 11,0 тис. га. Тут функціонували 9 

спеціалізованих радгоспів, які обробляли 42 % загальної 

площі виноградників колгоспів і радгоспів. Середньорічне 

виробництво винограду в області впродовж 1981-1985 рр. 

знизилося проти 1971–1975 рр. на 25,3 %19, що було 

пов’язано з масовим викорчовуванням виноградників у 

п.п.80-х рр. у зв’язку з проведенням сумнозвісної 

антиалкогольної кампанії. 

В цілому в другій половині 80-х рр. в Україні площі 
багаторічних насаджень під садами та ягідниками 

скоротилися  на 70, виноградниками – на 33 тис. га. 

Середньорічне виробництво фруктів і ягід знизилося на 15 

%, винограду – на 16 %. Впродовж зазначеного періоду  

споживання фруктів та ягід становило 49 кг на душу 

населення при нормі 7920. Машинобудівні підприємства 

освоїли виробництво лише 20 % технічних засобів, 

необхідних для механізації цих трудомістких галузей. Для 

покращення стану справ у вищезазначених галузях 

Укрсадвинпром розробив Концепцію розвитку 

садівництва, виноградарства  і виноробної промисловості 
на період 1990-2000 рр. Проте, без належної фінансової 

підтримки держави, незабезпечення організаційних засад 

функціонування галузей домогтися стабілізації та 

подальшого нарощування обсягів виробництва й 

постачання населенню плодів, ягід і винограду, зупинити 

відтік висококваліфікованих садівничих та 

виноградарських кадрів не вдалося. 

Спроби вдосконалення спеціалізації та концентрації 

сільськогосподарського виробництва здійснювалися без 

врахування прорахунків попередніх років. Намагання 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в 
радянський період призвели до уповільнення темпів 

зростання та подорожчання продовольчих товарів та 

15 Narodne hospodarstvo Zakarpatskoi oblasti. Statystychnyi zbirnyk [National economy of the Transcarpathian region. Statistical 

collection], Uzhhorod, 1990, P. 80; 28, 34; Statystycheskyi biuleten. Osnovnye pokazately vypolnenyia Hosudarstvennoho plana 

ekonomycheskoho y sotsyalnoho razvytyia Lvovskoi oblasty za 1980 hod [Statistical bulletin. The main indicators of the implementation 

of the State Plan of Economic and Social Development of the Lviv region for 1980], Lvov, P. 28; Statystychnyi shchorichnyk Cher-

nivetskoi oblasti za 1998 rik [Statistical Yearbook of Chernivtsi region for 1998], Chernivtsi, 1999, P. 97; Rozvytok silskykh terytorii 

Ukrainy [Development of rural areas of Ukraine], Kyjiv, IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, 2006, P. 540, 544, 546 [in Ukrainian]. 
16 Rozrakhovano za Rozvytok silskykh terytorii Ukrainy [Development of rural areas of Ukraine], Kyjiv, IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, 

2006, P. 494–495 [in Ukrainian]. 
17 Holyshev A. M., Rykberh D. B. Nauchno-tekhnycheskaia ynformatsyia y propahanda v hosselkhoztekhnykakh respublyk v uslovyiakh 

APK. Obzornaia informatsiya [Scientific and technical information and propaganda in the state agricultural machinery of the republics in 

the conditions of agro-industrial complex. Overview information], Moskva, 1985, P. 4 [in Russian]. 
18 Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan [Central State Archive of Public Associations], F. 1, op. 32, od. zb. 2323, Ark. 28 

[in Ukrainian]. 
19 DAZO [SATR], F.R-294, op. 14, od. zb. 94, Ark.178, 181 [in Ukrainian]. 
20 DAIFO [SAIFR], F. R-295, op. 5, od. zb. 6119, Ark. 248 [in Ukrainian]. 
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сільськогосподарської сировини.  Якщо у 1965 р. 

державні дотації на підтримання низького рівня цін на 

продовольство  складали 3,5 млрд крб., то у 1984 р. вони 

досягли 58 млрд. крб21. У зв’язку з цим  у 1986 р. (на 

ХХVІІ з’їзді КПРС) назріла необхідність переходу до 
ресурсозберігаючої стратегії інтенсивного розвитку 

економіки та протизатратної переорієнтації 

господарського  механізму. 

Керівництво країни постійно декларувало в 

державних документах намір вивести країну на вищий 

рівень виробництва сільськогосподарської продукції, 

домогтися динамічного розвитку аграрного сектора. 

Основна увага приділялася збільшенню виробництва 

зерна, яке справедливо вважалося основою 

продовольчого фонду. З врахуванням зернофуражу, 

який використовувався для виробництва продукції 
тваринництва, зерно складало близько половини 

продовольчого фонду. 

Колгоспи та радгоспи Чернівецької і Закарпатської 

областей довели середню врожайність зернових у 1984 

р. до 30-39 ц/га.22. Проте, забезпечити потреби в зерні, 

до прикладу Закарпатська область, могла за рахунок 

власного виробництва лише на третину. 

Порівнюючи рівень розвитку 

сільськогосподарського виробництва 50-х і 80-х років 

минулого сторіччя, слід визнати певні позитивні 

зрушення. Згідно з офіційною статистикою урожайність 
зернових зросла в господарствах республіки у 1965 р. на 

2,5 %, а на кінець досліджуваного періоду на 52,2 % у 

порівнянні з 1958 р. В областях Українських Карпат ці 

показники становили відповідно 27,1 % та 64,7 %23. 

Зокрема, у Чернівецькій області врожайність зернових 

зросла з 19,4 ц/га у 1957 р. до 38,1 в середині 80-х р24. 

Збільшилися середньорічні показники виробництва 

продукції тваринництва, овочівництва, надоїв молока. 

Однак, цього було недостатньо, зважаючи на обсяги 

тодішніх капіталовкладень в сільське господарство 

області. Лише за 1980–1985 рр. вони становили 410 
млн. крб, основні виробничі фонди колгоспів і радгоспів 

зросли за вказаний період на 35 % у порівнянні з 

попереднім п’ятиріччям, тоді як середньорічний обсяг 

валової продукції лише на 1 %25. 

Постійне втручання в діяльність колгоспів та 

радгоспів представників різних рівнів владних і партійних 

структур регіону, їх диктат стосовно термінів 

агротехнічних робіт, ініціювання частих кадрових змін, 

через недовіру до спеціалістів господарств та інші 

непопулярні кроки сприяли повільному, але впевненому 

занепаду сільського господарства.  В результаті кадрових 
змін у господарствах Чернівецької області  лише в першій 

половині 80-х років змінилося 50 % голів колгоспів, 57 % 

директорів радгоспів та 65 % головних спеціалістів26. До 

цього слід додати поступове, але планомірне підвищення 

цін на промислову продукцію для потреб сільського 

господарства при практично незмінній ціні на 

сільськогосподарську продукцію, що інакше як 

прихованим визиском селянства з боку держави назвати не 

можна.  Численні волюнтаристські, вольові кампанії, 
гігантоманія в аграрному виробництві, перетворення 

колгоспів у радгоспи та одержавлення кооперації завдало 

значної шкоди розвитку сільського господарства.  

Таким чином, на кінець 80-х рр. домогтися 

збільшення виробництва продовольства на основі 

досягнень науково-технічного прогресу, широкого 

розвитку всіх форм кооперації (що було зазначено в Законі 

“Про кооперацію в СРСР”, 1988 р.), здійснити перехід на 

повний госпрозрахунок і справжнє самоврядування, 

покращити умови життя сільських трудівників не вдалося. 

Агропромислова сфера в державі знаходилася в 
депресивному, занедбаному стані.  

Через надмірну централізацію економіки, опір з боку 

бюрократичних управлінських структур, щодо реалізації 

завдань розробленого механізму господарювання, який 

враховував би регіональні особливості 

сільськогосподарського виробництва не набуло належного 

розмаху і реальне впровадження колективного та 

орендного підряду. 

Ситуація потребувала нових докорінних змін на селі. 

Оскільки  Комуністична партія не спромоглася 

забезпечити ефективного господарювання в аграрній 
сфері, задовольнити об’єктивні потреби селян, назрівала 

необхідність вироблення нової реальної аграрної політики. 
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Demchuk Oleksandr. Kobzardom is a unique phenomenon of the cultural heritage of Ukraine. The article is devoted 

to the study of the historical and cultural phenomenon of kobzardom. The aim of study is to analyze the concept of kobzardom 

as a unique phenomenon of cultural heritage of Ukraine. Research methods: concretization, analysis of documentation, search 

method according to the available methodical and scientific literature with the analysis of the found material, and also a method 

of clarification of causal relations. Scientific novelty. For the first time, the thoughts of kobzars are described from the standpoint 

of divination of true Ukrainian history, the personification of the characteristic features of the national consciousness, in which 

there is no propaganda of aggressive beliefs, calls to seize foreign lands. The musical era of the Ukrainian people is a repentance 

for their sore path, passed with the dignity of a persistent seeker of truth. Thoughts of kobzars, reporting on the true Ukrainian 

history, personify the characteristic features of the national consciousness, in which there is no propaganda of aggressive beliefs, 

calls for the seizure of foreign lands. Kobzardom is an exceptional phenomenon not only in Ukrainian, but also in world culture. 

Its representatives, the kobzars, have kept the spiritual gene pool of the Ukrainian people for centuries, raised the national con-

sciousness in it, told millennial wisdom, showed the truth of life, called for active actions, unity, and the fight against evil. The 

national reception presents the kobzar as a singing, meditating historian. The fact is confirmed that the most striking period of 

existence and flourishing of the kobzar is the period of the Cossacks. Conclusion. The art of playing the bandura, kobza and lyre 

is now receiving more attention. These musical instruments got more opportunities. Complex works of national and foreign clas-

sics are realized on these musical instruments. Today, kobzardom must be considered and analyzed as a socio-cultural phenome-

non of the Ukrainian nation, as an achievement of national culture and as a historical and cultural type of European culture.  

Key words: kobza, customs, epic, repressions, national consciousness. 

 

Вступ. Без аналізу досвіду минулих років і століть 

формування і розвиток української музичної культури 

вбачається неможливим і таким чином відсутнє 

поновлення істинних традицій. В період формування 

української держави велика кількість національних 
вчених-музикознавців безпідставно забувають про 

неабияку спадщину української музичної культури. 

Музична епоха українського народу – це ніби покаяння 

про його наболілий шлях, пройдений з гідністю 

наполегливого шукача правди. Думи кобзарів, 

повідомляючи про справжню українську історію, 

уособлюють характерні риси національної свідомості, в 

якій немає пропаганди агресивних переконань, викликів 

до загарбання чужих земель. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 

кобзарства як унікального явища культурної спадщини 
України здійснювали багато науковців. До прикладу, 

Михайличенко О. В. досліджував історичний шлях 

формування кобзарства, Єременко О. В. – історичні і 

літературні параметри кобзарства як культурологічного 

феномена. Чайка С. В., Чайка М. М., Левицька Н. М. 

досліджували кобзарство як феномен культурного та 

духовного життя нації. Рєутова Д. О. проаналізувала 

жахливі події радянських репресій 1930-х років, які 

негативним чином вплинули на подальший розвиток 

кобзарства. Петрик В. В., Каляндрук Т., Черкашина О. В. 

та багато інших дослідників зробили свій внесок у 
розвиток наукових поглядів стосовно проблемних 

питань кобзарства. 

Метою роботи є аналіз поняття кобзарства як 

унікального явища культурної спадщини України. 

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні 

ключових аспектів, що дозволяють розуміти поняття 
кобзарства, на фоні утисків української нації, як 

унікального феноменального явища культурної 

спадщини України. 

Основна частина. Найяскравішим здобутком 

абсолютно кожної нації є її національна традиційна 

музична культура. Музична культурна як народна 

власність, не запозичена, яку неможливо порівнювати з 

жодною іншою. Узявши сторонній приклад для 

створення своєї культури, народ губить свою 

самобутність. 

Одним із векторів традиційної музичної культури 
нашої країни є кобзарство, що тісно переплетене з 

історичними подіями українського народу, з долею 

держави. Кобзарство формувалося в середовищі 

примусової соціально-політичної залежності держави, 

яка систематично знаходилась під чужинним гнітом1. 

Терміни “кобзар” та “кобзарство” є суспільною 

категорією, яка зазнавала змін згідно із соціальними, 

економічними та політичними трансформаціями в 

Україні. Кобзарі – це професіональні українські народні 

співці, які є творцями, виконавцями та охоронцями 

звитяжної епохи, релігійних та повчальних пісенних 
співів, що супроводжувались грою на кобзі чи бандурі. 

1 Chaika S. V., Chaika M. M. “Kobzarstvo – diievyi chynnyk zberezhennia tradytsii dukhovnoho zhyttia natsii” [Kobzarism – an effective 

factor in preserving the traditions of the spiritual life of the nation], Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka [Pedagogical education: theory 

and practice], N. 12, 2012, Р. 439 [in Ukrainian]. 
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У своїй творчій діяльності кобзарі зміцнюють 

національно-патріотичну волю народу України, засади 

християнського вчення в буденному житті 

дотримуються прастарих кобзарських традицій і 

обрядів. Зазвичай кобзарство виконувалося кобзарями, 
які подорожували, одноосібно у різноманітних людних 

чи постійних місцях, зафіксованих за певними 

кобзарями: біля церков, соборів, пам’ятників визначним 

постатям України. Упродовж віків кобзарі берегли 

духовний генофонд українського суспільства, 

формували у ньому народну національну свідомість, 

показували істину життя, закликали до єдності, 

боротьби з неправдою і злом. Їх освітня діяльність 

заборонялась. Їх винищували. Ліквідовуючи 

кобзарський феномен, знищувалася і цінна духовна 

спадщина країни, а саме думи, історичні пісні, мова, 
традиції, знання древності та історії. Тарас Шевченко, 

Микола Гоголь, Микола Лисенко та інші видатні 

українці свої твори збагачували кобзарською 

тематикою2. 

Властивим є загальне поширення кобзи i бандури 

поміж різноманітних прошарків українського населення 

першої половини XVIII ст. Не дивлячись на те, що 

вказані iнструменти широко використовували задля 

задоволення мистецької потреби селян, мiщан, козаків 

та вищих верств населення, нiкому з початківців не 

можна було іменуватися кобзарями чи навіть 
порівнювати себе з ними. Скоріше за все це спричинено 

рiзницею свiтосприйняття свiтського бандуриста i 

сліпого кобзаря3. Незрячі кобзарі формували братства 

або згуртовувались на кшталт ремісничих цехів. До них 

входили фахівці й учні, які впродовж двох років 

вивчали не тільки кобзарську творчість, а й потаємну, 

“лебійську” мову і повинні були слідувати правилам та 

нормам, порушення яких каралося. Сліпі кобзарі були 

не прохачами, що вимолюють подаяння, а 

професіональними виконавцями, які грою на бандурі та 

співом заробляли собі на життя. Сучасний український 
дослідник кобзарства К. Черемський у праці “Шлях 

звичаю” презентував і пояснив суперечливі питання 

співвідношення кобзарства і бандурництва, 

“сліпецького” і “зрячого” звичаїв у побутуванні “епічної 

співогри”. Автор упевнений, що “основою співогри 

незрячих кобзарів є внутрішній виспів, у бандурництві 

зрячих на перший план виходить гра”4. Незрячий співак, 

умовно будучи у незримому світі, був ближчим до Бога. 

Він мав більш проникливі відчуття і тонший музичний 

слух. Можливо тому зрячі співаки часто співають, 

заплющивши очі, саме для загострення відчуття і 
заглиблення в суті5. 

Найяскравіший проміжок часу існування та 

розквіту кобзарства є період козаччини. В ХVІ – на 

початку ХVІІІ ст. повстало діяльне національно-свідоме 

угрупування народу – козаки, які разом із кобзарями 

були одним цілим в ідеологічному і політичному 

планах. У часи козаччини почав формуватися головний 

жанр кобзарів і бандуристів – думи. Проте ключовими 
векторами творчості кобзарів були релігійна музика, 

епос, танцювальна музика та гумористичні пісні. 

Січові кобзарі, як і козаки, не мали права 

одружуватися. При цьому кобзарі на Січі могли бути 

зрячими. У поетичній інтерпретації народу вони 

зазвичай іменувалися як козаки-характерники або 

козаки-мамаї6. Загальновідомо – першим зрячим 

кобзарем був Гнат Хоткевич, і це стало порушенням 

кобзарської традиції7. 

На щастя, для нащадків, композитор і 

етномузикознавець Микола Лисенко (1842–1912) 
створив точний опис Кобзи Остапа Вересая, повторив 

техніку гри та репертуар. Хоча жоден з інструментів 

Вересая не зберігся до наших днів, публікація Лисенка 

(1955) на цю тему дозволила реконструювати 

інструмент. Починаючи з 1980-х років, декілька 

ентузіастів, серед яких Володимир Кушпет, Михайло 

Хай та Микола Будник, реконструювали кобзу Вересая 

та його репертуар. Вони також створили новий 

матеріал, використовуючи цей інструмент для 

акомпанементу. Невдовзі Кушпет опублікував 

інструкцію з кобзи, старовинної бандури та торбана 
(1997)8. 

Як концертний інструмент, який використовувався 

у Київській та Львівській консерваторіях, бандура стала 

стандартизованою. На відміну від дев’ятнадцятого 

століття, коли кожен виконавець налаштовував 

інструмент відповідно до теситури пісні до його 

голосового діапазону, сучасний інструмент має певну 

настройку. Так само, кількість струн фіксована, хоча 

існують інструменти різного розміру з меншою 

кількістю струн, створених спеціально для дітей. У 

діатонічних інструментах кількість струн становить 
близько 32, у хроматичних – близько 55, а в концертних 

– близько 65. З них кількість басових струн коливається 

від восьми (діатонічний інструмент) до п’ятнадцяти 

(Львівська концертна бандура). Називається приблизна 

цифра, тому що між інструментами, виготовленими на 

Чернігівській та Львівській музичних фабриках, є 

незначні відмінності. Усі струни на бандурі, незалежно 

від моделі, грають відкрито, тобто їх не зупиняють для 

зміни висоти. За загальним правилом, мелодія грається 

на високих струнах. 

Леонід Черкаський у дослідженні “Українські 
народні музичні інструменти”, аналізуючи традиційні 

органологічні твори, схиляється до думки класичних 

органологів про східне походження кобзи та її назви. 

2 Levitskaya N. M. Kobzarstvo yak natsionalno-kulturnyi fenomen [Kobzarism as a national-cultural phenomenon], URL: http://

dspace.nuft. edu. ua/bitstream/123456789/25346/1/3.pdf [in Ukrainian]. 
3 Mykhailychenko O. V. “Kobzarstvo ta pobutove muzykuvannia na ukrainskykh zemliakh kintsia XVIII – pochatku XX 

stolittia” [Kobzarism and household music making in the Ukrainian lands of the late XVIII – early XX centuries], Naukovi zapysky 

Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka [Scientific notes of the Central 

Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko], Ser.: Pedahohichni nauky, N.  63, 2018, Р. 20 [in 

Ukrainian]. 
4 Levitskaya N. M. Kobzarstvo yak natsionalno-kulturnyi …, op. cit. [in Ukrainian] 
5 Petrik V. V. “Vzaymodeistvye kazachestva y kobzarstva v kontekste ukraynskoi kulturi” [Interaction of Cossacks and kobzars in the 

context of Ukrainian culture], Manuskrypt [Manuscript], N. 2 (64), 2016, Р. 147.  
6 Kalyandruk T. Zahadky kozatskykh kharakternykiv [Mysteries of Cossack characters], Lviv: Pіramidа, 2007, 287 р. [in Ukrainian]. 
7 Cheremsky K. Shliakh zvychaiu [The way of custom], Kharkiv: Нlas, 2002, Р. 45 [in Ukrainian]. 
8 Hornjatkevyč А. The Kobza and the Bandura: A Study in Similarities and Contrasts, Folklorica, Vol. 13, 2008, P. 140 [in English]. 
9 Ibidem, P. 141 [in English]. 
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Підтримуючи гіпотезу про східне походження 

української кобзи під впливом контактів із 

тюркомовним світом, автор не відкидає автохтонну 

гіпотезу Г. Хоткевича, зазначаючи, однак, що жодних 

доказів на її підтримку немає. 
Л. Черкаський вважає доцільним розрізняти два 

етапи розвитку інструменту – старий, що передбачав 

наявність двох-трьох струн гут (з XV до першої 

половини XVIII ст.), коли, за Хоткевичем, кобза була 

“поширеним” інструментом і найновішим 

(автохтонним) – з другої половини XVIII ст., що 

передбачало наявність приструнків, не мотивуючи 

нижню хронологічну межу появи новітнього 

інструменту на території України. 

Показово, що сучасну кобзу (з приструнками) автор 

відносить до лютнеподібного інструменту з двома 
струнними носіями – грифом і декою. Це спостереження 

спонукало органолога інтерпретувати новітню кобзу як 

цитру лютнеподібної форми зі збереженням двох 

способів гри (за систематикою Е. Хорнбостеля –  

К. Сакса). Автор вважає, що автентична модалкобза 

зникла на початку ХІХ ст. 

Автор, вивчаючи бандуру, погоджується з  

М. Прокопенком щодо її генезису та походження назви, 

але стверджує: “Віддаючи перевагу саме цьому 

“кавказькому” варіанту первинного походження 

бандури в Україні, вважаємо за необхідне підкреслити, 
що ці ”поширені “Інструменти на тлі української 

музичної культури, її усталеної ударної струнної (гуслі) 

інструментарії та характерної для українців епічної 

традиції зазнали змін, у результаті чого з’явилися власні 

українські національні інструменти...”. 

Як і розвиток кобзи, Л. Черкаський також виділяє 

два етапи в еволюції бандури: 1) від її появи в Україні 

до другої половини XVIII ст. та 2) від другої половини 

XVIII ст. до сьогодні. До першого етапу розвитку автор 

відносить існування інструменту без приструнків, з 

лютнеподібним способом фонації (так звана первинна 
бандура); на другому етапі утверджується автохтонна 

українська бандура як ”інструмент, що органічно 

поєднує риси лютнеподібних і гуслеподібних 

інструментів”. Відмінності кобзи від бандури органолог 

бачить у збільшенні кількості струн (від 3 до 4 у кобзи 

до 8 у бандури), а також у деяких особливостях їх 

форми: “у кобзи була довша і тонша ручка, менший 

корпус”. Інші структурні відмінності кобзи та бандури 

автор описав у статті “До питання ототожнення кобзи та 

бандури”, де наголошує на різних способах фонації: 

“гуслеподібний” на бандурі та лютнеподібний – на 
кобзi10. 

Професор М. Хай запевняє, що незважаючи на 

вплив романтизму на творчість і світогляд Тараса 

Шевченка, він все ж реалістично бачив кобзарство як 

елемент української культури. Мистецькі описи та 

оцінки кобзарства Т.Г. Шевченка дослідник вважає 

достовірними, точними і майже тотожними відомим 

етнографічним спостереженням польової фольклорної 

практики, що тільки зароджувалася (Пантелеймон 

Куліш, Порфирій Мартинович та ін.) на той час. Проте 

саме творчість Тараса Шевченка сприяла тому, що 

дослідники кобзарства згодом вдалися до ідеалізації, 

романтизації та героїзації народної кобзарсько-лірної 

традиції. 

Розглядаючи питання генези народних 

інструментів (арфи, гуслі, кобзи, бандури, ліри), М. Хай 
наголошує, що ніхто не зміг зафіксувати ні форми-

побудови, ні кількості струн, ні ладу, ні способу гри 

давньоукраїнської арфи. Про це є гіпотези А. Фамінцина 

(ХІХ ст.), але автор їх відкидає, називаючи 

“фантасмагоричними припущеннями”. Він вважає, що 

на території України пізніших часів, ніж Київська Русь, 

гуслі не фіксувалися саме тому, що вони були 

перетворені на більш досконалу і ближчу до 

європейської лютні, а пізніше до форми азіатської кобзи

-кобизи, поширеної в козаків. Cиметрія “більшості” 

кобза-бандур зафіксована, як правило, в іконографічних 
зображеннях (найчастіше у народних картинах “Козак 

Мамай”), а також їх сюжет і наївно відтворені кольори 

не можуть служити достатньо обґрунтованою основою 

для серйозних наукових висновків. Вчений заперечує 

продуктивність філологічних (етимологічних) підходів 

до пояснення генези кобзарства. Тому він виступає 

проти зрівняння кобзаря і бандуриста, хоча визнає, що 

спільність репертуару та форм діяльності була властива 

виконавцям кобзарства та бандурства11. 

Характеризуючи існування кобзарсько-лірницьких 

громад у стародавній Україні, М. Хай говорить про 
ієрархічну драбину правлячої кобзарсько-лірницької 

“верхівки”, яку очолював цехмайстер або “священик”. 

Священику-вчителю допомагали інститут цехової 

старшини (суддя і думські ради) і скарбник, які збирали 

з кожного громадянина соту частину заробітку. 

Кобзарство і лірництво були в основному 

селянською фольклорною традицією, що сповідувала 

стихійні споконвічні та синкретичні форми творення та 

принципи функціонування; це була духовна, художньо-

естетична потреба простого народу, без якої сам співак 

не міг уявити життя, свого життєвого оточення чи 
мандрів. З міської культури, ця фольклорна традиція 

мала лише окремі елементи цехової організації та 

адміністративної ієрархії. Проте рівень і ступінь 

організації були набагато більш завуальованими 

(усними), ніж це було в буржуазних майстернях. Але 

правила усного звичаєвого статуту, якого кобзарі та 

лірники беззастережно дотримувалися, сповідувалися 

ними з притаманною всім православною суворістю. Це 

означає, що тип кобзарського “професіоналізму” 

базувався на постулатах не міста, а так званої “щирої” 

сільської етики й естетики і, ширше, культури, 
етнопедагогічні та етнохудожні принципи якої 

випливали з діаметрально протилежних розумінню 

основ професіоналізму12. 

Теперішнє бачення стародавніх фольклорних 

жанрів з’явилося на засадах суттєво пізніших записів 

ХІХ-ХХ сторіччя, проте збережені давні риси 

допомагають відновити черговість пісень за образно-

тематичним смислом і музично-стильовими 

спрямуваннями. Значиться, що думи творили учасники 

воєнних походів – народні співаки, музики, що були як 

прямими учасниками, так і свідками серйозних подій13. 

10 Ibidem, P. 151 [in English]. 
11 Filina T., Chumak Y. A new look at the phenomenon of ukrainian kobzarism. Review of the monograph: Khai MO Mykola Budnyk and 

Kobzarism. The 2nd, updated and supplemented edition, Lviv: “Astroliabiya” Publishing House, 2020, Р. 234 
12 Ibidem, Р. 236.  
13 Eremenko O. V. “Istorychni i literaturni parametry kobzarstva yak kulturolohichnoho fenomena: Shevchenkova interpretatsiia”  

 



34                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Demchuk O. Kobzardom is a unique phenomenon of the cultural heritage of Ukraine... 

Національна рецепція представляє кобзаря як 

співучого, медитуючого історикознавця. Відображення 

козака Мамая у народному живописі було традицією, 

його обов’язковим елементом завжди була кобза. Зерно 

задуму Шевченка впало на родючу землю. Саме таке 
розповсюджене бачення кобзаря стало основою для 

малюнка Штернберга, на базі якого був зроблений 

офорт для фронтиспісу “Кобзаря”. Митець сформував 

сумарний графічний образ кобзаря, ціллю якого було 

залишити романтично смутний, і навіть ностальгійний 

настрій поезій збірки. Мандруючий музикант 

Штернберга виснажений блуканиною, безпритульністю; 

високе чоло, опущені долу очі відбивають смуток14. 

Твори, які в певний часовий проміжок не стали 

розповсюдженими, кобзарі не виконували і це 

спричинювало, за даними фольклористів другої 
половини ХІХ сторіччя, до того, що частину репертуару 

кобзарі просто забували. Внаслідок гонитви лірників, 

бандуристів та кобзарів зі сторони царизму селяни не 

ризикували направляти своїх дітей у науку до кобзарів, 

що теж сказалося на їх репертуарі. Тим самим 

зменшувалось їх значення як виконавців народної 

епохи. Кобзарсько-лірницькі угрупування, які берегли 

стародавні розважливі звичаї, починають щезати з 

початку ХХ сторіччя. Саме тому доволі стрімко 

перемінюється репертуар та виконавський стиль 

кобзарів. Стираються з пам’яті усталені звичаї, на зміну 
яким приходять новітні нотні публікації “сучасного” 

кобзарського, а з плином часу, – і бандурного 

репертуару радянських часів15. 

Стараючись ліквідувати українську культуру, 

тоталітарний режим здійснював репресії проти кобзарів 

та лірників, у 1930 році був розстріляний з’їзд митців. 

В середовищі нормального розвитку, який було 

знищено голодуванням, війнами та масовими 

репресіями, українці могли б бути стомільйонною 

нацією. 

Кожен рік, у третю неділю травня наша країна 
відзначає День пам’яті жертв політичних репресій. Саме 

в цей день в Україні спогадують величенних жертв 

сталінського тотального терору, який мав масовий 

характер і найбільше вдарив саме по нашій землі. 

Масові репресії, що мали місце в Радянському 

Союзі в 1930-і – 1950-і роки і безпосередньо зв’язані з 

ім’ям призвідника і ідеолога репресій Й. В. Сталіна, 

справжнього диктатора СPСР в цей період отримали 

назву Сталінських репресій. До репресивних діянь 

відноситься геноцид українців, чищення в рядах 

правлячої ВКП та НКВС, розкуркулення, депортації 
великих етнічних груп, переслідування соціально 

“чужих елементів” і “саботажників”, масові арешти, 

поневолення і розстріли “ворогів народу”16. 

Радянський режим ставив за мету знищити все 

українське – історію, звичаї, культуру та мову, а 

основне – нашу національну свідомість. Одним з таких 

скорботних моментів нашого історичного спадку є 

ліквідація на початку ХХ сторіччя кобзарства як виду 
творчості і кобзарів, які на протязі сторіч оберігали 

духовний генофонд народу, пробуджували в ньому 

національну свідомість, передавали тисячолітні 

мудрощі, показували правду буття. Управлінці 

сталінського режиму розуміли, що в устах кобзарів, у 

народних піснях, в родимих мелодіях – весь український 

народ і вся його ненька Україна, в них дух народу, його 

радості і горе, його снага до волі. Тому це було, можна 

сказати, мирне озброєння, яке ослаблювало зсередини 

засади тоталітарного режиму. Кобзарів цькували в усі 

часи, але найвищого рівня тортур, біди й зневіри 
народні творці зазнали за режиму Сталіна. Кобзарі, як 

представники українського звитяжного епосу, були для 

нього центральними противниками. 

Більшовицькі сили починаючи з перших днів 

панування влади “робітників і селян” організовували 

реальний вилов сліпих і безпорадних народних творців, 

ув’язнювали їх або одразу карали на смерть без 

розслідування й суду. 

В часи керівництва Сталіна кобзарів уже не 

страчували одразу на місці, як попервах, а закривали в 

прохололих тюрмах та морили голодом, при цьому 
інструменти знищували17. 

В 1934 році кобзарство, як культурний 

етнофеномен було фізично знищено більшовицьким 

каральним ладом. Всіх митців, близько 400 осіб, було 

покликано до міста Харкова на такий собі “мистецький 

з’їзд”, ввігнано в товарні вагони, виведено з міста та 

винищено разом з дітьми, які були поводирями 

незрячих кобзарів. Отож аналізуючи цей чи не 

найжахливіший голокост в історії народу України, 

розкривається той мотив, чому недруги нашої країни 

так побоюються саме кобзарського співу. Адже тільки 
кобзарі власними співанками почали пробуджувати 

паралізований масштабним терором і страхітним 

голодом український народ до спротиву, до бунту. Про 

даний факт говорять збережені протоколи 

співробітників тогочасної міліції, яка ув’язнювала 

кобзарів, бандуристів, лірників за підбурювання 

суспільства до непідкорення радянській владі18. 

Таким чином, віщати про безперешкодний та 

бурхливий розвиток кобзарства в період радянської 

пори не приходиться, оскільки відбувалася тільки 

імітація через те, що тих хто вижив після Харківського 
з’їзду, було заарештовано і відправлено, як державних 

правопорушників у в’язниці і ГУЛАГи, а звідти, 

зрозуміло, поверталися лише одиниці. А такі старовинні 

[Historical and literary parameters of kobzarism as a culturological phenomenon: Shevchenko’s interpretation], Kyiv i kyiany u sotsiokul-

turnomu prostori ХІХ-ХХІ stolit: shevchenkoznavchyi dyskurs (do 200-richchia vid dnia narodzhennia Tarasa Shevchenka) [Kyiv i ky-

iany u sotsiokulturnomu prostori ХІХ–ХХІ stolit: shevchenkoznavchyi dyskurs (do 200-richchia vid dnia narodzhennia Tarasa Shevchen-

ka)]: mater. Vseukr. nauk. – prakt. konf. Kyiv, 2014, Р. 144–145 [in Ukrainian]. 
14 Ibidem, Р. 144–146.  
15 Cherkashina O. V. Deiaki aspekty doslidzhennia ta vidrodzhennia tradytsii kobzarskoi epichnoi spadshchyny v Ukraini ta zarubizhzhi 

[Some aspects of research and revival of traditions of kobza epic heritage in Ukraine and abroad]. Naukovi zapysky [Proceedings]. Ser.: 

Istoriia, №11, 2006. Р. 17–21 [in Ukrainian]. 
16 Reutova D. O. Kobzarstvo yak symvol natsionalnoi pamiati v represiiakh 1930-kh rokiv [Kobzarism as a symbol of national memory in 

the repressions of the 1930s], URL: https://philosophy.nuph.edu.ua/wp-content /uploads/2020/06/06 [in Ukrainian]. 
17 Ibidem.  
18 Chaika S. V., Chaika M. M. “Kobzarstvo – diievyi chynnyk zberezhennia tradytsii dukhovnoho zhyttia natsii”… op.cit., P. 442  

[in Ukrainian]. 
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інструменти як кобза, бандура, ліра були засуджені 

разом з представниками на покарання як “антисовєтскі”, 

оскільки нібито сіяли “буржуазно-націоналістичну 

філософію”. Як наслідок, на зміну свободолюбивих 

митців прийшли керовані радянською владою 
колективи: ансамблі, капели, яких також часто 

направляли ув’язненими до Сибіру, залишаючи тільки 

тих, хто вперто підкреслював свою любов до радянської 

диктатури та її перших керманичів19. 

Отже, перша частина ХХ століття внесла певні 

коригування у розвиток кобзарства. У зв’язку з цим 

такий музичний жанр як думи трансформував свою 

суть. Наразі цим музичним жанром зацікавлена велика 

кількість науковців, думи є важливим сегментом 

культурної спадщини суспільства України. Велика увага 

сьогодні день приділяється умінню грі на бандурі. У неї 
з’явились сучасні перспективи. Саме за допомогою 

бандури втілюються серйозні твори національної та 

закордонної класики. Теперішні кобзарі грають видатні 

старі та новітні музичні твори. Нині знову чутно ліру, 

кобзу, бандуру, з яких звертаються до нас мудрощі та 

душа українського народу. Їх плекали кобзарі, щоб 

зберегти й донині для нас та прийдешніх генерацій. 

Своїми музичними витворами вони навчали завжди 

пам’ятати свої корені й боротися за своє майбутнє. 

Кобзарі прославляли першочергові людяні цінності: 

вірність Богу, неньці Україні, повагу до старших 
поколінь, сміливість, упевненість і доброчесність. 

Вустами бандуристів, лірників і кобзарів звертається до 

нас історія, а саме, герої Революції гідності 2013–2014 

років. Тому життєва дорога кобзарів складна, на ній 

велика кількість славетних доблесних сторінок, а також 

печальних і горючих, а ще більше непроаналізованих20. 

Актуальна творчість кобзарів та бандуристів, 

виконавство й майстерність безпосередньо пов’язані із 

створенням кобзарського оточення в українському 

зарубіжжі протягом всього ХХ сторіччя. Завдячуючи 

кобзарям діаспори залишились звичаї кобзарського 
виконавства стосовно репертуару та інструментарію, 

натомість в Україні на той час, прослідковувалась 

академізація інструменту. Для емігруючих людей вкрай 

болючим проблемним питанням є утрата молодшими 

колінами, під дією щоденного чужомовного оточення, 

навичок чистої вимови. Українську діаспору кобза, ліра, 

бандура підтримує берегти своє – близьке, своє, від 

батьків, пращурів, саме тому чималою шаною 

користуються узвичаєні українські патріотичні пісні21. 

Нинішнє кобзарське та бандурне мистецтво можна 

іменувати логічним продовженням узвичаєного. 
Вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва 

було відкрито у вересні 1989 року в селі Стрітівка 

Київської області. 

В 1990 році у Києві відбувся установчий з’їзд 

народних співців, там було сформовано Національну 

спілку кобзарів України. 

Національна спілка кобзарів України має велике 

значення в активізації життя і координуванні старань 

кобзарів, бандуристів та лірників. Спілка має свої 

осередки в деяких містах країни та здійснює коло 

цінних кобзарських акцій (концерти, кобзарські з’їзди, 
фестивалі, конкурси і т.д.)22. 

У 2018 році українська музична культура 

відзначила у Києві 100-річчя створення першої капели 

бандуристів Василем Ємцем. Подальший її розвиток 

відбувався двома шляхами в Україні та за її межами, в 

середовищі української діаспори. У жовтні 2018 року 

відбувся історичний концерт, на якому разом виступили 

два колективи бандуристичного колективу: з Києва це 

була Національна заслужена капела бандуристів імені Г. 

Майбороди та з Детройта (США) – хор українських 

бандуристів імені Тараса Шевченка. Ця історична подія 
стала поштовхом до актуалізації аналізу джерел 

дослідження розвитку бандурного мистецтва. Серед 

наукових і науково-популярних зразків кобзарства та 

бандурного мистецтва, що є не лише унікальним 

історичним явищем, а й особливим національним та 

культурно-духовним явищем українців, вони не 

втрачають своєї актуальності й сьогодні. Наукових 

досліджень у цій галузі небагато, і вони також 

розпорошені в проміжку часу ХХ століття. Джерелом їх 

джерельного аналізу може бути нещодавно видана 

монографія українського вченого-музикознавця Лідії 
Корній (2019) “Джерелознавство історії української 

музичної культури”. 

У книзі “Живі струни” письменниця поєднала 

документальний і хронологічний виклад з літературною 

публіцистикою. Книга має два розділи, які охоплюють 

вісім розділів, кожен з яких відповідає певному етапу 

розвитку кобзарського мистецтва загалом і хору 

українських бандуристів імені Тараса Шевченка 

зокрема: “Музика пророків”, “Царська кобза”, “Початок 

бандури”, “Час провидців”, “Бандура в Європі”, “За 

морем, за океаном”, “На Схід у Європу”, “З Полтави в 
Детройт”. Книга закінчується додатком із фотографіями 

концертів хору та галереєю портретів учасників хору 

станом на 1976 рік. Кожен розділ також ілюстрований 

фото23. 

Нинішня кобзарська творчість суттєво різниться від 

народно-побутової. Фахове виконавство усуває 

експромт, віднімає варіантності у повторному виконанні 

однієї і тієї ж думи, як робили кобзарі минулого. 

Бандура, кобза, ліра стають концертними 

інструментами, на яких навіть виконуються твори 

всесвітньої класики. Розвивається та вдосконалюється 
сольне і ансамблеве виконавство діаспори та в Україні, 

формується коло дитячих колективів, які благополучно і 

вдало виступають та сіють любов і повагу до культури 

України, народних інструментів – бандури, кобзи, ліри, 

поширюють народну майстерність, звичаї та багато 

іншого24. 

19 Chaika S. V., Chaika M. M. “Kobzarstvo – diievyi chynnyk zberezhennia tradytsii dukhovnoho zhyttia natsii” Р. 443 [in Ukrainian]. 
20 Levitskaya N. M. Kobzarstvo yak natsionalno-kulturnyi …op.cit.  [in Ukrainian]. 
21 Cherkashina O. V. Deiaki aspekty doslidzhennia ta vidrodzhennia tradytsii kobzarskoi epichnoi spadshchyny v Ukraini ta zarubizhzhi… 

op. cit., 2006. Р. 19 [in Ukrainian]. 
22 Chaika S. V., Chaika M. M. “Kobzarstvo – diievyi chynnyk zberezhennia tradytsii dukhovnoho zhyttia natsii”… op. cit., Р. 444 [in 

Ukrainian]. 
23 Dutchak V. Ulas Samchuk’s “Living strings” in the Context of Bandura Art Source Studies (Dedicated to Ulas Samchuk’s 115th 

Anniversary), Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art, N. 3 (1), 2020, P. 96 [in English]. 
24 Cherkashina O. V. Deiaki aspekty doslidzhennia ta vidrodzhennia tradytsii kobzarskoi epichnoi spadshchyny v Ukraini ta zarubizhzhi… 

op. cit., 2006, Р. 20 [in Ukrainian]. 
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Висновки. Отже, кобзарство – це виняткове явище 

не тільки української, а і всесвітньої культури. Його 

представники – кобзарі, протягом сторіч берегли 

духовний генофонд українського народу, піднімали в 

ньому національну свідомість, cповідували тисячолітні 
мудрощі, показували правду буття, призивали до 

активних дій, єдності, боротьби зі злом. Кобзарська 

просвітницька практика не дозволялася, їх нищили 

сотнями, вбивали. Разом з ліквідацією кобзарів, 

руйнувалась і дорогоцінна духовна спадщина країни – 

думи, історичні пісні, традиції, мова, знання історії. Не 

припустимо навіть уявити творчі надбання Тараса 

Шевченка, Миколи Гоголя, Миколи Лисенка без 

кобзарської тематики. 

Ставлення до кобзарства в народі було своєрідним. 

В українському фольклорі навіки залишився образ 
козака Мамая – вправного вояка, бандуриста. Образ 

Мамая – це втілення незламності народу України. 

Світосприйняття народних співців великою мірою 

визначало їх репертуар, ідеологічну направленість 

виконуваних ними творів, зазвичай це були думи, які 

прославляли сміливість козаків Запорізької Січі. Чи не 

найголовнішу роль в піднесенні дум, як жанру, зіграли 

співочі братства, які об’єднували кобзарів і лірників. 

ХХ сторіччя внесло свої правки, і думи як жанр 

трансформували своє значення. Науковці виказують до 

них інтерес і вони є частиною культурного спадку 

народу. Мистецтву грі на бандурі, кобзі та лірі нині 

приділяється більше уваги. У них з’явились сучасні 

можливості. На цих музичних інструментах втілюються 
складні твори національної і закордонної класики. 

Проте є і такі кобзарі, які співають нові й старі пісні. 

Тому під терміном “кобзарство” розуміємо 

майстрів, які грають на кобзах, бандурах, лірах, 

торбанах і, зазвичай, співають під їх акомпанемент. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Moysey Antoniy, Moisei Arkadiy. The work of D. Dan “Sheep breeding of Romanians in Bukovina” is an integral element 

of the cultural heritage of Bukovina. The reader's attention is offered to get acquainted with the ethnographic work of D. Dan 

“Sheephouse of Romanians of Bukovina”, published in 1934 in Chernivtsi. The purpose of the study is to analyze the work of D. Dan, 

and to translate into Ukrainian a fragment of this work for its introduction into scientific circulation in Ukraine. Enrichment of Ukrainian 

scientific circulation with new work of ethnographic nature – the event is relevant. It has receptive aspects of novelty in the disclosure of 

new values of intelligence in the 30s of the twentieth century. in the light of modern ethnographic discourse. Conclusions. We state that 

D. Dana's “Sheephouse in Romanians from Bukovina” is a unique work in the field of studying Romanian sheep breeding in its historical 

and ethnographic dimensions. The researcher revealed the activities of the Romanians of Bukovina in one of the most critical sectors of 

the economy, which at the time of writing (1934) preserved millennial traditions, as evidenced by magical practices and animistic 

reminiscences in the work of shepherds. The author perfectly reveals the process of organizing a sheepfold, making dairy products, 

shepherds' clothes, lighting a “live fire”, and protecting animals, and gives many examples of folk veterinary medicine. The 35-page 

paper uses almost 300 terms related to the research topic. The study is well decorated with drawings. For Bukovina, D. Dan’s “Romanian 

Sheephouse of Bukovina” should become an integral page in the history and ethnography of the region. Unfortunately, today the unique 

work has hardly entered the scientific circulation of either Romanian or Ukrainian ethnography. It is offered as an appendix a translation 

of the part “Sheephouse” for general use. 

Keywords: Bukovyna, Romanians of Bukovyna, sheep breeding, sheephouse, shepherd, sheep owner. 

Вступ. Надзвичайний інтерес до рідного краю 

спостерігається як у північній, так і в південній частині 

Буковини. Пишуть багато, особливо про політичну 

еволюцію цього регіону. У старому диспуті про перевагу 

політичних подій чи тих, що стосуються життя пересічного 

народу, бажано аби перемогла гармонія між ними, подібно 

до того як площа Злагоди в Парижі заспокоїла емоції в тому 

місці, де гільйотина працювала з небаченим коефіцієнтом 

корисної дії. Але, у будь-якому випадку, для обох галузей 

історії є пріоритетом факт як джерело і робочий матеріал 

для спеціалістів. Згадаємо у цьому контексті позицію 

відомого професора Р. Дж. Колінгвуда стосовно проблеми 

співвідношення між історією a parte subjecti, історичною 

думкою, та історією a parte subjecti, історичним фактом, де в 

усіх сферах історії факт є будівельним матеріалом1.  

Для тих, хто пише про історію Буковини, існує певний 
масив фольклорного матеріалу, який використовується 

всіма дослідниками. Водночас вважається безперечним, що 

поповнення фактологічної бази новими джерелами або 

інформацією, недостатньо відомою у науковому обігу, є 

сприятливим чинником. І в цьому плані вважаємо, що 

залучення до наукового обігу праці Д. Дана “Вівчарня у 

румунів з Буковини (ілюстрований фольклорний 

нарис)” (Stâna la românii din Bucovina (schiță folclorică 

ilustrată) примножить фактологічний ресурс етнографічної 

та історичної бази при вивченні минувшини нашого краю2. 

Історіографічний огляд. Увага, приділена Д. Дану у 

працях історичного плану, стосується перш за все його 

особистості (Л. Боднереску, М. Бока, О. Герасім,  

Г. Кардаш, І. Кенді, К. Логін та ін.). В Україні його життю та 

творчості присвячені дві праці проф. ЧНУ  

ім. Ю. Федьковича М.К. Чучка3, тож звернемо увагу на 

другу з них, в якій добре описана біографія священика, 
проаналізовані його праці. У праці опубліковані архівні 

1 Kolinhvud R. Dzh. Ideia istorii [The idea of history], Uporiadk. ta peredmova Yana van der Dussena, per. z anhl. O. Mokrovolskoho, Kyiv: Osn-

Osnovy, 1996, P. 527 [in Ukrainian]. 
2 Дімітрій Дан (1856–1927) – буковинський священик, громадський діяч, благодійник, історик, фольклорист та етнограф, член-

кореспондент Румунської академії наук. Найбільш відомими стали його дослідження традиційної культури етнічних груп Буковини: 

українців, вірмен, євреїв, липован та циган. У серії статей під загальною назвою “Народні вірування буковинців” Д. Дан розкрив тради-

ційні повір’я румунів цього регіону, піднімаючи великий пласт тем (1000 вірувань). Ці дослідження стали значним внеском у вивчення 

матеріальної та духовної культури народів, що проживали на Буковині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 
3 Chuchko M. K. “Etnohrafichne vyvchennia Bukovyny predstavnykamy mistsevoho pravoslavnoho kliru v kintsi XIX – na pochatku XX st. 

[Ethnographic study of Bukovina by representatives of the local Orthodox clergy in the late of XIX–XX century], Pytannia starodavnoi ta sered-

novichnoi istorii, arkheolohii y etnolohii: Zbirnyk nauk. Prats [Issues of ancient and medieval history, archeology and ethnology: A collection of 

scientific papers], Chernivtsi: Prut, 2003, Vol. 1 (15), P. 228–335; Chuchko M. K. “Istoryko-etnohrafichni ta pamiatkoznavchi doslidzhennia  
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фотографії. 

Професор Г. К. Кожолянко в першому томі своєї 

монографії “Етнографія Буковини” використав матеріал 

з книги Д. Дана “Вівчарня у румунів з Буковини” при 

аналізі молочної їжі та хатнього начиння. Від 
румунського етнографа він цитував ритуал, який 

практикували перед доїнням першого молока в овець: 

покладання у відро срібної монети, грудки солі і 

стеблин кропиви; багато що перейняв з процесу 

виготовлення сироватки, будзу і вурди4. 

Наукова діяльність Д. Дана в галузі етнографії 

досліджена у працях авторів цієї статті5.  

Румунський дослідник Іон Дрегушану, 

розповідаючи про історію письменства на Буковині, 

зосереджується на аналізі міфологічної розповіді 

Д. Дана “Озерна фея” (Zâna Lacului), яка передає один з 
регіональних міфів цієї етнографічної зони6. Від цього ж 

автора ми дізнаємося про дружбу священика з відомим 

румунським істориком Н. Йоргою, який в одній зі своїх 

праць описує село Стража, де Д. Дан жив і назбирав 

багато даних для “Вівчарства”, розповідає про його 

гостинність, дружбу з мудрими селянами7. На нашу 

думку, вчасною і необхідною є праця за редакцією І. 

Дрегушану, в якій об’єднані під однією обкладинкою 

п’ять етнографічних праць Д. Дана, присвячених 

етносам Буковини8.  

Мета дослідження: проаналізувати етнографічну 
роботу Д. Дана “Вівчарня у румунів з Буковини”, 

перекласти українською мовою фрагмент цієї розробки 

та ввести в науковий обіг України. Актуальність і 

новизна дослідження полягає у збагаченні української 

науки новою працею етнографічного характеру, що 

відкриває у майбутньому перспективу проведення 

порівняльної характеристики елементів традиційної 

культури українського та східнороманського населення 

Буковини. Методологічно для досягнення мети 

дослідження були використані методи: історизму; 

етимологічний аналіз термінології, використаної в 
тексті праці Д. Дана; для введення в науковий обіг 

подається румунсько-український переклад розділу 

книги.  

Основна частина. Матеріал праці Д. Дана 

“Вівчарня у румунів з Буковини”, як і інші 

напрацювання ученого, спочатку побачив світло на 

сторінках періодичної преси, з якою у нього була тісна 
співпраця. Учений друкувався на сторінках багатьох 

газет і журналів, серед яких: “Patria”, “Familia”, 

“Deșteptarea”, “Timpul”, “Aurora Română”, “Revista 

lstorică”, “Revista Politică”, “Gazeta Bucovina”, “Junimea 

Literară”, “Transilvania”, “Bukowiner Nachrichten”, 

“Bukowiner Post”, “Volkskunde” та ін.  

Буковинський літературний журнал “Junimea 

literară” (“Літературна юність”), який відродив у 1923 р. 

свою діяльність після подій Першої світової війни, 

надав досліднику таку можливість. Робота про 

вівчарство румунів Буковини вийшла у чотирьох 
номерах цього журналу за 1923 рік (№ 4, 5, 10, 11), а 

потім була видана окремою книжкою в Чернівцях у 

видавництві Інституту графічних мистецтв “Голос 

Буковини” (Glasul Bucovinei)9.  

Незважаючи на невеличкий обсяг праці (35 стор.), 

вона охоплює весь процес, пов'язаний з однією з дуже 

важливих галузей господарства не тільки румунів 

Буковини, але і всього румунського етнічного простору. 

На важливість вівчарства автор наполягає у вступі. 

“Майже не буває такого господаря, – пише Д. Дан, – 

який би не тримав хоча б кілька овець”10. Далі автор 
розкриває об’єктивний зміст співвідношення селянина з 

цією твариною: “вівця харчує і одягає його з голови до 

ступні ніг теплими смушковими шапками, з вухами або 

без них, елегантними бундами та кептариками, довгими 

та білосніжними кожухами, виробленими з цілих 

овечих шкір, коричневими сіряками і білими шинелями, 

білими літніми та зимовими штанцями (berneveci), 

теплими овчинами (meșina – штани з овечої шкіри з 

хутром всередині), з маншонами (муфтами – mânecari), 

в’язаними з овечої вовни або вироблені з овечого хутра, 

з горботками, витканими нашими румунками з великою 
майстерністю з теплого і міцного руна. Навіть і онучі 

селянина також з вовни. Уже не кажучи про вовняні 

bukovynskoho sviashchenyka Dimitriia Dana (1856–1927)” [Historical-ethnographic and monumental research of the Bukovinian priest Dimitry 

Dan (1856–1927)] Pytannia starodavnoi ta serednovichnoi istorii, arkheolohii y etnolohii [Issues of ancient and medieval history, archeology and 

ethnology], 2017, Vol. 1, P. 235–277,  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2017_1_13. 
4 Kozholianko H. K. Etnohrafiia Bukovyny [Ethnography of Bukovina], Chernivtsi : Zoloti lytavry, 1999, Vol. 1, P. 333 [in Ukrainian]. 
5 Moysey A. A. Tradytsiina kultura naselennia Bukovyny u naukovykh pratsiakh rumunskykh doslidnykiv druhoi polovyny ХІХ – 

pochatku ХХ st. [Traditional culture of the population of Bukovina in the scientific works of Romanian researchers of the second half  of 

the XIX – early XX centuries], Chernivtsi: Ruta, 2005, Р. 102–120; Moysey A. A. Dimitrii Dan (1856–1927) – doslidnyk etnosiv 

Bukovyny [Dimitri Dan (1856–1927) – researcher of the ethnic groups of Bukovina], Pytannia starodavnoi ta serednovichnoi istorii, 

arkheolohii ta etnolohii: Zbirnyk naukovykh prats [Issues of ancient and medieval history, archeology and ethnology: Collection of 

scientific works], Chernivtsi: Prut, 2004, Vol. 1 (17), P. 216–223 [in Ukrainian]; Moysey A. A. “Narodni viruvannia bukovyntsiv” 

D. Dana – sproba kompleksnoho vyvchennia tradytsiinoi kultury rumuniv Bukovyny [“Folk beliefs of Bukovina” D.  Dan’s: an attempt to 

comprehensively study the traditional Romanian culture of Bukovina], Pytannia starodavnoi ta serednovichnoi istorii, arkheolohii y 

etnolohii [Issues of ancient and medieval history, archeology and ethnology], Chernivtsi, 2004, Vol. 2 (18), P.  182–192 [in Ukrainian]; 

Moysey A. A. Ukrayntsy Bukovyny v etnohrafycheskykh yssledovanyiakh Dymytryia Dana [Ukrainians of Bukovina in the ethnographic 

studies of Dimitrіy Dan], Filologie Rusă [Russian philology], Bucureşti, 2004, A. 20, P. 113–124 [in Russian]; Moysey A. A., Moisey 

A. Ie Doslidzhennia obriadiv i viruvan rumuniv Bukovyny u pratsi D. Dana “Narodni viruvannia bukovyntsiv” [A study of the rites and 

beliefs of the Romanians of Bukovina in the work of D. Dan “Folk beliefs of the Bukovinians”], APSNIM, N 4 (32), 2021, P. 46–57 [in 

Ukrainian]; Moysey Antoniy “The scientific research of Dimitrie Dan as a new stage in the investigation of the traditional culture of ethnic 

groups in Bukovina”, Codrul Cosminului, 2017, N 1 (23), P. 69–84 [in English].  
6 Drăgușanu I. Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean [History of writing in Bukovina], Suceava: Editura Mușatinii, 2007, Р. 214–

215 [in Romanian]. 
7 Iorga Nicolae. Neamul românesc în Bucovina [Romanian family in Bukovina], București, Editura Minerva, 1905, Р. 94–96 [in 

Romanian]. 
8 Dan Dіmitrie. Etnii bucovinene / Armenii, Evreii, Lipovenii, Rutenii, Țiganii (redactor de carte I. Drăgușanu) [Bukovinian ethnic gr-

groups / Armenians, Jews, Lipovans, Ruthenians, Gypsies (ed. I. Dragushan)], Suceava: Editura Mușatinii, 2012, 350 p. [in Romanian]. 
9 Dan Dіmitrie. Stâna la românii din Bucovina (schiță folclorică ilustrată) [Sheephouse of the Romanians of Bukovina. Illustrated folklore 

essay], Reproducere din Junimea Literară anul XII, Cernăuți: “Glasul Bucovinei” Іnstitutul de arte grafice și editură, 1923, 35 p. [in 

Romanian]. 
10 Dan Dіmitrie. Stâna la românii din Bucovina …, op. cit., P. 3. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pssiae_2017_1_13
https://www.researchgate.net/publication/journal/Codrul-Cosminului-2067-5860
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постілки, налавники і сукна, які прикрашають хатинки в 

наших селах”. Тому румуни з любов’ю ставляться до 

овець. “Добре доглянуті вівці народжують часто під 

Різдво, тобто, коли зима в повній силі, тому ягнята 

тримають у хаті під ліжком, а ті скачуть по хаті на 
нескінченну радість дітей” – розповідає автор, 

привносячи емоційне забарвлення в цю чисто наукову 

працю. Ця любов убачається також в іменах, які дають 

вівцям (Барвиста, Білолоба, Циганка, Димчаста, 

Ластівка та ін.). Буковинці дбали про харчування своїх 

улюблениць влітку і зимою, не забували додавати до 

харчів брили солі для лизання. Профілактично додавали 

їм ялинових гілок, “які вівці гризуть із задоволенням, і 

їм це дуже корисно тому, що їхня гіркота прочищає їм 

шлунок і так захищає їх від небезпечної хвороби, 

смертельної для овець, – жовтяниці”11. 
Не менш дбало румун ставився до магії захисту 

овець. У цій царині брали до уваги не лише небезпеку 

від хвороб, але й шкідливість уявних міфічних істот – 

стрігоаке (strigoaică), які, за народними уявленнями, 

могли відбирати молоко від корів та овець. У цьому 

випадку Д. Дан описав цілий комплекс подібних 

магічних дійств: змащення дверей вівчарні часником, 

освяченим разом з паскою на Великдень; щоб вівці 

скоріше прийняли баранів, їм у висівки клали перші 

вузлики від початку ткання полотна; у Вербну неділю 

торкалися рогатої худоби й овець освяченими 
“котиками”, щоби вони цілий рік були такими ж 

квітучими, як бруньки того дня; на св. Георгія 

виробляли будз, який несли як пожертву до церкви, 

щоби вівці протягом літа мали добру манну; у ту ніч 

румун навіть не спав, щоб не забирати сон у ягнят; 

перед стрижкою ножицями робили хрест на лобі вівці, 

бо пастухи вважали, що вдача вівці знаходиться в лобі і 

це збереже вівцю від усякої немочі; додавали у їжу у 

передвечір’я св. Георгія шматочок паски, освяченої на 

Великдень; додавали ті висівки, які ставили у переддень 

Йордану під скатертиною разом із сіном і отавою, які 
кропив священик освяченою водою. Коли овець вели до 

вівчарні, ворожили, повторюючи спеціальні слова: 

“Коли звірі будуть на горі, ви, вівці, щоб були у долині, 

а коли ви будете на долині, щоб звірі були на горі”12. 

Час чаклунства і “зіпсування молока”, як вважали 

власники овець, починався з передвечір’я св. Андрія і 

продовжувався до Зелених Свят. Найнебезпечнішим 

часом для овець вважалося передвечір’я св. Георгія. 

Однак від Зелених Свят і до св. Андрія чаклунство вже 

не мало жодної сили. 

Д. Дан ґрунтовно розкрив увесь процес організації 
вівчарні, збору отари, методики стрижки овець, ділення 

молочних продуктів, вибір місця для розташування, 

облаштування колиби, кошари, струнги тощо. 

Детально розписано улаштування струнги (місця 

для доїння овець), а також сам процес доїння, подана 

живописна картина нічного чергування чабанів. При 

кожній вівчарні, констатував автор, знаходилася 

маленька колиба, покрита ялиновою корою і названа 

заватрою, де кожної ночі вартує біля вогнища по 

одному з чабанів у супроводі собаки і пильнує проти 

злих людей і хижих звірів. Ватага та інші чабани, яких 
не наступила черга, спали у вівчарні на великій корі з 

ялини, маючи під головою маленьку подушку, 

наповнену мохом, і накривались кожний своїм сіряком. 

Розлого подано значення та подробиці професії 

чабана, ієрархія в пастушачій діяльності. Одяг пастухів 

описаний етнографом прискіпливо. Це – конопляна 

сорочка, іцарі (штани), вовняні або конопляні, і 
кальсони, бунда (або кептарик), пасок, постоли, онучі, 

капелюх з широкими полями. Цікавість викликає 

особливість підготовки одягу чабанів до роботи в 

польових умовах. Так, для захисту від комах конопляну 

сорочку замочували у лої і посипали потім порохом 

вугілля, щоб була затемнена; тримали одну добу в 

крушалі (cуміші зробленої з вільхової кори з водою), 

потім висушували і намащували овечим лоєм. Так же 

оброблялися штани. А вже кептарик намазували золою 

від днища відра, а потім овечим лоєм, роблячи так його 

непромокальним. Дана процедура повторювалася багато 
разів, поки цей одяг не ставав зовсім чорним. Пасок 

прикрашався різнобарвними ґудзиками, але мав також 

практичні функції: за пряжку пояса прив’язували 

тоненьким мідним ланцюжком або ремінцем 

пастушачий ніж, що мав 2-3 леза, призначені для 

кровопускання в овець. Різні рослини або квітки на 

чабанському капелюсі часто сприймалися як прикраси, 

але Д. Дан на основі інформації своїх респондентів 

стверджував, що їх прикрашали гілками тиса і пестеєти 

– лісової рослини, про яку вірили, що вона росте тільки 

в чистих місцях. Тобто ці прикраси відігравали певну 
захисну функцію від злих сил. Дрючки, на які спиралися 

пастухи, сприймалися етнографом майже як елемент 

одягу. Вони вироблялися з певних видів дерев – з тису 

або жимолості, прикрашалися зарубками, потім їх 

мастили овечим лоєм, що придавало їм коричневий 

блискучий колір13. 

Одне з цікавих етнографічних явищ, 

зареєстрованих Д. Даном у цій праці, – запалення 

“живих вогнів”. Цей ритуал стародавній. У ньому 

проглядаються ще анімістичні вірування. Техніка його 

запалення також викликає інтерес як джерело вивчення 
первісного суспільства. Для цього брали древко, яке 

розщеплювали на обох кінцях і ставили там губку. 

Потім закріплювали два бруси в землю один напроти 

одного, після того, як у них проробили дірки десь 

посередині. Кінці древка з губками мали легко заходити 

в ці дірки. Потім зав’язували це округлої форми древко 

мотузкою так, щоб воно, підтягнуте мотузкою, могло 

рухатися вправо і вліво. Два чабани брали мотузку, з 

одного та іншого боку і тягнули за неї так, що древко 

рухалося вправо і вліво доти, доки не запалювалися 

кінцівки древка, губка і бруси. У процесі запалення 
вогню відчуваються певні магічні ознаки. “Живий 

вогонь” запалювали нежонаті пастухи. Під час доки 

перебували з вівцями на вівчарні, чабани не могли 

ходити на танці та забави, бо вірили, що вівці загублять 

молоко або помруть від хвороб. У захисних цілях овець 

ганяли через вогонь на доїння. У “живий вогонь” більше 

не клали дрова, не брали з нього головешки для 

запалення іншого вогню, не прикурювали від нього 

люльки, тому що він вважався живим14. 

Дещо незвично читати у православного священика 

думки про те, що “живий вогонь” добре розкласти не 
лише біля вівчарні, але і біля хати, а саме на Великдень і 

на св. Георгія, бо цей вогонь, на його думку, має силу 

11 Ibidem, P. 3-4.  
12 Ibidem, P. 15. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, P. 16. 
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захистити худобу від укусу зміїв, замовлянь, хижих 

звірів тощо. Це дещо ілюструє еволюцію 

християнського світосприйняття в язичницькому 

середовищі, коли тисячолітнім поганським віруванням 

вдалося знайти місце у християнстві.   
Окремо виділено процес доїння овець і вироблення 

будзу та вурди. Тут знов не обходиться без давньої 

традиційної магії. До першого доїння овець клали у 

відро срібну монету, брилу солі та дві стеблинки 

кропиви. Вважали, що це подіє на те, щоби вівці були 

жадібними до їжі, як люди жадібні до срібла, і наскільки 

гострі як кропива, а будз (bulz) такий солодкий, як сіль у 

харчах. Усім процесом вироблення будзу і дзеру 

керував і сам брав у цьому участь ватаг (старший 

чабан). Він проціджував молоко через полотняне 

цідилко, додавав 2-3 ополоники сироватки за кількістю 
молока, розливав їх у будах (budac) (високий цебер) з 

молоком, хрестився над ним, ставив дерев’яну кришку 

на будах, який він влаштував перед вогнем, щоби 

молоко трошки розігрілося. Через 2 години молоко 

починає згущуватися, його ще збивають, потім ватаг 

рукою крутив його до затвердіння. Після цього будз 

віджимали, тоді збирали дзер. Потім брали будз разом з 

цідилком і вивішували його за мотузки цідилка на цвях, 

де він висів до ранку наступного дня або до третього 

молока, коли його вибирали, звільняючи місце для 

наступного будзу, і ставили на полицю в комарнику. 
Цей перший будз, названий кокиртиця (cocârtiță), 

розрізали на грінки і ділили між усіма найманцями, які 

знаходилися на вівчарні, щоби всі вкусили солодкість 

продукту від овечок. Дзер ставили на вогонь, він кипів і 

перетворювався на вурду. Жир, який випливав з 

кип’ячого дзеру, збирали в окрему бербинцю, де його 

збивали допоки не визбиралося масло.  

Якщо сьогодні відвідати сучасну вівчарню на 

Буковині, то побачимо, що технологія доїння овець, 

вироблення будзу, вурди та масла майже нічим не 

відрізняється від того, як його описував Д. Дан. Хіба що 
начиння може бути з нових матеріалів і старі назви вже 

призабули. Але суть залишається незмінною. І в цьому 

відчувається зв'язок з минувшиною, виробничий досвід 

тисячоліть.  

Дуже радісний для всієї громади “розкол” (răscol) 

чи “розбір” вівчарні також описаний у всіх деталях. Він 

відбувався тоді, коли всі господарі овець вже 

отримували свої молочні продукти та раділи, що вівці 

вдало літували, а в цей момент цілими і здоровими 

поверталися до своїх хазяїв. Радість від благополучного 

завершення літнього сезону народжувала пісні (вони 
наведені у праці Д. Дана), в яких, окрім висловлювання 

доброго настрою від подібної події, йшло нагадування 

про необхідність збирання багатого осіннього врожаю, 

обрання дівчат, що їх чекали. 

Для “розколу” отари існував окремий ритуал, який 

збігався в часі з постом св. Марії. Збиралися всі 

власники овець. Вони дякували ватагу і чабанам за 

добрий догляд за худобою. А чабани бажали їм 

кількісного приростання овець на наступний рік. Після 

цього всіх запрошували до пригощання спеціально 

приготовленою для цього стравою – балмошем (balmoș). 
Він готувався зі сметани, здобутої з вурди, та 

кукурудзяного борошна. Запивали страву жинтицею 

(дзером, що витік з вурди, змішаний з пушинками 

вурди). Ситним вважалося пригощання тоді, коли після 

їжі балмошу ще зоставалося. Після цього кожний 

господар зі своїми вівцями повертався додому, де його 

радісно зустрічали всі домочадці.  

Особливу увагу дослідник звернув на поведінку 
чабанів під час роботи на вівчарні. Вони суворо мали 

дотримуватися днів посту, мали бути чистими “тілом і 

душею”. Тих людей, яких вважали розпутниками, на 

вівчарню не пускали. 

Особливі, суворі умови перебування овець у горах, 

загроза від хижих звірів і природних перешкод – усе це 

змушувало людей шукати порятунку у міфічних істот і 

християнських святих. Пастухи та власники овець 

знаходили такий захист у святих – Петра та Харалампія.  

Найпопулярнішим у цьому сенсі вважався святий 

Петро. Люди, за спостереженнями Д. Дана, уявляли 
цього святого як старого діда з білою бородою до пояса, 

доброго, лагідного і доброзичливого. Щоби його 

умилостивити, приносили у жертву до церкви з кожної 

вівчарні один будз, зроблений з двох доїнь. На день св. 

Петра всі чабани на чолі зі своїм ватажком спускалися з 

гір і заходили до церкви. Весь їхній одяг був 

оброблений овечим лоєм і блищав на сонці. Вони клали 

на жертовний стіл перед вівтарем будз-пожертву. На 

ньому білили стільки воскових свічок, скільки осіб його 

принесли. Священик освячував будз, читав молитву за 

здоров’я людей і овець, проводячи панахиду для 
родичів чабанів і виголошуючи поменники, принесені 

пастухами. У деяких регіонах вірили в те, що св. Петро 

є патроном вовків, тому приносили і йому жертву для 

захисту овець, щоб переконати його не випускати вовків 

проти них. Коли йшла урочиста процесія освячення 

ланів, люди просили священиків зайти і на вівчарню для 

читання молитов св. Харалампія, захисника й оборонця 

отар. 

Дослідник перерахував також усі дні року, яких 

дотримувалися власники овець для їх захисту від хижих 

звірів і хвороб: на святих Нестора, Філіпа, Кіріка, 
Андрія, Олексія, Георгія, Миколая, Прокопія. 

Дотримувалися також на свято овець (11 листопада), 

Тріфа скаженого (патрона вовків), Зимові Філіпії, другій 

день Благовіщення. 

Поряд із цими ритуалами, які здійснювалися при 

посередництві церкви, в міжвоєнний період зберігалися 

ще стародавні (язичницькі) обряди. Наприклад, вірили, 

що для того аби вовк не наблизився до вівчарні, 

старший чабан мав відразу після підйому овець до 

вівчарні та іхнім заходом за огорожу, обійти тричі 

голим огорожу. Щоби хижаки не нашкодили вівцям, 
при третьому обході ватаг промовляв: “Як я обійшов 

тричі вівчарню і нічого не мовив, так і ти, звіре, не маєш 

права щось казати (тобто нашкодити) вівцям!”15. 

Вірили, що влітку вовк не турбуватиме овець на 

вівчарні або в господарстві людей, якщо взяти шматок 

кінської підкови, знайденої на дорозі, та покласти у 

теплу золу з вівчарської ватри. Чабани також зв’язували 

ножиці ниткою та клали їх у сторонці, щоб зв’язати так 

пащу вовків. Власники овець постилися у Страсну 

п’ятницю, аби вівці були захищені від хижих звірів і 

зміїв. За народними уявленнями, щоб хижаки не напали 
на овець, кип’ятили щось на вогні і, піднімаючи 

горщечок або відро з ватри, золу з днища розкидали, аби 

звір не знайшов слід вівці, як не можна знайти слід 

15 Ibidem, P. 25. 
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розпорошеної золи. Щоби пащі звірів були закриті і, 

отже, вівці захищені від них у день “Чуда” (тобто чуда 

архангелів Михаїла і Гавріїла) постилися. Під час 

хвороби запалювали 2 “живих” вогні, кип’ятили на них 

воду та вмивали нею хвору вівцю. Також її проганяли 
між тими двома кострищами. Щоби вівці одужали, на 

горбочку рили яму, через яку мала проходити кожна 

вівця. Овець потім кропили водою, в якій згасили 

палаючі вугілля. Згідно  з ритуалом, чабани, які 

проводили овець через яму, мали бути голими. Після 

того, як через яму провели всіх овець, проводили пса, до 

якого нібито переходили всі хвороби і який потім 

зникав з вівчарні.  

Одна з незмінних характеристик етнографічних 

праць Дімітрія Дана – це увага до народної медицини. 

“Вівчарня у румунів з Буковини” не є винятком з цієї 
традиції. Автор перерахував хвороби овець, розкрив 

методи лікування, описав лікарські засоби, серед яких 

зустрічаємо унікальні тексти заклинань. Зауважимо, що 

подібні тексти відкривались дослідникам дуже рідко, 

але священику, який довгі роки служив у буковинських 

громадах, люди довіряли. Захисна магія, яка була 

складовою частиною народних лікувальних засобів, дає 

добре підґрунтя для відстеження еволюції ментальності 

румунів Буковини. Візьмімо як приклад випадок, коли 

вівцю укусила змія. Етнограф описав обряд лікування у 

супроводі багатьох варіантів заклинань.  
Вкушену змією вівцю лікував старший чабан, 

ідучи до неї, не дивлячись назад, вмиваючи їй вим’я 

непочатою водою, яку він брав з джерела новим 

глиняним горщечком, а вода перемішана з коріннями 9 

стеблинок трави, які він тримав за верхи, потім давав 

вівці випити цю воду після того, як помив нею укушене 

місце та її спину. Якщо вівця не хоче пити цю воду, тоді 

їй вливають силоміць до рота тепленький дзер і 

чаклували так, щоби ніхто не почув ворожбу, 

наговорену 9 разів шепотом. Один з варіантів 

заклинання: 
“Hudiță pestriță,            “Худоба барвиста, 

Rea de peliță!               З поганою шкірою! 

Pelița de carne,               Шкіра за м'ясо, 

Carnea de os,                  М'ясо за кістку, 

Osu de șerpe,                  Кістка зміїна, 

Șerpele-ți beie veninul     Змія вип’є твою отруту 

Și vita leacul!”              А худоба ліки!”16. 

Важливе висвітлення в напрацюваннях Д. Дана 

термінології пов’язаної з вівчарством, що дає 

неоцінений матеріал для дослідження еволюції лексики 

румунської мови, а також для вивчення впливу на 
українську (гуцульську) термінологію даної галузі. Не 

варто також недооцінити етимологічний потенціал цієї 

праці. 

Термінологія, яка охоплює більшість назв, 

пов’язаних з вівцями, з процесом доїння і чабанства, з 

вовняними виробами, як і з інструментарієм для роботи 

чабанів, латинського походження (ițari – iță, scoarță, 

pănuir, fân, miel, berbec, corn-coarne, vită, oaie, a mulge, 

caș, turmă, miță, lână, a tunde, miel noaten, găleată, frupt, 

carâmb, măciucă, foc, doagă, a strecura, chiag, lapte, roată, 

vergea, unt, cupă, untură, gușă, cibic, a bate). Це свідчить 

про проникнення даної термінології в часи римського 
панування, хоча вівчарство існувало і до того, як 

римляни завоювали Дакію. То була давня традиція 

жителів цієї провінції. Про що свідчать рельєфи на 

Траяновій колоні в Римі, де зображено багато овець, кіз 

і волів у Дакії. Пасовища (pascua) були в складі 

імперських володінь. Кістки овець і кіз масово 

знаходять в археологічних розкопках на всій території 

сучасної Румунії17. За свідченнями античних авторів, 

даки пили багато молока18.  

Водночас у термінології, наведеній у праці Д. Дана, 

зберігаються автохтонні назви, які стосуються назви 
чабана, одягу пастухів, виробництва молочних 

продуктів, речей на вівчарні: baci, stână, pieptar, 

mânecari, păscătoare, pânză, cârlan, botei, stearpă, lână 

mniț, gânj, sărcior, poloboc, baier, cigorniță, brânză, zăr, 

cocârtiță, urdă, a cobolți, jintiță, cimpoi, șperlă, lăicer, cață. 

Наші висновки в цьому сегменті термінології 

підтверджуються відомим румунським істориком 

Віктором Спінеєм, який, аналізуючи розвиток 

землеробства та скотарства з ХІ ст., ще до монгольської 

навали, констатував, що про давність чабанства у румун 

свідчить термінологія переважно латинська щодо 
вирощування тварин та чабанства, до якої додаються 

слова фракійсько-дакського походження19. 

Деякі назви приміщень вівчарні та виробництва 

молочних продуктів походять з албанської мови: țarc, a 

înțărca, strungă, zavatră, rânză, bulz, fluier; угорського 

походження назви одягу, робочих інструментів: bundă, 

bundiță, catrință, ursuc, budacă, fedeleș, talpă, meleșteu, 

bărbânță, sălaș, urluială; від болгар і сербів перейнято 

багато термінів щодо одягу, пасовища, посуду з 

вівчарні: suman, berneveci, obiele, tărâță, drob de lins, 

laviță, otavă, braniște, răbuș, vârtej, ciubăr, hârzob, cofă, 
raclă, prilej, crivele, târlă; присутні багато термінів 

слов’янського походження: cojoc, vadră, cumpănă, colibă, 

naclad, zavoară, ogradă, dihanie, trâmbiță, răscol, câlți, 

pârgă; польського та українського: manta, parcan, dulău, 

horn; турецького: cioban, bugeag, ocă, haznă20.  

Така багатонаціональна термінологія стосовно 

вівчарства, на наш погляд, пояснюється традиційним 

відгінним вівчарством, яке практикувалося здавна. Ці 

сезонні перегони овець з долин у гори та навпаки іноді 

відбувалися на досить великі відстані, де чабани 

контактували з своїми колегами – сусідніми народами. 
Подібна традиція відома з Римської імперії та 

Середньовіччя21. У румунському фольклорі, в 

популярній баладі “Міоріца”, трагічні події 

розгортаються між трьома чабанами: молдаваном, 

унгуряном (тобто з Трансильванії) та вринчаном (з  

Волощини), які разом пасли свої отари овець у горах. 

“Вівчарня у румунів з Буковини” – перша 

16 Ibidem, P. 27. 
17 Istoria românilor [History of Romanians], Ed. a 2-a, București: Editura Enciclopedică, 2010, Vol. II, P. 176–177 [in Romanian]. 
18 Istoria românilor [History of Romanians], red. Constantin C. Giurescu, Ed. a 5-a, București: Editura ALL, 2015, Vol. I, P. 84 [in 

Romanian]. 
19 Spinei V. Moldova în secolele XI–XIV [Молдова у XI–XIV ст.], București: Editura științifică și enciclopedică, 1982, Р. 92 [in 

Romanian]. 
20 DEX. Dicționarul explicativ al limbii române [Glossary of the Romanian language], Ediția a II-a, București: Univers enciclopedic, 1998, 

1192 p. [in Romanian]. 
21 Spinei V. Moldova în secolele XI–XIV …, op. cit., P. 93. 
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етнографічна праця Д. Дана, де він використав методичний 

апарат. У книзі подаються підстрочні посилання на праці 

низки авторитетних авторів, таких як С. Ф. Маріан, 

Є. Нікуліце-Воронка, А. Попович та Г. Кіріяну, Р. Бончі, 

С. Михаєску, В. Зіпперіейн; використовуються словники 
румунської мови, серед них такі, як “Великий 

етимологічний словник румунської мови” (Etymogicum 

magnum romaniae), розпочатий Б. Петричейку-Хашдеу. 

Респондентами етнографа була велика кількість 

інформаторів з с. Стража, також с. Горішній Віков. Є 

інформація з с. Петрівці на Сучаві, Роша та Магала – 

передмістя Чернівців. Для компаративного аналізу 

використані матеріали з інших румунських провінцій 

(Банат, Бузеу). Іноді через суцільне поширення 

етнографічного явища автор використав визначення 

“aiurea”, тобто повсюди.  
Дослідження добре оздоблено малюнками. 

Висновки. Можна констатувати, що “Вівчарня у 

румунів з Буковини” Д. Дана є унікальною працею в галузі 

вивчення вівчарства румунів в її історичному та 

етнографічному вимірах. Дослідник розкрив діяльність 

румунів Буковини в одній з дуже важливих галузей 

економіки, де на момент написання праці (1934 р.) 

зберігалися тисячолітні традиції, про що свідчать магічні 

практики й анімістичні ремінісценції у трудовій діяльності 

пастухів. Автор чудово розкрив процес організації 

вівчарні, вироблення молочних продуктів, одягу чабанів, 
запалення “живого” вогню, захисту тварин, подав багато 

прикладів використання народної ветеринарії. У 35-

сторінковому творі використано майже 300 термінів, які 

стосуються досліджуваної теми. Для Буковини “Вівчарня у 

румунів з Буковини” Д. Дана має стати невід’ємною 

сторінкою в історії та етнографії краю. На жаль, на 

сьогодні ця унікальна праця майже не введена в науковий 

обіг ні в Україні, ні в Румунії.  
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Dimitrie Dan membru coresp. al Academiei Române. Stâna la românii din Bucovina (schiță folclorică ilustrată). Rreproducere din Junimea 

Literară anul XII. – Cernăuți: “Glasul Bucovinei” institut de arte grafice și editură, 1923.  

 

“Вівчарня у румунів з Буковини  

(ілюстрований фольклорний нарис)” 

(фрагмент) 
 

Оборонці овець 
Вівцям, які літують у горах, загрожує небезпека нападу хижих звірів, тому їм також дають святого охоронця. Цей охоронець Свя-

тий Петро. Народ його уявляє, як старого діда з білою до пояса бородою, доброго, лагідного і доброзичливого. Без дозволу святого жод-

на овечка не потрапить до вовчої пащі22. Щоб Святий Петро захистив вівчарні від звірів і хвороб, румуни, особливо ті, що проживають 

зі сторони Радівців23, приносили до церкви в деньСв. Петра з кожної вівчарні один будз, виготовлений з молока двох надоїв. Цього дня 

старший чабан і всі пастухи одягали нове вбрання, яке за день до того змочували в овечому лії, щоб блистіло на сонці. Навіть небезпеч-

но доторкнутися до них білим одягом. Отже, на Св. Петра чабани спускалися у село, де вони не були з того часу, як піднялися до вівчар-

ні, і приносили в жертву будз, який клали на жертовний стіл перед вівтарем. У будз вони встромлюють свічки з білого воску, саме стіль-

ки свічок, скільки осіб принесли будз.  

Після закінчення Літургії священник освячував будз, принесений як дозрілий врожай (pârgă), читав молитву за здоров’я людей і 

овець, поминальники, принесені пастухами, проводив панахиду за  померлих родичів чабанів. 

У деяких місцях вірили, що Св. Петро є патроном вовків, через що приносили йому жертву від овець, щоб переконати його не 

випускати вовків проти них.  

Ці приношення нагадують жертви фруктами, виноградом, будзом для богів у давніх римлян. 

Чабани, які прийшли в село з будзом, ночують у селі та на другий день Св. Петра знов піднімаються до вівчарні, де залишаються 

до розколу.  

Раніше чабани тільки на другий день Св. Петра платили за церковні служби. 

Окрім Св. Петра, для захисту овець від диких звірів і хвороб румуни  Буковини відзначали ще такі дні: 1. День Св. Нестора (27 

жовтня). 2. Св. Філіпа (14 листопада). 3. Св. Кіріка (26 вересня). 4. Св. Андрія (30 листопада)25.  

22 S.F. Marian, I., P. 232–236. 
23 І в землях Бузеу, cf. Etymologicum, II, P. 1346. – в Магалі (Чернівецький повіт), чабани просять священників, які вийшли з 

“процесією” для освячення ланів, відвідати також вівчарню для читання молитов Св. Харалампію, захисника і оборонця отар. 
24 Etymologicum, II, P. 1185. 
25 Etymologicum, II, P. 1179–1185. 
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5. Другий день на Св. Петра (30 червня). 6. Свято овець (11 листопада)26, щоб вівці не хворіли віспою. 7. Св. Тріфа 

скаженого (1 лютого), патрона вовків. 8. Зустріч Бога (2 лютого), або Зимові Філіпії, для вовків. 9. Св. Олексія, божої людини, 

захисника (17 березня) від диких звірів, зміїв і комах27. 10. Св. Георгія (23 квітня). 11. Св. Миколая (6 грудня). 12. Св. Прокопія 

(8 липня). 13. Покрови (1 жовтня). 14. Другий день на Благовіщення, щоб корови і вівці були захищені від звірів28.  

У передвечір’я для оздоровлення овець їх обкурюють і кроплять свяченою водою29, а на Йордан, коли освячують воду, 

овець виводять з кошар, щоб вони, бодай би здалеку, але були присутні при цьому святому обряді. Освяченою йорданською 

водою кроплять як овець, так і їхній харч, щоби вівці впродовж року не хворіли30. 

Щоб вовк не наближався до вівчарні, ватаг зразу після підйому овець до вівчарні і їх заходу за огорожу, обходить її тричі 

голим. Щоб дикі звірі не казали, тобто щоб не нашкодили вівцям, при третьому обході ватаг проговорює: «Як я обійшов тричі 

вівчарню і нічого не мовив, так і ти, звіру, не маєш права щось казати вівцям!». 

Влітку вовк не зможе зашкодити (zăhăie) вівцям у вівчарні або в селі, якщо взяти шматок кінської підкови, знайденої на 

дорозі, та покласти у теплу золу з вівчарської ватри (șperlă), де вона має лежати до переходу вівчарні, а потім треба знов 

поставити її у вогонь. 

Коли чабани заходять у ватру, беруть ножиці і зв’язують їх ниткою та кладуть набік, щоб зв’язати пащу вовків31. 

Господарі, які мають овець, постяться весь рік і у Страсну п’ятницю, аби вівці були захищені від звірів та зміїв32. 

Щоб звірі та вовки не напали на вівцю і не з’їли її, кип’ятять щось на вогні і, забираючи горщечок або відро з ватри, 

розкидають золу, в такому випадку звір не знайде слід вівці, як не можна знайти слід розпорошеної золи. 

Щоб замкнути пащу звірів, а отже, захистити овець, намащують глиною отвір печі в день “Чуда” (Ciudei) (тобто чуда 

архангелів Михаїла і Гавриїла), якого румуни дотримуються під час Великого посту33. 

Якщо вівця захворіє, запалюють 2 живих вогні, беруть губку, підпалюють її від тих вогнів, ставлять і підігрівають на них 

воду, якою миють потім хвору вівцю. Після того проганяють вівцю між тими двома вогнищами, і вона одужає34. 

Щоб вівці, які захворіли у вівчарні, одужали, на горбочку риють яму в землі, через яку має проходити кожна вівця. Потім 

овець кроплять водою, в якій загасили жарини. Чабани, що проводять овець через яму, повинні бути голими. Після того, як через 

яму провели всіх овець, проводять пса, до якого переходять всі хвороби і який потім щезає з вівчарні і більше не вертається. 

Після такого ритуалу, вівці, звісно, одужують.  

Якщо вівця захворіє на лімбар35 (limbar) (cтоматит), ватаг замочує тисову деревину у воді. Хвора вівця, випивши цю воду, 

одужає. 

Якщо вівця кровить (Blutsseuche), бо з’їла траву, на якій був павук, тоді не пізніше, ніж за годину, їй ріжуть вухо, з якого 

витікає погана кров. Деякі чабани мають звичай у випадку кровіння пускати кров вівці ножем з вени, що на лобі, над очима.  

Вівці можуть захворіти і на віспу, тобто мати чиряки по всьому тілу, тоді вони здихають36. Вівці хворіють окницею (ocniță), 

якщо вип’ють застоялої води, що назбиралась у коробі, і доходить до чорного маю. Ця хвороба невиліковна37. 

Якщо вівця захворіє у вівчарні невідомою хворобою, тоді ватаг або один із пастухів гасить палаюче вугілля у непочатій 

воді та дає їй випити. 

Щоб змії не наближалися до худоби та овець, їх обкурюють димом спаленого василька і ладану при обході стайні в день 

Св. Олексія38. 

Укушену змією вівцю лікує ватаг, наближається до неї, не дивлячись назад, вмиває їй вим’я непочатою водою, яку він узяв з 

джерела новим глиняним горщечком. Ця вода перемішана з корінням 9 трав, які ватаг тримає за верхи. Після того, як помив нею 

укушене місце і спину вівці, дає їй випити цю воду. Якщо вівця не хоче пити цю воду, тоді їй насилу вливають у рот теплий дзер і 

чаклують так, щоби ніхто не почув, промовляють 9 разів дуже тихо:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант: 

26 S. Fl. Marian, I, P. 113, 235. 
27 Etymologicum, I, P. 863. 
28 Повідомлено покійним сином Іларіоном, c.f. și Marian S. Fl., I., P. II, 235. 
29 c.f. S. Fl. Marian, I, P. 167. 
30 L.c., P. 207. 
31 Записано від Марії, дружини Іона Журавле зі Стражі. 
32 Cf. și S. Mihaescu, Superstiții, “Șezătoarea”, I, P. 153 și Marian I, P. II, 297–298. 
33 Записано від Марії, дружини Івана Журавле зі Стражі. 
34 Записано від господаря Іона Гаврила Журавле зі Стражі. 
35 Щодо хвороб овець cf. W. Zipperlein, der Hausthierarzt, Ulm 1885, Р. 613–646. 
36 Записано від господаря Самуїла Млешніце з Верхнього Вікова. 
37 Idem. 
38 S. Fl. Marian, I, Р. II, 203. 
39 Записано від ватага Філіпа Костана Журавле зі Стражі. 
40 Записано від Савети Іона Кирчу зі Стражі. 

“Ediță pestriță      

Prinsă de peliță!      

Peliță de os,      

Osul de pământ!      

Cine-o adus vestea,      

Să beie din apa aiasta,     

De șerpi ori șerpoaică!”    

“Ягня барвисте, 

Шкірою покрите! 

Шкіра за кість, 

Кість за землю! 

Хто вість приніс, 

Нехай вип’є цю воду, 

Від зміїв та гадюк!”40. 

“Hudiță pestriță,       

Rea de peliță!          

Pelița de carne,       

Carnea de os,        

Osu de șerpe,        

Șerpele-ți beie veninul     

Și vita leacul!”      

“Худоба барвиста, 

З поганою шкірою! 

Шкіра за м'ясо, 

М'ясо за кість, 

Кістка зміїна, 

Змія п’є твою отруту 

Та худоба ліки!”39. 
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Варіант: 
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Варіант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші лікують укушених зміями овець так: підходять до джерела, не розмовляючи ні з ким, беруть непочату воду і 3 

стеблинки трави, кладуть їх у горщечок і чаклують: 

 

 

Варіант:  

 

 

 

 

 

41 Записано від Сафти, дружини Мигая Томяка зі Стражі. 
42 Записано від Іоани Григорій Котоса зі Стражі. 
43 Записано від Георгіке Кіра зі Стражі. 
44 Записано від Георгіке Кіра з Стражі. Один варіант у S.Fl. Marian, Sărbătorile II, P. 199. 
45 Заклинання від уроків опубліковано в журналі “Șezătoarea”: I–VIII, X–XIII та пані Єлєна Воронка у журналі “Rîndunica”, Ясси, 1893, 

№ 4, Р.152‒555 та ін. 

“Sus bat dobele,      

Jos pică negurile!      

Ediță pestriță,       

Ediță de os!      

Osul de folos.      

Pe cin-la mușcat gîndacul,    

Să-i fie leacul!”      

“На горі барабани б’ють,  

На низу темрява! 

Ягня барвисте, 

Ягня за кість! 

Кість на користь. 

Кого вкусив жук, 

Най одужає!”41. 

 

“Căpriță pestriță,     

Prinsă de peniță!     

Penița de os,      

Osul de urs,       

Ursul de folos!     

Cine a adus vestea,      

S-aducă povestea!     

Gândacul să rămâie,     

În gard și uscat,      

Oaia lumină, curată      

Ca de la D-zeu dată!”     

“Кізочка барвиста, 

Пушком покрита! 

Пушок за кість, 

Кість за ведмедя, 

Ведмідь корисний!  

Хто вість приніс, 

Най приносить казку! 

Жук, щоб залишився 

На плоті висушеним, 

Освітлена вівця, чиста  

Богом дана!”42. 

“Șerpe, șerpe ai mușcat,    

Și nu te-ai săturat!     

Eu te-oi sătura,      

Cu nouă buți de apă,     

Din nouă a rămas opt,     

Din opt a rămas șapte     

Etc. etc/      

Din una neci una!     

Chiriac de leac,     

Gândaca s-o usuce!     

Ca o nuia uscată,      

Să șadă într-un gard!”     

“Зміє, зміє, ти вкусив, 

Та не наситився! 

Я тебе нагодую 

Дев’ятьма пляшками води, 

З дев’яти залишилось вісім, 

З восьми залишилось сім 

Так далі, так далі. 

З однієї – жодної! 

Кіріяк як ліки, 

Жук аби висушив змію! 

Як суху жердину, 

Яка б стояла на плоті!”43. 

“Heliță, pestriță,     

Lipită de peliță,     

Și osu de pământ     

Și pelița de os!     

Ne aduce veste     

Poveste.      

Să bea apă de asta,     

Să fie de leac!”      

“Барвиста куниця 

Прилипла до шкіри, 

Кість до землі, 

Шкірка до кістки! 

Несе нам звістку  

Розповідь. 

Нехай п’є цю воду, 

Щоб була лікувальною!” 

“Ediță, ediță,      

Peliță pestriță!      

Peliță de os,       

Osu de pământ!     

Cine-o mușcat      

O crăpat       

Descântecul      

Să fie de leac!”      

“Кізочка, кізочка, 

Барвиста шкірочка! 

Шкірочка до кістки, 

Кість до землі! 

Хто вкусив, 

Здох. 

Замовляння 

Нехай буде для лікування!”44. 

“De diochi45       

De mirare,      

De strigare,       

De făcătură,       

 

“Від замовляння 

Від здивування, 

Від крику, 

Від ворожби, 
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Деякі ватаги обкурюють укушену вівцю після того, як її промили водою, в якій гасили жарини трухлявої верби48. 

Укушену вівцю лікували так: обкладали укушене місце зміїною травою із трьох стеблин, причому середня коротша, з маленькою 

синьою квіткою49. 

Вірили, що укушену змією вівцю можна вилікувати, змащуючи її часником. 

Укушена за вим’я вівця втрачає її.  

У випадку, коли є нежіт, тобто набухає вим’я вівці або з’являються чиряки на ній, овець замовляють так: 

 

 

 

 

 

 

Нежіт також лікується, якщо вівцю доїти через дірку в барвистому камінчику або через дірку у точильному камені з пісковику, або 

через вінчальну каблучку. 

Деякі ватаги лікують нежіт овець, змащуючи вим’я вівці глиноземом, взятим з рушника, а потім обкурюють її гниллю верби. 

Вівці хворіють також більмом, тоді їм засипають очі кукурудзяною мукою або тютюном чи товченим цукром. Ватаги спалюють 

білого сушеного равлика і задувають через цівку цю золу у хворе око, або беруть маленьку жовту та червону жабу, кладуть на живіт і 

змащують нею око з більмом51. 

Якщо вівця шкутильгає через мустит (s-a mustit) (копитна гниль), тобто інфікувалася шкіра між половинками копита (ratețe), рану 

вичищають, до неї прикладають товчену сіль, смолу та щавель (rumex acetosella), або тільки солену глину, потім ногу перебинтовують, 

аби ліки не відпали.  

Якщо вівця з’їла траву разом з павуком і здулася, їй заливають теплий дзер чи свіже молоко, або добре натирають і пускають кров 

з одного вуха. 

Румуни вірять, що овече молоко, вилите на вогонь, запалене блискавкою, спроможне загасити той вогонь, як і біль в грудях52.  

Найтяжча хвороба овець – це жовтяниця (gălbaza), її ще називають смертю овець. Вівці заражаються жовтяницею, коли пасуться 

в болотистій місцевості, де з’їдають листя разом з черв’яками (distomum hepaticum), які проникають у печінку вівці, що призводить до 

смерті. Отже, овець потрібно добре оберігати навесні та восени, щоб вони не паслися у вологих місцях, ні на отавах чи на конюшині, 

доки не зникне роса. Найліпше, якщо восени вівці пасуться на стерні. 

Вівця, яка восени жвава, здорова, а та, що шкутильгає, хвора на жовтяницю53. 

Овець, які заразилися жовтяницею, можна розпізнати по очах, що запливають жиром, а ті, що з червоними очима, здорові. 

Заражених на жовтяницю овець можна розпізнати за такою ознакою: коли взимку падає сніг, на цих вівцях він швидко тане, а на 

здорових – поволі. У них немає молока, тому їхніх ягнят треба віддати (aplecați) до інших овець. Цих овець не ведуть на зимування, бо 

вони загинуть від жовтяниці. Тим вівцям, які зимують, спочатку дають овес.  

Деякі господарі ріжуть одну вівцю перед тим, як починається зимування, і кладуть м'ясо у піч. Якщо м'ясо стає твердим, як малай 

(коржик з кукурудзяного борошна – ред), тоді вівці здорові, якщо м'ясо розсипається, вівці хворі на жовтяницю і їх заколюють54. 

Деякі господарі захищають своїх овець від жовтяниці (її підхоплюють після з’їдання рослини печінка землі (Erytraea centaurium), 

на якій тримається черв’як жовтяниці), пізно восени та весною, щоранку годуючи їх половою з конопель або тричі на тиждень у 

Великий піст насінням конопель, змішаним з дрібно порізаним хріном і соленою дертю55. 

Інший засіб лікування жовтяниці – це коли в огірочний розсіл кладуть перець, сульфат міді (piatră vânătă) та товчений часник 

(mujdei), потім варять, охолоджують і дають кожній вівці по одному маленькому ополонику56. Інші запобігають розповсюдженню 

жовтяниці, додаючи до висівок попіл з липи, змішаний з дрібним піском57. 

Якщо захворіли ягнята, їх поять водою з товченим дігілом (dihil), тобто рослиною дікліє (diclie). 

Для лікування овець чи ягнят проводять наступний ритуал: гасять 9 вугликів непочатою водою і кроплять їх, виголошуючи 

заклинання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Нежіт – це хвороба вимені овець, коли при доїнні виходить кров, а також біль у вухах у людей: cf. T. Teodorescu în 

Etimologicum I, pag. 78. 
47 Записано від Іоана Гаврила Журавле зі Стражі. 
48 Заклинання від нежіту були опубліковані в журналі «Șezătoarea», vol. III, Р. 139; vol. VII, Р. 97; vol. X, Р. 21, 144; vol. ХI, Р. 74; 

vol. XII, Р. 187; vol. XIII, Р. 11. 
49 Записано від Самуїла Млешніце з Верхнього Вікова. 
50 Після замовляння вим’я потрібно масажувати. Записано від Іоани, дружини Григорія Котоса зі Стражі. 
51 Etymologicum, I, Р. 729–731. 
52 Записано від Ніколая Олекс. Попеску зі Стражі. 
53 Записано від Самуїла Млешніце з Верхнього Вікова. 
54 Записано від 95-літнього господаря Костана Попеску зі Стражі. 
55 Записано від Іоани Котос зі Стражі. 
56 Дехто варить перець у горілці і дає вівцям випити, коли охолоне; записано від Петра Попеску з Верхнього Вікова. 
57 Записано від Іона Гаврила Журавле зі Стражі. 
58 Записано від Іоани Котос зі Стражі. 

“Fugi năjite, pricăjite,     

Că te-oi prinde pe cărare    

Și te-a iubi fată mare,     

Pe cât îs eu fată mare!”     

“Біжи, нежіт, кволий, 

Бо зловлю на стежці, 

Закохаю як незаймана, 

Якою я являюсь!”50. 

“Ochi boldiți,      

Ochi răhniți      

Ochi ghe diochi,      

De te-o deochiet fată,     

Să-i crape țițele și cosița,    

De te-o deochiet bărbat,    

Să-l văd și pe el crăpat.”    

“Зяючі очі, 

Широко розплющені очі, 

Очі для замовляння, 

Якщо чарувала дівчина, 

Щоб тріснули у неї цицьки і коса, 

Коли замовив чоловік, 

Щоб він здох.”58 

De minune,       

De năjit       

De pricăjit”       

Від чуда, 

Від нежіту46 

Від прикежіту”47. 
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Якщо в овець тріскається вим’я, його натирають жиром з кишок свиней, або овечим маслом, вим’я стає м’яким, і вівці дають 

молоко. 

Коли кип’яче молоко розливається, вогонь потрібно гускуїти (trebuie huscuit), тобто посипати сіллю (діал. гускою солі) та зеленою 

травою. Ще підливають воду у вогонь, щоби вівці не мали висипки (să nu se spuzească), (spuze) (довгі, як бородавки, чиряки на вим’ї), яка 

при доїнні кровить (таке буває і в корів). Вуглинки, на які витекло молоко, гасять десь у стороні, щоб ніхто на них не наступив, бо тоді 

на вим’ї вівці з’являться келкеторь (călcători) та чоашпе (cioașpe), тобто сині чиряки, великі, як лісний горіх, вони перешкоджають 

доїнню. 

Якщо вівцю вкусила куниця за вим’я або іншу частину тіла, беруть шлуночок (burdujel) куниці і через нього на вкушене місце 

виливають 9 разів воду59. Також укушеній вівці миють тією водою, яка пройшла через шлуночок, все тіло і навіть напувають нею. 

Якщо вівця або інша худоба захворіла на аріч (ariciu), їй дають їсти бруньки, освячені на Зелені свята60. 

Якщо вівці здихають або линяють, не маючи екземи, тоді вони захворіли на шопирлайце (șopârlaiță) (Rotlauf) – рожу. Проти цієї 

хвороби їм дають пити воду, в якій була настояна трава суховершки звичайної (șopârlaiță) (Brunella vulgaris = Gemeine Brunelle). Цю 

хворобу можна точно визначити, якщо, зарізавши вівцю,  при відділенні ніг від тіла знайшли жовте м'ясо.  

Від переохолодження вівці можуть захворіти вертячкою (colnicează sau colnicesc) (Drehkrankheit). Тоді їм у вуха всувають волоски 

людини, також прив’язують їх до копит61. Інші ватаги практикують таку методику лікування цієї хвороби: вибирають одну вівцю з тих, 

що хворі, ведуть її на міст, крутять тричі у зворотньому напрямку і потім відрізають їй голову; тоді решта овець одужують62. 

Пухлини на будь-якій частині голови вівці лікуються обкладанням пухиря мальвою (nalbă) (althaca officinalis) з медом, допоки 

пухлина не трісне. 

Кашель в овець проходить, якщо їм ранком перед їжею дають пити воду, в якій цілу добу настоювали коріння щавлю шпинатного 

(stege sau steghie) (rumex = Gartenampfer).  

Ягнятам, які хворіють вертячкою (colnicesc), обмотують ноги деревиною туполкіни (tulopchină) (деревина, як з горіха, тверда, як, 

дріт із червоною квіткою) і волоссям з голови людини63. 

Від застуди вівці “сходять з розуму” (se căpchiază), тобто мають черв’яки на голові. Ця хвороба не лікується. Щоб інші вівці не 

заразилися, хворій вівці відрізають голову, як це роблять при вертячці64. 

Воду, якою мили відра при вівчарні, потрібно вилити у чистому місці, де ніхто не ходить, інакше вівці отримають келкеторь 

(călcători) і різні нариви.  

Вірять у те, що ніхто не спроможний відібрати молоко в овець. 

Овечий лій є лікувальним. Якщо хтось потягнув руку і вона спухла, її змащують овечим лоєм, зігріваючи на вогні допоки жир 

вивітриться, тоді рука перестане боліти65. 

Кошара овець має лікувальні властивості: коней, які не можуть мочитися, вводять до овечої кошари, запах овець полегшує їм 

виділення сечі. І копита непідкованих коней, витерті і дуже зменшені, невдовзі виростуть, якщо вони тривалий час простоять в овечій 

кошарі.  

Якщо сопілка, трембіта або овеча волинка красиво звучать, то буде добра погода, навіть якщо дощить.  

У передвечір’я нового року овець змащують часником, щоб їх захистити від злих духів і стрігоїв, які рискають, аби забрати 

ману66. 

Під час доїння овець вдома чи на вівчарні недобре грати на трембіті чи сопілці, бо від цих звуків вівці розбігаються. Коли хтось 

приходить до вівчарні під час доїння овець, з ним не вітаються та не відповідають на його привітання. 

Загублених овець чи тих, які розбіглися, не треба шукати у долині, але завжди на невеличких пагорбах, бо вони тягнуться вверх, 

тоді як кози – до річок, каміння та ланів.  

Якщо вівці лягають на пагорбах, далеко від колиби, то буде хороша погода, якщо ж поблизу до вівчарні, то –  погана.  

Коли вівці жваво стрибають, б’ються головами, коли вони неспокійні і від них йде важкий запах, тоді буде буря з громом67. 

Якщо наснилося багато м’яса або зерна, матимеш падіж овець. 

Вірять, що вівця дуже “віруюча”, коли вона розгрібає землю перед тим, як лягати, хреститься і молиться Богу. 

Якщо до колиби проникає жаба, вірять, що вона послана кимось для замовляння, а якщо з’являються великі мурахи з крилами, 

вважають, що вони прийшли відібрати молочні продукти чи ману в овець. 

Румун, коли продає вівцю, ріже з її лоба або з хвоста пасмо волосся, потім висвердлює в стіні кошари дірку, суне в неї це волосся, 

щоб велось господарство. Якщо продавець вівці жалкує за нею, тоді покупець не має від неї користі (haznă), бо вівця або занепадає (se 

prilejește), або здихає. 

Велике нещастя, якщо ластівка пролетить попід вівцю. Тоді вівці дояться з кров’ю. 

Коли блискає, чабан хреститься, щоб із блискавкою не прийшов диявол між вівці зашкодити їм. 

На вівчарні чабани не повинні красти один в одного, інакше буде преказ (precaz) і шкода між вівцями. Також пастухам не 

дозволено битися об заклад. Чабани, поки живуть у вівчарні, використовують багато часнику і цибулі, аби нейтралізувати вплив будзу і 

жирного овечого молока, які викликають нудоту. 

Вірять, що коли на день Сіміона Стовпника йде дощ, тоді не можна починати зимування овець, бо всі поздихають від жовтяниці. 

Якщо вівці гутують (hută), тобто помахують головами та луплять вухами, то буде дощова погода. 

Недобре, якщо восени вівці їдять дзер, бо тоді навесні вони розжиріють і вовна відпаде до того, як наступить час стриження.   

Взимку, коли немає снігу, не треба пускати овець пастися на поля, бо вони отримають зоб, голова опухне, і поздихають. 

Вівці, які під час білого тижня стають м’якими, тобто гублять рухливість і сплять з головою, простягнутою на землі, поздихають 

від жовтяниці. 

Румуни, які бажають, аби їх вівці мали двоє ягнят, прив’язують позаду ріг та біля голови вівці подвійні сливи і ставлять в оселі 

(buhășel) польову траву, зариваючи її у землю, з хрестиком.  

На зиму зазвичай залишають безрогих баранів, тобто без великих ріг, щоб вони не могли бити (рогами) овець при поїданні сіна.  

Господарі, які бажають мати від овець ягнят жіночого роду, залишають баранів з прямими рогами, або такими, що виросли убік; 

ті, хто бажає баранчиків, залишають для розплоду баранів з закрученими рогами. 

59 Записано від Марії Іона Журавле з Стражі. 
60 cf. Marian, I, Р. II, 263.  
61 Записано від Іллі Антона Томяка та Елізавети, дружини Мігая Томяка зі Стражі. 
62 Записано від Іона Гаврила Журавле, колишнього чабана зі Стражі. 
63 Записано від чабана Іоана Журавле зі Стражі. 
64 Idem. 
65 Записано від Іоани, дружини Григорія Котоса, зі Стражі. 
66 Cf. Marian, I, Р. 2. 
67 Marian, I, Р. 118, 121. 
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Ethnology 

Любов і зацікавленість румунів до вівчарства чітко проявляється в таких піснях:  
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68 Записано від Арістіда Томяка зі Стражі. 

“De-aș ajunge zile multe,      

Să mă sui în sus la munte!     

Să văd fagii înfrunzind,     

Cucul să-l aud cântând!      

Puica să mi-o văd primblând!..”    

“Якщо ще проживу багато, 

Аби піднятися в гори! 

Побачити, як зеленіють буки, 

Послухати, як зозуля співає! 

Кохану побачити, прогулюючись!.. ”. 

“Măi ciobane de la oi,    

Măi cioobane, măi!      

Tu n-ai grijă nici nevoi,      

Măi ciobane, măi!”     

“Гей, чабане від овець, 

Гей, чабане, гей! 

Без турбот і бід, 

Гей, чабане, гей!” 

“– Ciobănaș din cela sat,    

Tu pe-auce ce-ai cătat ?     

Și pe pod ce te-ai urcat?   –  

M-a chemat o copiliță   –  

S-o dezbumb la cea bondiță,    

Că nu se poate culca,      

Că pe mine mă visa!      

Și mi-s dragi oițele     

Dară și fetițele,      

Dragă mi-i oița laie      

Ca copila cea bălaie:      

Dragă mi-i oaia mițoasă,     

Ca copila cea frumoasă!”     

“– Пастушок з того села, 

Що ти тут шукав? 

І на міст чого піднявся? 

Покликала мене дівчинонька 

Розтягнути їй бундіцу, 

Бо не може лягти спати, 

Бо я їй снюся!  

І я люблю овечок, 

Але і дівчиноньок, 

Люблю я овечку чорну, 

Як дівчину білу: 

Люблю я вівцю космату, 

Як гарну дівчинку!” 

“Întebate-aș, mândră dragă,    

Dulce-a foat gura-n dumbravă?   

Dulce-a fost bădiță zău,    

Dea un iubit al meu!      

C-a fost tânăr ciobănel,    

Tare mi-a plăcut de el!”    

“Спитаю я тебе кохана, мила,  

Солодкий був поцілунок в гаю? 

Солодкий був, справді, 

Від одного мого любого! 

Бо був молодий пастушок, 

Який дуже сподобався мені!”68 

Tot la deal, la deal băiete,     

Nu la fete sub perete!     

Fetele te-or amăgi,      

Oile ți-i prăpădi!      

Astăzi una, mâne una,     

Pân-la lună nice una,     

Pă-n la anul, nici ciobanul!”    

“Все до гори, до гори, хлопчику, 

А не у дівчат під стінами! 

Дівчата обмануть, 

Овець загубиш!  

Сьогодні одну, завтра одну, 

Через місяць – жодної, 

Через рік і чабана не стане!” 

“Sfântul Gheorghe să ne vie,     

Să ne-aducă bucurie,      

Și să-mi iau oile mele     

Să mă sui la munți cu ele!    

Oițele merg zbierând     

Și ciobanii fluierând!     

Și mândra-n frunze zicând!”    

“Най прийде Святий Георгій, 

Нам радість принесе, 

Візьму я свої вівці,  

З ними в гори підіймусь! 

Вівці йдуть блеючи, 

А пастухи на сопілці граючи! 

А мила між зеленню співаючи!” 

“Toată ziua șed în prag    

Și-mi privesc munții cu drag.”   

“Цілий день сиджу на порозі 

Та на гори дивлюсь з любов’ю.” 

 

“Cântă cucu-n doi făgani,    

C-o tuns neamțul doi ciobani!    

Și-au trimis carte-napoi     

Să punem cioban la oi!     

Oile zbiară pe munți,      

Ciobanii-s în Cernăuți!”      

“Співає зозуля на двох буках, 

Бо постриг німець двох чабанів! 

І надіслали нам листа 

Знайти чабана для овець! 

Вівці блеють в горах, 

А чабани в Чернівцях!” 



48                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Moysey A., Moisei A. The work of D. Dan “Sheephouse of Romanians in Bukovina” is an integral element... 
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“Oița mai stă, mai fuge    

Da fetița       

Nici nu fuge, nici nu stă...    

Numai câte-o gură-mi dă...”      

“Овечка то стоїть, то бігає 

А дівчинонька 

І не бігає, і не стоїть… 

Тільки іноді цілує мене…” 

“Câte hâde, câte slute     

Toate stau în prund, pe punte    

Vin ciobanii de la munte     

Cu oițele cărunte!     

Slutele s-au sfătuit      

Și-nainte le-au ieșit,      

Da ciobanii, ca ciobanii,     

Nu le-au mai văzut cu anii    

Nevăzând, mi le-au uitat,    

Nici la una n-au cătat!...”     

“Всі бридкі, всі некрасиві 

Всі стоять у камінцях, на мості 

Йдуть чабани з гір 

З білими овечками! 

Некрасиві порадилися 

Та вийшли зустрічати, 

А чабани, як чабани, 

Не бачили їх роками 

Не бачачи, забули їх, 

І до жодної не зазирнули!...” 

“Ciobănaș la oi am fost     

Fetele nu mă cunosc!      

Și mi-s dragi oițele,      

Ca și copilițele!”     

“Пастушком в овець я був, 

Дівчата мене не впізнають! 

Та люблю я овечок, 

Як і дівчиноньок!” 

“Oile zbiară pe strungă,    

Nu-s ciobanii să le mulgă!     

Oile nu-s învățate      

Cu ciobanii din alte sate!    

Le-au rămas gălețile      

Prin toate gruiețele!     

Le-au rămas și strungile     

Prin toate preluncile!”    

“Вівці блеють біля струнги, 

Нема чабанів доїти їх! 

Вівці не привчені 

До чабанів з інших сіл! 

Залишилися відра 

По всіх кутах! 

Залишились і струнги 

По всіх прилуках!” 

“Frunză verde foi de mac,     

Au ciobanii cușma-n cap    

De 50 de piei de țap!     

Au ciobanii un cojocel    

De 50 de piei de miel!    

Și-atâta-s de lați în spete    

Ca poala de codru verde!    

Și cu cheptari de miori    

Când îi vezi te înviori!”    

“Лист зелений, лист маковий, 

Носять чабани кучму на голові 

З 50 козлиних шкір! 

Мають чабани кожушок 

З 50 ягнячих шкір! 

І такі широкоплечі, 

Як поділ зеленого лісу! 

І кептарі з ягнят, 

Коли їх бачиш переляк бере!” 

“Mama mea când m-o făcut,     

Doamne bine i-o părut!    

Când a fost la legănat,    

Doamne rău m-o blăstămat,    

Să mă bată ploile,     

Prin păduri cu oile!      

Și bine-ar fi cu oile,     

Dacă n-ar fi ploile!”      

“Коли мати народила, 

Боже, як вона раділа! 

Коли було колисати, 

Боже, тяжко прокляла, 

Щоби дощі мене побили, 

По лісах з вівцями! 

Та добре було б з вівцями, 

Якби не було дощів!” 

“Ciobănaș la oi am fost,    

Fetele nu mă cunosc!      

Ciobănaș la oi oiu fi      

Fetele nu m-or mai ști!”    

“Пастушком овець я був, 

Дівчата мене не впізнають! 

Пастушком овець я буду, 

Дівчата знати мене не будуть.” 

“– Măi bădiță, măi Ioane,     

Ce mai fac oile tale?     –  

Da mai pchier și mai rămân,    –  

Și sămânța tot li-o țân!”     

“– Мей вуйко, мей Іоане, 

Що роблять вівці твої? 

Одні мруть, інші залишаються, 

Їх приплід я ще тримаю!”69 

69 Записано  від Іллі Ісопеску, парубка з Верхнього Вікова. 
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цій статті розглядаються виключно негативні сторони магічних практик, які здійснюють носії езотеричних знань. 

Спеціалізовані виконавці (румунською мовою вони зустрічаються під різними назвами, яким притаманні різні 

характеристики – чаклуни (strigoi), мертві чаклуни (strigoi morţi), маги, відьми) у народних повір’ях видаються менш 

страшними, ніж їхні західноєвропейські відповідники, однак мають чіткі риси демонізму, які характерні для “чорної 

магії”. Мета статті полягає в описі та дослідженні вербальних магічних практичних дійств, що передбачають активний 

шкідливий вплив на людей і тварин з умислу чаклуна та за допомоги потойбічних сил і відображені у румунському 

обрядовому і музично-словесному фольклорі. Новизна статті полягає у сконденсованому вибірковому аналізі тих 

зразків етнологічних знахідок, що належать само до шкідливої магії, що досі не було розглянуто саме в порівняльному 

ключі. Методи і матеріали. В основі статті стали дослідження з праці “Соломонова школа. Ворожіння і чаклунство в 

порівняльному контексті”, тож базовим методом є порівняльний і зіставний підхід. Висновки. Починаючи з процесу 

становлення таких істот (чаклунів, відьом) – від народження чи ініціації – ця стаття має завдання надати короткий виклад 

негативних магічних практик (чорної магії та ін.), які виконують чаклуни, залишаючи осторонь практики у виконані 

“аматорами”, які були зацікавлені в покращенні свого добробуту або в зворотних практиках, призначених для 

скасування заклинань або зняття заклять, накладених чаклунами. 

Ключові слова: румунська магія, чаклунство, чаклуни, відьми, чорна магія, мертві чаклуни, шкідлива магія.  

1. Semantic differences. The status of the sorcerer 

changes quite fast in the history of mentalities from the most 

reliable person, from an official priest, a messenger of the 

divine to an outcast, an unofficial, obscure practician of 

certain rites, which were once all-important to the well 
going of the fortress. The association of white magic, in 

fact, of magic in general, with black magic and to Church 

desecration, began to be viewed as a common point of view 

in the description of their practicians, of the sorcerers. If, in 

Western Europe, the hunt for the witches serving the Devil 

represented the main theme of the battle the Church waged 

against the non-believers, in the East, magic gained 

appreciable ground and included not demonic pacts, but the 

acquiring of malefic knowledge, aimed against peers.  

Generally speaking, when mentioning traditional 

societies, we must make a distinction on one hand, between 
sorcerer (vrăjitor) and enchanter (fermecător), and, on the 

other hand between sorcerer and disenchanter (descîntător), 

in other words, between defensive and offensive magic. 

Closely related to the first difference, but without being 

generated by it, we must emphasize a second disjjuncture, 

which is especially mirrored in the intrusion of the Church 

in the magic reality. It is the demonic, satanic sorcerer and 

the sorcerer-representative of the ancient cults of fertility. 

For this purpose, Margaret Murray, in her works, The 

Witch‒Cult in Western Europe (1921) and The God of the 

Witches (1931) states that in the 17th century there were still 
traces of the ancient fertility cults, which were later 

demonized. In its turn, British anthropology proposed 

differentiations and definitions of the concepts of witchcraft 

and sorcery. E. E. Evans‒Pritchard (1937), who opposed for 

the first time the two terms, says that magic activities are not 

a priori the subject of approval or disapproval by society: 

they are socially and morally “neutral”. Wether or not they 

are exercised or not by experts, they try to control the 

impersonal and supernatural forces, which influence the 
course of events. The essential difference between sorcerer 

and witch is related to the fact that the first one uses magic 

in order to perpetrate his evil doings, while the latter acts 

through supernatural powers, which are specific to her 

personality. Aarne Runeberg (1947) believes that magicians, 

grouped in real societies, had inherited from a distant past 

the formulas and masses (nocturnal ones) capable to induce 

fertility or to strike enemies. J. Russell (1972) has a similar 

point of view. In his opinion, millenary rites and masses 

meant to ensure fertility, including dances, banquets and 

erotic unwinding, were turned into sabbat days under the 
pressure of Christian society. As they were a form of 

rebellion against the social and religious conformism, these 

nihilist groups were the product of an oppressive Christian 

civilization and especially of the Inquisition. The one who 

shades some real light on the representatives of the ancient 

cults of fertility is, undoubtedly, Carlo Ginzburg (1966). He 

attests, after one thousand years of official Christianity, the 

survival of the fertility cults. The Benandanti were men born 

with the amniotic membrane, which they carried, tied to 

their necks, as an amulet. On solstice days, they were 

imagining that they went out at night – when they were 
apparently in a cataleptic state – armed with dill bunches 

and in organized groups, to fight sorcerers, who were also 

organized and endowed with bird seed ears. They said that 

this ritual battle was important for the crops and harvests.  

1 The material presented in this study is to be found in our work, Şcoala de solomonie. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat (School 

of Solomon. Divination and witchcraft in comparative context), Paideia Publishing House, Bucharest, 1999, 616 p. [in Romanian]. 
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In Romania, S. Fl. Marian was the first to ever try to 

differentiate sorcerers from enchanters, meaning those who 

cast spells and those who use charms: “The sorcerers and 

the witches are generally viewed by people as unlawful, 

people who have renounced God, who have many 
connections with devilish spirits, because, in their 

incantations, instead of addressing God, the supreme and 

almighty being, asking for help in order to attain the aimed 

purpose, they generally turn to devilish spirits or mythical 

beings, in order for them to provide the necessary help and 

to fulfil their wish”2. The distinctions made by Marian do 

not really clarify the essentially malefic nature of the 

sorcerer. In general, the difference between sorcerer 

(strigoi, living sorcerer) and charmer is relative – the 

difference is not made by the action, but by the particular 

attributes of the two characters. The demonism of the 
sorcerer would be represented by the adopting of an 

explicitly malicious attitude, related to “black” magic, 

which also includes the pact with the demon.  

Although the definitions of those who have tried to 

analyze the activity of the demonized do not concretely 

reflect the essence, from an examination of the magic 

practices performed by the sorcerer, we can say that, for the 

Romanian popular beliefs, it is not compulsory to activate 

his “black” demonic side (the same as in the Western 

mythologies); the same as the charmer, with whom he is 

confounded, the sorcerer is characterized by the 
performance of some malefic magic acts, aimed at 

disturbing of the balance of the peers, either related to 

sending illnesses, fate spells (the calling, binding, conjuring 

away of the partner), stealing the milk and field “benefit”, 

etc. Let us not forget one thing: by virtue of the coincidentia 

oppositorum principle, even the concepts of good and evil 

are relative: the things that were good to someone could be 

bad for the one lacking a constituent element of his way of 

life. Not only the sorcerer (charmer) could do good and bad; 

in its turn, according to the addressee, good could be bad for 

the person who had lost it (for instance, in the case of the 
practices meant to take away the benefit of a farm). 

Furthermore, we are to present the aspects of 

Romanian sorcery – namely, the use of malefic magic, 

mainly with negative connotations, – in traditional societies, 

while positive magic – the divinatory, oracular one, the one 

meant to redirect charms and illnesses, etc. is to be 

described in another study. Also, we mentioned those 

practices performed by specialized characters and not by 

individuals, who, by observing some indications of the 

experts, can practice themselves acts of magic.  

2. Types of sorcerers. If we were to begin our analysis 
with the main performers, the sorcerers, we could realize 

that there are two distinct types of malefic beings with 

different power intensities: on one hand, the innate 

sorcerers, who received the demonic power at birth, without 

them asking for it, and, on the other hand, the sorcerers, 

who, consciously, in their mature age have shown a desire to 

make contact with the evil forces. 

a) The innate sorcerers 

Receiving the sorcerer's attributes by birth proves to 

have various causes. It is said that the witch “was conceived 
at a weak hour”. “The pregnant woman who will drink 

impure water from devilish slaver will give birth to a 

vampire”3. A series of widely known beliefs related to 

sorcerers say that they are children born with a tail. One 

knows that a new-born is to become a vampire “by the small 

tail hidden either in the armpit or behind the ear, where you 

cannot see it”4. By tradition, the sorcerers grow a tail, a 

shorter one at the beginning and later a longer one; 

sometimes mentioned as such: they have a dog tail5. The 

presence of the caul (of the amniotic membrane) in the case 

of the new-born is an indubitable sign of sacred designation, 
of election from the very birth of the initiated sorcerer. Such 

a child is born by a woman who gets out at night without 

covering her head: “At that moment Satan comes and places 

on her head a red cap, like its own, and in due time the child 

will be born wearing the sorcerer cap”6. Sometimes the 

midwife fulfils the role of the fate women and assumes the 

decision of negatively marking the child’s fate, by 

confirming its witch potential anticipated by the presence of 

the caul: “When the midwife sees the child with a caul, she 

names it as a sorcerer over the animals, the grains or the 

fish. Only after she has decided its fate, she can remove its 
caul”7. In other cases, the child only becomes a sorcerer if it 

swallows the caul. The sorcerers called solomonari, upon 

reaching a certain age, by wearing the magic caul, they can 

become invisible or can activate their magic powers.  

b) The initiation of sorcerers. 

The consecration, the initiation into the secrets of 

magic, into the manipulation of the sacred forces is to be 

performed through numerous procedures. 

Initiation performed by another sorcerer. The initiation 

following apprenticeship is not included among Romanian 

beliefs. The most frequent procedure, the involuntary 
acquiring of malefic powers, can be performed upon the 

death of a sorcerer. The sorcerer was compelled to pass all 

his knowledge, which he could not take with him to the 

grave. The passing on of the knowledge was performed by 

sharing it with an apprentice, to a young man – often the 

son of grandson of the magician –, who swears under oath to 

pass on this secret information, or by passing it to a chosen 

one, who is not familiar with the power he received (through 

contagion, he receives from a moribund a certain object and 

absorbs all the knowledge). 

Initiation with the help of the demons. Many legends 
tell that it is not very difficult to establish a connection with 

the devil, which may come without delay, as it is very 

excited by the availability of someone willing to learn the 

secrets of sorcery. Sometimes a simple call is sufficient to 

approach the Evil one.  

2 Marian S. F. Vrăji, farmece şi desfaceri. Descântece poporane române [Spells, charms and undoing of spells. Romanian Popular Incanta-

tions], Bucharest, 1996, P. 9 [in Romanian]. 
3 Candrea I. A. Privire generală asupra folklorului român în legătură cu al altor popoare [General Overview of Romanian Folklore com-

pared to the folklore of other peoples], Bucharest, 1991 [in Romanian]. 
4 Scurtu V. “Cercetări folklorice în Ugocea românească” [Folkloric Researches in the Romanian Ugocea], Anuarul Arhivei de folklor, VI, 

1942, P. 40 [in Romanian]. 
5 Muşlea I. Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu [Folklore Typology Based on Answers Given to 

Hasdeu’s Questionnaire], Bucharest: Minerva, 1970, P. 246 [in Romanian]. 
6 Pamfile T. Mitologie românească. I. Duşmani şi prieteni ai omului [Romanian Mythology. I. Man’s Enemies and Friends], Bucharest: 

Romanian Academy, Socec, 1916, P. 130 [in Romanian]. 
7 Muşlea I. Tipologia folclorului…, op. cit., P. 245. 

http://hallo.ro/search.do?query=apprenticeship
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When a woman needs the devil and calls it – in order for it not 

to harm her, she places in her belt, all around her waist, nine 

spoons, nine knives, nine axle pins – so that it cannot come closer. 

She calls it at midnight, through the chimney, at the hearth, it comes 

and she sends it wherever she likes. [...] The day she wants to call it, 

she does not bathe, she does not talk to anyone, she does not eat 

salty food, she sweeps the floor counter-clockwise, she does not 

bring water from places used by everyone, but from deserted ponds 

[...] and it comes by night. If someone does as such during the entire 

Passion week, on Easter Eve, at dawn, he/she should go to the 

crossroad and the devil will surely appear to him/her8.  

The school of Solomon. If, in the case of the proper 
witches, the initiation is somehow a mystery, in the case of the 

solomonari – who are also a type of sorcerers, shamans, 

dragon slayers, if we consider that they bring hail and heavy 

rain on the crops and cause serious damages to the people – 

things are much better. In Romanian mythology, their 

authorized initiation is performed only under the direct 

guidance of the devil. The Evil One lives underground, where 

he also has a diabolic school, called Şolomanţă, Solomonărie 

or School of Solomon, where one can learn all the languages of 

the living beings, all the mysteries of nature and all the magic 

formulas, charms and incantations (witchcrafts). In that place 
he receives only ten apprentices (eventually, children abducted 

from the earth) and the teacher is the devil himself; after seven 

years of learning keeps one of the apprentices, who then 

becomes a solomonar: Riding a dragon he goes above the 

clouds and brings rains, storms and hail. The classical script of 

the solomonar legends included the following elements: the 

initiation at the school of the dragon; the learning of all the 

languages of the animals and of all magic formulas; the school 

accepts the entrance of only ten apprentices – but only nine of 

them get out; the existence of a special instrument – the book 

of the solomonar, which he used to achive his purpose; taking 
the dragon out of the lake; riding of the dragon to the clouds; 

domination of the atmospheric elements. Some say that these 

solomonari are not pure men, but they were doomed by God, 

they sold their souls to the devil in exchange for power over 

the air9. 

c) Demonic helpers 

In some cases, the proper witch was not in possession of 

the demonic power, but was her demonic helper was. Her 

special ability involved establishing the contact with the 

demonic representatives of the other world, which would then 

be asked to serve the human. 
The witches go to lakes, stews and brooks, take out their 

clothes and remain naked, with their hair on their backs and 

over their eyes, and with a wooden stick in their hands, they 

beat the gravel around the water saying: “You, Old Scratch, 

you gimpy one, come to me for I have something that needs to 

be done”10.  

The goblin (Rom. spiriduş). The helper-geniuses of the 

goblin-imp type, which often take the shape of a chicken, fully 

belong the malefic area, by origin (and are obtained following 

unorthodox practices, from an egg which was hatched in a 

certain way), but also through action: not having something to 

do or even for mere pleasure, they bring troubles to the 
owners:  

The Romanians believe that the goblins are a kind of small 

imps, which belong to some old women and witches, who use them 

to cast spells. The goblin is used for all types of spells; they bring 

back the lovers to their sweethearts and can cure illnesses. Long 

time ago all old women had goblins, but nowadays they are 

scarcer11.  

...the goblin is a little imp owned by some old women and some 

sorcerers, which are used to cast spells. The goblin is somehow a 

servant of a devil, which possesses the old woman or the witch, who 

uses charms. The goblin is lent to some sorcerers for a certain 

period of time; some have a lifetime goblin and they agonize for a 

long period of time before death12.  

It was said that in some cases the goblin could be 

produced by the solicitor, who is a connoisseur. One must 

search for an abandoned egg of a black hen, which is to be 

hatched by that person by holding it in the armpit for three to 

six weeks, and the resulting chicken is a goblin. It must be kept 

in a clay pot and must be well fed with breadcrumbs and 

nuts13. The purchasing of the goblin is an additional method 

used to obtain a demonic helper, which is a lot easier and 

appeared after the adoption of market relations and the 
increase of the value of money in rural exchanges; “In those 

times, the goblin could be sold especially at the drugstore 

(pharmacy)”14; “The witches buy it from Storojineţ; there is an 

old lady there who hatches them on purpose and on market 

days she brings them in a bushel to sell them”15. The cases 

which mention a small number of demons, which cannot be 

multiplied on request, are scarce. In these cases it was thought 

that, in order to take possession of an imp, one could buy it 

from a dying old witch16. 

3. Specific actions. The flight. For Western theologians, 

the sabbath flight of the witches was a travel in spiritu, as the 
soul was the one taking this journey and not the actual witch. 

Indeed, we can imagine that the magician would double 

himself in order to have a substitute in his place, while he 

would go somewhere else.  

According to mythological representations, the 

Romanians believe that, at night, the witches after having 

greased their bodies with a kind of ointment, “leave their 

houses for the fields and mountains and harvest part of the 

crops”17. In the case of the Romanians, the magic flight is only 

attested twice a year, on Saint George’s night (April 23) and 

on Saint Andrew’s night (November 30). The Romanian 
witches were also convinced that it was a spiritual journey and 

that their soul remained at home until their return. The spirit 

left the house through the chimney or the keyhole, through the 

8 Niculiţă-Voronca E. Datinile şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate în ordine mitologică [Romanian Customs and Beliefs in a Mythological 

Order], Cernăuţi, 1903, P. 472–473 [in Romanian]. 
9 Candrea I. A. “Preminte Solomon. Legendele solomoniene în basmele şi credinţele noastre” [Preminte Solomon. Legends about solomonari in our 

fairytales and beliefs], Cercetări folklorice [Folkloric Researches], Bucharest: Casa Scoalelor, 1947, P. 104 [in Romanian]. 
10 Muşlea I. Tipologia folclorului…, op. cit., P. 174. 
11 Ciauşanu, Gh.F. Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă [Romanian Superstitions as compared to those of other 

Ancient and New Peoples], Bucharest: Romanian Academy, 1914, P. 227 [in Romanian]. 
12 Zanne I.A. Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia. Proverbe, zicători, povăţuiri, cuvinte adevărate, 

asemănări, idiotisme şi cimilituri, cu un glosar româno‒francez [Proverbs of the Romanians from Romania, Besarabia, Bukovina, Hungary, Istria and 

Macedonia. Proverbs, sayings, admonitions, true phrases, similes, idioms, riddles, with Romanian-French Glossary], Bucharest: Socec, 1901, T. VII, 

P. 192 [in Romanian]. 
13  Olinescu M. Mitologie românească [Romanian Mythology], Bucharest: Casa Şcoalelor, 1944, P. 421 [in Romanian]. 
14 Zanne I. A. Proverbele românilor…, op. cit., T. VII, P. 192. 
15 Niculiţă-Voronca E. Datinile şi credinţele…, op. cit., P. 467. 
16 Marian S. F. “Mitologie daco‒română. Spiriduşul” [Daco-Romanian Mythology. The Goblin], Albina Carpatilor, 1878, 3/3, P. 40 [in Romanian]. 
17 Muşlea I. Tipologia folclorului…, op. cit., P. 248. 
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doors and window chinks. Riding a broomstick, a swingle, 

etc., the witches would go to a meeting place which had been 

established beforehand, where they resumed their human 

shape and started fighting each other – often involving a lot of 

blood – which lasted until the first cockcrow. Then they came 
back to their homes and re-entered their bodies. Some even 

add that if meanwhile someone moved the cataleptic body, the 

wandering spirit could no longer find it. But, when they 

returned they ought to find their body just as they left it, in the 

same position, because their spirit is blind and they can no 

longer find the exit place18. 

The demonic riding. The devil’s horse. Who cannot think 

of the familiar image of the witch riding a broom during a 

magic flight? Indeed, as she is surrounded by the malefic, it 

was not difficult for her to use, for the desired purpose, any 

object from the household microcosm. If a real animal was not 
available, a conventional means of transportation, the witch 

found her way out of the situation in various ways.  

Whether performed in the realm of the dream or in real 

life, the demonic voyage of the witches at the sabbath or on 

very malefic nights, could involve, as means of transportation, 

objects different from the traditional magic ointments, brooms 

or rolling pins: when a witch wants to torture a man or bring 

trouble to his household, she “rides” him, meaning that often, 

while he is asleep, she sits on top of him or on the roof of his 

house. The victim feels bound and exhausted upon awaking. 

Also horses can be ridden as such: they are found in the stable, 
all frothy. In order to prevent such an aggression, people must 

take necessary measures, especially during certain moments of 

the year:  
The sorcerers or the living strigoi, in the belief and oral 

tradition of the Romanians from Banat, do not walk, they fly into the 

air high above the ground, so high that they can barely be heard and 

they ride certain horses made of people, who to their disgrace left 

their houses without covering their heads on the eve of the Saint 

George’s feast of cows. That is why on that evening no one must 

leave the house without a hat because he can be easily caught by the 

witches and turned into one of their horses; a sorcerer might be 

lying by the door of the person leaving the house without a hat and 

when he steps out, it places a bridle on his head and he starts to run 

as fast as it commands him and to go where it takes him, and when it 

lets him go he is exhausted19.  

The Sabbath. The term of sabbath, understood as a 

witches’ meeting, was transferred due to a tendentious cause – 

Jews, witches and Muslims were by tradition the subject of 

attacks by the Catholic Church. Accusations, including sexual 

orgies, incest or cannibalism within the meetings of the 

“sorcerers” were made against Christians by the pagans. In the 

3rd century, Christian authors began to accuse the pagans of 
performing perverse and cannibal rites. The concept of sabbath 

was elaborated during the 14th and 15th centuries, when the 

image of the demonic sorcerer could not be separated from his 

participation to the infernal sabbath.  

Just as the Western witches, the Romanian ones also met 

and held noisy parties at the top of mountains, but it is true that 

they did it more rarely. Thus, on Saint George’s night actual 

sabbaths of the living sorcerers were organized in the Retezat 

mountains, (quite seldom, as said, once in seven years). 

Romanian representations of the sabbath differ. First, there is 

the traditional-demonic vision of the sabbath: 
Their sabbath is held only once a year (...). All the devils, evil 

spirits and all those who sold their soul to the devils, meaning 

sorcerers, old charmers, people who have goblins are present and 

start a feast so noisy that all the earth hums with activity. On that 

night, on Saint Andrew’s, they plan all the evil actions in that year 

and share among them the people, the villages and the places. 

Afterwards they start partying and dancing in a trollopish manner, 

until the third cockcrow. At that moment they all scatter and return 

to their places20.  

There were also beliefs regarding some fights, actual 

battles between various characters, as it happened in Southern 

Europe. It was believed that on consecrated nights (especially 

on Saint Andrew’s), the spirits of the dead leave the tombs 

together with the living sorcerers, and “which on this night 

abandon their dwellings, without being aware of it”21. 

The metamorphoses. With respect to the sorcerers, 

theriomorphic appearance is a typical leit-motif. The witches 

turn into a dog or a cat only when discovered by the owner of 

the cow. Also, “werewolves (Rom. pricolici) are people who 

can turn into animals during their lifetime. Most of them are 

werewolves with a will of their own, meaning sorcerers, who 

for a certain purpose can roll over their heads and turn into a 

certain animal, as they wish, either to scare someone or to 

perpetrate evil deeds, such as drying up the fountains, taking 

away the milk “benefit”, scaring children and others”22. 

4. Malicious activities. 
a) Meteorological magic 

The field of meteorological magic has always been one 

of the favourite attributes of the sorcerers. In this case also, just 

as in the other fields of magic, similarity and contagion play a 

very important part. Whether it deals with expert performers or 

mere mortals, they are all part of a game of cosmic size, based 

on the competition principle. Here we have, perhaps more 

clearly that in the other fields, the couples of characters, who 

command the cosmic powers at the same time or in turns. 

Rain production. Because God could not be blamed for 
the lack of rain or excessive precipitation, the malefic image of 

the human rain controllers appeared out of necessity: “God 

releases only the light and useful rains, saying “fall down, 

rain”, while the heavy rains with storms and hail are sent by 

the solomonari”23. Another aspect of rain demonism is rain 

accompanied by sunshine. The rain controllers can also be 

represented by living strigoi (the sorcerers). On their attitude 

depends the starting and stopping of the rain; and by being 

aware of the fact that they have this power, they can harm the 

community through ritual bathing: it is said that the sorcerers 

can take the dew from the grass and can even stop the rains. 
Rain bonding. The drought. In the usual way, in this case 

too witches possess the necessary knowledge which they 

applied as follows:  
In order to stop the rain, the sorcerers put all kind of grains in 

a bowl, and on top of them they add hemp seed and an egg and mix 

them to make a cake. As long as they keep the cake in the oven, there 

will be drought, and if they keep it in a damp place, it will rain24.  

If they want a drought, the living strigoi avoid bathing, 

because as soon as they get into the water, the rain starts to pour25.  

18 Olinescu M. Mitologie românească…, op. cit., P. 499–500. 
19 Marian S. F. Sărbătorile la români [Romanian Holydays], Bucharest: Romanian Cultural Foundation, 1994, Vol. II, P. 259 [in Romanian]. 
20 Olinescu M. Mitologie românească…, op. cit., P. 40. 
21 Pamfile T. Mitologie românească. I. Duşmani şi prieteni ai omului [Romanian Mythology. I. Man’s Enemies and Friends], Bucharest: Romanian 

Academy, Socec, 1916, P. 127 [in Romanian]. 
22 Olinescu M. Mitologie românească…, op. cit., P. 445. 
23 Gherman T. Meteorologie populară [Popular Meteorology], Printing House of the Greek-Catholic Seminar: Blaj, 1928, P. 60 [in Romanian]. 
24 Olinescu M. Mitologie românească…, op. cit., P. 496. 
25 Pamfile T. Mitologie românească. I. Duşmani şi prieteni ai omului…, op. cit., P. 191. 
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Actually, the connections of the sorcerers with rain and 

water are much more intimate. In many cases, drought appears 

without the witch having cast her charms.  

Hail. The popular representations of the appearance of 

hail, of stony rains differ. They occur as a result of a demonic 
battle between two supernatural spirits (spectres, vîlve, hale) – 

actually, people who have two souls which leave their human 

shape and rise up towards the sky, where they fight for fertility, 

either as specialized demons or storm personifications of their 

ambivalent nature. In the myths related to meteorological 

magic, hail is produced consciously by its controllers, the 

solomonari, who can send it to the places on earth they want. 

At other times, the dragon and the solomonar are a couple, and 

the participation of each of them in the magic act is all-

important:  
Holding out the solomonar’s book, both the solomonar and the 

dragon pray until they both sweat. After the water from the lake 

freezes, the solomonar rides the dragon which grinds the ice with its 

steel boots until the solomonar tells it to stop26.  

b) Stealing the milk and field “benefit” 

In the works dedicated to the world of the sacred, the 

power concentration, the “benefit” (Rom. mana) specific to all 

objects and beings in the universe, is the active element of all 
humans’ actions and all that they believe in, in relation to 

magic. This is how the behaviour of the demonic beings, who 

often set out hunting for this power, must be understood. 

Stealing crops from the fields. The coming of spring, the 

rebirth of all nature was thought to be the essential moment for 

acquiring the field power. The first written mention referring to 

taking away the field “benefit” in Romanian literature seems to 

be that in the Small Code of Laws from Govora (1640), where 

one indicates the punishment for this kind of sorcerer:  
Whoever takes the power of the wheat or something else of the 

kind, knows the work of the devil, or of the wine, or the bread, or 

something else of the kind, and if he commits such action, he shall be 

punished to perform one hundred rosaries for four years”27.  

It was believed that there were “food” witches, which with 

one single glance at the crops were able to cast away the power 
of the crops28. The witches gather on Saint George’s night at 

the borders of various villages, where they share the field 

power. “One can take the crops power if it gathers the dew of 

the ears before dawn and throw it away onto another crop”29. 

Ritual nakedness, by rolling over on the field covered in 

favourable energy on Saint George’s night was also a typical 

motif:  
The witch who wants to steal the crops power takes off her 

clothes on Saint George’s night and then holding a new pot in her 

hand and a newly-woven cloth, which had been swingled, spun and 

sewn at night, before cockcrow, goes out on the pasture, in gardens, 

orchards trailing along the cloth, gathers the dew, puts it in the pot, 

wets the husk and the salt and then feeds it to her cattle, sprinkling 

them with dew. And then the cattle grazing in places where the witch 

gathered the dew will no longer give milk and butter, while the 

sorcerer’s cattle will give plenty30.  

Stealing the milk. The magic act involving the taking of 

the milk can be finally reduced to an act of stealing the 

“benefit”, of the sacred power lying in all the natural elements. 

The practice is easy to explain as it is mainly performed at 

moments of temporal breaching, when ritual meetings of the 

demonic forces take place. After the waging of the magic 

battles (let us not forget that some of these clenching episodes 

were especially dedicated to fertility), they were really weak 

and, therefore, they needed to regain the lost strength with the 

help of cattle, crops etc. power. 
Magic practices performed through direct contact with 

the beast. “Some witches milk directly the milk which they use 

in certain spells and then the respective cow loses their power, 

meaning the milk, or the milk becomes thinner and blue”31. In 

other cases, it was enough for the witch to have an object, an 

element which had been once in contact with the beast and 

which allows her to act upon it: “Others only take hair from the 

rumps or the udder of the cow” (idem; let us not forget that hair 

had a special significance and held the entire strength of the 

owner). Even if the witch was near the animal, her presence 

was not enough for the success of the demonic act and 
therefore she cast a charm and required the help of the demon 

she served:  
Other witches only touch the udder of the cow with a hazel tree 

stick or a small bag, saying: “I touch you with this small bag, the 

devil touches you with the stick, I take the milk with me and the 

remaining one will also follow me, because this is the wish of all my 

masters from above and from below. Farewell, for the milk will 

follow me to the udder of my cow and will be spread only as I wish”. 

Afterwards, she goes back home unseen and begins milking her 

cow32.  

Remote magical practices. In this case, it is not 

compulsory for the witch to be near the beast the moment the 

milk is stealed. According to their type, these practices can be 

separated as following:  

 – through contact (although the witch is not present in 

person near the animal during the magic act, the presence of 

some elements/magic objects is necessary as they have the role 

of demonic agents). If the distance increases, the verbal formula 

is all-important:  
Other witches stroll at night through the village, especially on 

holidays, and with a stick they knock at the gates behind which are 

the cows from which she wants the milk and calls out it, but only a 

small quantity from each of them, as otherwise her cow would 

burst”33. 

 – if contact cannot be established (or, in other words, 

contact is established by way of air and thus the energetic fluid 
of the desired beast is activated; also, contact is necessary in the 

final stage of the spell, when the proper transfer is performed 

towards the addressee beast):  

26 Pamfile T. Văzduhul după credinţele poporului român [The Air in Romanian Beliefs], Bucharest: Romanian Academy, Socec, 1916, 

P. 131 [in Romanian]. 
27 Pavelescu Gh. Mana în folclorul românesc. Contribuţii pentru cunoaşterea magicului [Mana in Romanian Folklore. Contributions to the 

Knowledge of Magic], Sibiu: Krafft & Drotleff, 1944, P. 22 [in Romanian]. 
28 Cuceu I. “Obiceiuri şi credinţe în legătură cu ocupaţiile tradiţionale la Gîrbou, judeţul Sălaj” [Customs and Beliefs related  to the Tradi-

tional Professions in Gîrbou, Sălaj County], Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei [Yearbook of the Ethnography Museum of 

Transylvania], Cluj‒Napoca, P. 446 [in Romanian]. 
29 Bocşe M. “Grâul – finalitate şi simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcăului” [Wheat – finality and symbols in the agrarian 

customs from Barcău Valley], Anuarul Muzeului de Etnografie al Transilvaniei [Yearbook of the Ethnography Museum of Transylvania]. 

Cluj‒Napoca, 1977, P. 269 [in Romanian]. 
30 Marian S. F. Sărbătorile la români… op. cit., T. II, P. 259 [in Romanian]. 
31 Pavelescu Gh. Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni [Researches on Magic among the Romanian Inhabitants of the 

Apuseni Mountains], Bucharest, 1945, P. 67 [in Romanian]. 
32 Pavelescu Gh. Mana în folclorul românesc …, op. cit., P. 60 [in Romanian]. 
33 Ibidem, P. 67. 
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When they want to steal the milk from cattle, the witches take a 

dogwood stick and go to the field where the cows graze or even into 

the stable and signalling with the stick the cows which give a lot of 

milk, they say: “From here less, from here more, from here all of it!” 

Then they carve signs on the stick indicating the number of cows from 

which milk was taken. Afterwards she goes home, they unbraid the 

manes and surround nine times the cow which will receive the milk 

stolen from the others, uttering the following words:  

With this stick I do not surround this cow,  

but the milk power from the cows marked on it!  

Let milk come to this cow,  

let milk run away from them  

as sheep run away from the wolf and hens from the goshawk. 

While she utters these words, she touches the back of the cow with the 

stick. After casting the spell nine times, the witch walks three times 

around the house and the well in the courtyard with the dogwood 

stick in her hand.  

 c) Charms 

Love and fate charms. Fate. Right from birth, we could 

see that man’s life was given a path which he had to follow 

willy-nilly. The Fatae sister destined the man even with a life 

partner, marriage happiness or unhappiness, the number of 

children he would have and so on, things which even if not 

revealed in advance despite all the efforts made during the pre-

marriage mate-seeking rituals, could be deduced gradually. The 

concept of fate was extremely important in the case of love 

magic. 
 It is obvious that somewhere in the world every man has 

his soulmate. But fate could be tricky, so that totally 

incompatible persons could join their lives together. That is 

why folk philosophy thought it was necessary to mention a few 

things: 
The foreordained wife refers to every man’s wife. It is believed 

that a man has three such foreordained wives. That is, he is entitled 

to three women during his lifetime. If, for marriage, I happen to 

choose the third one, then I will live with her until death do us apart. 

If I happen to choose the second, then, after a certain period of time 

she will die and the man will take the third. If he happens to choose 

the first, then three women will cross his life. When a couple become 

separated, it means that the man did not happen to choose any of the 

three foreordained wives and married another stranger34.  

No one can get married outside this fate law (even if it is 

inappropriate and does not observe the true choice): “No one 

can get married until he finds his foreordained wife. If he 

cannot find her, then he will remain a bachelor. When a girl or 

a boy does not marry it means that her/his foreordained 

husband/wife died, meaning the person she/he was destined to 

marry.”35 Sometimes a man marries twice and still does not 

find his soulmate; it is said that that man is cursed or that he is 
charmed and must be disenchanted. Thus one can easily 

understand the marriage requirements of the young men and 

women in traditional societies. The imperative need to find the 

foreordained wife made them ask for the help of experts, old 

fortune tellers and witches, who could guide the self-willed 

ones towards the soulmates which were anxiously awaiting 

them.  

Bringing the foreordained husband. We will now present 

a few fragments of the charms meant to bring back the 

foreordained husband and to regain love within complex magic 

rituals performed on this occasion. We have to say that all of 
these practices are performed by a specialist, a well-known 

witch together with the interested person. 

 More often than not, in such cases, one was to perform a 

magic ritual similar to the one used in necromancy, except for 

the fact that the called entity was not a dead person, but a living 

person (although, the resemblance to the first one lies in the 

mentioning of the unnatural pale shade of the skin of the men 

conjured as such, as well as the mentioning of a milk libation 

meant to calm the soul of the one called from afar). One of the 
procedures intended to bring the delayed foreordained husband 

was the manipulation of a ritual wood (a piece of firewood, a 

rolling pin, a pole, a perch, etc.) assimilated to a demonic horse 

sent by the witch or by the person requiring the presence of the 

foreordained husband. The sympathetic magic acted in this case 

too: the woman who rode the magic “horse” and uttered the 

traditional incantations, implicitly offered the man a means of 

transportation in order for him to be able to perform in spiritu 

the journey to the soulmate. 

The clay pot (the pipkin). In the practices of love magic, 

the respective act is called “the use of the chip”, “the 
performance with the pipkin”. As usual, there were active 

practices in which the charmer or the petitioner had the 

determinant role, being the ones who effectively manipulate the 

conjured young man, or passive, when all the young woman 

did was to start the tracing mechanism with the help of the 

“demon” from the magic recipient. There are a series of 

practices, which effectively belong to black magic, both in 

relation to the materials used during the casting of the spell, as 

in relation to the aggressiveness of the performed gestures:  
The one on which the chip is used must urinate in a new pot. 

Then it is well covered and heated by the fire. The heated and 

covered pot starts to rumble and it is said that the sounds it makes at 

that moment reveal the name of the boy who will marry the girl. 

While they are heating it in the fire, they beat it with a bunch of hazel, 

dogwood and maple twigs and utter all kinds of incantations:  

I am beating you with the dogwood stick, 

So that you bring it to me as an angel. 

I am beating you with the hazel stick, 

So that you bring it to me as a madman. 

I am beating you with the maple stick, 

So that you bring it to me as a stallion36.  

In other cases it is not necessary to deceive the 
foreordained husband, but to initiate the punishment procedure 

of the indolent soulmate, who so far did not pay any attention to 

the prayers of the girl. Sometimes, this pipkin is placed face 

down, and on its bottom a few coals are placed and only 

afterwards is the magic incantation uttered. Besides the magic 

act of return, of the circumgyration, the pot or the pipkin could 

serve as an essential attribute in casting love spells and this time 

it had the significance of a love “closer”, an access 

confinement, a role of restricting movement. 

Causing the death of the rival. Evil deed, malefaction. The 

use of the malefic power of an expert performer or on 
occasions, the evil deed or the malefaction (Rom. fapt, 

făcătură) represents one of the most dangerous magic practices, 

with a result which usually cannot be undone. Whether it deals 

with the re-establishing of some rights of the petitioner, or with 

a crude theft, the fate practices have the purpose of driving 

away the rival in love in order to reunite the desired pair of the 

petitioner with the wanted man. The fate spells cast upon 

someone place the witch on a superior level of power: this time 

she does not just take a look into the other world in order to 

communicate to the interested parties the future course of their 

lives; now she can change lives in a final manner and can even 
cut the thread of the life of one of her pairs.  

Before presenting some of the magic practices from this 

last category, we wish to mention the significance of this act in 

34 Zanne I. A. Proverbele românilor din România …, op. cit., P. 210–211. 
35 Muşlea I. Tipologia folclorului…, op. cit., P. 473. 
36 Zanne I. A. Proverbele românilor din România…, op. cit., P. 512. 
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the popular mentality. “The fact that it is not an illness given by 

God or some other accidental events, but it is, as believed, the 

result of some charms or women’s spells. If someone, 

especially a woman, envies another one, in order to get revenge 

she resorts to this means also, namely she does her in.”37. 
 Unlike other types of magic means, the evil deed (the 

malefaction) emphasizes the practical side: the signal word is 

activity – it is active, it is produced in order to set in motion in 

its turn, following the pattern of contagion and similarity, the 

unfavourable power of the sorcerer. The evil deed represents 

the cause, while the bringing over, the casting upon are effects 

of the magic act performed by the initiator. “People believe that 

the evil deed is not the same as other illnesses, but the man’s 

enemies put in his way a broken or chipped pot or some dud 

full of impure elements. Whoever steps on them instantly 

attracts the evil deed and agonizes for a long time”38.  
 There are a large number of magical fate practices. 

According to the desired result, they can inflict either 

temporary suffering or death. Maybe to a larger extent than the 

other types of magic acts, fate relies on the magic of 

similarities: without necessarily being in possession of an 

object belonging to the future victim, by replacing her with 

various animals or human substitutes (puppets, statues made of 

various materials), the witch takes possession of the body and 

soul of the respective person, whom she tortures as she wishes:  
The fate spells are performed as such: she catches a frog and 

sews its mouth with a red silk thread, keeps it locked in a pot, keeps 

charming it and pricks it with a knife until it dies and when the frog 

dies, the old ladies say that the lying-in or pregnant woman also dies. 

If this happens and her husband married again within forty days of 

her death, then it is said that the woman died from a fate spell and the 

second woman caused the death of the first one39.  

Sending quicksilver. Although, par excellence, its initial 

function is that of doing evil, as it is the main element used in 

charms or spells by virtue of the same mentioned ambivalence, 

usually quicksilver is seen as an apotropaion. In the case of 

charms, quicksilver is not a transportation means for the spell, 

but a symbolic expression of the unfavourable power of the 

charmer:  
The witch charms the quicksilver and sends it to whoever she 

was commanded. The quicksilver leaves the witch’s place on its own 

and, reaching the destination house, it spreads into wooden pails, in 

bowls, in sheets and all the things in the house. Sometimes those in 

the house see it, but cannot do anything to remove it. Of all the people 

in the house only the one destined by the witch falls sick. The sick 

person feels some sort of cramps throughout the entire body and is 

covered by prickly rashes, which exude a kind of liquid resembling 

water. He/she can only be cured by disenchantments and smoke40. 

Manipulating of the footprint. The sacralized space is any 

space which has been in contact with a sacred bearer, with an 

object or a character defined through a great intensity of this 

specific force. This includes the footprint. 

 The spells, which could be cast with the help of the 
footprint, implied various levels of aggression on the victim. 

The inflicted damages did not entirely include the respective 

person, they could be limited only to the region of the legs:  
If a woman envies another and wishes to harm her, she takes 

dust from her right footprint, with which she anoints the entrance of 

the oven, saying: “Her heels should burst the same as the hole of this 

oven”41.  

Very often the manipulation of the footprint implies the 

killing of the respective person. This also happens because the 

footprint, which was removed from the ground, represented 

such a fragile representation of the person, which especially 

through drying (excessive), can lose its consistency. If it was 

thrown into water, its destruction and that of the person to 

which it belonged was inevitable. The sorcerers can remove the 

footprint of the respective person from the ground and throw it 
into a tree; the illness will not go away until the tree dries and 

together with it the man “dries” (dies) too. When many 

elements are used, the spell is stronger; on the other hand, due 

to a smaller weight of the specific element (the footprint of the 

person attacked) the final point of the spell could not involve 

the death of the rival, but only a general lack of balance.  
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Skakun Ihor. Functioning of information and digital hub in a medical institution of higher education. The digital hub for the 

medical university is the embodiment of a synergetic model of the educational system. The digital educational hub aims to accumulate 

educational content, organizational structural elements, elements of integration of medical education into clinical work, etc. Digitalization 

covers several fundamental clusters of educational space. First of all, it is an educational and methodical arsenal, which in the vast 

majority forms the content of digital hubs; organizational model that focuses on the use of information and communication technologies. 

The purpose of scientific research is to identify two fundamental elements of the functioning of the digital hub in medical education: 

logistics and teaching. The tasks that are actualized in the course of the research are the need to coordinate logistics and educational and 

methodological support of information and digital hub. The methodology that is most effective in the study of the digital hub is closely 

linked to the synergetic principles of the modern scientific paradigm. Using the methodology of comparative analysis we can state 

different levels of efficiency of digital educational hubs of Ukraine and Europe in the training of future medical professionals. The reason 

is significantly higher rates of integrative factors in European educational hubs, compared to Ukrainian counterparts. Scientific novelty 

focuses on the reorientation of the role of information and digital hub from an auxiliary element to an alternative format for obtaining a 

medical profession. Conclusions. The information and digital space of Ukrainian higher medical education is currently in the format of 

filling hubs, at the same time, European analogues have already integrated the potential of the digital hub not only in the educational 

space, but also in the clinical environment. 

Keywords: digitization of education, medical education, educational digital hub, educational content. 

Вступ. Класична освіта доцифрового періоду 

формувала весь цей потенціал завдяки людському 

фактору. Викладачі, лікарі, пацієнти – формували 

необхідний ресурс для навчання студентів. Завдяки 

персональному професіоналізму здобувачі мали 
можливість отримувати як теоретичні знання, так і 

практичні навички. Однак, глобалізаційні процеси 

сучасності вимагають кардинальних змін в освітніх 

стратегіях. Наразі не йдеться про знецінення людського 

потенціалу в підготовці студента-медика. Скоріше, 

йдеться про шляхи оптимізації використання людського 

інтелектуального та організаційного ресурсу завдяки 

цифровим технологіям. Наразі постає питання про 

побудову концептуального визначення цифрової 

трансформації1. 

 Концепт хабу вже тривалий час ефективно 
реалізується в інших сферах суспільної активності. 

Потреба в синергетичній злагодженості актуальна для 

всіх кластерів сучасного соціокультурного простору. В 

медичній освіті хаб реалізується виключно у взаємодії 

навчального та клінічного кластерів. Крім того, наразі 

процеси діджиталізації фактично пронизують всі 

елементи навчального, лікувального чи організаційного 

елементів. Відтак, заклади вищої медичної освіти 

почали активну роботу щодо створення та наповнення 

цифрових освітніх центрів. 
Історіографія питання. Проблема цифрового 

освітнього хабу висвітлюється в науковій літературі в 

двох ключових аспектах:  

організаційно-логістичному; 

інформаційно-навчальному. 

Цільове призначення та стратегічні аспекти 

функціонування цифрового освітнього хабу в закладах 

вищої медичної освіти знаходимо в дослідженні Villiers, 

van Schalkwyk, Blitz et al2. (2017). Важливе 

історіографічне значення мають особливості діяльності 

цифрового освітнього хабу за умов діджиталізації 
(Brunetti, Matt, Bonfanti et al., 2020)3. 

Практичні елементи впровадження інформаційно-

комунікативних центрів досліджували Fritz4 (2018) 

(онлайн-бібліотеки як навально-наукові хаби), 

Sassanelli, Terzi, Panetto & Doumeingts5 (2021). 

1 Vial G. ”Understanding digital transformation: A review and a research agenda”, The Journal of Strategic Information Systems, 2019, Vol. 28,  

P. 118–144 [In English]. 
2 Villiers M., Schalkwyk S., Blitz J. “Decentralised training for medical students: a scoping review", BMC Med Educ, 2017, Vol. 17 [In English]. 
3 Brunetti F., Matt T. D., Bonfanti A., De Longhi  A., Pedrini A., Orzes G. “Digital transformation challenges: strategies emerging from a multi-

stakeholder approach”, The TQM Journal, 2020, Vol. 32, P. 697–724 [In English]. 
4 Fritz A. “From Collection Silos to Digital Content Hubs: Digital Project Management in Special Collections and University Archives”, Project 

Management in the Library Workplace Advances in Library Administration and Organization, 2018, Vol. 38, P. 187–198 [In English]. 
5 Sassanelli C., Terzi S., Panetto H., Doumeingts G. "Digital Innovation Hubs supporting SMEs digital transformation" 2021 IEEE International 

Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), 2021, P. 1–8 [In English] 
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 Загальну характеристику та значення процесу 

діджиталізації системи вищої медичної освіти 

знаходимо в Tan, Chan, Bielaczyc et al6 (2020). 

 Європейський досвід використання цифрового 

хабу в системі вищої медичної освіти описаний в 
наукових розвідках Rissola & Sörvik7 (2018); Gulson & 

Sellar8 (2019). 

 Використання цифрових хабів в українських 

закладах вищої освіти досліджували Korniichuk et al9 

(2021); Tsekhmister et al10 (2021). 

Методологія. Найбільш прийнятною 

методологічною парадигмою для дослідження 

цифрового простору в закладах вищої медичної освіти є 

синергетика. Принципи самоорганізації складних 

систем актуальні для аналізу цифрового освітнього хабу 

та шляхів його використання в медичній освіті. У 
сучасній науковій картині світу саме медицина постає 

сферою, в якій активно впроваджуються ідеї 

трансдисциплінарності. Відтак, особливістю 

методологічного арсеналу є його різновекторність, яка 

передбачає використання різнотипних емпіричних та 

раціоналістичних методів. Зважаючи на те що ми 

розглядаємо інформаційно-комунікативні технології, 

значну увагу варто приділити так званим digital scientific 

methods, які починають займати важливу нішу в 

методологічному кластері сучасної науково-

світоглядної парадигми.  
Результати. Одним з основних результатів 

функціонування цифрового освітнього хабу є 

децентралізація навчання11. Цифровий хаб у вияві 

децентралізованих електронних ресурсів постає 

динамічним елементом, оскільки він відходить від 

традиційної моделі адміністративного управління 

навчальним процесом. Вагомим фактором цифрового 

хабу є врахування потреб та досвіду студентів. Для 

медичної освіти до всього додаються ще й клінічні 

реалії. Відтак, цифровий освітній хаб здатний 

забезпечити децентралізованість навчального процесу, 
враховуючи інтереси всіх стейкхолдерів, пов’язаних з 

вищою медичною освітою. 

Цифрова трансформація базується на трьох 

ключових концептах:  

 культура та навички  

 інфраструктури та технології 

 екосистеми12. 

Коли йдеться про концепт «культура й навички» то 

ми маємо на увазі загальні процеси діджиталізації 

освітньої галузі. Інформаційно-комунікативні 

технології, які заполонили наше сьогодення у всіх його 

виявах, стають частиною соціокультурного простору. 

Для майбутнього медичного фахівця фундаментальними 

аспектами фаховості стають саме набуті за час навчання 

навички. Діджиталізація стає невід’ємною та важливою 

частиною процесу набуття цих навичок. 

Розглядаючи концепт «інфраструктури та 

технології», зазначаємо технологічні аспекти, які 
забезпечують функціонування цифрового хабу. 

Програмне забезпечення, канали доступу до контенту, 

системи кіберзахисту – все це рутинні технологічні 

елементи, які забезпечують роботу цифрового хабу.  

“Екосистеми” – доволі популярний серед сучасної 

наукової спільноти концепт, який передбачає створення 

суспільства, яке розвивається в гармонії з оточуючим 

середовищем. Цифровий електронний світ наразі став 

частиною цього середовища, тому потребує уваги і 

розуміння щодо співіснування з іншими кластерами 

екосистеми, в якій людина виконує домінуючу роль. 
Цифрові хаби, які використовуються медичними 

університетами мають не лише освітньо-стратегічне 

значення. За допомогою цифрового хабу в освітнього 

закладу з’являється хороша можливість впорядкувати 

навчально-інформаційні ресурси. В першу чергу 

йдеться про роботу бібліотек та наукових репозиторіїв 

вищих навчальних закладів. Зокрема, для успішного 

формування центрів цифрового контенту, академічні 

бібліотеки об’єднують потенціал своїх фондів та 

архівів13.  

Синергетичний ефект в побідному вияві 
досягається спільною активністю. Професорсько-

викладацький склад наповнює репозиторії своїми 

науковими здобутками, які стають відкритими для 

ознайомлення як науковою спільнотою, так і 

студентами, які зацікавлені в поглибленні своїх знань. 

Відтак, створюється додаткова взаємодія на рівні: 

викладач-викладач, науковець-науковець, викладач-

студент. 

Суттєвих змін в останні роки зазнала й бібліотечна 

система, яка поступово відходить від використання 

паперових екземплярів навчально-наукової літератури 
та фізичного відвідування цього закладу. Цифровізація 

бібліотеки автоматично перетворює її в цифровий хаб, 

який стає актуальним та затребуваним серед студентів. 

Роль бібліотеки вже не зводиться до сховища для книг. 

Наразі більш коректним виявом є бібліотека як 

транслятор актуальних ідей в медичній літературі. Сама 

книга чи посібник може з’явитися в студента в 

електронному пристрої за хвилину, тому ключова роль 

бібліотеки полягає в наданні доступу до потрібних 

ресурсів. Таким чином, бібліотека виконує роль хабу, де 

всі зацікавлені сторони можуть реалізувати свої потреби 
в контексті надання чи здобуття медичної освіти.  

 Такий стан справ дозволяє створювати хаби навіть 

при університетах, незважаючи на потужність 

8 Gulson K. N., Sellar S. “Emerging data infrastructures and the new topologies of education policy. Environment and Planning”, Society 

and Space, 2017, Vol. 37, P. 350–366 [In English]. 
9 Korniichuk O., Bambyzov L., Kosenko V., Spaska A., Tsekhmister Ya. “Application of the Case Study Method in Medical Education”, 

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2021, Vol. 20(7) [in English]. 
10 Tsekhmister Y., Konovalova T., Tsekhmister B., Agrawal A., Ghosh D. “Evaluation of Virtual Reality Technology and Online Teaching 

System for Medical Students in Ukraine During COVID-19 Pandemic”, Int. J. Emerg. Technol. Learn., 2021, Vol. 16(23), P. 127–139 [In 

English]. 
11 Villiers M., Schalkwyk S., Blitz J. “Decentralised training for medical students: a scoping review”, BMC Med Educ, 2017, Vol. 17, 

P. 196 [in English]. 
12 Brunetti F., Matt T. D., Bonfanti A., De Longhi  A., Pedrini A., Orzes G. “Digital transformation challenges: strategies emerging from a 

multi-stakeholder approach”, The TQM Journal, 2020, Vol. 32, P. 697–724 [In English]. 
13 Fritz A. “From Collection Silos to Digital Content Hubs: Digital Project Management in Special Collections and University Archives”, 

Project Management in the Library Workplace Advances in Library Administration and Organization , 2018, Vol. 38, P. 187–198 [In Eng-

lish]. 



58                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Methodology of teaching in higher school  

навчальної установи. Крім того, наразі створюється 

система взаємодії між університетами як на 

транснаціональному, так і на національному рівні. 

Фактично створюється єдина мережа цифрових 

інформаційних ресурсів для медичних університетів, яка, 
відповідно, складається з великої кількості учасників. 

Подібний підхід неможливий і неефективний за 

класичної організації роботи хабу. Однак, якщо мова йде 

про цифровий хаб, то його переваги постають в тому, що 

він може діяти як онлайн-майданчик, не обтяжуючи його 

користувачів фізичним перебуванням в ньому.  

 Новітні технологій сучасності дозволяють нам 

наразі користуватися цифровим хабом не лише як 

інформаційним джерелом, а й в якості клінічного 

простору. Проведення відео супроводу операційних 

втручань фактично переносить глядача в операційний 
бокс. Завдяки цифровому хабу такий контент 

перетворюється на освітній, оскільки згуртовує 

зацікавлених глядачів та забезпечує відповідний 

інформаційний супровід подібних сеансів. 

Звісно, безпосереднє перебування чи асистування в 

лікувальному закладі має найбільшу ефективність в 

якості навчальної методики. Однак, пандемія COVID-19 

фактично унеможливила більшість контактних форм 

навчання студентів-медиків. Для здобувачів медичного 

фаху така ситуація фактично є катастрофічною. Відтак, 

одним з шляхів (хоч і частковим) вирішення цієї 
проблеми стала віртуальна практика. Цифровий хаб за 

таких умов став актуальним майданчиком для реалізації 

таких навчально-методичних новацій. 

 Сучасне виробництво безповоротно входить в еру 

цифрових технологій. За таких умов підготовка фахівців 

будь-якої галузі повинна забезпечуватися з 

використанням потенціалу цифрових технологій. У 

сучасному динамічному світі неможливо допустити 

ситуації, коли лікар матиме менше технологічне 

оснащення чи інформаційно-комунікативне забезпечення 

ніж працівник будь-якої іншої сфери. Такі настанови 

відкривають шлях до остаточної консолідації, 

застосування та прийняття майбутньої еталонної моделі: 

бізнес-екосистеми-навички-технології14. 
 Сучасні дослідники наголошують на необхідності 

узгодження освітнього середовища з процесом створення 

та функціонування знань. Ключовим фактором в цьому 

узгодженні постає діджиталізація, яка виступає 

ефективним інструментом в інтеграції концепту знання 

до освітніх стратегій. Пропонується модель з таких 

ключових складників: 

світоглядне усвідомлення знання та виокремлення 

його позитивних аспектів; 

сучасні освітні компетенції, які покликані 

забезпечити підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів; 

справедливість, яка виявляється в рівності та 

доступності до отримання знань; 

інтеграція новітніх інформаційно-комунікативних 

технологій до освітніх моделей; 

співпраця та взаємодія всіх стейкхолдерів системи 

освіти (здобувачі, викладачі, навчальні заклади, 

роботодавці, громадянське суспільство); 

процес постійного самовдосконалення всіх суб’єктів 

освітнього процесу; 

акцентування уваги на стратегічних та конкретних 
результатах навчання15. 

Настанова, спрямована на узгодження знання та 

освіти є фундаментальною для ефективного 

функціонування освітньо-цифрового хабу. Якщо 

порівнювати класичну модель освіти з інноваційною, то 

ми отримаємо фактично тотожні результати щодо 

цільового складника. При цьому, маємо суттєві зміни в 

кластерах суб’єктів системи освіти та навчально-

методичного арсеналу освітнього процесу (див. табл. 1). 

14 Sassanelli C., Terzi S., Panetto H., Doumeingts G. Digital Innovation Hubs supporting SMEs digital transformation, IEEE International 

Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), 2021, P. 1–8 [In English]. 
15 Tan S. C., Chan C., Bielaczyc K. “Knowledge building: aligning education with needs for knowledge creation in the digital age”, 

Education Tech Research Dev, 2021, Vol. 69, P. 2243–2266 [In English]. 
16 Thakur A., Soklaridis S., Crawford A., Mulsant B., Sockalingam, S. “Using Rapid Design Thinking to Overcome COVID-19 Challenges 

in Medical Education”, Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 2021, Vol. 96, P. 56–61 [In Eng-

lish]. 

Джерела знань 

Класична модель Інноваційна модель 

Навчально-методичний арсенал Інформаційно-комунікативні технології 

Педагогічна майстерність викладача Самоорганізованість студента 

Табл. 1.  

Джерела набуття знань в освітніх стратегіях 

Джерело: власна розробка автора 

 

Аналізуючи інноваційну модель освітньої стратегії, 

можемо зробити висновок, що такий формат найбільш 

сприятливий для використання цифрових хабів. 
Класична освітня модель, яка базується на особистісній 

майстерності викладача, фактично нівелює ключове 

призначення хабу. Коли ж йдеться про інноваційну 

модель, в основі якої є принципи самоорганізованості, 

то хаб постає ідеальним середовищем для навчання та 

отримання необхідних навичок.  

Цифровий освітній хаб має важливе значення для 

формування так званих soft-skills, які для майбутнього 

лікаря є визначальними якостями для рівня його 

професіоналізму. Зокрема, поряд з аналітичним та 

критичним мисленням, діджиталізація сприяє розвитку 

креативного мислення, оскільки воно часто постає 

каталізатором інноваційних рішень. Онлайн 
майданчики, цифрові хаби, інтерактивні 

відеоконференції, дистанційні освітньо-медичні сеанси, 

віртуальне моделювання та технологічне навчання є 

потенційними елементами розвитку медичної освіти16. 

Важливим є усвідомлення практичної значущості 

функціонування освітніх цифрових хабів для медичних 

університетів. Зменшення розриву між професійними 

можливостями випускників медичних навчальних 
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закладів і потребами пацієнтів є пріоритетом медичної 

освіти. У вирішенні цієї проблеми може допомогти 

впровадження інтерактивних методів, зокрема методу 

кейсів. Застосування кейс-методу доволі ефективне в 

цифровому освітньому просторі, оскільки студент за 
таких умов має не просто доступ до необхідної 

інформації, а й має можливість вибору найбільш 

прийнятного для себе навчального контенту. 

Цифрові освітні хаби для медичних університетів 

Європи функціонують вже тривалий період. Це дозволяє 

зробити певні аналітичні дослідження щодо їхньої 

ефективності в контексті набуття майбутніми медичними 

фахівцями відповідних професійних навичок. Зокрема, 

досліджується питання користі від сплеску технологій 

штучного інтелекту для системи охорони здоров'ю18. 

Відзначається, що нові підходи в медичній освіті, які 
покращують цифрову грамотність лікарів і дозволяють 

краще інтегрувати погляди пацієнтів формують 

ефективний формат медичної освіти. Зазначимо, що 

цифровий хаб є своєрідним уособленням синергетичної 

взаємодії всіх суб’єктів системи охорони здоров’я. Відтак, 

використання таких цифрових центрів в освітньому 

процесі для медичних університетів є актуальним та 

затребуваним. В Україні ще доволі складно робити 

подібні висновки, оскільки цифрові хаби при медичних 

університетах перебувають на етапі становлення. Наразі 

відбувається період наповнення цих електронних освітніх 
центрів необхідним ресурсом. Відзначимо, що цифрові 

хаби одразу ж стають затребуваними серед студентів та не 

потребують додаткових рекламних акцій. Особлива 

затребуваність актуалізувалася в період пандемії COVID-

19, коли формат навчання передбачав активне 

використання дистанційних та електронних засобів. 

 В Україні наразі відбувається етап проведення 

досліджень з оцінки технології віртуальної реальності та 

системи онлайн-викладання. Зокрема подібні наукові 

розвідки здійснювалися серед студентів-медиків 

Національного медичного університету імені Богомольця. 
Результати опитування свідчать про те, що більшість 

студентів прийняли та погодилися на технологію 

віртуальної реальності та онлайн-викладання та визнали, 

що ці технології є найкращою альтернативою фізичному 

навчанню. Однак, зауважимо, що опитування та подальші 

дослідження проводилися виключно опираючись на 

базову модель освітнього процесу. Тобто, діджиталізація 

все ж виступає в якості альтернативи, а не самостійного 

повноцінного навчального формату. Висновок таких 

досліджень в тому, що цифрові навчальні середовища 

надзвичайно ефективні з точки зору задоволеності 
студентів-медиків і персоналу, досягнень і зростання 

технічних навичок навчання19. Але перехід від 

традиційної моделі освітнього простору до інноваційного 

все ж таки на цей момент має багато перешкод. 

 Використання цифрових хабів в освітньому процесі 

потребує грунтовного методологічного дослідження. 
Зокрема, використовуються концептуальні ресурси з 

культури дослідження типології та інфраструктури, щоб 

забезпечити основу для аналізу просторових відносин між 

освітніми даними, дискурсами, політикою та практикою в 

нових конфігураціях управління20. 

 Важливість цифровізації та переваги, які вона може 

принести для соціально-економічного ландшафту ЄС, 

була детально проаналізовано та підкреслено також з 

огляду на майбутній фінансовий період. Швидкий перехід 

до цифрових альтернатив допоміг відновити практично 

багато важливих соціальних і економічних кластерів 
діяльності: дистанційна робота, онлайн-освіта, електронна 

комерція, адміністративні процеси21. Якщо детально 

проаналізувати вказані переваги, то освітній простір 

удосконалюється завдяки всім вказаним аспектам. Більше 

того, передові цифрові технології використовуються в 

цілях безпеки громадського здоров’я. Очікується, що в 

подальшому (особливо після досвіду COVID-19) 

поширення цифрових технологій ще більше розшириться. 

Сучасна прогресивна система охорони здоров’я 

визнає зростаючу важливість підтримки пацієнтів 

різноманітними шляхами. Одним з таких складників, 
поряд з безпосередньо лікувальним процесом, є концепція 

веб-персонального цифрового центру охорони здоров’я 

для інтегрованого догляду за пацієнтами22. Співпраця між 

лікарями, пацієнтами, медичними закладами освіти 

формує специфічний потужний цифровий хаб, завданням 

якого є забезпечення потреб усіх суб’єктів. Таким чином, 

ідея цифрового хабу стає затребуваним форматом у всіх 

кластерах системи охорони здоров’я. 

 Цифрова революція відкриває можливості для 

установ, організацій та компаній по всій Європі, але 

багатьом з них, все ще важко отримати від неї 
максимальну користь. Для країн Європейського Союзу 

все ще характерні суттєві відмінності між регіонами у 

використанні ІКТ-технологій23. Ще більшою ця прірва є в 

порівнянні з українськими освітніми центрами. 

Вирішенням цього дисбалансу є необхідність визначення 

сильних сторін окремо взятого регіону та їхнє 

використання задля створення мережі цифрових освітніх 

центрів. 

Перспективи подальших досліджень. Варто 

зазначити, що багато досліджень функціонування 

цифрових освітніх хабів зводяться до аналізу трьох 
ключових складників (див. рис. 1).  

18 Korniichuk O., Bambyzov L., Kosenko V., Spaska A., Tsekhmister Ya. “Application of the Case Study Method in Medical Education”, 

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2021, Vol. 20, P. 7 [In English]. 
19 Rampton V., Mittelman M., Goldhahn M. “Implications of artificial intelligence for medical education”, The Lancet Digital Health, 2020, Vol. 2

(3), P. 111–112 [In English]. 
20 Tsekhmister Y., Konovalova T., Tsekhmister B., Agrawal A., Ghosh D. “Evaluation of Virtual Reality Technology and Online Teaching System 

for Medical Students in Ukraine During COVID-19 Pandemic”, Int. J. Emerg. Technol. Learn., 2021, Vol. 16(23), P. 127–139 [In English]. 
21 Gulson K. N., Sellar S. “Emerging data infrastructures and the new topologies of education policy. Environment and Planning”, Society and 

Space, 2017, Vol. 37, P. 350–366 [In English]. 
22 Kalpaka A., Sörvik J., Tasigiorgou A. “Digital Innovation Hubs as policy instruments to boost digitalization of SMEs”, Publications Office of the 

European Union, 2020 [In English]. 
23 Chehade M., Yadav L., Jayatilaka A., Gill T., Palmer E. “Personal digital health hubs for multiple conditions”, Bulletin of the World Health 

Organization, 2020, Vol. 98, P. 569–575 [In English]. 

 



60                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Methodology of teaching in higher school  

Проблемами логістичних аспектів наповнення та 

використання цифрового контенту займаються 

інформаційно-комунікативні та організаційні 

кластери. Коли ж йдеться про навчальний складник, 

то тут варто актуалізувати такі наукові дослідження 

(див. рис. 2). 

Рис. 1. Кластери наукових досліджень функціонування освітньо-цифрового хабу. 

Джерело: власна розробка автора 

Рис. 2. Напрями навчального кластеру роботи цифрового освітнього хабу. 

Джерело: власна розробка автора 

Дискусія. Ключовою проблемою цифрового хабу в 

системі вищої медичної освіти є розуміння його 

стратегічного призначення та практичного 

використання. Європейська система вищої освіти вже 

пройшла перехідний період, який характеризувався 
невизначеністю, пов’язаною з конфліктом інтересів між 

людським інтелектуальним та організаційним ресурсом 

та процесами діджиталізації. В українській вищій 

медичній освіті наразі спостерігаються ознаки саме 

цього перехідного періоду. Виходячи з європейського 

досвіду впровадження принципів діджиталізації в 

цілому та використання цифрових освітніх хабів 

зокрема, можемо виокремити декілька настанов, які 

стануть орієнтирами для  українських закладів вищої 

медичної освіти при освоєнні інноваційних стратегій. 

В першу чергу, відзначимо синергетичні 

принципи, які актуальні для організації цифрового 

освітнього хабу та його подальшої експлуатації в сфері 
медичної освіти. З теоретичним складником медичної 

освіти все більш-менш зрозуміло та організовано. 

Освітні цифрові середовища, створені при 

університетах дозволяють в повній мірі забезпечити 

інформаційний контент для підготовки майбутніх 

медиків. Ефективно себе зарекомендували декілька 

кластерів цифрових хабів теоретичного штибу (див. 

рис. 3). 

Рис. 3. Цифрові хаби для набуття теоретичних знань в медичному університеті 

 

Джерело: власна розробка автора 
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Важливість синергетики полягає в тому, що 

майбутній медичний фахівець не обмежується 

теоретичними знаннями і потребує набуття практичних 

навичок безпосередньо в ході навчання.  В медичних 

університетах практика передбачає в першу чергу 
здобуття досвіду через безпосереднє навчання в 

клінічному просторі. Тобто, студент поряд з 

наставником має можливість аналізувати всі етапи 

процесу діагностики, лікування та реабілітації. Відтак, 

сама медична установа, де проводиться такий 

навчальний процес постає своєрідним організаційним 

хабом. Однак, тут вбачаємо відмінність між 

європейськими та українськими реаліями. Якщо в 

Європі широко розвинені такі поняття як 

університетські клініки, то в Україні такий формат 

забезпечується безпосередньо в медичних закладах. 
Звідси й виникає суперечність в ефективності 

цифрового хабу. В університетській клініці цифровий 

освітній хаб охоплює як навчально-теоретичний кластер 

навчального закладу, так і лікувальний елемент. Коли ж 

практична підготовка відбувається в медичних закладах, 

то ефективність цифрового освітнього хабу суттєво 

знижується.  

У якості альтернативи в українських медичних 

вишах активно використовуються можливості 

симуляційного центру. Симуляційний центр діє в 

форматі своєрідного хабу де зібрані моделі для надання 
медичних послуг різного типу. Здобувач має 

можливість використовувати потенціал центру для 

формування власних практичних навичок. За такого 

типу організації практичної підготовки нівелюються 

суперечності, пов’язані з конфліктом педагогічного та 

штучного інтелекту, оскільки наставник виконує роль 

консультанта, яка органічно вписується в формат 

роботи цифрового практично орієнтованого хабу 

медичної освіти. 

По-друге, важливо чітко розмежувати 

організаційно-логістичну та навчально-методичну 
функції цифрового освітнього хабу. Доволі часто 

цифровий освітній хаб намагаються впорядкувати за 

аналогією з економічно-бізнесовими моделями. Такий 

підхід є невиправданим і вже не використовується в 

провідних закладах вищої медичної освіти Європи. 

Йдеться про те, що цифровий освітній хаб потенційно 

може охоплювати декілька фундаментальних кластерів 

суспільної активності, характерних для медичного 

освітнього простору. В цифровому освітньому хабі 

акумулюються освітні та навчальні стратегії. Освітні 

стратегії забезпечують здобувача медичного фаху 

організаційною інформацією. Навчальні стратегії 

накопичують навчально-методичні та практичні 

інструменти для набуття необхідних для медика hard-

skills, soft-skills та digital-skills. Саме поєднання 
практичного та теоретичного складників є особливо 

актуальними для цифрових хабів медичної освіти24. 

Висновки. Цифровий освітній хаб для закладу 

вищої медичної освіти наразі є не допоміжним чи 

супутнім елементом, а базовим центром, в якому 

акумулюється необхідний навчальний та логістичний 

потенціал. В Європейському Союзі наразі 

спостерігаються процеси створення уніфікованих 

освітніх цифрових хабів, які будуть актуальними для 

використання різними освітніми інституціями. Крім 

того, функціонуються самодостатні і потужні освітно-
цифрові хаби при європейських закладах вищої 

медичної освіти. В Україні наразі відбувається етап 

становлення цифрових освітніх хабів при медичних 

університетах. Водночас, українські освітні реалії ще не 

дозволяють говорити про цілісний цифровий хаб, 

оскільки спостерігається певна розрізненість навчально-

методичних, наукових та організаційних інформаційних 

центрів. 

 Освітній цифровий хаб має два цільових 

призначення для закладів вищої медичної освіти: 

освітньо-стратегічне, яке полягає в необхідності 
впорядкування та ефективного функціонування 

цифрового простору в системі освіти; 

навчально-практичне, яке зводиться до 

використання хабу як джерела знань, умінь та навичок 

для здобувачів вищої медичної освіти. 
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“Дійсна ознака, за якою можна впізнати 

справжнього мудреця, – терпимість” (Генрік 

Ібсен). 

 

Вступ. Поняття “терпимість” дуже часто трактують 
як толерантність, однак ці поняття не тотожні. 

Толерантність означає повагу, прийняття і правильне 

розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, 

наших форм самовираження і способів проявів людської 

індивідуальності. Це, насамперед, активне ставлення, 

що формується на основі визнання універсальних прав і 

основних свобод людини. Толерантність у сучасному 

розумінні – готовність приймати поведінку й 

переконання, які відрізняються від власних, навіть коли 

ви не погоджуєтесь або ж не схвалюєте їх[1].  
Терпимість (від слова “терпіти” – не протидіяти, не 

скаржитись, покірливо переносити щось неприємне) йде 

від вищого до нижчого; індивідууми, котрі одержали 

перевагу через кращу освіту чи оточення, терпляче 

поводяться з тими, хто знає менше. Таким чином, 

терпимість припустимо вважати видом толерантності, 

але тільки найпершим, найнижчим чи найслабшим; за 

певних обставин вона може еволюціонувати як у дійсну 

толерантність до іншого, так і в нетерпимість. 

Толерантність, на відміну від терпимості, поважає 

іншого як рівного, і відчуває гордість через те, що не 

ставиться до нього зверхньо.  
Освітній процес у сучасних умовах вимагає 

постійного покращення академічних результатів, тому 

іноді здається, що у процесі отримання знань не 

залишається місця для побудови навчальних відносин 

між викладачем і студентом та спільного соціально-

емоційного розвитку. Проте, надзвичайно важливим є 

створення простору, де академічні, соціальні та емоційні 
цілі об’єднані, де немає упередженості, а є гармонія між 

відмінністю, рівністю і справедливістю учасників 

освітнього процесу.  

Мета дослідження. Акцентувати увагу на 

значущості створення в новітньому освітньому 

середовищі простору, де академічні, соціальні та 

емоційні цілі об’єднані, де немає упередженості, а є 

гармонія між відмінністю, рівністю і справедливістю 

всіх учасників освітнього процесу.  

Методологія. У дослідженні використані 

описувальний і порівняльний методи, які забезпечують 
формування і розвиток толерантності як фахової 

компетентності студента.  

Викладання основного матеріалу. Невід’ємною 

характеристикою, яка необхідна як викладачу, так і 

студенту для надання/отримання якісних освітніх 

послуг є толерантність, яка дозволяє людям проявляти 

повагу та рівне ставлення до різних людей, націй, 

переконань і поколінь, усвідомлюючи різноманітність 

на індивідуальному та суспільному рівнях. Навчання 

толерантності є необхідним у кожному віці, адже 

передбачає прийняття відмінностей, формування 
цінностей, повагу до переконань інших, розвиток 

критичного судження та етичного міркування, вміння 

1 Korpach N., Oleschak S. Vykhovannia tolerantnosti v studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Education of tolerance in students of higher 

educational institutions], Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka East European National University. Pedagogical Sciences, 2015, (1), P. 90‒95, 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2015_1_21. [in Ukrainian]. 
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критичного судження та етичного міркування, вміння 

вирішувати конфліктні ситуації2. 

Безперечним проявом толерантності з боку 

викладача є, зокрема, демонстрація поваги до 

особистості і життєвого досвіду студента. При роботі з 
іноземними студентами повага може проявлятися у 

широких межах, від правильної вимови їхніх імен до 

вивчення культурних, соціальних, економічних умов їх 

життя, що допоможе уникнути стереотипного ставлення 

до певних етнічних груп. Знання своєї аудиторії 

безперечно допоможе побудувати продуктивний діалог, 

який потребує вміння слухати, сприймати ідеї інших 

людей, поважати право інших осіб на власні думки і 

переконання. 

Загалом, ставлення викладача і студента один до 

одного має важливе значення, адже формує взаємодію 
між ними і дозволяє скеровувати навчальний процес у 

потрібне русло. При цьому запорукою успішної роботи і 

навчання стає розуміння, яким чином можна досягти 

балансу між толерантністю, повагою до відмінностей, і 

силою впливу на аудиторію. До способів досягнути 

цього належить створення середовища, де кожного 

учасника освітнього процесу бачать, чують, поважають і 

цінують його/її точку зору. Можна також створити 

спільну домовленість в аудиторії: “слухайте з повагою 

до досвіду інших осіб”, “намагайтеся зрозуміти 

співрозмовника перед тим як засуджувати”, 
“приниження і негативна критика когось ніколи не 

бувають доречними”. В разі, якщо виникає конфлікт, 

або поведінка носить ознаки приниження і ненависті, 

можна спробувати замість нульової толерантності 

політику нульової байдужості. Нульова байдужість 

означає ніколи не залишати без уваги таку поведінку, 

однак не переходити одразу до максимального 

покарання, а характеризувати і наголошувати на її 

неприпустимості. 

У професійній діяльності викладача надзвичайно 

важливим є не тільки рівне ставлення до представників 
різних расових, етнічних, культурних, мовних, 

релігійних та інших груп, а й уміння згладжувати 

“гострі кути” в обговоренні актуальних тем. Адже 

спілкування в аудиторії може виходити за рамки 

виключно професійної тематики й торкатися певних 

аспектів життя, що може перейти у так звану “критичну 

розмову”. Удосконалити свої навички толерантного 

ставлення можна, наприклад, перейнявши досвід у 

педагогів із інших країн, які впродовж десятиліть 

працюють у диверсифікованому суспільстві. Так, у 

США існує спеціальний практикум зі стандартів 
соціальної справедливості навчання толерантності 

(Teaching Tolerance’s Social Justice Standards), який 

допомагає побудувати сильну спільноту в межах 

навчальної аудиторії та боротися з упередженнями3. Це 

спеціальний тренінг для викладача, який складається з 

декількох етапів. 

Етап 1 – визначте терміни.  

Кожна критична розмова має власний контекст і 

зміст, але майже всі з них стосуються ідентичності та 

несправедливості. Визначення кількох ключових 

термінів може допомогти викладачу і студентам чіткіше 

думати й говорити на важливі теми. 

ІДЕНТИЧНІСТЬ. Набір видимих і невидимих 

характеристик, які ми використовуємо для категоризації 

та визначення себе та тих, хто нас оточує (наприклад, 

стать, раса, вік, релігія, етнічна приналежність, 
соціально-економічний статус, мова, сімейний стан, 

здібності, сексуальна орієнтація тощо). Ідентичність 

формує наш досвід, впливаючи на те, як ми бачимо себе 

та те, як нас бачать інші. 

Групи ідентичності – групи людей, об’єднаних 

однією або кількома  характеристиками (наприклад, 

жінки, підлітки, мусульмани, індійці). 

Домінуюча група ідентичності – група, учасників 

якої об’єднують спільні привілеї. Особа може водночас 

належати до домінуючої групи (наприклад, 

гетеросексуал, представник європеоїдної раси), так і 
недомінуючої (особа без документів, або особа, що 

перебуває у скрутному фінансовому становищі). 

Інтерсекційність – належність кожної людини до 

кількох груп ідентичності, що перетинаються. Це 

призводить до того, що одна людина може зазнавати 

множинних утисків, або, навпаки, множинних привілеїв.   

НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ. Сюди належить 

УПЕРЕДЖЕНІСТЬ – свідоме чи несвідоме упередження 

щодо окремої особи чи групи, на основі їхньої 

особистості. У цій категорії знаходиться також 

ДИСКРИМІНАЦІЯ – упередження в дії. Це 
несправедливе ставлення до особи або групи на підставі 

їхньої ідентичності. 

Толерантність розрізняє дискримінацію, яку часто 

здійснюють окремі особи (наприклад, одна людина 

відмовляє комусь у послузі на підставі його/її етнічної 

приналежність), та системну дискримінацію, яка існує 

на більш широкому інституційному рівні (наприклад, 

багаторічна політика “червоної лінії сусідства”). 

Етап 2 – визначте свою власну ідентичність. 
Більшість людей належать принаймні до однієї 

домінантної групи ідентичності. Коли особистість є 
домінуючою, легко вважати власний досвід 

універсальним і не помічати або применшувати досвід 

інших. Такі упередження часто несвідомі.  

Детально проаналізувавши свою ідентичність і те, 

як вона сформувала наш досвід і вплинула на наші 

припущення, можна допомогти собі розпізнати 

несвідомі упередження, перш ніж братися за критичні 

теми на занятті. Аналізу можна піддавати базові групи 

ідентичності, такі як вік, будова тіла, національність, 

статева приналежність, рідна мова, імміграційний 

статус, раса, релігія, сексуальна орієнтація, соціально-
економічний статус, обмеження фізичних і розумових 

здібностей. 

Етап 3 – оцініть свій рівень комфорту щодо 

різних тем розмови. 

Найпоширенішими темами для критичних розмов, 

як правило, є наступні: вік/ейджизм, тілобудова/

сайзизм, національність/етноцентризм, статева 

приналежність/гендерна дискримінація, трансфобія, 

імміграційний статус/ксенофобія, раса/расизм, рідна 

мова/мовна дискримінація, релігія/анти-семітизм, 

ісламофобія та інші релігійні упередження, сексуальна 

2Sakallı Ö., Tlili A., Altınay F., Karaatmaca C., Altınay Z., Dağlı G. “The Role of Tolerance Education in Diversity Management: A 

Cultural Historical Activity Theory Perspective”, SAGE Open, 2021, 4, P. 1‒11 [in English]. 
3Teaching Tolerance. Let’s Talk: A Guide to Facilitating Critical Conversations With Students. Montgomery, The Southern Poverty Law 

Center, URL: https://www.learningforjustice.org/sites/default/files/2019-12/TT-Lets-Talk-December-2019.pdf. [in English]. 
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орієнтація/гомофобія, соціоекономічний статус/класова 

дискримінація, обмежені можливості/ейблізм.  

Для оцінки комфорту слід задати собі питання: які 

теми є найбільш та найменш комфортними для 

обговорення, які теми найбільше зачіпають мене і моїх 
студентів, які теми я знаю найкраще або найгірше, в 

яких із питань у мене є найбільший і найменший досвід.  

Етап 4 – визначте, що стримує вас. 

Цей етап стосується тих тем, які є найменш 

комфортними для обговорення зі студентами. Допомога 

з їх опануванням може бути представлена у тезисних 

варіантах, де є предмет занепокоєння та стратегія 

вирішення питання: 

Я не готовий до обговорення цієї теми. – Не 

уникайте обговорення, займайтеся самоосвітою. Ми не 

можемо бути експертами у всіх питаннях, однак, 
повинні дізнаватися більше про те, що цікавить нашу 

аудиторію.  

Це не місце для проведення таких розмов. – 

Створіть простір, де такі розмови можливі та надайте 

студентам можливість для лідерства. Таким чином ви 

проявите власне лідерство, спрямовуючи дискусію у той 

чи інший бік, та показуючи, що ви чуєте думку кожного. 

Я боюся, що скажу неправильні речі, або не зможу 

стримувати емоції своїх студентів. – Почніть із менш 

гострих тем і дайте можливість студентам почати 

обговорення між собою, відчуйте аудиторію, її настрій, 
долучайтеся до розмови як модератор. 

У спілкуванні на професійні теми, зокрема у 

вивченні того чи іншого предмету, толерантність також 

має велике значення. Упередженість викладача у 

ставленні до певного студента чи групи студентів 

значно зменшує ефективність дискусії, перетворює 

процес навчання на заучування і відтворення матеріалу, 

знижує мотивацію студента до вивчення дисципліни. 

Нівелювати упередженість можна, наприклад, якщо 

глибше пізнати свою аудиторію, вийти на новий рівень 

спілкування, не тільки оцінювати точність відтворення 
матеріалу, а й проявляти інтерес до інтерпретації його 

студентом. По-перше, для цього слід правильно 

формулювати питання, зокрема задавати питання з 

відкритою відповіддю, які не тільки розкривають власну 

думку студента, а й ініціюють плідну дискусію. 

Наприклад, питання “які чинники ризику є найбільш 

вагомими для виникнення ішемічного інсульту і чому?” 

дає більший простір для дискусії, ніж “які серцево-

судинні чинники ризику ви знаєте?”. Останнє запитання 

змушує студента тільки згадати і відтворити, а перше – 

думати, міркувати, висувати гіпотези, ділитися ідеями4.  
По-друге, можна скористатися стратегією 

аналітичного читання, в якій студент повинен провести 

трьохрівневий аналіз прочитаного матеріалу: на 

першому рівні – звʼязати його з іншим матеріалом, 

раніше вивченим; на другому – із власним досвідом і 

практикою; на третьому – зі світовим досвідом. 

По-третє, слід пам’ятати, що різні люди 

потребують різної підтримки у навчанні, тому 

викладач, який практикує диференційований підхід і 

адаптує свої вимоги до індивідуальних потреб студента, 

рівня попередньої підготовки, здобутих навичок, 
талантів і здібностей, буде мати більшу підтримку 

аудиторії і зможе стати об’єднуючою ланкою у процесі 

навчання. 

По-четверте, дуже корисною є практика 

аудиторної та позааудиторної роботи у малих групах, 

яка допомагає студентам досягти цілей шляхом 

співпраці, поглибити знання і навички, налагодити 
міжгрупові відносини. Студенти у таких групах 

об’єднують свої знання, відповідають на питання, 

вирішують проблеми як команда. Ця практика 

переходить межі соціальної ідентичності й академічних 

досягнень, підтримує рівний доступ до змісту знання і 

розширює можливості участі. У диверсифікованих 

колективах спільне навчання дозволяє студентам 

вчитися один в одного, а також налагоджувати 

співпрацю з партнерами, з якими вони, можливо, не 

перебувають у дружніх стосунках. 

Навчання у співпраці, насправді, вчить не тільки 
об’єднуватись, а й поважати особливості один одного, 

брати на себе групову та індивідуальну 

відповідальність, забезпечувати рівну участь і 

ліквідувати расові, гендерні, соціально-економічні, 

мовні, академічні та інші відмінності. Такі проекти 

дозволяють учасникам проявляти широкий спектр 

навичок, які не обов’язково корелюють із академічними 

досягненнями, зокрема артистичні, комунікаційні, 

координаційні та інші. 

У дослідженні питання толерантності в освіті на 

окрему увагу заслуговує оцінювання знань студентів, 
оскільки воно повинно базуватися на принципах 

рівності, неупередженості, справедливості, та, водночас 

поваги до відмінностей. У процесі оцінювання викладач 

повинен задати собі декілька питань: 

Чи можемо ми бути впевнені, що наша система 

оцінювання стимулює успіх наших студентів, а не 

тільки сприяє конкуренції? 

Яким чином інструменти оцінювання можуть бути 

використані для формування навичок співпраці замість 

підтримки лише індивідуальних досягнень? 

Як політика оцінювання може відображати повагу 
до багатьох точок зору та думок? 

Яким чином у процесі оцінювання не спиратися на 

академічні відмінності, повʼязані зі статтю, рідною 

мовою, расою, культурою, соціальним і економічним 

статусом, обмеженими фізичними можливостями? 

На нашу думку, однією з найкращих рекомендацій 

для вирішення поставлених запитань є оцінювання 

студента відносно навчальної мети заняття, а не 

відносно інших студентів, зазвичай більш успішних у 

навчанні, рівень знань яких часто приймається 

викладачем як еталонний (“А”). У такому випадку 
кожен студент, який досягнув цілі, заслуговує на хороші 

оцінки, незалежно від того, як із цим справились інші. 

Така стратегія допомагає підкреслити успіхи тих 

студентів, які докладають зусиль, і полегшує їх 

навчання. 

Все вищезазначене, а саме розвиток толерантності, 

вміння керувати аудиторією, досягати компромісу, 

балансувати між схожістю і відмінністю, спілкуватися у 

міжкультурному контексті, персоніфіковано надавати 

знання і розвивати практичні навички, справедливо 

оцінювати студентів можливо лише за умови 
безперечного лідерства. Викладач, незалежно від 

власної ідентичності, повинен володіти емпатією, 

4Critical Practices for Anti-Bias Education: Teaching Tolerance: The Southern Poverty Law Center, URL: https://

www.learningforjustice.org/sites/default/files/2019-04/TT-Critical-Practices-for-Anti-bias-Education.pdf. [in English]. 

 

https://www.learningforjustice.org/sites/default/files/2019-04/TT-Critical-Practices-for-Anti-bias-Education.pdf
https://www.learningforjustice.org/sites/default/files/2019-04/TT-Critical-Practices-for-Anti-bias-Education.pdf
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гнучкістю, вмінням слухати без засудження, 

заохочувати міжгрупову комунікацію, а відмінності між 

різними групами ідентичності сприймати як 

можливості, а не проблеми. Справжній шлях до 

толерантності – це кропітка праця, інтелектуальне 
напруження, зміна стереотипів і свідомості, повага (а 

іноді – терпимість) до іншого способу життя, думки, 

поведінки, цінностей. Це високий рівень взаємодії зі 

студентом, який може бути у вигляді діалогу і 

співробітництва. 

Діалогова взаємодія передбачає рівність у 

спілкуванні, вміння відчути співрозмовника, прийняти 

його таким, як він є, відсутність стереотипності, 

гнучкість мислення, а також правильна ідентифікація 

власної особистості. Співробітництво має на меті 

спільну роботу, визначення її цілей, планування, 
розподіл активності на основі можливостей кожного 

учасника, при цьому мають значення такі 

характеристики, як контактність, доброзичливість, 

відсутність агресії, тривожності, ввічливість, соціальна 

активність. Обидва види взаємодії є рівнями 

толерантної поведінки та надають можливості і свободу 

її учасникам. 

Кінцеві результати толерантного ставлення 

викладача і виховання толерантності у студента можна 

виокремити у чотирьох категоріях: ідентичність, 

відмінність, справедливість, дія. 
Стосовно ідентичності, студент розвиватиме 

позитивне ставлення до різних соціальних груп, 

набуватиме відповідного мовного, історичного, 

культурного досвіду, усвідомлюватиме, що 

різносторонність створює унікальні і складні 

особистості. Студент також відчуватиме гордість, 

впевненість та здорову самооцінку без знецінення і 

приниження гідності інших осіб. 

Студент поважатиме відмінність різних шарів 

суспільства у соціальному, культурному, політичному 

та історичному контекстах, відповідатиме на неї 
емпатією, розумінням і єднанням, вмітиме коректно 

висловлювати свої думки стосовно приналежності до 

тієї чи іншої групи суспільства, почувати себе 

комфортно у диверсифікованому середовищі. 

Справедливістю можна вважати визнання 

стереотипів і ставлення до людей як до індивідуумів, а 

не представників певних груп; визнання руйнівної сили 

дискримінації на особистому та системному рівнях. 

Відповідно, студент буде діяти, виражаючи емпатію 

через упереджене ставлення до когось, усвідомлювати 

свою відповідальність, приймати принципові рішення 

проти несправедливості на різних рівнях, часто йдучи 

наперекір поведінці оточуючих, і, можливо, приймати 

участь у колективній боротьбі за толерантність 

суспільства.  
Висновки. За сучасних умов лідерство викладача 

визначає не тільки високий професійний розвиток, 

володіння сучасною науковою інформацією та вміння 

передавати свої знання. Повагу до викладача і визнання 

його як наставника, помічника чи радника значною 

мірою забезпечують сформовані під час освітнього 

процесу толерантні взаємовідносини. Такий підхід 

підвищує соціально-емоційний розвиток і викладачів, і 

студентів, розвиває толерантність, зокрема як значущу 

складову надання якісних освітніх і медичних послуг. 

Перспективи подальших розвідок. Динамічний 
аналіз рівня толерантності студентів методами 

анкетування та тестування з використанням ситуаційних 

завдань. 
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Antofiichuk Alla ,  Vivchariuk Нalyna. Lexical and Stylistic Means of Expressing the Image of the Author of News-

paper Discourse (on the Material of Blogs of the Newspaper “Molodyi Bukovynets”). The objective of the article is to de-

termine, systemize and analyze the lexical and stylistic means of implementing the category “the image of the author of newspa-

per discourse”, relying on the material of blogs of the newspaper “Molodyi Bukovynets”. The significance of the research un-

der studies has been stipulated by the necessity of a profound investigation of the nature of newspaper discourse, and particularly 

– the ways the image of the author is implemented through various lexical and stylistic means. The novelty of the paper lies in a 

detailed analysis of lexical and stylistic means, which are the markers of the author’s point of view in the texts of newspaper 

blogs. In the article, both universal scientific (analysis, synthesis, description, generalization, specification, explanation) and 

linguistic (structural-semantic, functional-stylistic, contextual, typological) methods have been applied. 

Conclusions. The linguistic category of the image of the author is pervasive in newspaper discourse. It might be found at 

every linguistic level, as well as is presented by a broad range of lexical and stylistic means. In comparison with other linguistic 

levels, the lexical and stylistic ones possess a far greater number of opportunities to express the author’s modality. Among the 

stylistic means, metaphor is used much more frequently than metonymy, synecdoche and various types of comparison. While 

neologisms are used in newspaper texts quite often with the purpose of reflecting today’s realities, the outdated vocabulary and 

dialectisms are applied with certain stylistic aims. The imagery of the language of newspaper blogs is also represented by numer-

ous stylistic figures, the latter serving as a kind of markers of the author’s perception of newspaper information. The linguistic 

category of the image of the author is a favorable source of substantiating the anthropocentric concept of linguistic research, as 

well as possesses broad prospects for systemizing the means of presenting the author’s point at other linguistic levels.  

Keywords: newspaper discourse, newspaper text, the category of the image of the author, author’s modality, blog, lexical 

and stylistic means. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Мовна категорія образу автора – 

багатовекторна величина, що реалізується у текстах 

різних стилів і жанрів на різних мовних рівнях: 
лексичному, граматичному, стилістичному. Мовний 

образ автора – це наскрізна текстова категорія, яка 

об’єднує текст і реалізується за допомогою особливого 

набору і поєднання мовних та образних засобів, 

жанровою та стилістичною специфікою мовотворчості 

автора. Кожна мовна особистість не тільки 

послуговується мовними засобами, а й творить мову, 

активно впливає на мовні процеси. До прикладу, 

журналіст популяризує українську лексику, “вводить в 

обіг” нові слова, апробовує нові граматичні правила, 

застосовує різноманітні стилістичні засоби та прийоми, 
збагачує словниковий запас читачів, подає приклад для 

наслідування щодо грамотності, композиційної та 

змістової довершеності текстів тощо. Він користується 

наявними мовними засобами і водночас експериментує 

зі структурою тексту, добором та поєднанням 

лексичних одиниць; виражає думки за допомогою 

незвичних синтаксичних зворотів, відкриваючи та 

розширюючи “мовні горизонти”. У фокусі нашої 

розвідки – дослідження лексико-стилістичних засобів 
вираження образу автора та авторської модальності як 

ключових категорій, що зв’язують усі змістові та 

структурні компоненти у цілісний журналістський 

матеріал, який зреалізовується у газетному дискурсі. 

Отож, у центрі газетного дискурсу – автор як 

непересічна творча особистість, яка продукує не просто 

зв’язний текст, а складний за змістом та формою 

журналістський матеріал. 

Мета статті – визначити, систематизувати й 

проаналізувати лексико-стилістичні засоби реалізації 

категорії образу автора в газетному дискурсі на 
матеріалі блогів часопису “Молодий буковинець”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання категорії образу автора висвітлено у працях 

українських дослідників: А. Агафонової, Н. Гуйванюк, 

mailto:a.agafonova@chnu.ecu.ua
mailto:Galia19920108@gmail.com
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Р. Дзика та ін. Важливу роль у дослідженні цієї категорії 

відіграли давніші та сучасні праці іноземних авторів: 
Г. Солганика, В. Карасика, Ю. Караулова, В. Красних, 

Г. Винокура, М. Бахтіна, Н. Бонецької, В. Виноградова, 

В. Халізева, Т. Сухомлиної, А. Фаустова, Д. Крутикова, 

Я. Мукаржовського, О. Пешкової, Ж. Женетта, У. Еко, 

К. Дж. Ванхузера, а також праці українсько-

американського дослідника Ю. Шевельова (Шереха).  

Щодо реалізації категорії образу автора у газетному 

дискурсі, то деяких аспектів стосуються праці В. Карасика, 

Н. Клушиної, Г. Бобровської, Ф. Бацевича, К. Сержима, 

Г. Почепцова, І. Шевченка та ін. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю 
ґрунтовного вивчення природи газетного дискурсу, 

зокрема реалізації в ньому категорії образу автора лексико-

стилістичними засобами.  

Новизна наукової розвідки полягає у детальному 

аналізі лексико-стилістичних засобів, що є маркерами 

вияву позиції автора у текстах газетних блогів. 

У статті використано загальнонаукові методи 

аналізу, синтезу, опису, узагальнення, конкретизації, 

пояснення і лінгвістичні методи – структурно-

семантичний, функціонально-стилістичний, 

контекстуальний, типологічний. 
Виклад основного матеріалу. Одними із маркерів 

“присутності автора” в газетному дискурсі є образні 

засоби, що утворюються на основі розширення 

семантичного наповнення слова через встановлення 

асоціативних зв’язків між поняттями, сприяють 

формуванню та підсиленню експресивності 

висловлювання газетного дискурсу, допомагають автору 

якнайточніше виразити власну думку та презентувати  

емоційне ставлення до описуваного у статті.  

Один з найпоширеніших тропів у журналістських 

блогах – метафора. “...Гарна метафора, як гарний портрет, 
не є дзеркалом, зверненим до обличчя оригіналу, але жваво 

зображує якісь характерні риси в ньому, нехтуючи 

іншими”1. Наприклад: “Тих, хто встає із першими 

променями сонця, бере мітлу, лопату та відро і вичищає 

наше місто від бруду – і в дощ, і в сніг, і в спеку, і в холод”2. 

Метафора “встає із першими променями сонця” у значенні 

“вставати вдосвіта” створює образ працьовитого і 

відповідального працівника ЖКГ, який сумлінно виконує 
свої обов’язки.  

О. Грушевський вважає, що “в основі метафори 

лежить здатність слова, при активізації різних граней його 

семантики, примножувати свою номінативну функцію”3, 

як у газетному фрагменті: “Будуть керувати містом або 

областю, розпоряджатися майном. І для себе щось 

урвуть, – каже хлопець у шкіряній курточці”4. Слово 

“урвати” в прямому значенні – “відокремлювати частину 

від цілого”, що лягло в основу перенесення наведеного 

контексту, де йдеться про майбутніх депутатів, у яких буде 

можливість незаконно збагатитися з місцевого бюджету. У 
досліджуваних текстах нерідко використовують різновид 

метаформи персоніфікацію, “оживлення” об’єктів, явищ 

неживої природи: “Невпинними кроками наближається 

період локдауну”5; “Параліч правоохоронних органів, що 

у більшості випадків не лише не борються із злочинами, а 

й очолюють їх, призвів до того, що у країні панує повний 

правовий хаос та безкарність”6. 

Фіксуємо й інший тип переносного значення – 

метонімію, коли назва одного предмета переходить на 

інший, що пов’язаний з першим за своїми властивостями 

та природою, до прикладу: “Ще якась частка містян 
побачила вину легковика, який призупинився перед 

пішохідним переходом і нібито пропускав жінку”7. 

Авторка має на увазі не провину легковика, а провину його 

водія. “Чисте, охайне місто, хороші дороги, а тут ці 

“бешлеї” ніц не роблять”8. У цьому випадку бездіяльних 

посадовців прирівнюють до екс-директора департаменту 

ЖКГ, який не виправдав довіри жителів міста. 

Увиразнюють експресію газетного мовлення 

поєднання метонімії й метафори: “Так працюють 

механізми демократії – ми обираємо владу і покладаємо 

на неї зобов’язання керувати багатьма складними 
механізмами державного управління. А виявляється, вона 

навіть велосипедом керувати не спроможна”9. 

Характерною ознакою газетного дискурсу, за нашими 
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спостереженнями, є й використання синекдохи, 

художнього засобу, що полягає у вживанні однини замість 

множини, частини замість цілого, видового поняття 

замість родового і навпаки на основі співставлення 

предметів, явищ тощо, як у газетному фрагменті: “Партія 
“С і Ч” – дуже ностальгує за сильною рукою, мені важко 

віриться, що вони багато наберуть, але участь у них – це 

добра генеральна репетиція до парламентських виборів”10. 

Під “сильною рукою” автор має на увазі сильного 

амбітного лідера. 

Крім власне метафор, також поширеними є 

метафоричні порівняння. Наприклад: “Із цього всього 

напрошується висновок: брехня, то наче п’янке вино, 

легко п’ється та дурманить, але на ранок болить 

голова”11. Фіксуємо численні випадки нагромадження 

метафористичних порівнянь, що додає яскравості 
авторській думці: “Партія “Б…” – майже динозавр у 

нашій політиці і досі вирулює завдяки спідниці своєї 

очільниці. Місцеві осередки дуже динамічні, наче 

флюгери, і чітко тримають ніс по вітру. Багатьом за 

десятиліття у владі так там сподобалося, що вони наче 

давнє каміння починають потроху обростати 

мохом”12. 

Загалом порівняння є характерною ознакою вияву 

позиціїї автора газетного дискурсу. Для цього зазвичай 

використовують “допоміжні” слова мов, немов, ніби, наче, 

неначе або схожий, подібний, нагадує, здається. 
Приміром: “Він, наче зіпсований патефон, щовечора 

озвучує кількість хворих, чи не достатньо для цього 

пресслужби із меншою зарплатою”13. Автор порівнює 

профільного міністра із зіпсованим патефоном, оскільки 

він озвучує одноманітну статистику, замість того, щоб 

приймати відповідальні та важливі рішення. У деяких 

випадках компаративна прив’язка відсутня: “Після 

тривалої ізоляції вдома будь-який вихід на вулицю – 

справжнє свято”14. 

Якщо переносне значення навмисно перебільшується, 

щоб посилити експресію та виразність думки, то маємо 
справу зі стилістичним прийомом гіперболою 

(перебільшенням). Наприклад: “Відосики нам показують, 

як у нас стає все краще та краще, десятки мільярдів 

виділили на боротьбу із реальним коронавірусом, а із 

лікарень нам показують, що не вистачає 

найнеобхіднішого, і люди, хворі на COVID, уже від 
безвиході викидаються із вікон, адже безкоштовне 

лікування від цієї таємничої хвороби коштує аж надто 

дорого”15. Як розуміємо з контексту, автор має на увазі 

поведінку всіх хворих на COVID, що явно не відповідає 

дійсності. Завдяки гіперболі підсилюється думка, що 

лікування дуже дороговартісне.  

В окремих випадках оцінні слова можуть набувати в 

контексті протилежного значення або містити додатковий 

оцінний зміст. Такий прийом називають іронією. 

Наприклад: “Немає мені більше чим займатися в 

неділю”16. У контексті розмови, яку відтворює авторка, 
онук дає зрозуміти дідусеві, що він не збирається йти на 

місцеві вибори. “Жителі іншої частини вулиці, яку лише 

перерили і залишили, ще довго будуть у захваті: наступні 

кілька місяців вони щоденно міситимуть болото, бо разом 

з асфальтом зняли всі тротуари”17. Судячи з контексту, 

навряд чи місцеві жителі будуть у захваті від ремонту 

дороги. Блогерка спеціально перекручує зміст 

висловлювання навиворіт, щоб підкреслити цілком 

обґрунтоване та виправдане незадоволення людей.  

Мова сучасних ЗМІ пістрявіє іншомовними 

запозиченнями, що відображають загальні сучасні 
тенденції розвитку мови, нові реалії життя, надають 

висловлюванням газетного дискурсу експресивного 

забарвлення, як наприклад: “Знімають якісь танцювальні 

рухи, влаштовують всілякі флешмоби і потім 

викладають відео у той TikTok. (…) Тож я провела з сином 

серйозну розмову щодо того, як себе поводити в 

Інтернеті, жорстко обмежила час користування 

гаджетами18. Зрідка автори роз’яснюють іншомовне 

слово або наводять український відповідник у дужках, як-

от: “У музикантів є така тенденція робити ремікси 

(переспіви) своїх раніших музичних творів”19. За нашими 
спостереженнями, хоча у деяких випадках без запозичень 
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важко обійтися у викладі інформації, проте останнім часом 

простежено тенденцію до використання українських 

відповідників. Аналіз газетних текстів дає підстави 

стверджувати, що більшість запозичень – це неологізми.  

Лексеми іншого “полюсу” – застарілі слова – 
журналісти практично не використовують; це пов’язано з 

ускладненням читабельності і не завжди доречності у 

газетному дискурсі. Однак фіксуємо поодинокі випадки 

таких лексем у блогах, зокрема це застарілі топоніми або 

назви абстрактних понять: “Переконаний, що наявність у 

Чернівцях потужної архітектурної школи дає 

можливість розробляти фахові плани перспективного 

розвитку і району Садагури, і прилеглих до неї територій. 

Хотілося б побачити до ювілею й виставку мистців із 

Садгори, нові сквери, пам’ятки, а головне для Садгори – 

чітке та реалістичне майбутнє свого розвитку”20. 
Тематичний діапазон блогів досліджуваного часопису 

зумовлює вживання професійної й термінологічної 

лексики, що засвідчує обізнаність блогера в суті 

проблематики, викладеної у публікації, до прикладу: 

“Днями окружний адміністративний суд міста Києва 

скасував постанову уряду №437 “Питання українського 

правопису” від 22 травня 2019 року, якою було схвалено 

нову редакцію “Українського правопису”. (…) За словами 

адвоката позивачки, підставою позову було те, що уряд 

не має права змінювати правопис, оскільки це не його 

компетенція. За його словами, рішення має набути 

чинності після його апеляційного перегляду”21; ”Зараз 

пишемо через дефіс, а я би писала з апострофом”, – з 

підказками матері спромоглася відповісти семикласниця. 

Нагадаємо, що за новою редакцією правопису 

невідмінюваний числівник “пів” з іменником у формі 

родового відмінка однини пишемо окремо: пів години, пів 

ящика”22. 

Спостережено, що для буковинських ЗМІ загалом і 

для мови досліджуваних блогів зокрема характерні 

вкраплення діалектизмів у структуру газетного тексту. У 

такий спосіб автори досягають ефекту наближення до 
читачів, розкриття фактів та явищ крізь призму їхнього 

світобачення, буквально їхньою мовою. Найбільш 

вживаними є лексичні й фонетичні діалектизми, до 

прикладу: Такий файний чоловік, приходив тут до нас у 

двір, говорив з людьми, дороги нам тут поробив, – 

відповідає бабця Галя”23; “Люди їхали з шуфлями в 

машинах”24; “Шо, Василь?”25. 
Авторська модальність газетних блогів 

репрезентована широкою палітрою стилістичних фігур. 

Так, стилістичний прийом алюзію послуговуються 

журналісти при описі певних фактів і явищ дійсності, 

порівнюючи їх зі схожими історичними, літературними, 

міфологічними, релігійними поняттями, до прикладу: 

“Багато із наших читачів пригадує колись досить 

популярну телевізійну передачу, в якій випадковим 

перехожим підлаштовували різні несподівані та смішні чи 

курйозні випадки, а в кінці повідомляли: “Посміхніться, 

вас знімають!”. У мене складається враження, що у нас 
зараз так із цілою країною”26. Заголовок блогу 

Я. Волощука “Чогось славна Садагура зажурилася”27 є 

своєрідним переспівом рядка з гімну січових стрільців “Ой 

у лузі червона калина”: “Чогось наша славна Україна 

зажурилася”.  

Відсутність сполучників між однорідними членами 

речення надає мовленню монотонності та створює ефект 

передбачуваності явищ, подій, процесів, що описуються. 

Саме таке оформлення фрагмента газетного дискурсу 

репрезентує стилістична фігура асиндетон, як у реченні: 

“Депутати воюватимуть за посади, ділитимуть землю, 
прагнутимуть чинити більші чи менші перевороти, 

вступати в опозицію з мером чи головою області”28. 

Також відсутність сполучників дозволяє прочитати 

висловлювання “на одному диханні” і досягнути 

документальності та репортажності викладу, приміром: 

“Перед великодніми святами чернівчани активно 

прибирали свої квартири: мили вікна, тріпали килими, 

виносили все зайве. На Гравітоні контейнери були 

переповнені. Біля них валялися старі меблі, одяг, зрізані 

гілки дерев, мішки з будівельним сміттям”29. 

Натомість за допомогою полісиндетону 
(нагромадження сполучників) автор блогу привертає увагу 

читачів до кожної окремої логічної фрази, оскільки засобів 
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пунктуації для цього недостатньо. Приміром: “І публікації 

про музей, який мешканці села зробили в автентичній 

сторічній хаті, і про Лесю Українку, 150-річчя від дня 

народження якої ми днями відзначали, і про Ольгу 

Кобилянську30; Ні гуртків, ні розважальних центрів, ні 
кіно, ні театрів, ні концертів, ні “тусовок”…”31 

Нагромадження однорідних мовних засобів – 

ампліфікацію – автори блогів використовують для 

підсилення емоційності та експресивності висловлювання: 

“Її (маски) не було ні на носі, ні на чолі – ніде”32. 

Відомо, що тавтологія (повторення однакових та 

спільнокореневих слів у межах однієї або кількох 

суміжних синтаксичних конструкцій) є небажаним 

засобом у текстах різних стилів і жанрів, оскільки створює 

словесну надлишковість, проте подеколи блогери 

вдаються до цього стилістичного засобу з метою 
привернення уваги до ключових слів, узагальнення думки 

та створення певної афористичності, наприклад: “Чула, як 

президент казав по телевізору, що вакцина від 

коронавірусу буде платна. І що він теж буде платити за 

неї”33; “Скільки на це їм знадобиться часу, покаже тільки 

час”34.  

Схожою до тавтології стилістичною фігурою є 

повтор. Якщо тавтологія – це хаотичне, інколи спонтанне 

та невимушене повторення слів, то повтор – організоване 

дублювання звуків, складів, окремих слів, словосполучень 

або висловів у визначеній послідовності, з певною 
періодичністю, як у газетних фрагментах: “Хтось бабусь 

возить на збори, хтось майданчик для дітей зробив”35; 

“Нам щодня повідомляють про тисячі нових хворих. 

Щодня – нові сумні рекорди”36. 

Поєднання контекстуальних синонімів, екзергація, 

увиразнює, вияскравлює, уточнює висловлену автором 

блогу думку, приміром: “Скільки вже разів обпікся наш 

гарант, оголошуючи різного роду достойні та позитивні 

справи, але так вже траплялося, що із тих благих 

пропозицій виходив великий пшик”37. Контекстуальні 

синоніми можуть бути представлені не тільки лексемами, 

однаковими за частиномовною приналежністю, а й 

описовими сполуками, до прикладу: “Натомість 
отримали фото дівчинки, яка сидить ображена, плаче і 

без подарунка”38. 

Для вираження власного несхвалення, осуду, 

негативного ставлення до описуваної реалії блогери 

нерідко послуговуються антитезою –протиставленням у 

газетному тексті певних слів або словосполучень, які 

мають контрастне значення, наприклад: “Школярам і 

студентам забороняють вчитися, а йти голосувати 

можна”39. Яскравими є такі висловлення, до складу яких 

входять авторські метафоричні сполуки, як у фрагменті: 

“Замість викорінення корупції, вона набула такого 

буйного цвітіння, що пронизала навіть ті сфери 

життя, де її раніше не зустрічали”40. 

Поширеною у газетних блогах є стилістична фігура 

антифразис, суть якої – у вживанні слів у значенні 

навпаки, зіставленні протилежних за змістом 

висловлювань, часто з іронічним підтекстом, до прикладу: 

“Навіщо нам у парламенті патріоти, професіонали, що 

розуміються на творенні законів? Нам подавай 

артистів, клоунів, спортсменів, силачів. (…) Мабуть, 

нам також не вистачає ще у Раді професійних повій”41. 

Частовживаною стилістичною фігурою є перифраз – 

перефразування певної назви у такий спосіб, що одне 

слово пояснюється кількома, часто образними лексичними 

одиницями. До прикладу, блогерка оригінально оминає 

тавтології, називаючи літніх людей “бабою Ганнусею” та 

“дядьком Грішею”: “То хіба варто дивуватися з, умовно 

кажучи, “баби Ганнусі” чи “дядька Гріші”, які 

категорично відмовляються від щеплень?”42. Такий 

прийом пожвавлює, увиразнює та спрощує матеріал для 

30 Leskova Yu. “Sotsmerezhi yak dzherelo kliientiv psykholohiv” [Social networks as a source of clients for psychologists], Molodyi bukovynets. 
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читацького сприйняття. 

Висновки. Мовна категорія образу автора є 

наскрізною в газетному дискурсі і простежується на всіх 

мовних рівнях, зокрема презентована широким арсеналом 

лексико-стилістичних засобів мови. Порівняно з іншими 
мовними рівнями, лексико-стилістичний має найбільше 

можливостей для вираження авторської модальності. 

Однак журналіст повинен доречно й точно 

послуговуватися цими засобами й прийомами, оскільки 

саме слово – це зброя автора газетного тексту. 

Проаналізувавши прийоми виразності, що їх 

використовують журналісти, можемо зробити висновок, 

що блоги мають безпосереднє відношення до художньої 

публіцистики.  

Серед стилістичних засобів активно вживаними є 

метафора, рідше – метонімія й синекдоха, різного роду 
порівняння. 

Якщо у газетному тексті неологізми 

використовуються часто і відображають реалії сьогодення, 

то застаріла лексика й діалектизми вживаються з певною 

стилістичною метою.   

 Образність мови газетних блогів репрезентують 

також різноманітні стилістичні фігури, що слугують 

своєрідними маркерами авторської моделі газетної 

інформації. 

Мовна категорія образу автора газетного дискурсу є 

благодатним матеріалом для обґрунтування 
антропоцентричної концепції мовних досліджень і має 

широкі перспективи, що полягають в систематизації 

засобів презентації позиції автора на інших мовних рівнях. 
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Marina Kupchanko. Positional characteristics of the subject part’s expression of the content of the appeal in the Lina 

Kostenko’s poetic works. The purpose of the article is to establish the main positional characteristics of the expression of the 

nominations of the addressee of speech in the modern Ukrainian literary language. The relevance of the study is due to the fact that the 

positional characteristics of the expression of the nominations of the addressee of the speech have long been of interest to many 

Ukrainian linguists. The scientific novelty of intelligence is the introduction into scientific circulation of new factual material, 

clarification of the means of expression of the substantive part of the content of the appeal, development of classification of formal types 

of expression of nominations of the addressee in modern Ukrainian literary language. The practical significance of the work is that the 

results of the study can be used to describe identical or similar phenomena in other (primarily Slavic) languages, as well as in teaching 

courses in lexicology, morphology and syntax of the Ukrainian language. Conclusions. After studying the scientific material, we identi-

fied the following cases of using appeals: independent (autonomous), pre-, inter- and postposition. The main types of interposition of 

appeals, as evidenced by our factual material, are: position between subject and predicate, position between predicate and object, position 

before subject and predicate, position of appeals after object and predicate, position of appeals after predicate and object, the position of 

appeals after the subject and predicate. After analyzing the forms of appeal in prepositions, postpositions and interpositions in persuasive, 

interrogative and narrative sentences, we came to the conclusion that appeals can be monosyllabic and verbose. 

Key words: sphere of appeal, independent (autonomous), pre-, inter-, post-appeals; one-word and multi-word nominations of the 

broadcast addressee. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У полі зору дослідників постійно 

перебувають мовні одиниці та конструкції, які 

обслуговують сферу комунікації адресанта мовлення з 
його адресатом. Науковців хвилюють питання і 

формально-структурних показників граматичних 

засобів, що відображають ситуацію спілкування. 

Мовознавці по-різному визначають граматичний статус 

вокатива. Одні кваліфікують його як різновид форм 

називного відмінка, інші виводять вокатив за межі 

відмінкової системи, аргументуючи свій погляд 

обмеженістю його семантики, відсутністю 

синтаксичних зв’язків з іншими членами речення, 

відсутністю специфічного морфологічного вираження 

для іменників середнього роду в однині та іменників 
усіх родів у множині. 

Окремим аспектом дослідження так званого 

звертання є з’ясування його позиційних характеристик.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Описували й науково пояснювали сферу апеляції 

(користуємось терміном М. С. Скаба. – М. К.), 

конструкції та складники української мови з давніх-

давен. Так, про згадувані елементи мови пишуть у 

граматиках, починаючи з найдавніших часів, зокрема, 

цікаві думки з цього приводу висловлює О. Потебня. 

Вартісними є і монографія Є. Тимченка “Вокатив і 
інструменталь в українській мові”, стаття В. Сімовича 

“Наша товариська мова”, роботи І. Огієнка, 

І. Кучеренка, Л. Кадомцевої, П. Дудика, К. Шульжука, 

В. Чепеля, І. Яценка, А. Мановицької. Не можна не 

згадати про праці, які порушують проблеми сфери 

апеляції української мови, М. Плющ, Н. Озерної, 

К. Городенської. Комплексно описав український 

вокатив І. Вихованець. Низка робіт, присвячена 

обґрунтуванню відмінковості вокатива, написана й 
чернівецьким мовознавцем М. Скабом. У своїх працях 

він доводить, що вокатив – повноправний член 

відмінкової системи, який виділяється за 

парадигматичними (змістовими) характеристиками, 

синтагматичними властивостями, парадигматичними 

(формальними) особливостями. Крім того, учений 

розв’язує важливі для з’ясування граматичного статусу 

вокатива проблеми: використання форм номінатива на 

місці вокативних форм, використання форм кличного 

відмінка на місці називного, указує на загальні його 

причини. 
Мета роботи – установити основні позиційні 

характеристики вираження номінацій адресата 

мовлення в сучасній українській мові.  

Актуальність дослідження обумовлена тим, що 

позиційні характеристики вираження номінацій 

адресата мовлення тривалий час становлять інтерес для 

багатьох українських мовознавців. 

Наукова новизна розвідки полягає в 

запровадженні до наукового обігу нового фактичного 

матеріалу, уточненні засобів вираження предметної 

частини змісту апеляції, виробленні класифікації 
формальних типів вираження номінацій адресата 

мовлення в сучасній українській літературній мові. 

У статті використано описовий метод 

дослідження. Крім того, удаємося і до застосування 
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методики трансформації. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що 

результати дослідження можуть бути використані для 

опису тотожних або схожих явищ в інших (передусім 

слов’янських) мовах, а також при викладанні курсів 
лексикології, морфології та синтаксису української 

мови. 

Виклад основного матеріалу. Розташування 

звертань у реченні та тексті, стилістичні особливості, 

зумовлені цими показниками, уже тривалий час є 

об'єктом зацікавлення багатьох мовознавців. Під 

позиційними характеристиками вираження предметної 

частини змісту апеляції розуміємо розташування так 

званих звертань у реченнях, до яких вони входять, і в 

текстах. Можливі такі випадки розташування звертань: 

самостійна (автономна) позиція, пре-, пост- та 
інтерпозиція.  

В автономній позиції звертання привертають увагу 

того, хто слухає, особливо в тих випадках, коли контакт 

зі слухачем не надійний, коли кличуть того, хто 

знаходиться на відстані: Орлику! Орлику! Я оніміла. 

Орлику Чураю!..; Тату! (тата вже нема в живих)1. 

Звертання в автономній позиції часто містить 

суб'єктивно-модальну оцінку: Татусю! Тату! Тату! (з 

докором) (Із живого мовлення).  

Зрідка звертання в автономній позиції мають при 

собі вигуки: Ой, Матінко свята2. Інколи можуть мати і 
частки. Ну бабусю! (Із живого мовлення); О Матінко 

свята3. 

Цікавими є факти вживання звертань у препозиції 

до займенників другої особи. Ці звертання інтонаційно 

відриваються від речення (у їх кінці часто стоїть знак 

оклику); вони стають вокативними реченнями, які, на 

думку Б. Кулика, “називаються такими реченнями, що 

складаються з одного звертання і, яке, називаючи 

адресата мови, разом з тим передають певну модальну 

або емоційно забарвлену думку – оклик, заборону, 

докір, незадоволення, обурення, радість тощо”4. 
За змістом і функцією вокативні речення, які ми 

розглядаємо як функціонування звертань в автономній 

позиції, можна поділити на такі три основні групи: 

1) речення, що виражають кликання когось або 

вимогу відгукнутись: Тату! І перейшов той стогін у 

віки; Отче! Зніміть з душі цей безпомірний біль! 

2) речення, у якому звертання в автономній позиції 

проказуються тоном заборони, що має на меті 

припинити висловлення, дії чи вчинки співрозмовників: 

Люди! Хто привіз сюди дитину?! Та воно ж маленьке, 

ще не розуміє. 
3) речення, що виражають різноманітні емоційні 

реакції: 

а) здивування, радість при зустрічі: Іване! Брате! 

Як ти встиг? – кричав Лесько і тряс його за груди; 

Іскро, Іване! – Хмельницький підвівся з-за столу. – Дяка 

Полтаві, прислала такого гінця; 

б) докір: Панове судді! (докірливо); 

в) любов: Марусю! – каже. – Я прийшов навіки. Я 

на коліна стану, ти простиш?; 

г) переляк: Боже! Везуть людину чи від неї тінь?5. 

Найхарактернішою позицією звертань відносно 

предикативного ядра в реченні є препозиція: Мамо, це 

вода цілюща?; Панове судді, я прошу пробачення; Моя 

рука, чого ж ти стала млявою?6. 

Звертання на початку речення часто 

ускладнюються вигуками: Агов, Іване, он уже поляки12 

та частками; Ой нене, який у мене тато?; О Боже мій, 
на кого ж ти збагнітувала молодість свою?7.  

Як зауважував І. Слинько, звертання, які 

виражають заклик до уваги, емоційно забарвлені, 

непоширені, мають при собі частки та вигуки, 

розташовуються на початку речення незалежно від його 

форми8. 

“У поширених чи складних реченнях звертання 

найчастіше стоїть на початку речення”, – стверджує П. 

Загнітко9: Е, дівчино, я слухаю та й байдуже, що ти ж 

співаєш не про того Байду вже10. 

Препозиція апеляції можлива у спонукальних, 
питальних, розповідних реченнях. 

Звертання в спонукальних реченнях можуть бути 

представлені одним словом чи кількома: О Господи, 

прости нам цю ганьбу!; Марусю, чуєш, зараз ще до 

осени, поберемось та й вступимо в закон; Старі дуби, 

спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць!11. 

Однослівні звертання виражені власними назвами 

або загальними іменниками. 

Частіше звертання трапляться у питальних за 

комунікативною настановою реченнях: Мамо, хто це 

вам допік, що ви уже не ходите тудою?; Чого ви, мамо, 
не злюбили Гриця, яка вас думка все не полиша?; Ой 

нене, який у мене тато?.  

Звертання в препозиції виражаються не тільки 

одним словом, а й кількома: О Боже мій, на кого ж ти 

збагнітувала молодість свою?12. 

Однослівне звертання переважно виражається 

власною назвою: Полтавонько, ти все-таки жива?; 

Орихно, трясця мене держить?, хоча подекуди 

трапляються іменники-загальні назви осіб за 

спорідненістю і свояцтвом: Ви, мати, знавши отаку 

нецноту, чого тоді ж не розлучили їх?13. 
У поетичних творах Ліни Костенко звертання в 

1 Kostenko L. Poeziia [Poetry], 2-he vyd., dopovnene, K .: Nauk. dumka, 2001, P. 40, 52 [in Ukrainian].    
2 Ibidem, P. 7. 
3 Ibidem, P. 72. 
4 Kulyk B. M. Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Course of Modern Ukrainian Literary Language], K.: Radianska shkola, 1965, 

P. 168 [in Ukrainian].    
5 Ibidem, P. 104, 87, 78, 24, 72, 84. 
6 Ibidem, P. 39, 11, 105. 
7 Ibidem, P. 42, 45. 
8 Slynko I. І. Istorychnyi syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy [Historical syntax of the Ukrainian language], K.: Vyshcha shkola, 1973, Р. 

414 [in Ukrainian].    
9 Zagnitko A. P. Teoretychna gramatyka ukrayinskoi movy. Syntaksys [Teoretical grammar of the Ukrainian language. Syntax] , Donetsk: 

DoNU, 2001, P. 414 [in Ukrainian].    
10 Kostenko L. V. Poeziia…, op. cit., P. 100. 
11 Ibidem, P. 87, 72, 346. 
12 Ibidem, P. 430, 43,42, 45. 
13 Ibidem, P. 127, 16, 72. 
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препозиції використовуються і в розповідних реченнях. 

І знову ж таки звертання у цій позиції можуть бути як 

однослівними, так і багатослівними: Полковнику, вам 

лист від кошового; Ой сонце, сонце, промінь твій 

останній, оце і є вся правдонька для нас; Панове судді, 
я прошу пробачення; Моя добринь, горбата від обухів14.  

Однослівні звертання, як уже відомо, виражаються 

власними назвами: Орихно, трясця мене держить, чи 

то загальними назвами, які називають осіб за 

спорідненістю та свояцтвом, за ознаками статті, 

професійні назви осіб, назви осіб за майновим і 

суспільним статусом, назви осіб, що містять 

експресивну оцінку або характеристику тощо. 

Таким чином, препозиція звертання має свою 

специфіку в спонукальних, питальних і розповідних 

реченнях. Установлено, що препозиційні номінації 
адресата мовлення можуть виражатися одним чи 

кількома словами, які у свою чергу представляють 

собою власні або загальні назви. Найчастіше однослівне 

звертання у препозиції виражається не власною, а 

загальною назвою. 

Щодо звертань в інтерпозиції, тобто в позиції 

середини речення, то вони можливі як у простих, так і в 

складних за будовою висловлення текстах: Я прошу, 

люди, вислухать мене; Це перемир’я, хлопці, до трави; 

Пройшло два дні, вже добре споночіло, аж Боже мій, 

заходить в хату Гриць15. 
І. Слинько вважав, що в поширених або складних 

реченнях звертання найчастіше стоять на початку чи в 

середині висловлення16: Твій батько, Галю, чоловік 

значний, у нього жінка ходе в златоглаві. 

Часто інтерпозиція звертань можлива при повторі: 

А я заснула, Господи, заснула; Світає, Господи, світає!27. 

Таке звертання подекуди може ускладнювати 

демінутивний суфікс: А ти все ждеш, біднесенька, все 

ждеш17. 

Щодо вигуків і часток, то в інтерпозиції звертання 

супроводжуються ними рідко: А люди йдуть... І що їм 
тут цікавого, о Господи, спаси нас од лукавого!. 

Як показують наші дослідження, можливі такі 

різновиди інтерпозиції: 

1. Звертання в позиції між суб’єктом і предикатом: 

І я за тебе, Грицю, не піду; Ти хоч на мене, суко, не 

бреши, Лиш опудало, мамо, в старому брилі стереже 

самоту в лобузинні городу.  

До речі, така ж позиція можлива і в складному 

реченні: Ти любиш не цю, Іване. Ти пам'ять свою 

кохаєш; Коли я йшов, Марусю, у повстання, я твердо 

знав, що ти уже моя18. Тільки в складному реченні 
суб’єкт і предикат простого речення стоять у препозиції 

до звертання, а суб’єкт і предикат другого простого 

речення  – у постпозиції до нього (звертання). 

2. Позиція звертання між предикатом і об’єктом: 

Якомусь ти своєму, певно, богу поставив, княже, ці 

свічки. 

3. Інтерпозиція звертань перед суб’єктом і 

предикатом: Тут, товариство, дьоготь не поможе. 

4. Інтерпозиція звертань після об’єкта та предиката: 

Весілля знову мусимо відкласти, що зробиш, мила, як 

таке життя. 
5. Інтерпозиція звертань після предиката та 

суб’єкта: Співають пісню, Боже мій, мою. 

6. Інтерпозиція звертань після суб’єкта та 

предиката: Я мала, люди, сина не розпусника; Я і тоді 

любив тебе до болю, а вже тепер, Марусю, й поготів19. 

Як показують наші матеріали, інтерпозиція 

звертань можлива в спонукальних, питальних і 

розповідних реченнях. 

Щодо апеляції в спонукальних реченнях, то вона 

буває як непоширеною, так і поширеною, тобто 

однослівною чи багатослівною: Не ридай мене, мати, 
зрящи во гробі!; Як не хочеш, моє серце, дружиною 

бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути20. 

Одиничний адресат мовлення часто виражений 

власною назвою: А я вже, Грицю, їден дух з тобою, хай 

ми вже й тілом будемо одне; Про що, Іване, я тебе 

попрошу, – піди з могили сніг пообгортай. 

Крім власних назв, пропонуємо вирізняти такі 

номінації одиничного адресата мовлення: 

1) назви осіб за ознаками статі, доповнювані 

віковими характеристиками, що за частотою і сферою 

вживання близькі до універсальних: Рости, рости, 
дівчинонько, на другу весну!; 

2) назви осіб за спорідненістю і свояцтвом, що в 

прямому значенні використовуються між членами сім’ї 

у спілкуванні, а в переносному прямують до 

універсальності: Як не буде, не скигли, доню, то великий 

брид; 

3) назви божеств: Прости їй, Боже, нерозумний 

сміх!; 

4) назви тварин: Неси мене, коню, коли б хоч не 

пізно…; 

5) іменники  назви осіб, що містять їх абсолютну чи 
відносну характеристику або експресивну оцінку: Ти 

хоч на мене, суко, не бреши!21. 

У розробці типології звертань у спонукальних 

реченнях ми послуговувались класифікацією М. С. 

Скаба22. 

Стосовно інтерпозиції звертань у питальних 

реченнях, то вони також можуть бути однослівними та 

багатослівними: Та що ж це, люди? Дівчину на муки?; 

Як це здається, пане войте, вам?. 

Крім власних назв, при звертанні в інтерпозиції в 

цьому типі речень, автор використовує й загальні, що є: 
1) назвами осіб за ознаками статі: Гей, це де ж 

тебе так, хлопче, забарило?; 

2) назвами осіб за спорідненістю і свояцтвом, що 

використовуються в спілкуванні між членами сім’ї та 

родини: Чого ви, мамо, не злюбили Гриця?23. 

3) усталеними в суспільстві номінаціями, що 

14 Ibidem, P. 20, 75, 11, 116. 
15 Ibidem, P. 16, 28, 133, 79. 
16 Slynko I. І. Istorychnyi syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy…, op. cit., Р. 414. 
17 Kostenko L. V. Poeziia…, op. cit., P. 45, 35, 53, 81. 
18 Ibidem, P. 84, 74, 16, 91, 136, 21. 
19 Ibidem, P. 99, 99, 43, 146, 15, 136. 
20 Ibidem, P. 83, 74. 
21 Ibidem, P. 156, 137, 146, 41, 48, 77, 16. 
22 Skab M. C. Pragmatyka apeliacii v ukrainskii movi: Navchalnyi posibnyk [Pragmatics of appeal in the Ukrainian language: Textbook], 

Chernivtsi: Ruta, 2003, P. 46 [in Ukrainian].    
23 Kostenko L. V. Poeziia…, op. cit., P. 25, 27, 140, 45. 
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відзначаються максимальною універсальністю 

використання: Але ж, мабуть, ми правди не зурочим, що 

світ вже так замішаний на злі, що як платити 

злочином за злочин, то як же й жити, люди, на землі?; 

2) назвами божеств: О скільки нам, Боже, ти степу 
одміряв?; 

назвами птахів: Скажи, зозуле, скільки мені жити?. 

Інтерпозиція звертань трапляється і в розповідних 

реченнях. Це можуть бути як однослівні, так і 

багатослівні звертання: Це щось для дівки, сину, 

височенько; У мене він одиначок, панове, і запечалля на 

душі одне; Статут Литовський, Магдебурзьке право, 

панове судді, – це для нас закон!24. 

Однослівними звертаннями можуть бути власні 

назви: Твій батько, Галю, мудрий чоловік; Сама від себе 

вже вмерла, і ти це, Іване, знаєш25. 
 Однослівна апеляція виражається не лише 

власними словами: її автор часто передає загальними 

назвами, а саме: 

1) усталеними в суспільстві номінаціями, що 

відзначаються максимальним використанням і 

вживаються в ролі етикетних форм називання особи 

адресата мовлення: А правда, пане, слово більмувате; 

Людей такого рідкісного дару хоч трохи, люди, треба 

берегти; 

2) назвами осіб за ознаками статі, доповнювані 

віковими характеристиками: Бо такий вже, чоловіче, 
зроду, все б тільки очі витріщав 

на вроду; 

3) назвами осіб за спорідненістю та свояцтвом, що 

використовуються в спілкуванні між членами сім’ї, 

родини: Така мені від тебе, сину, дяка; Порадьте, діду, 

ви ж їй наче батько; 

4) назвами божеств: Але й життя там, Боже, 

твоя воля26; 

5) назвами явищ природи: Спасибі, земле, за твої 

щедроти, за білий цвіт, за те, що довші дні27. 

Варте уваги явище вживання звертань при 
займенниках другої особи однини і множини ти і ви: 

Щаслива ти, Ящихо Кошова, а я... хто я?28. Ядро 

звертальності в конструкціях такого типу зосереджене 

на займенниках. 

Отже, під час дослідження ми встановили, що 

найтиповішою позицією звертань в інтерпозиції є 

розташування між суб’єктом і предикатом. Звертання в 

інтерпозиції можуть бути однослівними та 

багатослівними, виражатися власним чи загальними 

назвами. 

Ще однією зі згадуваних позицій звертань, крім 
автономної, пре- та інтерпозицій, є постпозиція, тобто 

позиція кінця речення. Серед звертань у такій позиції на 

особливу увагу заслуговують ті, які використовують 

при формулах мовленнєвого етикету: Прощай, Іване!; 

Прощайте, хлопці29. 

Поділяючи думку І. Слинька, маємо право 

стверджувати, що в непоширених реченнях звертання 

перебувають у постпозиції30: Терпи, Полтаво; 

Дивіться, діду. Винесені на кінець висловлення 

звертання у функції вокативних речень, починають 
вживатися як примовки, втрачають значення звертання: 

Чого вернувся до моєї хати? Матінко свята!. 

Доцільно розрізняти постпозицію звертань у 

спонукальних, питальних і розповідних реченнях. У 

спонукальних реченнях звертання в позиції кінця 

речення виражається одним словом: Прости мені, 

земле, простіть мені, трави! або кількома словами: 

Прощай, Іване, найвірніший друже, шляхетна іскро 

вічного вогню!. 

Однослівні звертання бувають: 

1) власними назвами: Ой не ходи, Грицю; 
Щасливий будь нею, Іване31; 

2) загальними назвами: 

– назвами осіб за спорідненістю і свояцтвом, що 

використовуються у спілкуванні між членами сім'ї, 

родини: Не вірте, мамо!; 

– іменниками – назвами осіб, що містять 

експресивну оцінку або характеристику: Ховайся, 

відьмо!32. 

Спробуймо зробити аналіз форм апеляції в 

постпозиції в питальних за метою висловлення 

реченнях, спираючись на фактичний матеріал, зібраний 
із поетичних творів Ліни Костенко. 

Звертання в позиції кінця речення можуть бути 

однослівними: Куди ви, люди? або багатослівними, 

зокрема словосполученнями: І за чим ти плачеш, дурна 

бабо?. За лексичним наповненням однослівні звертання 

бувають власними назвами: Кого ти любиш, Іване? чи 

іменниками – загальними назвами, серед яких 

вирізняємо такі групи форм називання одиничного 

адресата мовлення: 

1) усталені в суспільстві номінації, що 

відзначаються максимальною  універсальністю: Ви 
звідки, люди?; 

2) назви осіб за спорідненістю і свояцтвом, що 

використовуються у спілкуванні між членами сім'ї, 

родини: І що для нього гроші, мамо?33. 

Дуже рідко звертання в позиції кінця речення 

трапляються в розповідних за метою висловлення 

реченнях. Цікавим є факт раритетного вживання 

багатослівних звертань у постпозиції в такому типі 

речень: Оце і все, що є тепер у мене, моя матусю, нене 

моя, нене!. Наші матеріали засвідчують, що номінація 

одиничного адресата мовлення виражається власною: Ти 
любиш не ту, Іване чи загальною назвою, наприклад: 

1) усталеною в суспільстві номінацією, що 

відзначається універсальністю використання: Вона його 

однолітка, панове; 

2) назвою особи за ознакою статі, доповнюваною 

віковою характеристикою: Прощайте, хлопці; 

24 Ibidem, P. 23, 77, 145, 63, 16, 24. 
25 Ibidem, P. 46, 136.  
26 Ibidem, P. 24, 28, 86, 60, 127, 108 . 
27 Ibidem, P. 137. 
28 Ibidem, P. 135. 
29 Ibidem, P. 154, 36. 
30 Slynko I. І. Istorychnyi syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy…, op. cit., Р. 414. 
31 Kostenko L. V. Poeziia…, op.cit., P. 130, 129, 120, 144, 145, 146, 134. 
32 Ibidem, P. 44, 82. 
33 Ibidem, P. 108, 168, 136, 107, 44.  
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3) назвою, що містить експресивну оцінку або 

характеристику: Що ж, ви вже відбули своє, 

щасливці34. 

Висновки та перспективи майбутніх досліджень. 
Таким чином, опрацювавши науковий матеріал, ми 
виділили такі випадки вживання звертань: самостійну 

(автономну), пре-, інтер- і постпозиції. Основними 

різновидами інтерпозиції звертань, як засвідчує наш 

фактичний матеріал, є: позиція між суб’єктом і 

предикатом, позиція між предикатом та об’єктом, 

позиція перед суб’єктом і предикатом, позиція звертань 

після об’єкта та предиката, позиція звертань після 

предиката і об’єкта, позиція звертань після суб’єкта та 

предиката. Проаналізувавши форми апеляції в 

препозиції, постпозиції та інтерпозиції в спонукальних, 

питальних і розповідних за метою висловлювання 
реченнях, дійшли висновку, що звертання можуть бути 

однослівними та багатослівними.  

Звертання в автономній позиції найчастіше 

представлені усталеними в суспільстві номінаціями, що 

відзначаються максимальним використанням. 

Одиничний адресат мовлення в препозиції здебільшого 

виражений назвою особи за спорідненістю і свояцтвом, 

що використовується між членами сім’ї та родини. 

Звертання в позиції середини речення виражаються 

здебільшого власною назвою (іменем). Для номінації 

одиничного адресата мовлення у постпозиції 

використовують назви осіб за спорідненістю і 

свояцтвом чи назви осіб за ознаками статі, доповнювані 

віковими характеристиками.  

Перспективу дослідження бачимо в поглибленому 
вивченні позиційних характеристик і пов’язаних з ними 

стилістичних властивостей предметної частини змісту 

апеляції в сучасній українській мові.  
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Оksana Maksymiuk. Semantic features of subjects-word phrases with quantitative meaning. The article is devoted to 

the problem of syntactic connection of words and indecomposable components in the sentence structure. The aim of the research 

is to characterize the semantic features of subjects expressed by syntactically indivisible phrases with quantitative meaning, as 

they are most represented in the modern Ukrainian language among syntactically indivisible phrases. The scientific novelty of 

the study is that the conditions and factors of formation of indecomposable components with quantitative are analyzed and their 

semantic analysis is carried out. The urgency of scientific research is due to the need for comprehensive analysis of semantic 

features of subject-phrases with quantitative ones meaning in the modern Ukrainian language. Methods and techniques. Meth-

ods were used to solve the tasks component and  unctional analysis of syntactic units. Conclusions. We can conclude that syntac-

syntactically indivisible phrases with quantitative meaning that play the role of subjects in the modern Ukrainian language are 

diverse in their semantics (there are seven groups: 1) combination of numeral nouns with nouns in the genitive case; 2) subject-

phrases with nouns to denote a specific or approximate measure and nouns in the genitive case; 3) subject-phrases with synsema-

synsemantic nouns with the general meaning of excessively large or extremely small number and nouns in the genitive case; 4) 

objects expressed by combining nouns that have the meaning of totality of living beings, with nouns in the genitive case; 5) 

subjects expressed by a combination of nouns, which are characterized by the sema of the set to denote an indefinite number of 

objects, with nouns in the genitive case; 6) subject-phrases with nouns that have the meaning of measure (quantitative volume in 

the form of the subject) and nouns in the genitive case; 7) subjects expressed by combining nouns with quantitative meaning to 

denote administrative units united in a certain totality, and nouns in the genitive case) and should be considered as one member of 

the sentence, because their dismemberment often leads to violation of semantic and grammatical integrity. 

Key words: syntactically indivisible phrases, semantically indivisible phrases, subject-phrases with quantitative meaning, 

numerator nouns, sema totality, synsemantic nouns. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Відомо, що синтаксичні позиції в реченні 

можуть займати не лише однослівні компоненти, а й ті, що 

виражені позиційно стійкими словосполученнями. 

Синтаксично зв’язані (нерозкладні) словосполучення, як і 

синтаксично вільні, будуються за певною структурною 

схемою, мають граматичне значення (суб’єктне, об’єктне, 

аппозитивне, комплетивне, обставинне – темпоральне, 

локальне, каузальне та ін.). Відрізняються вони від 

синтаксично вільних більшим ступенем семантичної 

злитості компонентів. Щодо їх типології, то, на жаль, у 

мовознавстві вона відсутня. Поки що немає і чітких 

критеріїв їх диференціації. Проте заслуговує на увагу 

підхід мовознавців до виокремлення типів словосполучень 

не тільки за морфологічною приналежністю та лексико-
граматичним складом, але й за  граматичним значенням та 

за ступенем злитості їх компонентів. Такий підхід 

запропоновано у працях А. П. Загнітка1, Г. О. Золотової2, 

Ю. І. Бєляєва, Н. Л. Іваницької3 та ін. Учені називають 

різну кількість найпоширеніших цілісних словосполучень 

(кількісно-іменних, займенниково-іменних, займен

никово-займенникових, іменниково-іменникових та ін.), 

проте досі немає спеціального наукового дослідження про 

позиційно стійкі словосполучення у структурі речення. 

Проблемність цього питання полягає в тому, що при 

розгляді словосполучень в синтаксисі аналізують лише так 

звані  вільні словосполучення, тобто одиниці, які 

становлять семантично-синтаксичні єдності, що 

складаються з двох і більше повнозначних слів, поєднаних 

на основі підрядного зв’язку (узгодження, керування, 

прилягання). У більшості граматичних праць зазначено, 

що так звані “зв’язані словосполучення” (синтаксично  чи 

фразеологічно зв’язані) не становлять взагалі об’єкта 

синтаксису.  

Попри це проблема синтаксичної зв’язаності слів у 
позиційно стійких словосполученнях неодноразово 

привертала увагу дослідників. Так, Л. О. Кадомцева 

порушує це питання у зв’язку з семантичним 

ускладненням речення4, а Н. Л. Іваницька – у зв’язку з 

1 Zahnitko A. P. Teoretychna hramatyka ukrayinsʹkoyi movy: Syntaksys [Theoretical grammar of the Ukrainian language: Syntax], Donetsʹk: 

DonNU, 2001, 662 p. [in Ukrainian]. 
2 Zolotova G. A. Ocherk funktsional'nogo sintaksisa russkogo yazyka [Essay on the functional syntax of the Russian language], Moskva: Nauka, 

1973, 351 p. [in Russian]. 
3 Ivanytsʹka N. L. Teoretychnyy syntaksys ukrayinsʹkoyi movy. Chastyna I. [Theoretical syntax of the Ukrainian language. Part I], Vinnytsya: 

Vinnytsʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet im. M. Kotsyubynsʹkoho, 2002, 169 p. [in Ukrainian]. 
4 Kadomtseva L. O. Ukrayinsʹka mova: Syntaksys prostoho rechennya [Ukrainian language: Simple sentence syntax], Kyiv : Vyshcha shk., 

1986, 178 p. [in Ukrainian]. 
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з аналітичними формами членів речення, зараховуючи 

проблему аналітизму членів речення до найбільш складних 

проблем синтаксичної теорії5.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Особливо 
підвищився інтерес учених до проблеми синтаксичної 

зв’язаності слів та нерозкладних компонентів у структурі 

речення в останні десятиліття ХХ ст. та початку ХХІ ст. у 

зв’язку з розвитком теорії рефреренційної семантики та 

ономатології (порівняймо праці П. К. Адамця, В. Г. Адмоні,  

Н. Д. Арутюнової, А. В. Архипова, Т. В. Булигіної, 

С. А. Крилова, Н. В. Всеволодової, А. М. В’язанкіної, 

В. Г. Гака, Н. В. Гуйванюк, З. М. Денисенко, Ю. С. Долгов, 

Н. Л. Іваницької, А. П. Загнітка, М. П. Кочергана, 

О. С. Кубрякової, І. О. Мельчука, В. М. Ожогана, 

О. В. Падучевої, В. М. Телії та ін.). З-поміж багатьох 
досліджень вирізняються дисертаційні праці М. В. Балко 

“Семантико-синтаксичні і структурні аспекти цілісних 

словосполучень сучасної української мови” (Запоріжжя, 

2004), в якій здійснено системний опис цілісних 

словосполучень, описано формально-структурні 

конституентні моделі6; Л. М. Коваль “Інформативно 

недостатні слова української мови: семантика, функції” (Київ, 

2004), в якій зактуалізовано проблему синсемантичності 

повнозначних частин мови та виділено деякі тематичні групи 

слів (в основному дієслів) з послабленою 

номінативністю, які формують синтаксично нерозкладні 
словосполучення7, Н. М. Попович “Синтаксична 

структура речень з числівниковим компонентом у 

сучасній українській мові” (Київ, 2002), у якому 

розглянуто функціонування нерозкладних 

словосполучень, стрижневим компонентом яких 

виступає числівник як “конкретизатор кількісної 

визначеності предметів”8 та монографія Н. В. Гуйванюк, 

О. В. Максим’юк “Нерозкладні компоненти у структурі 

речення”, у якій здійснено комплексний аналіз 

кореферентних співвідношень синтаксично зв’язаних 

словосполучень, ізофункціональних з однослівними та 
неоднослівними компонентами у структурі речення9. 

Отже, питання про вираження членів речення, в тому 

числі підмета, позиційно стійкими словосполученнями 

частково знайшло вже висвітлення в лінгвістичній літературі, 

проте, воно ще потребує детальнішого вивчення. 

Серед підметів-словосполучень виділяємо синтаксично 

неподільні  та семантично неподільні. Синтаксично 

неподільні словосполучення, як правило, бувають трьох 

різновидів: а) з кількісним значенням; б) з вибірковим 

значенням і в) зі значенням сумісності. Мета нашого 

дослідження – комплексно охарактеризувати семантичні 
особливості підметів, виражених синтаксично неподільними 

словосполученнями з кількісним значенням, оскільки вони є 

широко представлені в сучасній українській мові серед  

синтаксично-неподільних словосполучень. 

Актуальність наукової розвідки зумовлена 

потребою комплексного аналізу семантичних 
особливостей підметів-словосполучень з кількісним 

значенням в сучасній українській мові. 

Методи й прийоми. Для розв’язання поставлених 

завдань використані  методи компонентного та функційного 

аналізу синтаксичних одиниць. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в 

ньому вперше проаналізовано умови й фактори формування 

нерозкладних компонентів з кількісним значенням у 

структурі речення та здійснено їх семантичний аналіз.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Кількісні параметри семантики нерозкладних іменникових 
підметів-словосполучень пов’язані з поняттям власне 

кількості, збірності та міри. Зокрема, значення власне 

кількості виражають числівники, а також деякі іменники з 

відтінком міри, кількості (типу десяток, сотня і под.), 

значення збірності виражають іменники: група, юрба, зграя, 

табун, рій, отара, гурт, стадо, ватага, колектив, делегація 

та ін. Основне предметне значення у нерозкладних 

словосполученнях з комплетивними відношеннями виражає 

іменник в родовому відмінку, а головний компонент 

синтаксично неподільного словосполучення – кількісну 

ознаку, як-от: Обабіч на схилах гір розсипалися отари кіз та 
овець (О. Гончар). Під дверима регітq, галас, і в хату разом з 

холодом суне ватага хлопців (С. Васильченко). 

Близькими до кількісно-іменних словосполучень з 

числівниковим компонентом є іменні словосполучення, в 

яких головне слово-іменник виражає значення сукупності, 

міри чи обсягу, типу: десяток, сотня, трійка, п’ятірка і под. 

Семантична типологія синтаксично неподільних 

підметів-словосполучень представлена таким чином:  

1. Поєднання відчислівникових іменників з 

іменниками у родовому відмінку. 

До таких належать поєднання відчислівникових 
іменників, що мають кількісне значення, типу трійка коней, 

десяток людей, п’ятірка плотарів, сотня очей і под. підмети-

словосполучення з кількісними іменниками, утвореними від 

кількісних числівників (типу десяток, сотня), рідко 

означають точно визначене число предметів чи осіб.  

Іменник десяток є “одиницею рахунку однакових або 

однотипних предметів, явищ і т. ін., що дорівнює десяти”10. 

Напр.: десяток яєць, десяток гусей, десяток кращих 

спортсменів і под. У синтаксично неподільних підметах-

словосполученнях фіксуємо частіше вживання цього 

іменника у множині на позначення не точної кількості, а на 
означення великої кількості кого- чи чого-небудь. Напр.: 

5 Ivanytsʹka N. L. Vplyv spoluchuvanosti povnoznachnykh sliv na utvorennya komponentiv syntaksychnoyi struktury rechennya [Influence 

of combination of full words on the formation of components of the syntactic structure of a sentence], Movoznavstvo, 2001, № 3, P. 97–103 [in 

Ukrainian]. 
6 Balko M. V. Semantyko-syntaksychni i strukturni aspekty tsilisnykh slovospoluchenʹ suchasnoyi ukrayinsʹkoyi movy [Semantic-syntactic 

and structural aspects of integral phrases of the modern Ukrainian language: Author's abstract. dis ... cand. philol. Science.], Zaporizhzhya, 

2004, 20 p.  [in Ukrainian]. 
7 Kovalʹ L. M. Informatyvno nedostatni slova ukrayinsʹkoyi movy: semantyka, funktsiyi:  Avtoref. dys... kand. filol. n. [Informatively in-

sufficient words of the Ukrainian language: semantics, functions: Author's abstract. dis ... cand. philol. Science.] , Kyiv, 2004, 23 p. [in 

Ukrainian]. 
8 Popovych N. M. Syntaksychna struktura rechenʹ z chyslivnykovym komponentom u suchasniy ukrayinsʹkiy movi [Syntactic structure of 

sentences with a numeral component in the modern Ukrainian language: Abstract. dis ... cand. philol. Science], Kyiv, 2002, 19 p. [in Ukrainian]. 
9 Huyvanyuk N. V., Maksymyuk O. V. Nerozkladni komponenty u strukturi rechennya : monohrafiya [Indecomposable components in the 

sentence structure: monograph], Chernivtsi: Chernivetsʹkyy nats. un-t, 2010, 224 p. [in Ukrainian]. 
10 Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: V 11-ty t. [Dictionary of the Ukrainian language: In 11 volumes], Kyiv: Nauk. dumka, 1970‒1980  

[in Ukrainian]. 

. 
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Ukrainian language 

Десятки людей зібралися на майдані. Майнули в повітрі 

десятки крил – і голубина зграя знялася в блакить 

(О. Довженко).  

Одиницею рахунку однакових або однотипних 

предметів, явищ і т. ін., що дорівнює ста, є іменник сотня 
(рідше розм. сотка). Напр.: Сотка грошей не завадила б 

зараз  (Розм.). У множині іменники сотня (сотка) виражають 

дуже велику кількість кого- / чого-небудь. Напр.:  Сотні очей 

пристрасно стежили за цим героїчним переходом танків по 

дну чужої ріки (О. Гончар). ... І сотня тисяч відьм помчить 

на Лису гору (О. Забужко). Толокою бігли та перехрещувалися 

сотки ледве [ледве] видних стежечок (І. Франко).  

На відміну від іменників десяток (десятки), сотня 

(сотка) іменник п’ятірка може означати точну кількість – 

“групу з п’яти чоловік, тварин, предметів”11. Напр.: П’яна 

п’ятірка запорожців очікувала на знак від Тараса 

(О. Довженко).    

Те саме значення характерне і для іменника трійка, що 

сполучається з родовим відмінком, утворюючи синтаксично 

неподільне словосполучення з кількісним значенням, напр.: 

Прикрашена квітами й дзвінками, трійка коней птицею 

мчала (А. Головко).  

2. Підмети-словосполучення з іменниками на 

позначення конкретної чи приблизної міри та іменниками в 

родовому відмінку. 

Їх формують іменники, що утворюють систему мір 

довжини, ваги чи об’єму чогось: метр, кубометр, кілометр, 
грам, міліграм, кілограм, літр, декалітр, центнер, тонна, 

літр, гектар, лікоть (старовинна міра довжини, приблизно в 

півметра), пуд, око (одиниця ваги, що приблизно дорівнює 1,2 

кг.), десятина, чверть, четвертина, копа (одиниця лічби, що 

дорівнює 60), пасмо (певна кількість ниток, прядива), фунт 

(міра ваги, що дорівнює 409,5 г), корець, половина, третина, 

морг (міра землі, що дорівнює 0,56 га), півміток (міра пряжі, 

що дорівнює половині  мітка,  тобто   20-30 пасмам), міток, 

мірка та ін., яким властива  обов’язкова сполучуваність з 

іменниками зі значенням речовини, матеріалу, продуктів 

харчування, певної площі тощо.  
У сполученні з іменниками назвами конкретних 

предметів чи речовин вони утворюють нерозкладні 

словосполучення типу: кілограм яблук, кіло картоплі, літр 

молока, гектар поля, лікоть полотна, пуд пшениці, метр 

ситцю, кілометр віддалі, десятина землі, чверть заробленого, 

четвертина доходів, копа яєць, мірка зерна,  чисниця пряжі, 

півміток пряжі, корець муки, фунт горошку, п’ядь хвороби. 

Напр.: Око горілки вже стояло у Семена на столі 

(М. Коцюбинський). Площа в кілька гектарів була вкрита 

важкими гронами винограду до самої землі (О. Гончар).  Та 

тільки лютої хвороби п’ядь Без жалю поламала веснам крила 
(Н. Царук). 

3. Підмети-словосполучення з синсемантичними 

іменниками з загальним значенням надмірно великої 

кількості чи надзвичайно малої кількості та іменниками 

в родовому відмінку, як-от: море, океан, тьма, ліс, хмара, 

лавина, маса, куча, купа, купка, доля, злива, потік, крапля, 

краплина, клаптик, уламок, шмат, ковток, кавалок, жменя, 

жменька (жмінька), кусок, кусень, кусник, кулак, кулачок, 

дещиця, частка, частина, крихта, щіпка, решта, дрібок  та 

ін.  

Ці інформативно недостатні іменники набули виразної 

квалітативної семантики в результаті метафоричного 

переосмислення. Сполучаючись з іменниками конкретного чи 

абстрактного значення в родовому відмінку, вони утворюють 
синтаксично-неподільні словосполучення зі значенням 

великої (подекуди надмірної) кількості на зразок:  море справ, 

океан турбот, тьма роботи, ліс рук, хмара ворогів, лавина 

гніву, купа справ, купка зошитів, купа скель, маса дітвори, 

злива оплесків  і под., або ж невеликої кількості (надмірно 

малої) краплина щастя, ковток повітря. Іменники жменька 

друзів, дрібок солі, кулак зерна, кулачок муки, крихта хліба, 

окраєць паляниці, грудка землі, крихта землі мають значення 

об’єму, що відповідає семантиці іменника. 

Іменник “купа” означає “велику кількість чого-небудь 

складеного, зсипаного горою в одному місці”12. Напр.: По всій 
улиці коло кожного двора лежали купи соломи та стриміли 

кулі (І. Нечуй-Левицький).  

Іменник “злива” у переносному значенні також 

вживається для позначення “великої кількості чого-небудь 

такого, що падає, сиплеться і т. ін. безперервним потоком”13. 

Злива куль поливала ворога знову і знову  (З часопису). Злива 

почуттів вмить огорнула її (Любко Дашвар).  

Іменник “хмара” у переносному значенні позначає 

“велику кількість, безліч, масу кого-, чого-небудь”14: 

Ціла хмара довгих стрічок посипалась з стіни на плечі, 

на груди, на руки (І. Нечуй-Левицький). З гори аж до 
греблі суне поволі хмара народу (М. Коцюбинський). Зі 

значенням “суцільної маси” іменник “хмара” 

сполучається з іменниками, що означають “клуби 

летючих частинок”: Хмара куряви з-під борін засипала 

його сивий чупер на голові і на грудях (В. Стефаник).  

Іменник “море” у переносному значенні означає “велику 

кількість чогось”15 і поєднується з іменниками конкретної чи 

абстрактної семантики. Напр.: Червоніло ціле море колосків 

пшениці (М. Коцюбинський). Море сміху, море гомону-

гумору (С. Васильченко). Це ж значення має і іменник 

“маса”, що означає безліч предметів або “велику сукупність 
людей”16. Напр.: Навколо трибуни стояла маса дітвори, 

вдягненої як попало (О. Довженко).  

Іменник “лавин” у переносному вживанні так само має 

квантитативне значення “великої кількості, сукупності кого-, 

чого-небудь, що нестримно рухається суцільною масою”17. 

Напр.: Бренькнули ті ноти й покотились разом вниз лавини 

звуків (М. Коцюбинський).  

4. Підмети, виражені сполученням іменників, що 

мають значення сукупності живих істот,  з іменниками у 

родовому відмінку 

Виділяємо іменники типу валка, ватага, вервиця, 
вервечка, горстка (горсточка), громада (громадка), група, 

гурт, гурток, загін, зграя, кагал, клас,  колона, коло, колода 

(комплект), комплект, натовп, низка, орава, отара, пара, 

пачка, полк, рій, рота,  ряд, союз, спілка, стадо, стая, стайка, 

сніп, табун, табунець, череда, юрба, юрма та ін., що 

утворюють нерозкладні словосполучення: пара коней, табун 

овець, череда корів, зграя птахів, група учнів, горстка друзів, 

гурт молодиків, рій бджіл, ключ журавлів, юрба малюків, 

стая (стайка) горобців, спілка журналістів та ін. 

11 Ibidem, VIII, P. 423. 
12 Ibidem, IV, P. 400. 
13 Ibidem, III, P. 589. 
14 Ibidem, XI, P. 93. 
15 Ibidem, IV, P. 423. 
16 Ibidem, IV, P. 636. 
17 Ibidem, IV, P. 429. 
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Maksymiuk O. Semantic features of subjects-word phrases with quantitative meaning... 

Іменникам цієї групи характерне значення “сукупності, 

цілісності, об’єднання” предметів чи осіб, тому вони 

доповнюються родовим відмінком, що називає ці предмети 

чи особи. Наприклад, іменник валка означає “окрему групу 

підвід з вантажем, що перевозяться кудись” або “групу 
людей, підвід, машин і т. ін., які рухаються одне за одиним 

або стоять в одному ряду”18. Напр.: …Зрідка стиха підходить 

скорий. Тоді вливається нова валка людей (І. Багряний). 

Іменник ватага означає “велику групу людей, юрбу, 

товариство”19, хоч можуть вживатися щодо іменників і в 

переносному значенні, як-от: Неба півколо та жовтий 

шкільного городу ромбоїд, пліт із широких делин, кілька 

зелених смерек, с’юксів ватага малих і завзятих розігріла бої, 

тінь уподовж деревин, від баркана впоперек (Б.-І.Антонич). 

Синонімічними є іменники група, гурт (гурток – 

невеликий гурт), громада, громадка, що поєднуються з 
іменниками – назвами осіб. Напр.: Група неокласиків – 

організаційно неоформлена, напрямкова група письменників, 

куди входили визначні майстри слова (І. Багряний). Осторонь 

сидів на колодках під вербами гурток дівчат і хлопців (Олена 

Пчілка). Громадка хлопців простувала теж до волості... 

(Леся Українка).   

Також вказує на значну кількість чи сукупність кого-, 

чого-небудь і іменник юрма, що в основному сполучається з 

іменниками народ, люди, утворюючи аналітичні сполуки типу 

юрма народу, юрма людей. Напр.: З усіх кінців міста ідуть 

чорні юрми людей, замучених війною і горем (М. Зарудний). 
Паралельно зі словом юрма фіксуємо і форму гурма та юрба:  

На подвір’ї стояла гурма людей (В. Стефаник). ...І байдужа, 

як їх об’єктиви, проходить туристів юрба (О. Забужко).  

Іменник зграя означає “групу птахів, тварин, риб і т.ін., 

які тримаються разом”20. Напр.: На дзвіниці воркують зграї 

голубів (У. Самчук). У переносному значенні (із відтінком 

зневажливості) може поєднуватися і з назвами людей, як-от: 

На бистрому Дунаї полягли фашистські зграї (Нар. тв.), 

тобто зграї фашистів. 

Іменник колона має з-поміж значень і таке: “група людей 

чи предметів (тракторів, танків і т.ін.), які розміщені або 
рухаються витягнутою лінією, ряд за рядом”21. Напр.: Довга 

колона машин мчала великим шляхом (В. Собко) . 

Іменник орава належить до розмовної лексики і означає 

“великий гурт людей, юрбу, натовп”22 Наприклад: Ціла орава 

кінних стражників гасала по ярмарку (А. Головко). О, 

Йосипе! – не так, О, Йосипе кривавий!! І ще не так. Ах, Боже 

мій, – словник!.. Гай-гай, нема епітета, – один десь був і зник, 

перевела одописальників орава, - В запамороченні взяла І 

перевела Стерв’ятника в орла (І. Багряний). 

Слово отара має значення “великий гурт овець, кіз”23. 

Напр.: Обабіч по схилах гір розсипалися отари кіз та овець 
(О. Гончар). У переносному значенні з відтінком 

зневажливості іменник отара може сполучатися з назвами 

осіб, означаючи “безладний гурт людей, натовп, юрба”, 

наприклад: Отара напасників все ближче приближалася до 

Праскіци, і вона пустилась навтьоки (М. Коцюбинський)24. 

У первинному значенні слово рій означає “сім’ю бджіл 

або інших подібних комах, які з маткою утворюють певну 

групу”25. Напр.: Рій червоних і зелених комашок чудним 

сліпучим павутиннячком поплив перед ним (А. Любченко). ...І 

по всьому тілу ніби рій комашок.З холоду – в жар. З жароти 
– в холод (А. Любченко). У фактичному матеріалі фіксуємо 

нерозкладні підмети-словосполучення з цим словом, вжитим 

у переносному значенні: “велика кількість, дуже багато кого- 

чи чого-небудь”26. Напр.: Одна гарна жінка... поскакала на 

молодім пів дикім коні до прочих. За нею мчався, так само 

шалено, рій молодих хлопців (О. Кобилянська). На лавці в 

тіні молодець… Думає: “В нас також весна, Гудуть хрущів 

рої, дівчат розбуджують зі сна Співучі солов’ї” (Б. Лепкий). 

Чи це рої підпільницьких стилетів Різьблять поверх 

життів словесний тес? (О. Забужко). 

Іменники стадо і табун вживаються в подібних 
значеннях, переважно означають “групу тварин (переважно 

одного виду, віку і т.ін.), об’єднаних з певною господарською 

метою”27. Напр.: Перебігли росами дикогриві коні, а за ними 

стоголосі табуни людей (А. Любченко).  

5. Підмети, виражені сполученням іменників, яким 

властива сема сукупності на позначення невизначеної 

кількості предметів, з іменниками у родовому відмінку, яким 

так само властива сема сукупності.  

Виділяємо нерозкладні сполучення з іменниками ряд, 

низка, пачка, вервечка, вервиця, колода (комплект), комплект, 

набір, в’язка, в’язанка, в’язочка, горстка, жмут, пакля, пучок, 
пучечок, пучка, пригорща, жменя, кетяг, букет, оберемок, 

сніп, китиця, низка, низочка, ряд, пасмо тощо, їм так само 

властива сема “сукупності”. Їх послаблена номінативність 

доповнюється в основному за рахунок лексичної 

сполучуваності з назвами предметів та понять, наприклад: ряд 

предметів, низка статей, вервиця днів, колода карт, 

комплект листівок, пачка цигарок, коробка сірників, набір 

інструментів, вервечка подій і под. 

Іменник горстка (зменшено-пестливе горсточка) 

означає також у переносному значенні “невелику кількість 

кого-, чого-небудь” (напр..: горстка друзів), проте у прямому 
значенні воно більше поширене і означає “невеликий пучок 

чого-небудь, жмут”28, а тому ми зараховуємо його до іншої 

групи іменників послабленої номінативності, а саме тих, що, 

крім семи “сукупності”, мають ще сему “квантитативності”. 

Іменники в’язка, в’язочка, в’язанка, жмут, пучок, 

оберемок та ін. є синонімічними, проте мають різну 

сполучуваність. В’язка соломи так і залишилась стояти біля 

грубки (Гр.Тютюнник). Тут [на ярмарку] ворохи солодких 

пряників-медовиків, в’язки бубликів, гора й груда горіхів, сухих 

грушок купи й кучі сластьон... (Марко Вовчок). 

 Наприклад, іменник жмут означає “невелику в’язку 
чого-небудь, пучок”29. Напр.: Жмут комишевого й березового 

пруття, різні залізця залишилися біля Антонового паркана  

(С. Скляренко). Сполучається іменник жмут і на позначення 

“однорідних предметів, складених разом, часто не зовсім 

акуратно”30. Наприклад: Жмут грошей лежав у Рудого 

18 Ibidem, I, P. 285.  
19 Ibidem, I, P. 296. 
20 Ibidem, III, P. 523. 
21 Ibidem, IV, P. 230. 
22 Ibidem, V, P. 736. 
23 Ibidem, V, P. 802. 
24 Ibidem, V, P. 802. 
25 Ibidem, VIII, P. 573. 
26 Ibidem, VIII, P. 573. 
27 Ibidem, IX, P. 736. 
28 Ibidem, II, P. 138. 
29 Ibidem, II, P. 538. 
30 Ibidem, II, P. 538. 
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Гната в боковій кишені (І. Багряний).   

Іменник низка у прямому значенні означає “нанизані на 

нитку, мотузку, дротину і т.ін. однорідні предмети”31. Напр.: 

Низки червоного перцю скрізь висять (І. Нечуй-Левицький). 

Проте частіше цей іменник фіксуємо у переносному вживанні 
на позначення певної сукупності предметів, явищ і т.ін., 

розташованих послідовно один за одним, наприклад: Далеко 

на озері, з-за очеретів, виринула під проміння низка човників 

(С. Васильченко). Зграйна низочка думок обірвалась 

(А. Любченко).  

Іменник оберемок (зменшено-пестливе оберемочок) має 

певний відтінок міри  кількості. Він означає “таку кількість 

чого-небудь, звичайно однорідного, яку можна обхопити, 

взяти рукою, руками”32. Напр: Оберемочок зеленини 

випорснув у неї [жінки] з рук (А. Любченко). У переносному 

значенні іменник “оберемок” має сему великої кількості чого-
небудь, порівняймо: Цілий оберемок творів Кравченка 

лежав на столі (М. Коцюбинський). Столик, ліжко, 

оберемок шкільних книжок стояли в коморі 

(С. Васильченко). 

Іменник пучок так само означає “в’язку однорідних 

предметів”33. Порівняймо: На столі з-під рушника виглядає 

житній хліб, дерев’яна сільничка, а рядом з ними темніє 

пучок свіжих кучерявих польових волошок (С. Васильченко). 

Надзвичайно поширені у фактичному матеріалі підмети, 

виражені нерозкладним словосполученням з іменником 

послабленої номінативності ряд (зменшено-пестливе рядок). 
Як зазначено у “Словнику української мови”, цей іменник 

означає “сукупність однорідних предметів або живих істот, 

розташованих одне поруч з одним, одне за одним, витягнутих 

в одну лінію”34. Майже завжди він сполучається з іменниками 

в родовому відмінку, становлячи з ними синтаксично 

нерозкладні словосполучення (типу ряди повстанців, ряди 

арештантів, ряд будинків, ряд бочок, ряд гір, ряд малюнків, 

ряд акацій, ряд згадок, рядочок тополь тощо). Напр.: 

Потягнулись угору рядочки тендітних тополь 

(М. Зарудний). Параскіца раптом зупинилась. В голові 

блискавкою промайнув цілий ряд згадок, окремих фактів з 
останнього часу, не зрозумілих досі і разом освітлених одним 

словом “відьма” (М. Коцюбинський).  

Рідше у фактичному матеріалі фіксуємо приклади зі 

словами повінь, океан, струя, потік, калюжа та ін., які у 

прямому значенні є інформативно достатніми та 

автосемантичними, а у переносному вживанні виявляють 

сему квантитативності, яка має вияв “надмірної 

кількості” (типу повінь квіток, повінь слів, океан бажань, 

струя звукі). Напр.:  Море пожовклого листя, Повінь зів’ялих 

квіток... (Б. Лепкий). Струя звуків, сама одинока, плила 

одностайним бренькотом своїм невпинно через оце море в 
безвісті (О. Кобилянська).  

Значення великої кількості має також іменник у множині 

“гори”, вжитий у переносному значенні, напр.: А тут лежали 

ще гори пнів, ще тисячі й тисячі лежали там, дома, ще й на 

вершинах гір (О. Кобилянська).  

6. Підмети-словосполучення з іменниками, що 

мають значення міри (кількісного об’єму за формою 

предмета) та іменниками у родовому відмінку. 

Іменники, що позначають посуд чи інші предмети 

побуту, одночасно означають і кількість напою, рідини, 

речовини чи ін. продуктів харчування, ліків тощо, позначені 
іменником у родовому відмінку, як-от: ложка дьогтю, бочка 

меду, ложка цукру, черпак борщу, миска каші, тарілка супу, 

відро риби, склянка чаю, келішок горілки, чашка молока, 

горнятко кави, кухоль води, цебро води, кухлик квасу, банка 

огірків, горщик голубців, ковпачок ліків, пляшка вина, бутель 

соку, кошик грибів, гелетка жита, машина дров, віз соломи, 
корито слив, мішок муки, ківш вина. 

У реченні такі словосполучення займають позицію 

одного члена речення аналітичної будови, як-от: Карафка 

білого вина була в Йона у коморі (М. Коцюбинський). Біля 

хижі почулись швидкі кроки. Цебро води уже було під 

порогом  (С. Скляренко). Я, – каже, –  приховала, щоб ніхто 

не подумав... –  Під берізкою стоїть кухлик молока 

(А. Любченко).  Фіксуємо і приклади такого типу зі словом 

зрада у переносному значенні: “Кварта зради” була таки 

трохи пересолена, раз ніхто за мною досі не з’являвся 

(А. Любченко). Ложка води не завадила б йому там, певно 
(Ірина Вільде). Навіть ложка супу була не під силу Дарці 

(Ірина Вільде). Безперечно, такі іменникові сполучення 

можуть мати і власне кількісний компонент (числівниковий), 

як-от: – Що то буде з тією жінкою? Ото, людоньки мої, 

тільки кілька ложок молока помагають їй жити 

(У. Самчук). 

7. Підмети, виражені сполученням іменників із 

квантитативним значенням  на позначення адміністративних 

одиниць, об’єднаних у певну сукупність та іменників у 

родовому відмінку.  

Позицію синтаксично незалежного компонента 
нерозкладного словосполучення можуть займати також 

іменники з більш абстрактним, узагальненим квантитативним 

значенням для позначення предметів та понять, об’єднаних у 

певну сукупність типу мережа, сітка, система, блок, 

об’єднання, корпорація тощо (як-от: мережа шкіл, сітка 

годин, система дошкільних закладів, корпорація держав, блок 

організацій, об’єднання країн). Особливо продуктивні такі 

словосполучення у публіцистичному стилі, у мові засобів 

масової інформації. Напр.: Система дошкільних закладів 

потребує серйозних реформ (З часопису). Мережа шкіл 

цьогоріч не виідновить свою роботу в режимі офлайн, 
оскільки зазнала серйозних руйнувань (З просторів інтернету). 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 

Проаналізувавши фактичний матеріал, можемо зробити 

висновок, що синтаксично-неподільні словосполучення з 

кількісним значенням, які виконують роль підметів в сучасній 

українській мові різноманітні за своєю семантикою (виділили 

сім груп: 1) поєднання відчислівникових іменників з 

іменниками у  родовому відмінку; 2) підмети-

словосполучення з іменниками на позначення конкретної чи 

приблизної міри та іменниками в родовому відмінку; 3) 

підмети-словосполучення з синсемантичними іменниками з 
загальним значенням надмірно великої кількості чи 

надзвичайно малої кількості та іменниками в родовому 

відмінку; 4) підмети, виражені сполученням іменників, що 

мають значення сукупності живих істот, з іменниками у 

родовому відмінку; 5) підмети, виражені сполученням 

іменників, яким властива сема сукупності на позначення 

невизначеної кількості предметів, з іменниками у родовому 

відмінку; 6) підмети-словосполучення з іменниками, що 

мають значення міри (кількісного об’єму за формою 

предмета) та іменниками у родовому відмінку; 7) підмети, 

виражені сполученням іменників із квантитативним 
значенням на позначення адміністративних одиниць, 

31 Ibidem, V, P. 411. 
32 Ibidem, V, P. 489. 
33 Ibidem, VIII, P. 411. 
34 Ibidem, VIII, P. 922. 
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об’єднаних у певну сукупність, та іменниками у родовому 

відмінку) і їх варто розглядати як один член речення, бо 

розчленування їх часто призводить до порушення смислової 

та граматичної цілісності. Перспективи нашого дослідження 

вбачаємо в подальшому дослідженні семантики нерозкладних 
компонентів у структурі речення та глибшому проникненні в 

суть синтаксичних зв’язків між словами, а також виявленні 

випадків їх видозміни у структурі речення. 
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Tatiana Novikova. Semantic Church Slavicisms in the modern Ukrainian language. The article examines and analyzes 

the words attested in the dictionaries of the Ukrainian language and whose meanings, in our opinion, came from the Church Sla-

vonic language, although etymological dictionaries do not indicate their Church Slavonic origin, but fix as Proto-Slavic.  

The purpose of the work is to collect and systematize Church Slavonic languages used in the modern Ukrainian language, 

to characterize their representation in its main dictionaries; to single out words whose meanings, in our opinion, came from the 

Church Slavonic language. The relevance of the article stems from the need for a comprehensive analysis of Church Slavonic, 

which is an organic component of the Ukrainian language. The urgency of this issue in modern Ukrainian linguistics is due not 

only to its lack of coverage and some fragmentation of the results achieved, but also to the fact that in addition to linguistic and 

historical and cultural aspects, it has a certain rehabilitation focus. The results of the research stems from the need for a compre-

hensive analysis of Church Slavonic, which is an organic component of the Ukrainian language. The urgency of this issue in 

modern Ukrainian linguistics is due not only to its insufficient coverage and a certain fragmentation of the results, but also to the 

fact that in addition to linguistic, historical and cultural aspects, it has a certain rehabilitation orientation. The following scientific 

methods were used in the study: the descriptive method, the method of quantitative calculations, the method of comparison, the 

method of linguistic observation and classification. The scientific novelty of the obtained results is that for the first time in 

Ukrainian linguistics a comprehensive lexical and semantic analysis of Church Slavonic was carried out, a group of semantic 

Church Slavonic was identified, which allows to determine the place languages in Ukrainian.  

Conclusions. We recorded 590 such words: 355 tokens, whose semantics denote various religious and biblical concepts, 

and which are listed in dictionaries of the Church Slavonic language, but etymological dictionaries are not recorded as coming 

from the Church Slavonic language or through it, and 235 tokens describing various non-church concepts, often used in the bibli-

cal text, and recorded in dictionaries of the Church Slavonic language. With the adoption of Christianity, in our opinion, they 

could come into the literary and written language of Kievan Rus not directly from the Proto-Slavic language, as evidenced by 

etymological dictionaries, but through Church Slavonic. The results of the work show that discussions on the emergence of 

Church Slavonic in the Ukrainian language continue among industry experts and linguists. 

Key words: Church Slavicism, Church Slavonic vocabulary, lexicography, semantics, Ukrainian language, lexical unit. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Найдавніші запозичення в українській 

мові постійно викликають інтерес у лінгвістів, адже 

використання церковнослов’янізмів тісно пов’язане з 

духовною культурою народу. Саме тому сьогодні 

зростає зацікавлення цією групою слів і в 

лінгвістичному, і в історичному, і в культурологічному 

аспектах. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. – відновлення 

релігійно-церковних традицій як одного із 

визначальних чинників українського культурно-

національного відродження й, зокрема, відновлення 

важливої сфери духовного життя етносу, що зумовило 

підвищений інтерес до вивчення проблем 

функціонування лексики, пов’язаної з цією сферою, а 

саме – церковнослов’янізмів, входження яких у 

лексичну систему сучасної української мови є 

наслідком процесів міжмовної взаємодії, що тривала на 

українських землях ще від часів Київської Русі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мовознавців (Л. Булаховського, І. Вагилевича, 

А. Кримського, І. Огієнка, В. Сімовича, 

М. Трубецького, Б. Успенського, О. Шахматова) уже 

давно цікавлять питання взаємозв’язку 

церковнослов’янської та української мов, а також 

репрезентації церковнослов’янізмів у сучасній 

українській мові. Зокрема, чимало сучасних учених 

(М. Алефіренко, Л. Гнатюк, О. Горбач, І. Ісіченко, 

С. Корнієнко, С. Лісняк, Г. Межжеріна, Т. Мороз, 

В. Німчук, Ю. Осінчук, Г. Півторак, Н. Пуряєва, 

В. Русанівський, П. Сігалов, М. Скаб, А. Стаменова, 

Л. Ткач, О. Ткаченко, Л. Устюгова, О. Чмир, 

Ю. Шевельов, Л. Шевченко, О. Шимко, 

М. Юрковський та ін.) досліджують проблеми 

функціонування церковнослов’янізмів в українській 

мові та виникнення і розвитку церковнослов’янської 

мови в Україні. 

Елементи системного підходу до історико-

морфонологічних явищ церковнослов’янської мови 

простежуємо у працях О. Безпалька, В. Борковського, 

Л. Булаховського, Ф. Буслаєва, О. Востокова, 

Я. Головацького, М. Жовтобрюха, В. Журавльова, 

В. Колесова, П. Кузнєцова, Є. Куриловича, 

М. Максимовича, Ф. Мареша, А. Мейє, Р. Нахтігала, 

П. Сігалова, І. Срезневського, Л. Устюгової, 

Г. Хабургаєва, Ю. Шевельова та ін. 
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Однак незважаючи на те, що існує чимало наукових 

розвідок, у яких досліджено зв’язок 

церковнослов’янської мови з українською, вплив однієї 

мови на іншу, частково репрезентацію 

церковнослов’янських одиниць у лексичній системі 
української, проблема вивчення цього пласта лексики, 

зокрема його обсягу та місця в лексичній системі 

української мови, залишаються актуальними й сьогодні. 

Отже, мета роботи – зібрати та систематизувати 

церковнослов’янізми, використовувані в сучасній 

українській мові, охарактеризувати їх репрезентацію в 

основних її словниках; виокремити слова, значення 

яких, на нашу думку, прийшли з церковнослов’янської 

мови. Актуальність розвідки випливає з потреби 

комплексного аналізу церковнослов’янізмів, які є 

органічним складником української мови. Актуальність 
цієї проблематики в сучасному українському 

мовознавстві зумовлена не лише недостатнім її 

висвітленням і певною фрагментарністю досягнутих 

результатів, а й тим, що крім мовознавчих та історико-

культурних аспектів, вона має певну реабілітаційну 

спрямованість. У дослідженні використано такі наукові 

методи: основними в роботі є описовий метод – для 

відбору та інтерпретації фактичного матеріалу, а також 

метод кількісних підрахунків – для визначення 

частотних характеристик мовних одиниць. Використано 

прийом зіставлення – для аналізу, синтезу й 
узагальнення наукових теорій, структури й семантики 

лексичних одиниць української та церковнослов’янської 

мов. Застосовано методику лінгвістичного 

спостереження та класифікації – для поділу мовних 

явищ на окремі групи на основі диференційних ознак 

через узагальнення. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що вперше в українському 

мовознавстві здійснено комплексний лексико-

семантичний аналіз церковнослов’янізмів, зокрема 

виокремлено групу семантичних церковнослов’янізмів, 

що дає змогу визначити місце церковнослов’янської 

лексики в системі сучасної української мови та вплив 

церковнослов’янської мови на українську. 

Джерельною базою дослідження слугували 

словники української мови ХХ–ХІХ ст.: “Словарь 
української мови” у 4 т. за ред. Б. Грінченка1, “Словник 

української мови” в 11 т2. (далі – СУМ 11), “Великий 

тлумачний словник сучасної української мови” за 

ред. В. Бусела3 (далі – ВТССУМ), “Словник української 

мови ” в 20 т.4 (далі – СУМ 20) та “Етимологічний 

словник української мови”5. 

Підставою для віднесення зафіксованих лексем до 

церковнослов’янізмів є наявність їх у таких словниках: 

“Полный церковно-славѧнский словарь (со внесеніемъ 

въ него важнѣйшіхъ древне-русскихъ словъ и 

выражений)” Г. Дяченка6, “Старославянский словарь (по 
рукописям Х–ХІ веков)” за ред. Р. Цейтлін, Р. Вечерки 

та Е. Благової7, “Словник старослов’янсько-

український” Л. Белея та О. Белея8, “Slovnik jazyka 

staroslověnského: lexicon linguae palaeoslovenicae” за ред. 

Й. Курца9, а також вказівка на таке походження в 

етимологічних словниках – насамперед в 

“Етимологічному словнику української мови”10, 

“Этимологическом словаре славянских языков” за 

ред. О. Трубачова11, “Этимологическом словаре 

русского языка” М. Фасмера12, “Этимологическом 

словаре русского языка” О. Преображенського13, 
“Историко-этимологическом словаре современного 

русского языка” П. Черних14, “Этимологическом 

словаре русского языка” Г. Циганенко15. 

Виклад основного матеріалу. Серед зібраного 

фактичного матеріалу засвідчено чимало слів, значення 

яких, на нашу думку, прийшли з церковнослов’янської 

мови, хоча етимологічні словники не вказують на їх 

церковнослов’янське походження, а фіксують як 

праслов’янські. 

Так, у працях науковців знаходимо тезу, що 

1 Hrinchenko B. Slovar’ ukrayins’koyi movy: v 4 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 4 v.], Kyiv: AN URSR, 1958–1959, Vol. 1–4 

[in Ukrainian]. 
2 Biliodid I. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 v.], Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980, 

Vol. 1–11 [in Ukrainian]. 
3 Busel V. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnjyi ukrayins’koyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], 

Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980 [in Ukrainian]. 
4 Rusanivs’kyy V. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 20 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 20 v.], Kyiv: Naukova dumka, 2010–

2021, Vol. 1–12 [in Ukrainian].  
5 Melnychuk O. S., Bilodid I. K., Kolomiyets V. T., Tkachenko O. B. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t. [Etymological dic-

tionary of Ukrainian language: in 6 v.], Kyiv, Naukova dumka, 1982–2012, Vol. 1–6 [in Ukrainian]. 
6 D’achenko H. Polnyy tserkovno-slav’anskiy slovar’ (so vn’es’eniyem v n’evo vazhn’eyshyh dr’evn’e-russkih slov i vyrazheniy) [Full 

Church Slavonic dictionary (with the introduction of important Old Russian words and sayings)], M., Otchiy dom, 2001, 1120  р.  

[in Russian] 
7 Tseyylin R., Vecherka R., Blagova E. Staroslav’anskiy slovar’ (po rukopis’am X–XI  v’ekov) [Old Church Slavonic Dictionary (based on 

manuscripts of the X-XI centuries)], Moskva: Russkiy yazyk, 1994, 842 p. [in Russian]. 
8 Beley L. Staroslovyans’ko-ukrayins’kyy [Old Slavonic-Ukrainian dictionary], L’viv: Svichado, 2201, 332 p. [in Ukrainian]. 
9 Kurz J., Hauptová Z. Slovnik jazyka staroslověnského: lexicon linguae palaeoslovenicae [Slovnik of the Old Church Slavonic language: 

lexicon linguae palaeoslovenicae], Praha: Akademia, 1966–1997, Vol. 1–4 [in Czech]. 
10 Melnychuk O. S., Bilodid I. K., Kolomiiets V. T., Tkachenko O. B. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy..., op. cit., Vol. 1–6  

[in Ukrainian]. 
11Trubachov O. Etimologicheskiy slovar’ slav’anskih yazykov: praslav’anskiy leksicheskiy fond [Etymological Dictionary of Slavic Lan-

guages: Proto-Slavic Lexical Fund], Moskva: Nauka, 1974–2003, Is. 1–30 [in Russian]. 
12 Fasmer M. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 4 v.], Moskva: Pro-

gress, 1986–1987, Vol. 1–4 [in Russian]. 
13 Pr’eobrazhenskiy A. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 3 t. [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 3 v.], Mos-

kva: Tipografiya G. Lissnera i D. Sovko, 1910–1914, Vol. 1–3 [in Russian]. 
14 Chernych P. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 2 t. [Historical and Etymological Dictionary of the Russian Language: 

in 2 v.], Moskva: Russkiy yazyk, 1999, Vol. 1–2 [in Russian]. 
15 Tsygan’enko G. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 4 v.], Kyiv: 

Rad’ans’ka shkola, 1970, 599 p. [in Ukrainian]. 
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церковнослов’янізмами, які походять із праслов’янської, 

є такі слова, як святий16,17,18,19, суєта, таїнство, образ, 

кадити, Творець20, приязнь, братство, учитель, 

гординя, святиня, неопалимий21, заповідь, трудящий22, 

багряниця, безмірний, зачаття, іменитий, казання, 
клич, купина, ложе, люб’язний, старець, судьба23,24, 

блазнь, блазнити “спокусити”, веліти, многий, ректи, 

хула25, десниця, рам’я, утроба, уста, чересла, муж, 

скопець, помазаник, скрижаль, твердиня, чертог, 

пустошити26, Бог, гріх, уста27 та ін. 

Як зазначає І. Огієнко, головні релігійні терміни в 

нас були ще задовго до християнства, і нова грецька 

віра не змогла їх вилучити із всенародного вжитку й 

замінити новими грецькими. Старі наші релігійні 

терміни набирали нового християнського значення, але 

за формою залишилися незмінними28. Такі лексеми, 
слідом за М. Шанським29 та А. Бурячком30, називаємо 

семантичними церковнослов’янізмами.  

Ми зафіксували 590 слів, які за етимологічними 

словниками походять не з церковнослов’янської, а з 

праслов’янської мови. Проте окремі їхні значення, 

зокрема релігійно-церковного характеру, на наш погляд, 

прийшли з церковнослов’янської мови або за її 

посередництва, а не прямо з праслов’янської. Так, 

лексеми Бог та гріх, у значеннях бог – “згідно з 

політеїстичними віруваннями кожна з кількох або 

багатьох безсмертних істот, наділених надприродною 

могутністю, які зазвичай є предметом поклоніння”31 та 

гріх – “поганий вчинок; те, що не дозволено”, – 

очевидно, й прийшли з праслов’янської мови, як і 
фіксують етимологічні словники. Однак інші значення 

цих лексем: Бог – “бібл. (з вел. літери), Творець і 

Володар Всесвіту, усього сущого, який керує світом”, 

“заст., зображення Бога чи церковних святих; ікони, 

образи”32 та гріх – “рел., порушення релігійно-

моральних догм, настанов та ін.”33, – на нашу думку, 

прийшли за посередництва церковнослов’янської мови. 

Виокремлення таких значень релігійно-церковного 

та біблійного характеру можна простежити в СУМ 20, 

чого не спостерігаємо в попередніх словниках – СУМ 11 

та ВТССУМ. Для залучення біблійної лексики в 
СУМ 20 створено автоматизований конкорданс, 

оснований на цитованому тексті Біблії в перекладі 

І. Огієнка, та комп’ютерну інструментальну 

лексикографічну систему “Біблійний СУМ”, у якій 

представлено біблійну лексику згідно з принципами 

СУМ 20. Це дало змогу ввести значний масив лексики, 

відсутньої в СУМ 11 та ВТССУМ, змінити велику 

кількість дефініцій, доповнити семантичну структуру 

багатьох лексем, значно розширити ілюстративну базу, 

16 Shanskiy N. M. Kurs istorii russkogo yazyka: v 3 t. [Сourse in the history of the Russian language], SPb., 1911–1912, Vol. 2, P. 188 [in 

Russian]. 
17 Mats’ko L. I., Mats’ko O. M., Sydorenko O. M. Stylistyka ukrayins’koyi movy [Stylistics of the Ukrainian language], Kyiv: Vyshcha 

shkola, 2003, P. 114 [in Ukrainian]. 
18 Al’efirenko N. F. “Staroslav’anizmy v leksiko-fraz’eologicheskom kontinuum’e vostochnoslav’anskih yazykov” [Old Slavonic in the 

lexical and phraseological continuum of East Slavic languages], Zbornik Matitse Srpske za slavistiku sv’eska 56–57 (zakl’uchen je 30 de-

cembra 1999) [Collection of Matica srpska for Slavic Studies Volume 56-57 (concluded on December 30, 1999)]: el’ektronsko izdaniye, 

Zayednichki podukhvat Matitse Srpske, Projekta Pastko – Biblioteke srpske culture na Internetu i TIA Yanus, P. 59 [in Bulgarian]. 
19 Yurkovskiy M. “Tserkovnoslavianizmy v yazyk’e Tarasa Shevchenko” [Church Slavicism in the language of Taras Shevchenko], Kirilo-

Metodiyevit’e traditsyi v slav’anskit’e yezytsi: pervy polsko-bolharski sbornik [Cyril and Methodius traditions in the Slavic language: The 

first Polish-Bulgarian collection], Sofiya: Sofiyski un-t “Klim’ent Okhridski”, 1985, P. 295 [in Bulgarian]. 
20 Shanskiy N. M. Kurs istorii russkogo yazyka…, op. cit., Vol. 2, P. 188. 
21 Ponomariv O. D. Stylistyka suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Stylistics of the modern Ukrainian language], Kyiv: Lybid’, 1993, P. 77 [in 

Ukrainian]. 
22 Mats’ko L. I., Mats’ko O. M., Sydorenko O. M. Stylistyka ukrayins’koyi movy…, op. cit., P. 114. 
23 Stamenova A. “Davn’obolhars’ka leksychna spadshchyna v suchasniy ukrayins’kiy movi” [Ancient Bulgarian lexical heritage in the 

modern Ukrainian literary language], Problemy slovyanoznavstva: zbirnyk naukovykh prats’ [Problems of Slavic Studies: a collection of 

scientific papers], Lviv: Vydavnytstvo LNU imeni I. Franka, 2005, Is. 55, P. 230–234 [in Ukrainian]. 
24 Stamenova A. “Deyaki sposterezhennia nad leksychnymy starobolharyzmamy v suchasniy ukrayins’kiy literaturniy movi” [Some obser-

vations on lexical Old Bulgarianisms in the modern Ukrainian literary language], Movoznavstvo: materialy V konhresu Mizhnarodnoyi 

asotsiatsiyi ukrayinistiv: zbirnyk naukovykh statey [Linguistics: materials of the V Congress of the International Association of Ukrainians: 

a collection of scientific articles], Chernivtsi: Ruta, 2003, P. 50–52 [in Ukrainian]. 
25 Moroz T. V., Tarnovets’ka-Tkach L. O. “Do indyvidual’noyi kharakterystyky perekladachiv Yevanheliya u zaluchenni leksychnykh 

dzherel ukrayins’koyi movy (Pylyp Morachevs’kyy, Panteleymon Kulish, Ivan Ohiyenko)” [To the individual characteristics of the trans-

lators of the Gospel in the involvement of lexical sources of the Ukrainian language (Philip Morachevsky, Panteleimon Kulish, Ivan 

Ogienko)], Naukovi zapysky NaUKMA [Proceedings NaUKMA], K.: Vydavnychyy dim “Kyyevo-Mohylians’ka akademiya”, 2006, 

Vol. 60: Filolohichni nauky, P. 23–24, 29, 31–33 [in Ukrainian]. 
26 Moroz T. Leksyka perekladiv knyh Sviatoho Pys’ma u konteksti rozvytku ukrayins’koyi literaturnoyi movy v druhiy polovyni XIX – na 

pochatku XX stolittia [Vocabulary of translations of books of Scripture in the context of the development of the Ukrainian literary lan-

guage in the second half of the nineteenth – early twentieth century], Extended abstract of candidate’s thesis, Chernivtsi: Ruta, 2007, P. 8–

9 [in Ukrainian]. 
27 Yurkovskiy M. “Tserkovnoslavianizmy v yazyk’e Tarasa Shevchenko” [Church Slavicism in the language of Taras Shevchenko], Kirilo-

Metodiyevit’e traditsyi v slav’anskit’e yezytsi: pervy polsko-bolharski sbornik [Cyril and Methodius traditions in the Slavic language: The 

first Polish-Bulgarian collection], Sofiya: Sofiyski un-t “Klim’ent Okhridski”, 1985, P. 295 [in Bulgarian]. 
28 Ohiyenko I. I. Dokhrystyians’ki viruvannia ukrayins’koho narodu [Pre-Christian beliefs of the Ukrainian people], Kyiv: AT “Обеrehy”, 

1992, P. 85 [in Ukrainian]. 
29 Shanskiy N. M. Ocherki po russkomu slovoobrazovaniyu i leksikolohiyi [Essays on Russian word formation and lexicology], Moskva: 

Uchp’edgiz, 1959, P. 185–186 [in Russian]. 
30 Suchasna ukrains’ka literaturna mova, za red. I. K. Bilodida [Modern Ukrainian literary language], K.: Naukova dumka, 1973, P. 123 [in 

Ukrainian]. 
31 Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 20 t., za red. Rusanivs’koho V. M. [Dictionary of the Ukrainian language: in 20 v.], Kyiv: Naukova 

dumka, 2010–2021, Vol. 1, P. 569 [in Ukrainian]. 
32 Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 20 t., za red. Rusanivs’koho V. M…, op. cit., Vol. 1, P. 569 [in Ukrainian]. 
33 Busel V. T. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnjyi ukrayins’koyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian lan-

guage], Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980, P. 198 [in Ukrainian]. 
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якої не було в СУМ 11. 

У передмові до СУМ 20 зазначено, що створення 

“Біблійного СУМ” було непростим завданням, оскільки 

Біблія – це унікальний світ, де відомі нам слова, 

повернуті до системи біблійних тем та ідей, мають 
специфічні значення. І якщо семантику більшості слів 

мови формує найближче текстове оточення 

(словосполучення, речення), то бібліїзми, а серед них і 

церковнослов’янізми, є дуже місткими й 

багатовимірними поняттями, які набувають обертонів 

смислу на тлі всієї текстової структури Святого Письма, 

адже через них отримують мовну реалізацію провідні 

біблійні мотиви й теми. Для правильного 

формулювання тлумачень слів Святого Письма, як 

зауважують укладачі словника, крім знання його тексту, 

потрібна велика кількість теологічних словників, 
енциклопедій, досліджень із герменевтики, екзегетики, 

тематичних біблійних симфоній, коментарів біблійних 

текстів. Адже без спеціальних знань такі біблійні 

поняття, як, наприклад, віра, спасіння, гріх, покаяння, 

святість, праведність, правильно не витлумачиш34. Як 

зазначено в СУМ 20, ці слова, адаптовані мовною 

практикою, набули вже інших значень, які сприймають 

як загальномовні. Наприклад, ключове поняття Біблії – 

віра – у СУМ 20 доповнили таким значенням: Віра – 

3. бібл. Дар Бога людині, завдяки якому встановлюється 

її зв’язок з Богом. // Визнання існування Бога. // Те або 
інше релігійне вчення, віровизнання35, – яке, на нашу 

думку, прийшло з церковнослов’янської мови. 

Ми зафіксували 355 лексем, що своєю семантикою 

позначають різні релігійно-церковні та біблійні поняття 

і які зазначені в словниках церковнослов’янської мови, 

однак етимологічними словниками не зафіксовані як 

такі, що прийшли з церковнослов’янської мови або за її 

посередництва. Звичайно етимологічні словники 

фіксують їх як праслов’янські з походження: блуд 

“невірність Богу” – блѫдъ, Бог – Богъ, божество – 

божество, брат “член релігійного братства” – братъ, 
братія “ченці” – братиѧ, вечерня – вєчєрнѧ, віра – 

вѣра, Вишній “Бог” – Вишній, вінець “корона під час 

обряду вінчання” – вѣнєцъ, віра “визнання існування 

Бога” – вѣра, гасило “щипці для гасіння свічок у 

церкві” – гасило, говіти – говѣти, Господь – Господь, 

гріх – грѣхъ, десятина – десѧтина, дух – духъ, душа – 

дɤша, заутреня – заɤтернѧ, заповідь – заповѣдь, 

кадило – кадило, каятися – каѩтисѧ, купіль – кɤпѣль, 

лик “зображення святого на іконах” – ликъ, лукавий – 

лɤкавый, молебень – молєбєнъ, молитва – молитва, 

мученик – мѫченикъ, небо “місце перебування Бога, 
ангелів” – нєбо, обіт – обѣтъ, образ “ікона” – образъ, 

палиця “частина облачення вищого духівництва” – 

палица, папереть – папереть, патериця – патєрицы, 

пекло – пєкло, плащаниця – плащаница, подвижник – 

подвижникъ, посох – посохъ, притвор – притворъ, 

проповідь – проповідь, Отець – Отецъ, риза – риза, 

рай – рай, рака – рака, святці – свѧтцы, служебник – 

служебникъ, старець “літній монах, пустельник” – 

старєцъ, страсть “вечірнє богослужіння” – страсть, 

таїнство – таинство, Творець – Творецъ, требник – 
требникъ, утреня – ѹтреня, чаша “потир” – чаша, 

чернець – чєрнєцъ, юродивий – юродивый та ін. 

Серед аналізованих слів засвідчено 235 лексем, що 

описують різні нецерковні поняття, часто вживані в 

біблійному тексті й зафіксовані словниками 

церковнослов’янської мови. З прийняттям християнства, 

на нашу думку, вони могли прийти в літературно-

писемну мову Київської Русі не прямо з праслов’янської 

мови, як свідчать етимологічні словники, а через 

церковнослов’янську: вергати – вєргати, ветхий – 

вєтхій, витія “оратор” – витіѧ, всує – всɤє, гординя – 
гордынѧ, даяння “пожертва” – даѩниѥ, дерзати – 

дерзаю, десниця – десницѧ, дерзати – дєрзати, десниця 

– дєсница, досаждати – досаждати, живіт “життя” – 

животъ, житіє – житіє, зело – зѣло, зріти “бачити” – 

зрѣти, лжа – лжа, ліпота – лѣпота, мзда – мзда, 

милость – милость, місто “ніби, наче, немов” – мѣсто, 

мста – мста, нагий – нагій, нищий “бідний” – нищий, 

обличитель – обличитель, облобизати – облобызати, 

одіяння – одѣѧніє, одр – одръ, оний – онъ, она, оно, 

паки – паки, перса, перси – перси, перст – перстъ, 

персть – персть, плоть – плоть, почтити – почтити, 
прісно “вічно, завжди” – присно, ректи – ректи, 

смиренний – смирєнный, судія – сɤдїѧ, суєта – суєта, 

твар – тварь, твердь – твердь, уста – ѹста, утроба – 

ѹтроба, хоругва – хорɤгвъ, хула – хɤла, царствіє – 

цартствїє, чадо – чадо, червлений – чєрвленый, яко – 

ѧко та ін. 

Зауважимо, що Л. Булаховський пише про 

належність до церковнослов’янської мови віддієслівних 

слів, що закінчуються на -вергати / -вергнути: 

відвергати / відвергнути36, В. Німчук елемент слова 

присно- вважає церковнослов’янським37. 
Отже, семантичні церковнослов’янізми – це слова, 

що прийшли з праслов’янської мови й існували до кінця 

Х ст. з певними значеннями, а з прийняттям 

християнства завдяки церковнослов’янській мові 

набули дещо іншого змісту або інших семантичних 

відтінків, наприклад, лексема Бог набула відтінку, 

властивого християнській церкві – як єдиний Бог 

Всесвіту38, заповідь – “рел., біблійний або євангельський 

вислів-наказ, вислів повчання морально-побутового 

характеру”39, купіль – “церк., посудина з водою, в яку 

опускають дитину при церковному обряді хрещення”40, 
молитися – “звертатися до Бога, до святих з проханням, 

подякою; показувати слова молитви”41, образ (мн. 

образи́) – “те саме, що ікона”42, отець – “церк., титул 

служителів культу, а також форма звертання до них”43. 

Окремі значення слів варто було б внести до 

34 Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 20 t., za red. Rusanivs’koho V. M…, op. cit., Vol. 1, P. 26 [in Ukrainian]. 
35 Ibidem. 
36 Bulakhovs’kyy L. A. “Ukrayins’ka mova” [Ukrainian language], Vybrani pratsi: v 5 t. [Selected works: in 5 vol.], Kyiv: Naukova 

dumka, 1977, Vol. 2, P. 434 [in Ukrainian]. 
37 Nimchuk V. V. “Ivan Pul’uy – pershyy perekladach molytov suchasnoyu ukrayins’koyu movoyu” [Ivan Pulyuy is the first translator of 

prayers in modern Ukrainian], Bibliya i kul’tura: zbirnyk naukovykh statey, za red. A. Ye. N’amtsu [The Bible and Culture: a collection of 

scientific articles, ed. A. Ye. Niamtsu], Chernivtsi: Ruta, 2000, Is. 1, P. 177 [in Ukrainian]. 
38 Busel V. T. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnjyi ukrayins’koyi movy …, op. cit., P. 58. 
39 Ibidem, P. 320. 
40 Ibidem, P. 473. 
41 Ibidem, P. 537. 
42 Ibidem, P. 648. 
43 Ibidem, P. 689. 
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тлумачних словників української мови. Так, вважаємо, 

що семантика лексичної одиниці братство, наявна в 

словнику Г. Дяченка як “собраніе или союзъ братій, 

особенно общество монашуствующихъ”44 і відсутня в 

усіх сучасних словниках української мови, властива цій 
лексемі й на синхронному зрізі. Подібна ситуація і з 

калькованим словом буття, яке в сучасній мові теж має 

значення: “Бытіє – названіє первой книги Бытія”45. 

Отже, у словниках сучасної української мови існує 

чимало слів з релігійно-церковною семантикою, що 

походять з праслов’янської мови. На нашу думку, слова 

з праслов’янської мови набули релігійно-церковного 

значення вже в церковнослов’янській мові, зважаючи на 

те, що ці запозичення, очевидно, призначалися 

насамперед для використання їх у церковній сфері. 

Стосовно лексем з нецерковними значеннями, думаємо, 
що вони утвердилися саме завдяки 

церковнослов’янській мові, оскільки всі вони широко 

використовувані в біблійних текстах і зафіксовані 

словниками церковнослов’янської мови. 

Висновки та перспективи майбутніх досліджень. 

Отже, входження церковнослов’янізмів у лексичну 

систему сучасної української мови є наслідком складних 

процесів міжмовної взаємодії, які тривали на 

українських землях ще від часів Київської Русі. 

Церковнослов’янські запозичення адаптувалися до 

фонетико-граматичної та семантико-словотвірної 
системи української мови. 

Зазначимо, що вплив церковнослов’янської мови на 

українську відбувався постійно, хоч і мав 

функціонально вибірковий характер. Відносини між 

церковнослов’янською та українською мовами сприяли 

швидкому поширенню церковнослов’янізмів на теренах 

сучасної України. 

Церковнослов’янська лексика, за етимологічними 

словниками, потрапляла в українську мову різними 

шляхами: прямо з церковнослов’янської мови або через 

літературно-писемну мову періоду Київської Русі, 

запозичувалася з церковнослов’янської мови за 

посередництва інших мов – через російську, чеську та 

словацьку, або, навпаки, запозичувалася з інших мов – з 

грецької, латинської, тюркської, гебрайської, польської 

– за посередництва церковнослов’янської.  
За нашими спостереженнями, чимало значень і 

релігійно-церковних (відпущення – “церк., прощення 

гріхів”, віра – “рел., визнання існування Бога, 

переконання в реальному існуванні чогось 

надприродного”), і нерелігійних (всує – “ц.-с., марно, 

даремно”, десниця – “заст., книжн., уроч., права рука, а 

також рука взагалі”, житіє – “2. ірон., рідко, життя” 

та ін.), очевидно прийшли в українську мову через 

церковнослов’янську, а не прямо з праслов’янської, як 

це фіксують етимологічні словники. Такі слова й 

називаємо семантичними церковнослов’янізмами.  
Перспективу дослідження бачимо у вивченні 

функціонування церковнослов’янізмів на матеріалі 

текстів різних стилів, а також у дослідженні впливу 

церковнослов’янської мови на українську у сфері 

морфології та синтаксису. 
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Natalia Rusnak. Ontological status of borrowed names in the Ukrainian language. The basic dichotomy of 

ethnolinguistics language – culture involves the study of borrowed names that illustrate not only interlingual relations but also 

the historical progress of the nation. However, borrowed words are a linguistic reality that needs ontological comprehension. The 

purpose of the study is to analyze the linguistic status of borrowed names, such as: neologisms, exoticisms, barbarisms, 

makronіsms. Research methods. In the article as the main general scientific methods of analysis and synthesis are used, as well as 

linguistic – descriptive, structural and comparative and historical methods. Some borrowed words entered the literary language with a 

new meaning, as a result of semantic word formation “returned” words, so-called semantic neologisms: планшет, гімназія, 

ліцей, саркофаг, іконка, піраміда, хайп, ребрендинг, аватар. Currently, the Ukrainian language has a large number of 

borrowed words, mostly from English. Among them are the names of the person: бекпекер, грумер, хедлайнер, пранкер, 

хайкер, хейтер, аб’юзер, фоловер, юзер, стейкхолдер; words to denote abstract concepts: консьюмеризм,  райдер, рейдер, 

тролінг, флейм, коучинг, булінг, мобінг, дисклеймер, дауншифтинг, бекстейдж,  трейнсерфінг,  харасмент,  чайлдфрі. 

As a result of active use, many Englishisms lost the aura of “novelty” and became active in the Ukrainian lexicon: менеджмент, 

кліпмайкер, спонсор, логістика, масмедіа, саміт, екзитпол, електорат, екстрадиція, файл, твітер, хакер, фейк, блог, 

хештег, флаєр, ґаджет, брейкданс, фаєр шоу, хай-тек. Conclusions. Thus, the ontological status of borrowed names is 

determined by two factors – social and cultural. The social factor of this part of vocabulary causes the separation of a new branch 

of linguistics – neology, includes the question of the culture of Ukrainian speech. The culturological factor (intersection of 

national cultures) determines the status of borrowed names such as exoticisms, barbarisms and makronisms . There is a short line 

between exoticisms and barbarisms (transliterated). Transliterated barbarisms are included in youth speech, professional speech 

(fashion industry), untranslated – a feature of fiction. 

Keywords: borrowed names, neologisms, exoticisms, barbarisms, makronіsms, ethnolinguistics. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Засаднича дихотомія етнолінгвістики мова 

– культура передбачає дослідження запозичених назв, 

які ілюструють не тільки міжмовні стосунки, але й 
історичний поступ нації. Так, Е.Сепір стверджував: 

“Найпростішим видом впливу однієї мови на іншу є 

запозичення…кожна нова культурна хвиля приносить із 

собою лексичні запозичення… Вивчення запозичених 

слів може слугувати коментарем до історії 

культури…”1. Свого часу Я. Грімм романтично 

схарактеризував інформативну значущість мови, пор.: 

“Існує більш живе свідоцтво про народи, ніж кості, 

зброя і могили; це – мова”. Суголосну думку щодо 

територіального різновиду національної мови – 

діалектної мови – висловив К. Герман, пор.: “Діалектні 
особливості є живими свідками історії мови, часто більш 

переконливими, красномовнішими, ніж могили, кістки і 

зброя”2. 

Проте запозичені слова – лінгвістична реальність, 

яка потребує онтологічного осмислення. Мета 

дослідження – проаналізувати лінгвальний статус 

запозичених назв, як-от: неологізми, екзотизми, 

варваризми, макаронізми.   

У статті використано загальнонаукові методи 
аналізу й синтезу, а також лінгвістичні – описовий, 

структурний, порівняльно-історичний. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Динамічні процеси, пов’язані із запозиченими назвами, в 

українській мові вивчали Г. Гайдученко, Є. Карпіловська, 

Л. Кислюк, Н. Клименко, О. Костів, М. Кочерган, 

О. Стишов, Л. Струганець, О. Ткаченко та ін. На 

культурологічний аспект запозичених слів звертали увагу: 

С. Єрмоленко, С. Бибик, Т. Головач, Л. Архипенко, 

В. Ваніна , Т. Вєрєніч, І. Воронкова, К. Єгорова, 

Т. Єфіменко, Л. Єфремов, Ю. Зацний, Р. Зорівчак, 
Т. Зюріна, Є. Марінова, І. Мозова та ін. Проте як 

цілісність цей прошарок гетерогенної лексики ще не 

піддавався аналізу, що і визначає актуальність 

наукової роботи. 

1 Syepir E. Yazyk. Vvedenie v izuchenie rechi [Language. Introduction to the study of speech], Moskva; Lenynhrad: Hosudarstvennoe 

sotsyalno-ekonomycheskoe izdatelstvo, 1934, P. 153 [ in Russian]. 
2 Herman K. F. Ukrainski hovirky Pivnichnoi Bukovyny v istorychnomu ta linhvoheohrafichnomu aspekti: fonetyka, fonolohiia: 

monohrafiia [Ukrainian dialects of Northern Bukovina in the historical and linguistic-geographical aspect: phonetics, phonology: 

monograph], Chernivtsi: Ruta, 1995, P.7 [in Ukrainian]. 

https://mail.google.com/mail/data/u/2/
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Виклад основного матеріалу. Запозичення 

тривають упродовж розвитку етносу. Багато 

запозичених слів стали настільки звичними для нас, що 

вже не відчувається їхнє чужомовне походження 

(повидло, диван, футбол), а інші навіть не 
пристосувалися до законів української граматики 

(трюмо, жалюзі, лібрето). 

Онтологічний статус запозичених назв визначають 

два чинники – соціальний та культурологічний.  

Певний час запозичені слова мають статус 

неологізмів, належачи до пасивного складу мови. 

Сучасний стан розвитку України, глобалізаційні 

процеси у світі спричиняють велику кількість нових слів 

в українській мові. У мовознавстві виокремилась галузь 

знань – неологія, яка досліджує слова, що недавно 

потрапили в мову. Актуальна проблема у лінгвістиці – 
динамічні процеси у мовній системі. 

Деякі запозичені слова увійшли до літературної 

мови з новим значенням, внаслідок семантичного 

словотвору “повернулися” слова, т. зв семантичні 

неологізми: напр.,  планшет (фр.) “1) геод. дошка з 

натягнутим на неї папером, на який наносять план 

місцевості під час знімання; 2) геод. план місцевості, 

одержуваний під час знімання; 3) пласка сумка з 

прозорим боком для карти”3 –  планшет “ґаджет”; 

гімназія (гр.) “у царській  Росії та деяких зарубіжних 

країнах – середній загальноосвітній навчальний заклад”4 
– гімназія “в Україні – заклад середньої освіти ІІ 

ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу), що 

забезпечує базову середню освіту);  ліцей (гр.) “у 

царській Росії – середній, іноді вищий чоловічий 

учбовий заклад для привілейованих верств населення; 2) 

у деяких країнах Західної Європи середній, іноді вищий 

учбовий заклад”5 – ліцей “в Україні – заклад середньої 

освіти ІІІ ступеня (або структурний підрозділ іншого 

закладу освіти), що забезпечує профільну середню 

освіту”; саркофаг (гр.) “оздоблена труна (звичайно 

кам’яна), невелика гробниця, а також кам’яний 
надгробок у вигляді труни (перев. у давніх народів)”6 – 

саркофаг  “укриття атомного реактора на 

Чорнобильській АЕС”; іконка – зменш. до ікона  (гр.) –  

іконка “фотографія в соціальних мережах”; піраміда 

(гр.) “1) велика кам’яна споруда з чотирикутною 

основою і трикутними боковими поверхнями, які 

утворюють на вершині будівлі гострий кут, що служила 

гробницею фараонів у стародавньому Єгипті; 2) 

многогранник, основа якого – многокутник, а бічні грані 

– трикутники, що мають спільну вершину; 3) предмет, 

що має широку основу і звужується догори”7 – піраміда  
“фінансова афера”; хайп (абревіатура від англ. HYIP – 

High Yield Investment Program) “вид фінансового 

інтернет-шахрайства, що ґрунтується на фінансовій 

піраміді, високоприбуткова інвестиційна програма з 

високими процентними ставками від 5 % до 60 % і 

більше на місяць” – хайп  “посилена увага до чогось, 

захват, інтерес, галас; ребрендинг (англ.) 

“активна маркетингова стратегія, що полягає у 

зміні бренду або назви, логотипу, слогану” – ребрендинг 

“про зміну суспільно-політичного вектору”; 

аватар “генетично спроєктовані  особи, гібрид наві і 

людей із одноіменного американського науково-

фантастичного фільму 2009 р. сценариста и 

режисера Джеймса Кемерона” – аватар “графічне 

зображення (картинка. фотографія), яке репрезентує 

користувача сайту, форуму, вебсервісу, мережевої гри, 
обирається користувачем самостійно або надається 

автоматично системою після реєстрації”. 

Наразі в українській мові є велика кількість 

запозичених слів, переважно з англійської мови. З-

поміж англіцизмів назви на позначення абстрактних 

понять: консьюмеризм – боротьба споживачів за якість 

товарів і послуг; райдер – вимоги артиста до 

організаторів заходу; рейдер – захоплення підприємств; 

тролінг – провокаційна поведінка особи з метою 

викликати конфлікт між учасниками спілкування; флуд 

– марнослів’я, повідомлення в інтернет-форумах і чатах, 
яке займає великі обсяги і не містить нової чи корисної 

інформації; флейм – словесна війна, емоційне доведення 

власної позиції, часто з використанням образ; коучинг – 

тренування, інструктаж; один з напрямів сучасного 

психологічного й бізнес-консультування; дедлайн – 

крайній термін виконання завдань; булінг – цькування; 

мобінг – цькування або емоційне насильство у 

колективі; дисклеймер – письмова відмова від 

відповідальності за можливі деліктні наслідки певного 

вчинку того, хто заявив про дану відмову; дауншифтинг 

– життєва філософія “життя заради себе” (її 
прихильники відмовляються від загальноприйнятих 

вигод, орієнтуючись на особисті зацікавлення чи 

інтереси своєї родини); бекстейдж – процес, який 

відбувається за кулісами, до виступу і під час нього; 

трейнсерфінг – екстремальне катання зовні на 

пасажирських та товарних поїздах; харасмент – 

докучання, сексуальні натяки, дії, що зневажають 

моральні принципи іншої людини; чайлдфрі – 

субкультура та ідеологія, свідоме небажання мати дітей 

попри таку фізіологічну можливість; газлайтинг – 

форма психологічної маніпуляції, мета якої змусити 
жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття 

дійсності; рекрутинг – підбір персоналу в штат 

компанії; мем – одиниця значущої для культури 

інформації тощо; слова на позначення особи 

(здебільшого слова із суфіксом -ер-): бекпекер – піший 

турист; лузер – невдаха; догхантер – особа, яка винищує 

собак; бодігард – охоронець; марчендайзер – особа, що 

контролює наявність всього асортименту компанії на 

полицях магазину і розташування товарів або 

рекламних матеріалів про них; супервайзер – спеціаліст, 

який контролює поточну роботу підпорядкованої йому 
групи співробітників; стюарт – особа, що спостерігає 

за порядком на стадіоні; грумер – собачий перукар; 

хедлайнер – учасник концерту, форуму, який найбільше 

привертає увагу публіки, його ім’я стоїть у заголовку 

афіші; пранкер – телефонний хуліган; хайкер – турист, 

який подорожує пішки; хейтер – ненависник, аб’юзер – 

людина, яка тисне на свою жертву (родич, колега на 

роботі); фоловер –  користувач соцмережі, що слідкує за 

оновленням статусу чи новинною стрічкою іншого 

користувача; юзер – користувач комп’ютера, 

стейкхолдер – роботодавець та ін.  

3 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vol.], Kyiv, 1970‒1980, Vol. 6, P. 564 [in Ukrainian]. 
4 Ibidem, V. 2, P. 71. 
5 Ibidem, V. 4, P. 533. 
6 Ibidem, V. 9, P. 59. 
7 Ibidem, V. 6, P. 538. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
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Вважаємо, що багато англіцизмів внаслідок 

активного використання втратили ореол “новизни” і 

перейшли до активного складу українського лексикону: 

менеджмент, кліпмайкер, спонсор, логістика, масмедіа, 

саміт, екзитпол, електорат, екстрадиція, файл, 
твітер, хакер, фейк, блог, хештег, флаєр, ґаджет, 

брейкданс, фаєр шоу, хай-тек, сингл, саунтрек, кежуал 

тощо. 

У 2020–2021 рр. найбільш популярними словами 

були локдаун –  карантин, диджиталізація – 

оцифрування, рітейлер – роздрібний торговець. 

Засилля запозичених слів зумовлює пуристичні 

тенденції в засобах масової комунікації, напр.: водограй 

замість фонтан, гвинтокрил – вертоліт, славень – гімн, 

троща – аварія, хитавиця – землетрус, летовище – 

аеропорт, світлограй – петарда, трус – обшук, наклад – 
тираж.   

Культурологічний чинник (перетин культур) 

зумовлює статус запозичених назв як екзотизмів, 

варваризмів, макаронізмів.  

Екзотизми – назви, які позначають реалії чужої 

культури. Екзотизм, або ксенонім (від гр. exōtikos 

“чужий, іноземний”), – “слово або вислів, запозичені з 

маловідомої, найчастіше неєвропейської мови і вживані 

для надання мові особливого колориту. З утратою 

етнічної ізольованості екзотизм стає звичайним 

іншомовним запозиченням”8.  
Найвищий титул монарха в країнах Сходу 

позначають слова султан, падишах, хан. З-поміж 

урядовців країн Близького й Середнього Сходу 

найвищий ранг посідає візир. Візир – слово арабського 

походження, у мусульманських країнах – титул 

міністрів та вищих урядників; великий візир – глава 

уряду султанської Туреччини до 1922 р.  

Паша (скорочене від перського падишах) –  

почесний титул найвищих військових і цивільних 

урядовців в Османській імперії, султанській Туреччині, 

Єгипті і деяких інших мусульманських країнах (зберігся 
донині в Йорданії, Лівії та Судані).  

Слово ага “титул поміщика, начальника, старшини 

в Туреччині, Ірані, Азербайджані та інших країнах”9, 

первісно “старший брат”10.  

Релігійну гілку влади в країнах Сходу 

репрезентують улеми (ар.), мусульманські богослови і 

правознавці у країнах ісламу.  

Каральні функції у Туреччині виконували яничари 

(букв. з тур. нове військо) “у султанській Туреччині – 

солдати регулярної піхоти, створеної в XIV ст. з 

військовополонених, а також християн, обернених у 

мусульманство”11; це – привілейована піхота у 

султанській Туреччині (до 1826 р.), яка виконувала 

поліцейські та каральні функції.  
За словом гарем закріпилося два значення: 

“1) жіноче приміщення у будинку багатих мусульман, 

харем, жіночі покої; 2) перен. мешканки цього 

приміщення, жінки багатого мусульманина”12, гарем 

походить від ар. harem “заборонне; священне; храм; 

дружина”13. 

Слово одаліска “служниця або наложниця в гаремі; 

підложниця”14 запозичене з французької мови, походить 

від турецького odalik “служниця”, букв. “призначена 

для кімнати”, пов’язаного з oda “кімната”15.  

Лексема сераль позначає “у країнах Сходу – палац і 
його внутрішні покої;  жіноча половина у палаці, 

будинку; гарем”16. Слово, запозичене через французьку 

мову з турецької “дім, палац”17, на слов’янському 

мовному ґрунті “перетворилося” у сарай “господарське 

приміщення для зберігання різного майна”18. 

Лексема мінарет “висока башта при мечеті, з якої 

муедзин скликає мусульман на молитву; вежа”19 зазнала 

семантичних змін порівняно з мовою-джерелом; слово 

запозичене через німецьку з арабської manăre “маяк” 

внаслідок подібності з мінаретом20.   

З-поміж атрибутів національного одягу 
ідентифікувальну функцію відіграють головні убори. 

Напр., необхідним елементом чоловічого і жіночого 

національного костюма південно-східних народів є 

феска “шапочка, звичайно червона, у формі зрізаного 

конуса з китицею; чоловічий головний убір такого 

зразка – належність національного костюма в деяких 

східних країнах; те саме феса”21. Лексема турецького 

походження фес (назва за містом Фес у Марокко)22 

позначає важливий елемент і сербського (слов’янського) 

одягу. Слово фес побутувало на Буковині, зареєстроване у 

с. Малятинці Кіцманського р-ну зі значенням “жіночий 
очіпок, на який заміжні жінки пов’язували хустку”.  

Вважаємо, що екзотизми наявні в різних сферах 

культури (різних тематичних групах лексики), напр., 

грошові одиниці: соль – грошова одиниця Перу, що 

дорівнює 100 сентаво; абстрактні поняття, звичаї: адат 

(ар.) – неписаний закон, звичай у народів, що вірять в 

іслам, розглядається як доповнення до шаріату; аграже 

(фр.) – учений ступінь у Франції, який дає право 

викладати в ліцеях та на гуманітарних факультетах; 

8 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: the terminology encyclopedia], Poltava: 

Dovkillia-K, 2006, P. 170 [in Ukrainian]. 
9 Novyi tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language], za red. V.Iaremenka,  

O. Slipushko, Kyiv: Vydavnytstvo "Akonit", 2001, Vol. 1, P. 16 [in Ukrainian]. 
10 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy [Etymological dictionary of Ukrainian language], K.: Nauk. dumka, 1982 – 2012,  

Vol. I, P. 44 [in Ukrainian]. 
11 Novyi tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., V. 3, P. 857.  
12 Ibidem, V. 1, P. 413. 
13 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., V. 1, P. 474. 
14 Novyi tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., V. 2, P. 435. 
15 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., V. 4, P. 158. 
16 Novyi tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., V. 3, P. 263. 
17 Fasmer M. Etimolohicheskyi slovar russkoho yazyka. V 4 tom. [Etymological dictionary of the Russian language. In 4 vol.], per. s 

nem. i dop. O. N. Trubachova; red. B.A. Larina, M.: Progress, 1964–1973, V. 3, P. 560 [in Russian]. 
18 Novyi tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., V. 3, P. 241. 
19 Ibidem, V. 2, P. 197. 
20 Fasmer M. Etimolohicheskyi slovar russkoho yazyka…, op. cit., V. 2, P. 623. 
21 Novyi tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., V. 3, P. 653. 
22 Fasmer M. Etimolohicheskyi slovar russkoho yazyka…, op. cit., V. 4, P. 191. 



91                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Rusnak N. Ontological status of borrowed names in the Ukrainian language... 

корида (ісп.) – бій на арені піших і кінних (тореодорів) 

з биками; кароші  – у Японії смерть від напруженої 

роботи; одяг: сарі (хінді) – жіночий одяг у Індії у 

вигляді куска тканини 5–7 метрів, що обертається 

навколо тіла і перекидається через плече; кімоно – 
японський чоловічий і жіночий одяг типу халату з 

широкими рукавами; назви осіб: гейша (яп.) – жінка, що 

знає музику, танці, уміє вести світську бесіду, її часто 

запрошують в ролі гостинної господині на прийоми; 

куртизанка (фр.) – заст. жінка легкої поведінки у 

вищих колах; мулла (ар.) – служитель культу в 

мусульман; мулат (ісп.) – потомок від змішаного 

шлюбу білих і афроамериканців; чаро – ковбой у 

Мексиці; самурай – член привілейованого військового 

стану в Японії; бурмеша  – в Албанії жінка, яка виконує 

функцію чоловіка (схожа зовні на чоловіка, одягається 
як чоловік, не має права виходити заміж, піклується про 

родину; їжі: хаукарль – ісландський делікатес, панацея 

від хвороб, маленький шматок полярної акули, який 

погано пахне, оскільки просякнутий її випорожненнями 

та ін. 

До екзотизмів близькі варваризми (від гр. 

barbarismos) – іншомовні слова або вирази, які ще не 

засвоєні мовою; варваризми “використовуються для 

опису звичаїв, побуту, реалій іншого народу”23. 

Варваризми можуть бути як транслітеровані, так і 

нетранслітеровані. 
Нетривку межу між екзотизмами та 

транслітерованими варваризмами ілюструє, наприклад, 

лексема кагал, яка відтворює елемент єврейської 

культури. Кагал (дав.-євр.) – єврейська громада і 

система управління в країнах Східної Європи, що 

існувала з ХІІІ до ХІХ ст. Єврейську громаду відзначає 

передовсім взаємодопомога. Слово входить до сталого 

словосполучення, поширеного на Буковині, іти до 

кагалу “спільно виконувати роботу”.  

Транслітеровані варваризми функціонують у 

молодіжному сленгу: пейджер, хакер, фейс, паті, 
мажор, спіч, гуд, окей, кіпіш, гуд бай, оревідерче, 

професійному (фешен індустрія) мовленні: тотал лук, 

секонд хенд, хенд мейк, маст хев тощо. З-поміж 

варваризмів чимало вигуків: упс, ой-ля-ля, вайльо, мерсі, 

чао, гуд бай, бай-бай, дзінькую, мулцумеск. 

Законодавчий орган кожної держави має свою 

назву. В інших мовах ці слова можна вважати 

варваризмами, напр.: кортес (Іспанія), конгрес (США), 

фолькетинг (Данія), альтинг (Ісландія), стортинг 

(Норвегія), ріксдаг (Швеція), сейм (Польща, Латвія, 

Литва), кнесет (Ізраїль), сабор (Хорватія), скупщина 
(Сербія), меджліс (Крим), хурал (Монголія), рейхстаг 

(Германія до 1945 р), бундестаг (Германія). 

Нетранслітеровані варваризми притаманні 

художньому мовленню. Леся Українка для реалізації 

творчого кредо використовує назву квітки – 

нетранслітерований варваризм Saxifraga, пропонуючи 

його відповідник – оказіоналізм ломикамінь: На 

гострому, сірому камені блиснуло щось, наче пломінь: / 

Квітка велика, хороші, свіжі пелюстки розкрила, / І 

краплі роси самоцвітом блищали на дні. Камінь пробила 

вона, той камінь, що все переміг, / Що задавив і могутні 

дуби, /І терни непокірні. / Квітку ту вчені люди зовуть 

Saxifraga? / Нам, поетам, годиться назвати її 

ломикамінь / І шанувать її більше від пишного лавра24.  

У творах О. Кобилянської також фіксуємо 

варваризми, напр.: Тепер осінь, парк майже порожній, а 
тих кілька припадкових гостей, що являються в нім ще 

десь-не-десь, то ще не товариство, котре спонукало б 

молоду даму ходити самітно на прохід. Принаймні наше 

німецьке жіноцтво найшло б се extra-vagant. [фр. 

екстаравагентним, незвичайним]25. 

Вважаємо, що до нетранслітерованих варваризмів 

можна віднести латинські вирази, які стали 

прецедентними, вислови, добре відомі суспільству, 

напр.: Ab ovo (букв. від яйця) – від самого початку; 

Absens carens (букв. відсутній втрачає) – відсутній сам 

собі шкодить; A casu ad casum – від випадку до випадку; 
Ad patres (букв. до предків) – померти; Advocatus diaboli 

(букв. адвокат диявола) – завзятий обвинувач; також у 

католицизмі під час процесу канонізації святого 

“адвокатом диявола” називали відповідача, який збирав 

докази проти канонізації; Agnys Tei – Божий посланець; 

Alter ego (букв. друге “я”) – найближчий друг; дуже 

подібний на когось; Amicus Plato, sed magis amica (est) 

veritas – Платон – друг, але істина – більший друг 

(Аммоній Сакс (IV ст. до н. е.), біограф Аристотеля); 

Amor omnia vincit – любов усе здолає (Вергілій); Aurea 

mediocritas (букв. золота середина) – про думки або 
поведінку людини, яка уникає труднощів, віддає 

перевагу поміркованості; зазвичай вираз вживають 

іронічно (Горацій); Aut caesar, aut nihil – (букв. або 

Цезар, або ніщо) – все або нічого; або пан, або пропав; 

Cogito ergo sum – я мислю, отже я існую (Рене Декарт); 

Cognosce te ipsum – пізнай самого себе; De jure – 

юридично, в принципі; De facto – фактично, на 

практиці; Modus vivendi – спосіб життя; Nota bene – 

зверни увагу; O sancta samplicitas – о, свята простота! 

Ora et labora – молись і працюй; Panem et circenses – 

“Хліба та видовищ!”; Perpetuum Mobile – вічний двигун; 
Tabula rasa – чиста дошка; Terra incognita – невідома 

земля; Ubi Concordia, ibi Victoria – де згода, там і 

перемога та ін. 

До варваризмів близькі так звані етнолексеми – 

звороти, слова, характерні для певного етносу. Побутові 

відносини з єврейським етносом у мовленні українців 

спричинили мовні одиниці: цимес – смачно; Азохен вей! 

– Ой-ой-ой!; Шлімазл! – повне щастя; Вейзмир! – Боже 

мій! Горе!; Ой-вей! – О горе!; Шикер ви аа гой! – дуже 

п’яний; цорес (цурес) – нещастя. 

Перетин культур різних націй ілюструють 
фразеологізми, до яких входять етноніми, напр.: 

крутить як циган кіньми – хитрує; руський місяць – 

довго; збиратися, як жид на войну / як жиди з-за моря – 

довго збиратися; піти по-англійськи (англ. to take a 

French leave) – піти не прощаючись. 

До екзотизмів та варваризмів близькі макаронізми 

– слова або вирази іншої мови, механічно перенесені, 

нерідко викривлені (термін за назвою італійської опери 

“Maccaronea”, де вперше застосований цей прийом для 

створення комічного ефекту. Термін макаронічний 

стиль уперше використав падуанець Тіфі дель Одасі в 

23 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia…, op. cit., P. 56.   
24 Lesia Ukrainka. Tvory v dvokh tomakh. T. 2. [Art works in 2 vol. Vol. 2], K.: Nauk. dumka, 1987, P. 122 [ in Ukrainian]. 
25 Kobylianska O. Povisti. Opovidannia. Novely [Stories. Short stories. Novels], vstup. st., uporiad. i prym. F. P. Pohrebennyka, K.: Nauk. 

dumka, 1988. P. 147 [in Ukrainian]. 
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жартівливому підзаголовку Carmen macaronicum. 

Макаронічний (про стиль) – який характеризується 

надмірним вживанням іноземних форм і слів, слово 

макаронічний пов’язане з maccheroni “макарони”. 

Макаронічний стиль характерний для поеми 
І. Котляревсткого “Енеїда”, напр.: Еней, к добру з 

натури склонний,/Сказав послам латинським так: /     

Латину рекс єсть невгомонний, /А Турнус пессімус 

дурак. 

Макаронізми використовують письменники для 

створення комічного ефекту. Так, у художньому 

мовленні С. Воробкевича натрапляємо на вираз фляшка 

з подкріпленнєм – переінакшення під впливом 

москвофільських ідей: Старий Андрій харив, наскільки 

дозволяли старі кості, кімнату пана Олімпія, приносив 

обід чорт знає з якої кухні, старався, щоби фляшка з 

подкріпленнєм не була порожня . Іронічний ефект 

створює оригінальне означення-макаронізм екстра 

фейн (німецький вислів відтворений слов’янськими 

літерами) до слова горілочка із демінутивним суфіксом: 

Була ж то горілочка екстра фейн (нім. особливо 

добряча) під тим когутиком . 

У буковинських говірках на засадах макаронічного 

стилю утворені фраземи і паремії: Великий пурец (євр. 

пан). Спуне (рум. говорити) конкретно. Здоймати 

рейвах (євр. галас). Куцит (рум. ніж) – той, шо біду 

пацúт. Штів (рум. знати) за стів, а з-за стола ну штів. 
Висновки. Отже, онтологічний статус  запозичених 

назв зумовлюють два чинники – соціальний та 

культурологічний. Соціальний чинник спричиняє 

виокремлення нової галузі мовознавства – неології, 

уналежнює питання культури українського мовлення. 

Культурологічний чинник (перетин національних 

культур) визначає статус запозичених назв як 
екзотизмів, варваризмів та макаронізмів. Між 

екзотизмами та варваризмами (транслітерованими) 

нетривка межа. Транслітеровані варваризми входять до 

молодіжного мовлення, професійного (фешен індустрії), 

нетранслітеровані – ознака художньої літератури. 

Макаронізми мовці використовують для створення 

іронічно-гумористичного (комічного) ефекту.  
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 Rusnak Yulia. Structure and semantics of phraseological units with the supporting word-somatism in the Ol-

ga Kobylyanska’s artistic discourse. Phraseological units reflect the special worldview of each nation, its psychology and th-

thinking. Phraseologisms usually express the language of the author, give it uniqueness, even charm. The purpose of the article 

is to analyze the structure and semantics of phraseological units, which include somatisms, in the artistic discourse of 

O. Kobylyanska, to compare these language units with literary counterparts. The relevance of the article is determined by the 

need of further in-depth study of Olga Kobylyanskaya idiostyle in order to form a cognitive-pragmatic conception of the writer's 

artistic discourse. The novelty of scientific research is due to the fact that the structure and semantics of phraseologisms with the 

basic word-somatism in the artistic discourse of O. Kobylyanska have not yet been the subject of in-depth research. Research 

methods. In the article as the main general scientific methods of analysis and synthesis are used, as well as linguistic – de-

tive, structural and comparative and historical methods. Conclusions. In O. Kobylyanska's artistic discourse  phraseological units 

with somatisms hand and its parts (fist, elbow), leg and part of the face or head (face, mouth, tongue, eyes, teeth, hair) most often 

occur. In the artistic works of the Bukovinian writer we record two groups of phraseological units with the basic word-somatism. 

The first group includes those that correspond to the literary language, recorded in the Dictionary of Phraseologisms of the Uk-

Ukrainian language (права рука, дерти носа, мати в руках). The second group includes phraseologisms that have undergone 

various modifications, mainly due to the author's creativity, such as: changes of cases, word order, replacement of one verb with 

another, similar in meaning, including dialectisms, which adds special color to the language of Bukovinian writer (кулаки гриз-

ти, отворяти уста, кров у лице бухнула).  

Key words: artistic discourse, phraseological units, somatism, dialectism, O. Kobylyanska, context. 

У кожній мові функціонують сталі вирази – 

фразеологізми, які якнайкраще відображають менталітет 

кожного етносу. Фразеологізм (фразеологічна одиниця, 

фразеологічний зворот, фразема) – “нарізно 

оформлений, але семантично цілісний і синтаксично 
неподільний мовний знак, який своїм виникненням і 

функціонуванням зобов’язаний фраземотворчій 

взаємодії одиниць лексичного, морфологічного та 

синтаксичного рівнів”1. 

Фразеологізми відображають особливе 

світосприйняття кожного народу, його психологію та 

мислення. Ці вирази характеризуються оригінальністю, 

образністю та сталістю. Фразеологізми зазвичай 

увиразнюють мовотворчість автора, додають їй 

неповторності, навіть шарму. 

В.Д. Ужченко стверджує, що фразеологічним 
одиницям притаманна не тільки стійкість 

(відтворюваність), експересивніть, але й варіативність: 

“Фразеологізм – це надслівна, семантично цілісна, 

відносно стійка (з допущенням варіантності), 

відтворювана й переважно експресивна одиниця, яка 

виконує характеризувально-номінативну функцію”2. 

У художньому дискурсі Ольги Кобилянської 

фіксуємо багато усталених виразів, чимало з них за 

формою дещо відрізняються від відомих у наш час 

фразеологізмів, проте зберігають значення. Такі 
метаморфози пояснюємо як розвитком мови, адже 

буковинська письменниця творила сто років назад, так і 

креативністю авторки, особливим типом мислення, яке 

відображено у її мовотворчості. 

Мета статті – проаналізувати структуру та 

семантику сталих виразів, до складу яких входять 

соматизми, у художньому дискурсі О. Кобилянської, 

порівняти ці мовні одиниці з літературними 

відповідниками. Для дослідження характеру та ступеня 

модифікацій фразеологізмів у мовотворчості 

буковинської письменниці спираємося на Словник 
фразеологізмів української мови.  

Актуальність дослідження умотивована 

необхідністю атомарного дослідження мовостилю 

Ольги Кобилянської для формування когнітивно-

прагматичної концепції художнього дискурсу 

1 Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: encyclopedia], redkol. Rusanivskyi V.M., Taranenko O.O., Ziabliuk M.P., K.: Vyd

-vo "Ukr. entsykl." im. M.Bazhana, 2004, P. 708 [in Ukrainian]. 
2 Uzhchenko V.D. Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy: navchalnyi posibnyk [Phraseology of the modern Ukrainian language: a text-

book], K.: Znannia, 2007, P. 26 [in Ukrainian]. 
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письменниці.  

Новизна наукової розвідки зумовлена тим, що 

структура та семантика фразеологізмів з опорним 

словом-соматизмом у художньому дискурсі 

О. Кобилянської ще не були предметом глибоких 
досліджень.    

У статті використано загальнонаукові методи 

аналізу й синтезу, а також лінгвістичні – описовий, 

структурний, метод компонентного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень. Різні аспекти 

мовотворчості Ольги Кобилянської досліджувало 

чимало мовознавців, передовсім буковинських: 

Н. Гуйванюк, Н. Бабич, Л. Ткач , О. Кульбабська, М. 

Скаб, Н. Руснак, С. Шабат-Савка, О. Кардащук, 

Т. Гуцуляк, В. Чолкан, О. Максимʼюк, О. Даскалюк та 

ін.  
Проблеми української фразеології були в полі 

досліджень таких мовознавців, як М.Ф. Алефіренко, 

Г.Ю. Богданович, В.В. Жайворонок, Ю.Ф. Прадід, 

О.О. Селіванова, В.М. Телія, Н.Д. Коваленко, 

Н.П. Щербань, М.Ю. Яцьків.   

Виклад основного матеріалу. У творах О. 

Кобилянської знаходимо чимало фразеологізмів, які 

містять соматизми – одиниці на “позначення частини 

тіла людини”3. Так, до найбільш поширених соматизмів, 

що входять до фразеологічних конструкцій, належать 

рука та її частини (кулак, лікоть). Напр., на руку добра, 
права рука (становити праву руку), горить у руках, 

піднімати (класти) руку, показати кулак, віддати руку, 

кусати лікті (гризти кулаки), власними руками (на 

власну руку). 

Легкий на руку. Той, хто досягає успіху в якомусь 

починанні, в усякій  справі, за яку береться; той, кому 

щастить4. У творах О. Кобилянської прикметник легкий 

замінено на добрий. Напр.:  Вона добра сусідка; 

знається на різних зіллях і на руку добра5. 

 О. Кобилянська часто використовує фразеологізм 

пра́ва рука́ чия. Найнадійніший, найкращий помічник у 
кого-небудь6. Пор.: Особливо під час сінокосу 

становить він її праву руку7. Але коли Михайло мав 

сімнадцять, то був уже моєю правою рукою, так як 

тепер8. В одному із контекстів цей фразеологізм 

виділено графічно – лапками, тим самим підкреслюючи 

роль персонажа у сімейно-побутовій ієрархії. Напр.: Марія 

вибігла, стривожена, в невеликий садок за домом, щоб 

побачити, що там діється з деякими не зірваними ще 

овочами, і ще не вертала, а Зоня, батькова “права 

рука”, що займала в його неприсутности його місце, 

увійшла на хвильку до середньої кімнати, де всі 

збиралися9. 

Горить діло (робота і т. ін.) в руках (під 

руками) у кого, у чиїх, під чиїми. Виконується щось 

швидко й успішно10. Цей фразеологізм зазнав 

модифікації –  замість іменника діло (робота) вжито 

праця, змінено порядок слів: Вона була добра ґаздиня, і 

праця горіла в її руках11. 

Підніма́ти (підійма́ти, підво́дити, знімати і т. 

ін.) / підня́ти (підійня́ти, підвести́, зняти і т.ін.) ру́ку 

(ру́ки) на кого. Бити кого-небудь12. Напр.: Вже доволі 

довго вона його з гряззю мішала, доволі мучила, 

обиджала, тож не диво, що раз і в нім терпеливість 

урвалася і він…підняв руку на неї13.  
У творах буковинської письменниці цей 

фразеологізм зустрічається у кількох варіантах: 

наложити руку, класти руку, поставити руку, 

підносити руку. Напр.: З часом дійшла до пересвідчення, 

що він наложив на брата руку./ Марія мовчала, не мала 

вже більше сміливості свою просьбу повторити,  знала, 

хоч Івоніка майже ніколи на неї не клав руку, але міг се 

в превеликім жалю або люті зробити./ Нехай він лиш 

посміє ще раз на неї руку поставити, тоді вона 

перестане мовчати./ Ви на мене не кладіть руку, тату, 

– погрозив спокійно, зміненим до невпізнання голосом, – 
бо я вам ще ані слова злого не сказав. Ви дивіться, що 

робите, аби-сьте не жалували./ – Він був пияк, був 

вправді марнотратець, він записався Мендлеві на 

Гоппляцу з душею і тілом, узлостившись, підносив 

кілька разів і руку на неї, але коли сватав її, мав гроші і 

поле і не крав чуже добро, як удовин син, ставши 

двірником, та не сидів по криміналах, як той!/ Я, тату, 

–  говорив легко зворушений дальше, – і не хочу на нього 

руку класти14. 

З подібним значенням функціонує фразеологізм 

показувати/ показати кулак. 1. Погрожувати кому-
небудь. 2. Бути невдячним, платити за зроблене добро 

поганими вчинками15. Напр.: – Але як будеш дурним, 

будеш їм усе лізти під ноги, будеш раз у раз хилитися 

перед ними, грати в їх трубу, то певно будуть тебе 

лякати й воробцем на плоті. Покажи їм кулак, одному 

і другому. Будеш видіти, що воно зараз інакше буде!16. 

 Віддати руку чию, чиє. Погоджуватися на 

одруження з кимсь17. Напр.: Я й без того віддамся. Як  

3 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: the terminology encyclopedia], Poltava: Dov-

killia-K, 2006, P. 568 [in Ukrainian]. 
4 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy [Dictionary of phraseology of the Ukrainian 

language], vidpovidalnyi redaktor Vynnyk V.O, K.: Naukova dumka, 2008, P. 330 [in Ukrainian]. 
5 Kobylyanska O. Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. I. Novely. Opovidannya. Poezii v prozi [Collection of writing works: in 10 v. Vol. I. 

Novels. Stories. Poetries in prose], Chernivtsi: Bukrek, 2013, Р. 244 [in Ukrainian]. 
6 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 619.  
7 Kobylyanska O.Y. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. II. Novely. Opovidannya. Poezii v prozi [Collection of writing works: in 10 v. Vol. II. 

Novels. Stories. Poetries in prose], Chernivtsi: Bukrek, 2014, Р. 43 [in Ukrainian]. 
8 Kobylyanska O. Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. V. Povisti [Collection of works: in 10 vols. Vol V. Stories], za red. V. I.  Antofijchuk 

[golova], S. D. Kyrylyuk ta in. Chernivtsi: Bukrek, 2017. T. V, P. 27 [in Ukrainian]. 
9 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. VIII. Apostol cherni: roman [ Collection of writing works: in 10 v. Vol. VIII. The 

Apostle of plebs: novel], Chernivtsi: Bukrek, 2021, P. 135 [in Ukrainian]. 
10 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 161. 
11 Kobylyanska O.Y. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. II. Novely. Opovidannya…, op. cit., P. 260. 
12 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 510. 
13 Kobylianska O.Yu. Zibrannia tvoriv u 10 t. T. VI. Nioba; V nediliu rano zillia kopala: povisti [Collection of writing works: in 10 v. Vol. 

VI. Nioba; On Sunday Morning She Gathered Herbs], Chernivtsi: Bukrek, 2018, P. 20–21 [in Ukrainian].  
14 Kobylyanska O. Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol V. Povisti…, op. cit., P. 295, 316, 331, 334, 18, 53.    
15 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 533. 
16 Kobylyanska O. Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. V. Povisti…, op. cit., P. 92.  
17 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 98. 
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мені лучиться ще раз таке, як нині зі стипендією, я готова 

віддати руки першому-ліпшому заможному чоловікові, що 

перейде мені дорогу, щоб тим щиріше віддатися штуці18.  

Кусати лікті. Виявляти велику досаду, шкодуючи з 

якого-небудь приводу; жалкувати19. Цей сталий вираз у 
художньому дискурсі О. Кобилянської набуває іншого 

звучання, проте зберігає своє значення. Пор.: - Гай, гай! 

Будемо видіти, що він вам за чічку додому приведе! Ви 

перші будете собі з люті кулаки гризти!20. 

  Фразеологізм власними (своїми) руками “особисто, 

сам”21 у художньому дискурсі  

О. Кобилянської використано у формі на власну руку 

(видозмінено граматичну форму опорного слова). Пор.: 

Молодим хлопчиною ти вже музикою став. Десь за домом 

на власну руку вивчився22. Такий варіант цього сталого 

виразу зафіксовано у словнику “Фразеологізми та паремії 
Чернівеччини”: на власну (свою) руку. На свій розсуд, за 

власною ініціативою робити щось23. 

Мати в руках. 2. Розпоряджатися, володіти, керувати 

чим-небудь24. Напр.: Я велика багачка! Я всіх маю в 

руках25. Вважаємо, що цей фразеологізм перебуває в 

асоціативних зв’язках з мовною одиницею  потребувати 

шовкових рук для душі. Пор.: Вона потребувала 

шовкових рук для душі і щоб вони сказали: “Дівчино, 

успокойся. Ти не накинулася”26. Словник фразеологізмів 

української мови містить сталу одиницю для душі “для 

задоволення власних духовних запитів, потреб”27. Отже, 
ми схильні розглядати мовну одиницю потребувати 

шовкових рук для душі як контамінацію двох виразів – 

мати в руках та для душі.  

  Соматизм нога трапляється у таких фразеологізмах: 

втрачати грунт під ногами, горить земля під ногами, у 

ноги. 

Втрачати/ втратити ґрунт під ногами. 

Переставати бути впевненим у собі,  в своїх силах, бути 

позбавленим того, на чому тримається суспільне чи 

службове становище, світогляд і т. ін.28. Пор.: І в нічиїй 

присутності не мішалася, а в його присутності неначе 
ґрунт під ногами тратила29. Цей фразеологізм авторка 

підсилює прислівником нараз. Напр.: І я, і моя матірна 

мова – ми обоє втратили нараз ґрунт під ногами30.  

У фразеологізмі земля горить під ногами “для кого-

небудь становище стає критичним, безвихідним”31 

письменниця замінює соматизм під ногами на 

прийменниково-займенникову форму нід нами. Напр.: 
Проти нас, мов з землі, виринуло кілька москалів. Вони нас 

стримали. Жартують. Під нами земля горить32. 

У ноги. 1. Швидко тікати, втекти звідкись, від кого-, 

чого-небудь33. Напр.: Я помахала на нього кулаками та й у 

ноги34. 

У складі фразеологізмів художнього дискурсу О. 

Кобилянської фіксуємо опорні слова на позначення частин 

голови і обличчя: голова, лице, уста, рот, язик, очі, зуби, 

волосся. 

 Так, натрапляємо на фразеологізм [і] не в голові кому, 

у кого “хто-небудь не виявляє інтересу до когось, 
чогось”35. Напр.: – Зате ти любишся в ній, цимбале, а їй 

про тебе і не сниться – ото вгадав! а професорові також 

ані в голові женитися. Таки пан! фі!!36 . Та й я сміюся з 

усіх. Мені ніхто не в голові37. 

 Словник фразеологізмів української мови подає два 

значення фразеологізму втрачати (губити, тратити)/ 

втратити (згубити, стратити) голову. 1. Ставати 

нездатним обдумано, розсудливо діяти, поводитися. 2. 

Безрозсудно закохуватися в кого-небудь38. Авторка 

використовує цей фразеологізм з другим значенням. Пор.: 

– Пождіть, прийде такий, що сподобається їй так, що 
аж втратить голову, тоді вже схоче!39. 

У Словнику фразеологізмів української мови 

фіксуємо сталий вираз мати своє обличчя (лице) 

“відрізнятися від інших людей, подібних предметів, явищ і 

т. ін.; бути оригінальним”40. Проте у творах буковинської 

письменниці цей фразеологізм має інше значення – “вести 

себе належним чином”. Пор.: Кілька разів давав їй пан 

Куба тютюн – гей-гей! Де би вона була зайшла, якби була 

хотіла!...Але в неї було лице…41. Саме з таким значенням 

фразеологізм побутує у буковинських говірках. Так, У 

словнику “Фразеологізми та паремії Чернівеччини” 
натрапляємо на сталий вираз мати лице “бути чесним, 

справедливим” з покликанням на твори М. Івасюка42.  

18  Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. I. Novely. Opovidannya. Poezii v prozi…, op. cit., P. 267. 
19 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 321. 
20 Kobylyanska O. Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. V. Povisti…, op. cit., P. 159. 
21 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 621. 
22 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. I. Novely. Opovidannya. Poezii v prozi…, op. cit., P. 409. 
23 Kuz H., Rusnak N., Skab M., Tomusiak L. Frazeolohizmy ta paremii Chernivechchyny [Phraseologisms and paremias of Chernivtsi 

region], Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t imeni Yu. Fedkovycha, 2017, P. 137 [in Ukrainian]. 
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Фразеологізм кров уда́рила в лице́ (в обли́ччя, до 

лиця́ і т. ін.) кому і без додатка “хто-небудь перебуває в 

стані сильного хвилювання, збудження і т. ін.”43 у творах 

О. Кобилянської набуває модифікації: письменниця 

змінює порядок слів, предикат ударила замінено на 
діалектизм бухне. Напр.: А я прокинуся, мов та сполошена 

пташка. Кров у лице бухне, серце заб'ється скоріше...44. У 

наступному контексті цей фразеологізм підсилено 

означальним займенником вся. Пор.: Мені бухнула вся 

кров до лиця, і я споглянув на них. На їх гарних свіжих 

устах тремтів ще погірдливий усміх, а очі panny Wandy – 

великі миготячі зорі – дивилися холодним поглядом вділ45. 

У творах буковинської письменниці натрапляємо на ще 

один варіант цього сталого виразу: Вона поглянула на 

нього, і в тій хвилі гаряче полум’я облило її лице46. 

У Словнику фразеологізмів української мови 
фіксуємо сталий вираз кривити рот (губи, уста) на кого-

що “cтавитися до кого-, чого-небудь зневажливо, зверхньо 

і т. ін.”47, а у cловнику “Фразеологізмів та паремій 

Чернівеччини” – кривити писок “виявляти мімікою 

невдоволення чим-, ким-небудь”48. У художньому дискурсі 

О. Кобилянської до фразеологізму входить лексема лице. 

Напр.: Чому ж ти за нього не пішла? – звернувся відтак 

хутко до мене, а на Юрія кривить лицем49. 

Розмикати/ розімкнути уста. Говорити, 

розмовляти50. Цей фразеологізм набуває місцевого 

колориту завдяки заміні дієслова розмикати на діалектизм 
отворяти – нема чого уст отворяти. Напр.: Її замужня 

ровесниця, обтяжена родиною, зламана іноді, може, 

горем або довголітньою недугою, чомусь усе-таки 

“молода”. Її ровесник, хоча б і з найбарвнішою 

минувшиною, з лисиною, як місяць, він чомусь усе ще 

“молодий” тим часом вона, здорова, духом свіжа, – вона 

чомусь … доконче “старе пудло”, до якого нема чого уст 

отворяти, бо їй саме стільки й стільки років минуло51. 

У художньому дискурсі О. Кобилянської 

фразеологізм слова вирвались на уста видозмінено: 

дієслово розмикати відповідає дієслову вирвались зі 
значенням “раптовості”. Напр.: Гіркий жаль стиснув її 

знов серце, і жорстокі, болючі слова так і вирвалися на 

уста52. 

В антонімічні відношення з попередньою групою 

сталих виразів вступають фразеологізми набирати/ 

набрати води в рот “уперто мовчати; нічого не 

говорити”53 та тримати (держати) язик за зубами 

“мовчати, не розголошувати чого-небудь, утримуватись 

від висловлювання”. Пор.: Якби він вам і хату над головою 
запалив, ви б набрали води в рот. / Я його пазю, хоч і 

мовчу. Мовчи й ти і тримай язик за зубами55. 

Падати/ впасти в очах кого, чиїх. Втрачати 

авторитет і повагу до себе з боку інших або потрапляти у 

становище, яке заслуговує осуду56. Скажіть радше, що ви 

мене не поважаєте, що я в ваших очах упав, що я вам 

замалий герой, що не вистарчаю вам більше, як вистарчав, 

може, колись!..57.  

Авторка додає прийменник у до фразеологізму світ 

за очі. зі сл. піти, побрести, побігти і т. ін. “не вибираючи 

шляху, напряму, без певної мети і т. ін.”58. Пор.: Ах, ти мій 
любий сину…Ти підеш у світ за очі, щоб тебе не здогонив 

сором і зневага моєї дитини, що подвійно стала 

зрадницею59. 

За аналогією до фразеологізму злі (лихі)́ язики́ “люди, 

які пліткують, ведуть недоброзичливі балачки; пліткарі”60 

О. Кобилянська використовує стале словосполучення, яке 

теж містить соматизм, – злі очі:  Ніхто не вмів так добре 

примовляти проти недуг або від злих очей, як вона. Ніхто 

не вмів так добре варити й пекти, як вона61. 

Впадати/впасти в око (в очі). 2. Бачити, помічати 

що-небудь62. Напр.:  Лиш одно впало їй на нім в око63. 
  [Аж] іскри з очей сиплються (летять, скачуть). 2. 

Уживається для підкреслення чийогось гніву, обурення, 

злості і т. ін.64. Напр.: Іскри сипляться йому з очей, у 

тварі сам міниться65. У наступному контексті цей 

фразеологізм змінено: граматичну форму іменника очі, 

дієслову сиплеться відповідає дієслово ходити з 

переносним (метафоричним) значенням. Пор.:  Кров пливе 

йому в жилах, мов скажена, у висках валить, мов клевцем, 

і перед очі ходять іскри…66. 

 Їсти (поїдати, жерти, пожирати і т. ін) очима. 1. 

кого. Невідривно, пильно дивитися на кого-небудь, 
виявляючи при цьому певні почуття (любові, неприязні і т. 

ін.). У цьому фразеологізмі спостерігаємо синергію 

зорового і смакового сприйняття. Напр.:  Усе те вона 

майже їла очима. / А він їсть мене очима67. 
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45 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. I. Novely. Opovidannya. Poezii v prozi…, op. cit., P. 191. 
46 Ibidem, P. 124. 
47 Bilonozhenko V.M, Hnatiuk I.S, Diatchuk V.V. Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 313. 
48 Kuz H., Rusnak N., Skab M., Tomusiak L. Frazeolohizmy ta paremii Chernivechchyny…, op. cit., P. 119. 
49 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. I. Novely. Opovidannya. Poezii v prozi…, op. cit., P. 231. 
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buing. Queen: stories], Chernivtsi: Bukrek, 2016, Р. 197 [in Ukrainian]. 
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Закрити (замкнутим) очі кому, хто. 2. Померти68. 

Напр.: Ждати, доки сонце не зайде, доки ніч не настане, а 

я очі навіки не замкну…69. 

 Загальновживаний фразеологізм очі зайшли 

(закипіли) слізьми чиї, у кого і без додатка “хтось ледве 
стримує плач або почав плакати, плаче”70 у 

О. Кобилянської набуває форми сльози станули в очах. 

Напр.: І він засміявся так, що йому сльози станули в 

очах71. 

Базову конструкцію мати око перев. на що, до чого, 

рідше на кого “приглядатися до чого-небудь, 

зацікавлюватися чимсь”72 О. Кобилянська продовжує 

зворотами з іншими соматизмами, у такий спосіб 

формуючи стилістичну фігуру – градацію. Пор.: Між вами 

всіма я був собі, як цар. Строгий, але, здається, й добрий. 

Мав ухо й очі для всіх, і для кожного зокрема. Мав руку, 
що нагороджувала, і мав руку, що карала73.  

Дерти носа (голову) [вгору] перед ким, рідше проти 

кого і без додатка. Поводити себе пихато, гоноровито; 

чванитися, зазнаватися74. Напр.:  Я справді цікавий, що 

має, властиво, в тебе значення і викликує подив, коли в 

тебе все без вартості й ти дереш носа. Попівська 

дитина, і така безгранична зарозумілість! Фу! Зоню!75. 

У фразеологізм во́лос (воло́сся) ди́бом (ду́бом, ду́ба) 

стає́ / став (ста́ло) у кого, рідко кому “кого-небудь 

охоплює великий страх, гнів, подив і т.ін76.” письменниця 

уводить ще один соматизм – на голові. Напр.: Не раз як 
зайду тут до одної з моїх кількох знайомих, то мені аж 

волос на голові дибом стає. Жінки і варять самі, і 

прятають в хаті, і шиють, і бавлять діти, і вчаться – все 

нараз!77. 

 Фразеологізм cкреготати/ заскреготати зубами  

“виявляти гнів, роздратування, невдоволення та ін.”78 у 

художньому дискурсі О. Кобилянської уточнено 

прийменником з іменником з жалю. Напр.: Ввійдеш між 

чотири пусті стіні, заскрегочеш зубами з жалю до долі і 

про мовиш хіба до своєї тіні79. 

 Висновки. У художньому дискурсі О. Кобилянської 
найчастіше трапляються фразеологізми з соматизмом рука 

(кулак, лікоть), рідше нога, і з частинами обличчя чи 

голови (лице, уста, рот, язик, очі, зуби, волосся). 

У творах буковинської письменниці фіксуємо дві 

групи фразеологізмів з опорним слово-соматизмом. До 

першої групи належать ті, які відповідають літературній 

мові, зафіксовані у Словнику фразеологізмів української 

мови (права рука, дерти носа, мати в руках). Інколи такі 
фразеологізми авторка “підсилює” прислівником чи 

іншими частинами мови (втратили нараз ґрунт під 

ногами). До другої групи відносимо фразеологізми, що 

переважно внаслідок авторської креативності зазнали 

різноманітних модифікацій, як-от: зміни відмінків, 

порядку слів, заміни одного дієслова на інше, близьке за 

значенням, у тому числі дієслів на діалектизми, що додає 

особливого колориту мові творів буковинської 

письменниці (кулаки гризти, отворяти уста, кров у лице 

бухнула).  
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Ivanna Struk, Anna-Diana Vikovaniuk. Linguization of non-verbal means of communication for indication of the 

speaker’s emotional state (on the base of literary texts of modern Ukrainian writers). The anthropocentric approach of mod-

ern linguistics is focused on the interest of researchers in the problems of verbal and speech expression of emotions, which can be 

realized through two semiotic areas – verbal, which represents the linguistic expression of emotions, and nonverbal, which is a 

physiological manifestation of emotions and which is an integral part of communicative act and characterizes not only the emo-

tional state of the speaker, but also his attitude to the listener. The scientific novelty of the research is deepening knowledge of 

non-verbal components that express the emotional state of the speaker in the communication process; identifying the means of 

verbalization of non-verbal behavior of the characters in the literary text. The aim of our article is to analyze non-verbal means 

for identifying the emotional state of the speaker in the literary texts of modern Ukrainian writers (Irena Karpa, Serhiy Zhadan, 

Yuriy Andrukhovych, Yuriy Izdryk, Ivan Baidak, Andriy Lyubka, Natalia Morikvas). The relevance of scientific research is due 

to the need for a holistic study of non-verbal components for indication of the speaker’s emotional state in the literary text, analy-

sis of their means of pronunciation, taking into account social and personal characteristics of the speaker in different communica-

tive situations. The following methods and techniques of linguistic analysis are used in the article: system-functional analysis, 

component method, contextual-interpretive method, method of discursive analysis, method of stylistic analysis. Conclusions. 

The non-verbal components that were analyzed in the literary text for denotion the emotional state of the speaker accompany both 

positive and negative emotions of the heroes in the works of modern Ukrainian writers. We notice the prospect of a representative 

study in the further deepening of knowledge about the pragmatic features of non-verbal means for indication of the speaker’s 

emotional state taking into account age, gender, social and psychological factors in different communicative situations.  

Key words: non-verbal communication, linguization of nonverbal means, emotional state of the speaker, extralingual com-

ponents, kinesic elements. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

звʼязок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Будь-яка взаємодія людини з навколишнім 

світом передбачає певне емоційне забарвлення. 

Спілкування людей супроводжують відповідні емоції, 
що реалізуються через вербальну та невербальну 

комунікацію. Для учасників спілкування має значення і 

тембр голосу мовця, і його жести, міміка, які 

супроводжують вербальне спілкування. Емоційна 

інтонація може посилювати зміст слова, суперечити 

йому, або існувати взагалі без слів (у формі вигуків, 

плачу, сміху). “Пережиті емоції вільно, а іноді проти 

волі людини, автоматично відображаються в міміці, 

пантоміміці і сигналізують про стан людини. А отже, 

мова емоцій дозволяє не тільки висловлювати свої 

власні емоції, а й розуміти емоційні переживання 

інших”1. Категорія емоційності неодноразово ставала 
предметом зацікавлення мовознавців. Емоції, викликані 

певною ситуацією, через спонтанно вибрані експресивні 

мовні одиниці реалізуються в емоційному дискурсі. На 

думку С. Т. Шабат-Савки “емоційний дискурс як 

ситуативно вмотивована мовленнєва одиниця 

спрямований на вираження мовленнєвих інтенцій, 

пов’язаних з емоційно-почуттєвим станом мовця, його 

1 Prykhodko H. I. “Neverbalni zasoby vyrazhennia emotsii” [Non-verbal means of emotions’ expression], Naukovyi visnyk Drohobytskoho 

derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia: “Filolohichni nauky” (movoznavstvo): zbirnyk naukovykh prats 

[Scientific Bulletin of Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko. Series: “Philological Sciences” (linguistics): a 

collection of scientific papers], Drohobych, 2015, № 4, P. 151 [in Ukrainian]. 
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позитивним чи негативним реагуванням на побачене, 

почуте, висловлене”2. Досліджуючи емоційно-оцінну 

лексику, Н. В. Гуйванюк уважала, що саме “в емоціях 

індивідуалізується психічний світ особистості”3. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми. Невербальні 

компоненти як засоби вияву емоційного стану мовця 

привертали увагу багатьох дослідників. Зокрема 

Г. І. Приходько, розглядаючи невербальні засоби 

вираження емоцій, уважає, що “особливість елементів 

невербальної комунікації в тому, що вони формуються 

раніше, ніж вербальна частина висловлювання, яка 

накладається на попередньо виражену невербальну 

частину. Тому всі емоційно-виразні засоби 

маніфестуються в акті повідомлення значно раніше, ніж 

вербальні засоби”4. О. М. Мартинова, звертаючи увагу 
на мімічні жести та основні способи їх використання 

для передачі емоційного стану мовця, робить висновок, 

що “емоції виступають невід’ємною частиною 

людського життя, регулюючи процеси сприйняття та 

осмислення дійсності, зумовлюючи упереджене 

емоційне ставлення людини до дійсності. Розпізнати 

наскільки значущим є те, що відбувається з людиною, 

ми можемо завдяки емоціям, які включені до психічних 

процесів і станів людини, є сигналами, що можна 

визначити завдяки системі невербальних знаків, з-поміж 

яких важливою є міміка”5. Особливості вираження 
негативних емоцій засобами невербальної комунікації з 

урахуванням гендерного аспекту цікавили 

С. А. Віротченко, яка вважає, що “емоційний фактор 

суттєво впливає на вживання невербальних компонентів 

комунікації, адже прояв емоцій є невід’ємною частиною 

комунікативного акту та характеризує не тільки 

емоційний стан мовця, але і його ставлення до слухача. 

Невербальна поведінка комунікантів пронизана 

гендерними відносинами, а їх роль у соціумі 

визначається певною культурою та відповідає 

гендерним стереотипам, прийнятим в цьому 
суспільстві”6. Н. П. Киселюк, аналізуючи вербальні та 

невербальні засоби актуалізації емоційного стану 

радості в художньому дискурсі, підкреслює, що 

невербальна комунікація значною мірою залежить від 

комунікативної ситуації: “...особливістю невербальних 

повідомлень є їхня ситуативність: тон голосу вказує на 

нинішній стан мовця і його ставлення до предмету 

розмови і слухачів, але не може повідомити про його 

переживання минулого тижня; люди по-різному будуть 

стукати в двері в залежності від їх емоційного стану і 

від того, у чиї двері вони стукають. Різноманітні 

експресивні рухи (жести, погляди, міміка, 
характеристики голосу тощо) доповнюють і часто 

суперечать один одному, оскільки пов’язані з 

мінливими психічними станами людини, її ставленням 

до партнера і ситуації взаємодії”7. І. М. Струк, 

досліджуючи взаємодію вербальних та невербальних 

засобів комунікації в драматичному тексті 

буковинських письменників, значну увагу приділяє 

екстралінгвальним компонентам (сміх, плач), що 

виражають емоційний стан мовця8. Емотивні стани 

мовців у прозовому тексті стали предметом 

зацікавлення Н. Бачкур9. 
Метою нашої статті є аналіз невербальних 

засобів на позначення емоційного стану мовця в 

художніх текстах сучасних українських письменників 

(Ірени Карпи, Сергія Жадана, Юрія Андруховича, 

Юрія Іздрика, Івана Байдака, Андрія Любки, Наталії 

Мориквас). 

Актуальність наукової розвідки зумовлена 

потребою цілісного дослідження невербальних 

компонентів на позначення емоційного стану мовця в 

художньому тексті, аналізу засобів їх омовлення з 

урахуванням соціальних та особистісних характеристик 
мовця в різних комунікативних ситуаціях. 

У статті використано такі методи й прийоми 

лінгвістичного аналізу: системно-функціональний 

аналіз, компонентний метод, контекстуально-

інтерпретаційний метод, метод дискурсивного аналізу, 

метод стилістичного аналізу. 

Наукова новизна дослідження полягає в 

поглибленні знань про невербальні компоненти, які 

виражають емоційний стан мовця у процесі комунікації; 

виявленні засобів вербалізації невербальної поведінки 

героїв у художньому тексті. 
Виклад основного матеріалу. Використовуючи 

невербальні засоби передачі емоційного стану 

персонажа, сучасні письменники досягають 

найбільшого розуміння з боку читачів, що сприяє 

глибшому усвідомленню намірів автора. Ілюстративний 

матеріал дозволив виокремити невербальні компоненти 

на позначення позитивних та негативних емоцій мовця, 

2 Shabat-Savka S. T. Katehoriia komunikatyvnoi intentsii v ukrainskii movi: monohrafiia [Category of communicative intention in the 

Ukrainian language: monograph], Chernivtsi: “Bukrek”, 2014, P. 119 [in Ukrainian]. 
3 Huivaniuk N. “Emotsiino-otsinna leksyka u “Slovnyku bukovynskykh hovirok” [Emotional and evaluative vocabulary in the “Dictionary 

of Bukovinian dialects”], Movoznavchyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats [Linguistic Bulletin: a collection of scientific papers], 2011, Vyp. 

12–13, P. 89. [in Ukrainian]. 
4 Prykhodko H. I. Neverbalni zasoby vyrazhennia emotsii…, op. cit., P. 151. 
5 Martynova O. M. “Vykorystannia mimichnykh zhestiv dlia poznachennia emotsiinoho stanu liudyny” [Using facial expressions to indi-

cate a person's emotional state], Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetutu imeni I. Franka [Bulletin of Zhytomyr State University 

named after I. Franko], Zhytomyr, 2005, Vyp. 22, P. 119–122 [in Ukrainian]. 
6 Virotchenko S. A. “Osoblyvosti vyrazhennia nehatyvnykh emotsii zasobamy neverbalnoi komunikatsii (hendernyi aspekt)” [Features of 

expression of negative emotions by non-verbal communication (gender aspect)], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni 

V. N. Karazina [Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin], Khsrkiv, 2016, Vyp. 84, P. 40 [in Ukrainian]. 
7 Kyseliuk N. P. Verbalni ta neverbalni zasoby aktualizatsii emotsiinoho stanu radosti v khudozhnomu dyskursi (na materiali anhlomovnoi 

prozy ХХ–ХХІ stolit: avtoref. dys.… kand. filol. nauk: spetsialnist 10.02.04 – hermanski movy [Verbal and nonverbal means of actualiz-

ing the emotional state of joy in artistic discourse (on the material of English prose of the XX–XXI centuries: dissertation abstract… Can-

didate of Philological Sciences: specialty 10.02.04 –  Germanic languages], Kyiv, 2009, P. 7 [in Ukrainian]. 
8 Struk I. M. Vzaiemodiia verbalnykh i neverbalnykh zasobiv komunikatsii u dramatychnomu teksti: dys. …kand. filol. nauk: spetsialnist 

10.02.01 – ukrainska mova [Interaction of verbal and nonverbal means of communication in a dramatic text: dis. … Candidate of Philolog-

ical Sciences: specialty 10.02.01 – Ukrainian language], Ivano-Frankivsk, 2017, 180 p. [in Ukrainian]. 
9 Bachkur N. “Zamovchuvannia yak zasib vyrazhennia emotsii u prozovomu teksti pochatku ХХІ stolittia” [Silence as a means of express-

ing emotions in the prose text of the early XXI century], Problemy humanitarnykh nauk. Filolohiia [Problems of the humanities], 2014, 

Vyp. 34, P. 17–28 [in Ukrainian]. 
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що репрезентовані кінесичними та екстралінгвальними 

засобами комунікації. 

У межах першої групи широко представлені 

екстралінгвальні засоби комунікацїї, що відображають 

емоційний стан радості мовця. Найчастіше такий 
емоційний стан супроводжує усмішка, вербалізована 

лексемами усміхатися, посміхатися, сміятися та ін. 

Напр.: Вона стояла на моєму порозі, явно претендуючи 

на головну роль. Була вдягнута не за погодою, але 

приємно всміхалася10. Доброзичливе ставлення до 

співрозмовника підсилюють прислівникові лексеми 

приємно, задоволено, легко, по-доброму, вдячно: Я 

погоджуюсь з нею. Вона задоволено сміється11. 

Невербальні дії мовців іноді повторюються за 

принципом віддзеркалення (тобто мовець посміхається 

у відповідь): – Ось нам є що згадати, – фізрук якось 
легко й по-доброму сміється, аж Паша теж починає 

усміхатися слідом за ним12. 

Часто усмішка засвідчує вдячність персонажа, чи 

маркує згоду з комунікативним партнером, напр.: Ми 

йому вдячно усміхнулися, але він повторив, цього разу 

суворіше карбуючи слова: “Браво!” Ми знов 

усміхнулися й закивали головами13. Екстралінгвальний 

компонент усміхатися супроводжує кінесичний елемент 

кивати головою, що є маркером згоди в комунікативній 

ситуації. Емоційний стан радості та задоволення 

посилює поклін, що репрезентує кінесичну невербальну 
дію як вияв подяки: Офіціанти кланяються в підлогу й 

усміхаються вже аж “на всі тридцять чотири”  – і 

це навіть не порахувавши чайових14.  

Задоволення та схвалення герої виявляють і через 

оплески: Вони плескали у спітнілі долоньки і аж 

попискували від захвату15. Емоційний стан мовців 

підсилює екстралінгвальний компонент, омовлений 

лексемою попискували. 

Радість від зустрічі, приязне ставлення мовців один 

до одного часто виражає рукостискання. Такий жест 

характерний для чоловіків, напр.: Петров приязно 

тисне мені руку16. Емоційність невербального 

компонента підсилює прислівник приязно.  

У спілкуванні чоловіків з жінками переважає інший 

невербальний компонент – поцілунок в руку. Так, 

чоловіки, шануючи давні традиції, цілують жінкам руку 

в знак привітання і поваги: Він поцілував руку Марті, 

потім по черзі привітався з кожним17; Панна Рудецька 

простягнула йому руку, і Вальдемар, низько схилившись, 

поцілував її долоню18. 

Привітне ставлення до комунікативного партнера 

мовці виражають через торкання. Такий жест часто 

застосовують з метою заспокоєння співрозмовника, 
вияву певної симпатії: Я за тебе переймаюся, – Кармен 

довірливо поклала свою широку долоню на Ритине худе 

плече19; – Не ображайся, – плеснув його по плечу 

Мартофляк20. Відчуття підтримки, єдності, заспокоєння 

підсилюють обійми: Магда притулилась до мене, 

закінчивши розповідь. Я обійняв її – вона потребувала 

цього захисту21; – Не переживай. Я все розумію, – і 

пригорнула Лідку до себе22.  

Негативні емоції персонажів здебільшого передають 

кінесичні засоби невербальної комунікації, що 

вказують на: 
– злість / гнів: Гриць скреготів зубами і стискав 

кулаки23. Невербальна дія омовлена фразеологічною 

одиницею скреготати зубами “виявляти гнів, 

роздратування, невдоволення”24, однак кінесичний 

компонент стискати кулаки вказує на стриманість 

персонажа, його бажання приховати свою злість. 

– знервованість / страх: Та я почом знаю? – 

відповідає господар загнано. Сидить, очі бігають, 

барабанить пальцями по столу25. Знервований стан 

мовця підтверджує невербальний елемент барабанити 

пальцями по столі, що вказує на неспокій мовця та його 
прагнення припинити розмову. Хвилювання мовця 

посилює невербальна дія вербалізована фразеологізмом 

очі бігають “хтось виявляє неспокій, схвильованість, 

роздратування, провину”26. 

– обурення / образу: Рита скривилася. Іван 

традиційно дратувався, коли бачив її невдоволене 

обличчя27. Образу героїні підсилює міміка її обличчя, 

яку вербалізує дієслівна лексема скривитися. 

– відчай: Іван лупонув кулаком по знаку “SOS” і 

видав якесь здушене завивання28. У цьому випадку 

жестовий компонент невербальної комунікації (лупонув 
кулаком) є засобом прояву відчаю, що викликаний 

розгубленістю героя та його неспроможністю знайти 

вихід із ситуації. 

– агресію: Хто? – кричить він і погрожує кулаком 

дощовій хмарі29. Ескпресивний жест вимахування 

складеною в кулак рукою сигналізує про погрозу та 

заборону з боку мовця. 

10 Baidak I. Tini nashykh pobachen [Shadows of our dates], Kharkiv: Vivat, 2017, P. 79 [in Ukrainian]. 
11 Ibidem, P. 137. 
12 Zhadan S. Internat [Boarding school], Chernivtsi: Meridian Czernowitz, 2018. P. 156 [in Ukrainian]. 
13 Liubka A. U poshukakh varvariv. Podorozh do kraiv, de pochynaiutsia y ne zakinchuiutsia Balkany [In search of barbarians. Journey to 

the edges where the Balkans begin and end], Chernivtsi: Merydian Chernovits, 2019, P. 27 [in Ukrainian]. 
14 Karpa I. Dobri novyny z Aralskoho moria [Good news from the Aral Sea], Kyiv: Knyholav, 2019, P. 83 [in Ukrainian]. 
15 Ibidem, P. 304. 
16 Andrukhovych Yu. Rekreatsii [Recreations], Kharkiv: Fabula, 2018, P. 229 [in Ukrainian]. 
17 Ibidem, P. 51. 
18 Morykvas N. Korneliia [Korneliya], Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva, 2015, P. 51 [in Ukrainian]. 
19 Karpa I. Dobri novyny z Aralskoho moria…, op. cit., P. 168. 
20 Andrukhovych Yu. Rekreatsii…, op. cit., P. 50. 
21 Baidak I. Tini nashykh pobachen…, op. cit., P. 133. 
22 Morykvas N. Korneliia…, op. cit., P. 121. 
23 Andrukhovych Yu. Rekreatsii…, op. cit., P. 133. 
24 Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy [Phraseology dictionary of the Ukrainian language], uklad.: V. M. Bilonozhenko ta in. Kyiv, 

2003. P. 659 [in Ukrainian]. 
25 Zhadan S. Internat…, op. cit., P. 283. 
26 Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy…, op. cit., P. 475. 
27 Karpa I. Dobri novyny z Aralskoho moria…, op. cit., P. 202. 
28 Ibidem, P. 203. 
29 Zhadan S. Internat…, op. cit., P. 21. 
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Часто негативні емоції марковані 

екстралінгвальним компонентом плач, омовленим 

дієсловом плакати, що вступає в синтагматичний зв'язок 

із прислівником гірко, який характеризує дію за її 

фізичним проявом, напр.: А тут ще й тітка на клунках 
плаче, і плаче так гірко, що ніхто їй нічого навіть не 

скаже30. Плач виникає як реакція-образа на слова 

співрозмовника, або є наслідком розчарування мовця: – Я 

ж так старався для всіх вас... – і сльоза покотилась по 

його щоці31. Іноді мовець намагається приховати свій 

емоційний стан, який автор передає за допомогою 

фразеологічної одиниці ковтати сльози “стримувати, 

тамувати плач”32, напр.: А малий тільки сльози ковтає, 

і мовчить, і головою хитає – не знаю, мол33. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 

Проаналізовані в художньому тексті невербальні 
компоненти на позначення емоційного стану мовця, 

супроводжують як позитивні, так і негативні емоції 

героїв у творах сучасних українських письменників. Це 

радість і сум, захоплення і страх, здивування та 

переживання тощо. Через невербальні засоби 

комунікації можна зрозуміти справжні почуття мовця, 

його приховані думки та різні емоційні реакції на певні 

події чи слова співрозмовника. Перспективу 

репрезентованого дослідження вбачаємо в подальшому 

поглибленні знань про прагматичні особливості 

невербальних засобів на позначення емоційного стану 

мовця з урахуванням вікових, гендерних, соціальних та 

психологічних чинників у різних комунікативних 

ситуаціях. 
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Tsurkan Maria, Ilkiv Marta, Ilkiv Anna, Turkan Ivan. Communicative tactics of the doctor's communication with 

different types of patients. Aim of investigation.  The article describes the main communicative tactics of communication of 

the doctor with different types of patients, the choice of appropriate language tools to effectively influence the patient. The spe-

cifics of the topic determine the integrated approach to the application of research methods, including: descriptive, method of 

linguistic observation, typological and method of psycholinguistic analysis of speech. Using the method of functional and stylistic 

analysis of the doctor's speech, various tactics of communicative interaction "doctor - patient" are described. Scientific novelty. 

The article systematically describes general tactics of behavior and conversation with such types of patients as aggressive patient, 

verbose patient, depressed patient, elderly patient, child patient, anxious patient and adolescent patient. Conclusions. It is proved 

that a communicative doctor must professionally predict and organize a communicative act and skillfully overcome difficulties, 

taking into account the basic requirements for establishing primary contact with the patient. One of the main communication 

skills needed to gather the necessary information is active listening, which includes verbal (use of open and closed questions, 

facilitation, summarizing) and nonverbal (eye contact, posture, posture and body movements, language, including tone, volume, 

intonation) behavior. Universal communication tactics can be considered to show empathy for the patient, which is used in re-

sponse to the patient's emotional response to alleviate his emotional state or in the event of a conflict situation, resistance from 

the patient to prevent conflict and start a constructive dialogue. 

Key words: communication, communicative tactics, types of patients, reception of active listening, empathy. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. В історичній перспективі розвитку 

сучасної медицини, окрім наукових відкриттів і 

використання інноваційних технологій, не менш 
важливим є вдосконалення комунікативної взаємодії 

між лікарем і пацієнтом як невід’ємної частини 

лікування. Саме тому для лікаря архіважливим є вміння 

застосовувати різні моделі комунікативної поведінки в 

професійних ситуаціях, адаптовуватися до змін 

змістового, лінгвістичного і стильового характеру в 

процесі спілкування з колегами-медиками й пацієнтами, 

легко встановлювати первинний мовленнєво-

психологічний контакт лікаря з пацієнтом, щоб повною 

мірою з’ясувати сімейну та соціальну історії пацієнта. 

Крім того, професійна комунікація лікаря передбачає 
оволодіння алгоритмом професійної комунікації в 

окремих клінічних ситуаціях, опанування методиками 

формулювання “незручних” для пацієнта запитань, 

оволодіння комунікативними навичками повідомлення 

“поганих новин”, роз’яснення діагнозу пацієнтові, 

пояснення доцільності підібраного лікування і прийому 

ліків, переконання пройти додаткове обстеження, 
продовжити лікування чи реабілітацію. 

Мета наукової розвідки – окреслити основні 

комунікативні тактики спілкування лікаря з різними 

типами пацієнтів, адже від цього залежить не лише 

встановлення первинного контакту, але й успіх усього 

подальшого лікування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі професійної комунікації лікаря і пацієнта 

присвячено наукові розвідки Л. Богданової, 

М. Лісового, Н. Литвиненко, І. Мельничука,  

С. Поплавської, К.Л. Стефанишин та інших. Професія 
лікаря, за класифікацією О. Клімова, належить до 

професій типу “юдина – людина”, тому професіоналізм 

mailto:Ilkivmarta2211@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2610-8920
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фахівця залежить насамперед від його комунікативних 

якостей, стилю спілкування, сили впливу на поведінку 

інших людей та інтегральної чутливості до об’єкта, 

процесу й результату професійної діяльності. На думку 

Л. Пирога, “мовний діалог лікаря з пацієнтом – вагомий 
засіб не лише професійного контакту (розуміння 

психології пацієнта, вияву його довіри), але й 

своєрідний спосіб його виховання”1. О. Ісаєва розглядає 

професійну культуру як інтегральну характеристику 

лікаря, що відображає рівень освіченості й розвитку 

його як особистості та професіонала2. У нашому 

дослідженні спираємося на визначення професійної 

комунікації лікаря, запропоновану  І. Гуменною, яка під 

цим поняттям розуміє “встановлення контакту між 

комунікантами на рівнях лікар – лікар, лікар – пацієнт, 

лікар – медичний персонал для обміну професійно-
орієнтованою інформацією та як спосіб одержання 

знань для підвищення професійної кваліфікації”3. 

Однак мало вивченим залишається прагматична 

частина проблеми професійної комунікації лікаря з 

пацієнтом, зокрема вироблення окремих тактик для 

спілкування з різними типами пацієнтів, що й визначає 

актуальність нашої наукової розвідки. 

Актуальність дослідження: обумовлена 

необхідністю вдосконалення комунікативної фахової 

кометентності сучасного лікаря. 

У науковому доробку використані 
загальнонаукові методи дослідження, серед яких 

описовий метод, метод лінгвістичного спостереження, 

типологічний метод і метод психолінгвістичного аналізу 

мовленнєвого потоку. За допомогою методу 

функціонально-стилістичного аналізу мовлення лікаря 

описано різні тактики комунікативної інтеракції “лікар – 

пацієнт”. 

Виклад основного матеріалу.  

За базовими характеристиками медичний дискурс 

відносять до статусно-орієнтованих типів дискурсивної 

взаємодії людей. Обставини медичного спілкування 
характеризуються високим ступенем символічності 

(наявність клятви Гіппократа, білі халати, медичні 

інструменти, кабінет лікаря). Цінності медичного 

дискурсу зводяться до розкриття основних його 

концептів – здоров'я та хвороби, що відображаються в 

специфічних нормах медичної етики. 

Медичний дискурс характеризується високим 

ступенем сугестивності, лікар повинен вселяти пацієнту 

довіру та формувати установки, що сприяють 

успішному лікуванню. Особливу значущість у 

медичному дискурсі має мовний директив, тобто дія, що 
виражається як рекомендація, заборона, порада, наказ4. 

Відповідно до різних етапів взаємодії лікаря та 

пацієнта виділяють діагностичну, лікувальну та 

рекомендуючу стратегії спілкування. 

Для діагностуючої стратегії спеціалізованими 

тактиками є тактика знайомства, тактика запиту 

конкретної інформації, тактика зближення, тактика 

пояснення, тактика звинувачення, тактика підтримання 

емоційної рівноваги. Для лікуючої – тактики 

психологічного регулювання стану, втіхи, порозуміння і 

загрози, для рекомендації – тактика орієнтації на 
матеріальні можливості пацієнта. 

Мовленнєві тактики діагностуючої стратегії 

спрямовані на розпізнавання та діагностику можливих 

захворювань. На вибір різних тактик діагностуючої 

стратегії впливають і тип особистості лікаря, і типи 

пацієнтів, і певні типи хвороб, і ситуації, у яких 

проходить спілкування лікаря та пацієнта, і регламент, 

відведений на прийом пацієнта. 

Тактики знайомства та запиту конкретної 

інформації є спеціалізованими тактиками діагностуючої 

стратегії. Ціль цих тактик – отримати необхідну 
інформацію про пацієнта та виявити можливі проблеми. 

Такі тактики реалізується за допомогою запитальних 

висловлювань, що характеризуються певною 

типізованістю: власне питання; зустрічні питання; 

питання –ретроспекти; питання-путівники; питання-

повтори; питання-помічники. 

Тактика звинувачення не характерна для медичного 

дискурсу загалом і відноситься до спеціалізованих 

тактик діагностуючої стратегії. Мета цієї тактики – 

зміна лінії поведінки, ходу думок пацієнта. Сила його 

(пацієнта) характеру та помилковість прийнятих раніше 
рішень вимагають від лікаря особливих нестандартних 

мовленнєвих рішень. 

Тактика підтримки емоційної рівноваги важлива як 

засіб впливу на загальний настрій пацієнта. Для цього 

лікар використовує вставки – не пов'язані із загальною 

темою розмови репліки, що нагадують світську бесіду. 

Характерним елементом тактики зближення є 

звернення до пацієнта на ім'я. Використання цієї 

тактики властиве для всього ходу діалогу з пацієнтом, 

що, безумовно, сприяє налагодженню та підтриманню 

контакту. 
Особливістю комунікативної інтеракції “лікар – 

пацієнт” є той факт, що пацієнт не завжди охоче бере 

участь у спілкуванні та в окремих випадках із недовірою 

ставиться до лікаря. Саме тому лікар, аби наблизити 

пацієнта до себе та забезпечити довірливі стосунки, 

повинен правильно реагувати на кожну репліку 

пацієнта, зокрема на його скарги. Також лікар має брати 

до уваги й те, що, окрім загальної тактики поведінки та 

розмови з пацієнтом, обов’язково необхідно зважати на 

типи пацієнтів, серед яких виокремлюють такі типи: 

агресивний пацієнт, багатослівний пацієнт, депресивний 
пацієнт, пацієнт похилого віку, пацієнт-дитина, 

тривожний пацієнт, юний пацієнт.  

Особливим і надзвичайно важливим є встановлення 

первинного контакту між лікарем і пацієнтом, адже від 

цього залежать усі наступні етапи взаємодії означених 

комунікантів (лікар – пацієнт), зокрема успіх процесу 

2 Pyrih L. A. Medytsyna ta ukrayinsʹke suspilʹstvo [Medicine and Ukrainian society], K.: 1998, P. 48 [in Ukrainian]. 
2 Isayeva O.S. Profesiyna komunikatsiya likarya – osnova linhvistychnoyi pidhotovky [Professional communication of a doctor as the 

basis of linguistic training. Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov NPU. Series: pedagogi-

cal sciences: realities and prospects]. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23368 [in Ukrainian]. 
3 Humenna I. R. Pidhotovka maybutnikh likariv do profesiynoyi komunikatsiyi na zasadakh mizhdystsyplinarnoyi intehratsiyi : dys. ... 

kand. ped. nauk: 13.00.04 [Preparation of future doctors for professional communication on the basis of interdisciplinary integration: dis-

ertation for the degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.04], Ternopilʹsʹkyy nats. ped. un-t, Ternopilʹ, 2016, P. 33 [in Ukrainian]. 
4 Barsukova M.I. Medychnyy dyskurs: stratehiyi ta taktyky movnoyi povedinky likarya: avtoref. dys. na soyisk. vchenyy. step. kand. filol. 

nauk [Medical discourse: strategies and tactics of language behavior: dissertation abstract for the degree of candidate of pedagogical sci-

ences: 13.00.04], Saratov, 2007, P. 21 [in Ukrainian]. 
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лікування. Комунікабельний лікар повинен фахово 

спрогнозувати та організувати комунікативний акт і вміло 

подолати труднощі, взявши до уваги основні вимоги щодо 

встановлення первинного контакту з пацієнтом. Основна 

мета первинного контакту – знизити, зняти напругу 
невизначеності, створити атмосферу довіри і взаємоповаги, 

забезпечити умови для дружнього та насамперед 

ефективного спілкування.  

Можливість встановити зв’язок із пацієнтом – це мета 

опитування (анамнезу) в цілому.  Справді, залежно від 

того, у який спосіб лікарі дізнаються про пацієнтів, 

подальша консультація може відбутися або не відбутися.  

Лікар повинен ставитися до свого пацієнта з повагою. 

Звичайно, встановлення контакту в перші хвилини 

залежить від того, якою буде реакція лікаря на візит 

пацієнта і як він (лікар) себе зарекомендує. Лікар повинен 
розуміти свою роль, роблячи все можливе для комфорту 

пацієнтів, і толерантно з ними спілкуватися. Наступний 

крок – це усвідомлення лікарем причин і проблем, із якими 

пацієнт звернувся до нього. Для того, щоб точніше 

зрозуміти пацієнта, лікар може запитати: “Що саме ви б 

хотіли сьогодні обговорити?” або “Що привело вас 

сюди?” Тоді пацієнт буде більш відкритим до спілкування. 

Зауважте, що наступний візит повинен початися з репліки: 

“Я правильно вважаю, ви прийшли на звичайний огляд?” 

Але потім можна додати: “Чи ще щось турбує вас, що 

варте обговорення?”. 
У процесі збору анамнезу захворювання лікарю 

важливо правильно формулювати запитання; не 

перебивати та уважно слухати відповіді до кінця; 

повідомляти інформацію у доступній формі, враховуючи 

вікові та психологічні особливості пацієнта; зрозуміло 

пояснювати й надавати рекомендації, уникаючи складних 

слів-термінів; використовувати відповідні невербальні 

засоби без зайвої емоційності, жестикуляції та міміки; 

спрямовувати розмову в потрібне русло, не відходити від 

теми.  

Однією з основних комунікативних навичок, 
необхідних для збору потрібної інформації, є прийом 

активного слухання. Активне слухання включає вербальну 

(використання відкритих і закритих питань, фасилітацію, 

підведення підсумків) і невербальну (зоровий контакт, 

позу, положення і рухи тіла, мову, зокрема тональність, 

гучність, інтонацію) поведінку. Основними прийомами 

активного слухання з боку лікаря є дослуховування реплік 

пацієнта до кінця без перебивання; витримування пауз, 

коли пацієнт задумався чи сумнівається; узагальнення, 

повторення інформації, почутої від пацієнта, у вигляді 

короткого резюме. 
Одним з найскладніших видів спілкування лікаря з 

пацієнтом є спілкування із агресивним пацієнтом, що часто 

призводить до конфліктних ситуацій. Орієнтовними 

кроками виходу з різних конфліктних ситуацій можна 

назвати такі: 

Крок 1. Приділіть увагу збудженому пацієнтові, 

витримайте паузу. У цей момент діалог не можливий. 

Пацієнт повинен висловитися.  

Крок 2. Вербально та невербально дайте зрозуміти 

пацієнтові, що ви його уважно слухаєте. Дослуховуйтеся 

до слів невдоволення й виявляйте щиру зацікавленість. 
Пацієнт має зрозуміти, що перед ним не ворог, що лікар на 

його боці й вони об’єднані спільною метою. 

Крок 3. З’ясуйте, що викликало такі емоції в пацієнта, 

чим саме він невдоволений, які інтереси та потреби 

пацієнта не були враховані. Лікар не повинен 

виправдовуватися. Варто з’ясувати ситуацію, 
використовуючи відкриті питання (шанобливо, без 

сарказму та іронії) або висловлюючи припущення: “Якщо 

я вас правильно зрозумів...”, “Я хочу зрозуміти, розкажіть 

детальніше про...”, “Чи правильно я вас зрозумів, що ви 

незадоволені...”.  

Крок 4. На цьому етапі важливо зрозуміти, наскільки 

претензії та ворожість пацієнта мають реальне підґрунтя, 

а якою мірою виринули з минулого та зумовлені його 

життєвим досвідом. Якщо дійсно причина є реальною, то 

потрібно спокійно попросити вибачення, навіть якщо від 

лікаря ця ситуація не залежала (наприклад, помилка в 
реєстрації черги на консультацію до лікаря з вини 

працівників реєстратури). Рівень невдоволення 

знижується, коли людина чує слова вибачення, відчуває, 

що її розуміють, що її право отримувати якісне 

обслуговування, так само, як і право бути незадоволеним, 

приймають і шанують інші люди, зокрема лікар. 

Крок 5. Якщо причиною такого стану пацієнта є дії чи 

бездіяльність персоналу медичного закладу, то лікареві 

варто перепросити: “Перепрошую…”, “Вибачте, це дійсно 

наша помилка”. На цьому етапі важливо показати своє 

ставлення до ситуації. 
Крок 6. Якщо лікар виявив свою помилку чи помилку 

медичного персоналу лікарні, то потрібно подякувати 

пацієнту за те, що допоміг її побачити. Доречно 

поцікавитися думкою пацієнта про те, як це можна 

виправити. Саме така поведінка лікаря запевнить пацієнта 

у їхній тісній співпраці, а також переконає в тому, що його 

(пацієнта) думка й повідомлення є важливими й 

необхідними для лікаря.  

Крок 7. Висловіть свої варіанти врегулювання 

конфлікту. Лікарю варто поцікавитись, що пропонує 

пацієнт: “Що ви пропонуєте?”, “Як ми можемо 
виправити ситуацію?”. Перефразуйте сказане пацієнтом, 

запропонуйте свої висновки й припущення: “Ви хочете, 

щоб я вас проконсультував зараз”, “Ви хочете знати мою 

думку?”. Потім запропонуйте рішення. Рішення має бути 

обґрунтованим. Поясніть, що можете зробити і скільки 

часу для цього потрібно. Якщо необхідно відмовити, 

використовуйте форму коректної відмови, наприклад: 

“Можливо, такий варіант вирішення ситуації вам 

підійде…”, “Пропоную обговорити такий варіант...”, 

“Ми все з’ясували, тому я б хотів обговорити..., чи ви не 

заперечуєте?”. 
Тактикою спілкування лікаря з тривожним або 

депресивним пацієнтом вважаємо вербальне виявлення 

емпатії. О. Юдіна у своєму дослідженні доходить 

висновку, що “високий рівень емпатійних здібностей 

потрібно мати психотерапевтам, акушерам-гінекологам, 

онкологам, медичним психологам; середній рівень має 

бути притаманним сімейним лікарям, хірургам, 

психіатрам, стоматологам, отоларингологам та лікарям 

швидкої допомоги; занижений рівень можуть мати 

санітарні лікарі, паталогоанатоми, радіологи, вірусологи, 

реаніматологи, судово-медичні експерти та лабораторні 
лікарі5. Емпатичні вислови – це коментарі, спрямовані на 

5 Yudina O. M. Psykholohichni osoblyvosti formuvannya empatiynosti maybutnikh likariv: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya 

kand. psykhol. nauk: spets. 19.00.01 Zahalʹna psykholohiya, istoriya psykholohiyi [Psychological features of the formation of empathy of 

future doctors: abstract of the dissertation for the degree of candidate of psychological sciences: 19.00.01: general psychology, history of 

psychology], Kyiv, 2004, P. 16 [in Ukrainian]. 
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підтримку, які називають і визнають емоції та труднощі 

пацієнта. Для реалізації цієї тактики доречними будуть такі 

фрази: “Я бачу, що Вам важко прийняти …”, “Я розумію, 

як нелегко Вам прийняти рішення…”, “Я розумію злість, 

яку Ви відчуваєте”, “Я бачу, як Вас засмучує …”, “Я 
розумію, що Вас лякає …”, “Я розумію, що Ви зараз 

почуваєтеся стривоженим / збентеженим…”, “Дякую, 

що Ви мені довіряєте і ділитися своїми 

переживаннями…”, “Я Вас уважно слухаю, кажіть, будь 

ласка…”, “Звичайно, розумію Вас і допоможу Вам…”, 

“Не хвилюйтеся, будь ласка, усе буде добре…”, “Так, це 

складно, але необхідно це зробити…”, “Що це означає для 

Вас?”, “Як Ви думаєте, яка причина?”, “Так, Ви прийняли 

правильне рішення щодо…”, “Я повністю підтримую Вас 

у цьому…”, “Я вірю, що Ви впораєтеся…”, “Ви молодець, 

бо зробили вже багато…”, “Це дуже відповідальний крок, 
тому варто все обміркувати…”, “Пригадаймо ще раз, як 

потрібно це робити…”, “Будь ласка, запитуйте…”, “У 

разі чого, телефонуйте мені, не соромтеся…”, “Дбайте 

про себе і своє здоров’я…”, “Обов’язково повідомлю Вам, 

як тільки дізнаюся…”, “Переконана, що все буде 

добре…”, “Ви зможете це самостійно робити, тому не 

панікуйте…”. 

Тактику вербального виявлення емпатії доречно 

застосовувати, коли лікар бачить будь-яку емоційну 

реакцію пацієнта для полегшення його емоційного стану; 

коли є ознаки конфліктної ситуації, що назріває, опору з 
боку пацієнта – щоб попередити розвиток конфлікту та 

розпочати конструктивний діалог; завжди, коли лікар хоче 

встановити довірливі стосунки. 

Тактика спілкування лікаря з багатослівним 

пацієнтом передбачає, що лікар повинен чітко і лаконічно 

відповідати на запитання пацієнта; повідомляти про 

тривалість (час) прийому; не допускати пацієнта до 

надмірного пояснення чи розповіді; попереджувати 

можливі недоречні коментарі ймовірного захворювання; 

вчасно реагувати на почуте; аргументувати свою позицію 

щодо подальшого лікування; стисло підбивати підсумки 
розмови. 

Тактика спілкування з депресивним пацієнтом 

пацієнта включає такі рекомендації для ефективної 

комунікації лікаря, як сприяння покращенню емоційного 

стану пацієнта; не виснажувати пацієнта; переорієнтація 

пацієнта на успішне розв’язання проблеми; переконання 

пацієнта в ефективності лікування; наведення прикладів 

щодо значення позитивного налаштування пацієнта на 

лікування. 

У розмові з пацієнтом похилого віку лікар повинен 

терпляче і докладно відповідати на запитання пацієнта; 
вислуховувати відповіді до кінця; спонукати пацієнта до 

відвертої розмови; виявляти співпереживання; не 

залякувати пацієнта, а навпаки підтримувати його; 

демонструвати пацієнтові розуміння його стривоженості; 

запевнювати пацієнта в успішному лікуванні; 

підсумовувати розмову, детально повторюючи всі 

попередньо висловлені рекомендації. 

Тактика спілкування лікаря з пацієнтом-дитиною 

передбачає використання пестливої лексики; заспокоєння 

пацієнта; вживання реплік похвали; паралельного 

розпитування про вподобання пацієнта; прояв 

зацікавленості до сказаного пацієнтом; запевнення 

пацієнта в швидкому одужанні.  
Одним із найскладніших видів спілкування є 

спілкування із пацієнтом-підлітком, який нечасто 

недовіряє або ж з підозрілістю ставиться до дорослих. 

Тактика такого спілкування повинна включати акцент на 

вибудовуванні довірливих стосунків; наголошуванні на 

важливості проходження всіх етапів лікування; 

переконанні підлітка в дотриманні лікарської таємниці; 

виявленні неупередженого ставлення. Важливо, щоб лікар 

не критикував пацієнта, адже тоді буде доволі складно 

викликати з його (пацієнта) боку довіру і симпатію. 

Висновок. Як бачимо, домінантною стратегією в 
спілкуванні лікаря і пацієнта є діагностична стратегія, яка 

реалізується за допомогою таких тактик, як запит 

конкретної інформації, зближення, пояснення, розрада, а 

також тактики підтримки емоційної рівноваги, вияву 

емпатії. Однак на етапі встановлення діагнозу лікар не 

обмежується тільки вищезазначеною стратегією, а й 

паралельно застосовує стратегію рекомендацій, що 

реалізується за допомогою тактик поради та інструкції. 

Отже, взаємозалежність стратегій і тактик спілкування є 

характерною рисою медичного дискурсу. 

Перспективою подальшого дослідження є вивчення 
комунікативних стратегій лікаря відповідно до 

змодельованих ситуацій. 
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Антоній Мойсей, Наталія Скрицька. Лексико-семантичний аналіз полісемічних слів в українській та англій-

ській мовах (на прикладі дієслова сперечатися). Лексико-семантична система є однією із найскладніших мовних 

систем, що зумовлюється багатовимірністю її структури, неоднорідністю одиниць мовлення, різноманітністю відображе-

них відношень і відкритістю для постійного поповнення новими словами та значеннями. Своєрідність лексико-

семантичного аналізу слів також полягає в тому, що, на відміну від інших мовних систем, він безпосередньо пов”язаний 

з об”єктивною дійсністю та є її віддзеркаленням. За останні роки було написано велику кількість дисертаційних робіт та 

монографій, присвячених лексико-семантичному аналізу слів різного ступеня полісемії, проте парадигматичні відношен-

ня між словами і групами слів на основі спільності та відмінності потребують ґрунтовних досліджень. Актуальність 

даної проблематики зумовлена необхідністю дослідження лексико-семантичного аналізу слів з різним ступенем полісе-

мії (на основі дієслова сперечатися) в англійській та українській мовах. Метою статті є дослідження лексико-

семантичного аналізу слів з різним ступенем полісемії (на основі дієслова сперечатися) в англійській та українській 

мовах. Методи дослідження: дедуктивний, аналітичний,  порівняльний. Наукова новизна полягає у необхідності ви-

вчення теоретичних аспектів полісемії дієслова сперечатися в українській та англійській мовах з урахуванням сучасних 

підходів розвитку лексико-семантичного аналізу слів. Висновки. У статті проаналізовано особливості полісемантичних 

ступенів дієслова сперечатися в українській та англійській  мовах; зроблено підсумки у вигляді таблиці щодо кількісно-

го співвідношення дієслова сперечатися в англійському та українському мовленні. Доведено, що дієслово сперечатися 

в українській мові має 39 значень відповідників та 40 відповідників в англійській. 

Ключові слова: семантика,  полісемія, найвищий ступінь полісемії, середній ступінь полісемії, моносемантичне 

значення слова,  лексика, лексичне значення слова. 

Problem statement and its connection with 

important scientific tasks. The lexical set of Ukrainian 

verbs denoting debate comprises 40 language units. 

According to the number of their meanings, Ukrainian 

lexemes under study have been subdivided into three 

groups: verbs with the highest degree of polysemy, verbs 

with the middle degree of polysemy, and monosemantic 

verbs.  

The first group of Ukrainian verbs denoting debate 

contains 6 lexical units, the semantics of which includes 7-4 

meanings. They are characterized by the highest degree of 

polysemy and include the following verbs: змагатися, 

доводити, сваритися, гризтися, стикатися, 

суперечити.  

The urgency of the problem is determined by the need 

to study lexico-semantic analysis of the words with varying 
degrees of polysemy (on the base the verb to debate) in 

English and Ukrainian.  

The aim of the article is to study lexico-semantic 

analysis of the words with varying degrees of polysemy (on 

the base the verb to debate) in English and Ukrainian.  

The following methods were used in the research: 
deductive, analytical, and comparative. 

The analysis of the latest research and publications 

that initiated the solution to the problem.  J. Katz, Jerry 

A. Fodor, Ray S. Jackendoff also worked towards the 

development of semantic as a science and studied individual 

semantic components of words and their meanings. Their 

research ranged from the formal structure of sentence 

construction to the semantic unit. From the 1970‖s to the 

1980‖s, comparative linguistics as a separate branch of 

knowledge began to be formed by generative semantics 

(George Lakoff, James McCauley, James Bruce Ross), case 

grammar (Charles Fillmore), and the semantically oriented 

theory of the proposition of Charls Fillmor.  

 Among Ukrainian scientists, semantic research was 

carried out by I. Melchuk, T. Alisova, Yu. Apresian, V. 

Gak, E. Paducheva, I. Susov, and others. Well-known 

Ukrainian scientists in the sphere of linguistic semantics 

were S. Sukhikh, V. Grigoreva, N. Anisimova, L. Drugova, 

V. Troyanov, V. Kalmykov, K. Rozova and others. The 

syntactic structure of a sentence in semantics was studied by 
N. Shvedova  and O. Mukhin; sentence as a propositional 

component were studied by J. Lakoff, W. Chaif, D. Nielsen, 

W. Cook, R. Zimek, P. Adamets, V. Bogdanov, T. Alisova, 

V. Kasevych, V. Gak and others. The possibilities of 

comparative semantics are explored due to the pragmatic 

aspect – the purpose of the speaker, the use of linguistic 

cooperation and so on. 

Laying out of the main research material. The verbs 

змагатися and доводити each possess 7 meanings, but no 

correlation between them can be found.  

mailto:fedorkiv017@gmail.com
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The lexical unit змагатися reveals its semantics of 

debate in the meaning indicating the process or actions of 

resisting someone/something, protesting against someone/

something, fighting someone/something: ―чинити опір 

кому-, чому-небудь, протестувати проти когось, 
чогось, боротися з ким-, чим-небудь, за когось, щось‖. 

The meaning ―намагатися перевершити, перемогти 

когось у чому-небудь, домагаючись кращих, ніж у 

когось, результатів, показників; не поступатися кому-, 

чому-небудь в якихось якостях, властивостях”1 also 

refers the studied verb to the lexical group of debate 

describing it as a lexeme denoting the action of surpassing, 

defeating someone in something, achieving better results, 

not yielding to someone/something in any qualities, 

properties. The verb змагатися denotes quarrels and 

arguments which is revealed in the following meaning: 
―розм. те саме, що сваритися; сперечатися, доводячи 

свою правоту‖. In addition, the semantics of the analyzed 

word includes the meaning ―брати участь у змаганні; 

перен. стикатися (про протилежні думки, почуття, 

бажання і т. ін.)‖2 which describes the lexeme as the unit 

denoting competing and clashing of opposite thoughts, 

feelings, desires, etc. We should note that the verb 

змагатися is also used in the meanings that are not 

associated with the notion of debate, namely: 

―спромагатися на щось, намагатися що-небудь 

зробити” and “наростати, збільшуватися, 
посилюватися; наставати‖3.  

The language unit доводити is characterized by the 

following meaning actualizing the semantics of debate: 

“підтверджувати істинність, правильність чого-

небудь фактами, незаперечними доказами; 

доказувати”. Thus, in this meaning the analyzed verb 

indicates the action of confirming the truth, the correctness 

of something with facts, indisputable evidence, proving. The 

following five meanings are not related to the semantics of 

debate: ―ведучи, доставляти кого-небудь до певного 

місця; супроводити”, “роблячи що-небудь, досягати 
певної межі”, “змушувати кого-небудь пройнятися 

певними почуттями, переживаннями і т. ін.”, 

“доносити, повідомляти” and “здійснювати механічну 

обробку деталей машин, апаратів, приладів і т. ін. для 

надання їм точних розмірів і чистоти поверхні; 

притирати”4.  

It should be noted that the studied verb is used in the 

set expression доводити “(довести) до гріха – бути 

причиною чиїх-небудь негативних вчинків” that allows to 

deeper disclose its semantics.  

In the next subgroup, the lexemes сваритися, 

гризтися, стикатися and суперечити (4 meanings) 

have both common and distinctive features.  

The common feature of the verbs сваритися, 

гризтися and стикатися is ―сперечатися; 

сперечатися, домагаючись поступок; діяти всупереч” 

which denotes quarreling with someone, arguing with each 

other. The lexemes сваритися and гризтися also share 

the meaning ―сваритися; лаяти; висловлювати 

невдоволення”. The meaning ―вступати в сварку з ким-

небудь; сперечатися один з одним‖ denotes quarreling 

with someone, arguing with each other. The semantics of 

expressing one‖s dissatisfaction, condemnation and scolding 

is obvious in the following meaning: ―висловлювати своє 
невдоволення, осуд (іноді образливо); лаяти‖. The ability 

to form phrases is the characteristic feature of the language 

units сваритися and суперечити. ―Пальцем сваритися 

– розмахуючи піднятим угору пальцем, виражати 

погрозу, незадоволення, гнів, заборону і т. ін.” and 

―грозити (сваритися) кулаком (кулаками); трясти 

(трусити, труснути) кулаком (кулаками) – робити 

погрозливий жест (погрозливі жести)‖ – which express 

a threat, dissatisfaction, anger, prohibition. Суперечити 

[самому] собі – “висловлювати протилежні думки, 

погляди на що-небудь”5 

Although each of these words has individual meanings. 

The semantics of threatening is revealed in the meaning of 

the word сваритися “зробити погрозливий жест”. The 

lexeme гризтися reveals a pain and suffering, hostility and 

animosity even between animals “душевно страждати, 

журитися, переживати”; ―кусати один одного (про 

тварин)‖6.  
The semantics of the word стикатися is observed in 

a strong desire of a person to defend and protect smb. or 

smth. ―захищати; обороняти; боротися за збереження 

чого-небудь‖. The necessity  of  overcoming  the various 

life difficulties arises constantly in our lives. Everyone, no 
matter how rich or poor, successful or unsuccessful, healthy 

or unhealthy, faces with challenges and obstacles along his / 

her path of life. It is impossible to imagine our lives without 

difficulties. In one word, fighting for smth., defending smb. 

and overcoming the difficulties is our constant work. The 

semantics of human relations is revealed in the meaning of 

the verb under study indicating meeting with someone, 

communication with someone, having relationships with 

someone: “несподівано зустрічатися з ким-небудь; 

тільки док. зустрівшись, познайомитися з ким-небудь; з 

ким, перен. вступати в спілкування, в які-небудь 
стосунки з кимсь; з чим, перен. мати можливість 

пізнавати що-небудь, знайомитися з чим-небудь, 

зазнавати чогось; перен. працюючи, досліджуючи і т. 

ін., зустрічатися, мати справу з чим-небудь, виявляти 

щось”7 

The lexeme стикатися is also characterized by the 

meanings denoting various actions and processes which are 

not related to the notion of debate: “рухаючись назустріч, 

натикатися одне на одного, на кого-, що-небудь, 

ударятися об когось, щось; взаємно торкатися, 

дотикатися; перен. бути пов'язаним з чим-небудь, 
близьким до чогось; тільки недок., діал. блукати, 

тинятися”8.  

The analyzed verb is used in the set expression 

зіткнутися лице (лицем) в лице з ким, which is defined as 

―проходячи близько одне біля одного, несподівано 

зустрітися, побачити одне одного” indicating human 

relationships.  

1 Novyi anglo-ukrainskiy slovnyk [New English-Ukrainian Dictionary], uklad. М. І. Balla. Vyd. 3-е.-  Кuiv: ―Chumatskiy Shliah‖, 2006, 

668 p. [in Ukrainian]. 
2 Ibidem. 
3 Novyi anglo-ukrainskiy slovnyk…, op. cit., P.  668. 
4 Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language], URL: www.yakaboo.ua. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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The lexical unit суперечити has negative semantic 

meanings: “висловлювати свою незгоду; заперечуват”,”не 

відповідати чому-небудь, бути несумісним з чимсь” and 
“заважати кому-небудь у чомусь”. In addition, the word 

under consideration reveals the semantics of debate in the set 

phrase суперечити [самому] собі defined as ―висловлювати 

протилежні думки, погляди на що-небудь”.  

Thus, the analysis of Ukrainian verbs denoting debate 

with the highest degree of polysemy manifests that they are 

characterized by the semantic features expressing the process or 

action of resisting someone/something, protesting against 

someone/something, fighting, quarreling with someone, 

arguing with each other, etc. Three verbs reveal their semantics 

in phrases.  
The second group of Ukrainian language units denoting 

debate contains 16 lexical units, the semantics of which 

includes 3-2 meanings. They are characterized by the middle 

degree of polysemy and include the following lexemes: 

протистояти, сперечатися, засперечатися, 

справуватися, заперечувати, протестувати, 

посваритися, відстоювати, протидіяти, спорити, 

торгуватися, перечити, оспорювати, спростовувати, 

сварити and заїдатися.  

The first eight verbs in the given group are characterized 
by 3 meanings and have both common and distinctive features. 

The lexemes протистояти, сперечатися, засперечатися 

and справуватися share the meaning ―сперечатися; 

сперечатися, домагаючись поступок; діяти всупереч”. At 

the same time the words протистояти and сперечатися 

coincide in the meanings of ―чинити опір, опиратися; 

протидіяти; протистояти‖ and “не давати перемогти; 

не поступатися; суперничати” which express resisting the 

action, the pressure of someone or something, withstanding the 

pressure of someone or something. The meaning of resisting 

the action, the pressure of someone or something, withstanding 
the pressure of someone or something is evident in the 

following semantic features of the verb протистояти: 

“чинити опір дії, напору кого-, чого-небудь, витримувати 

напір з боку когось, чогось” and “опираючись, протидіючи 

кому-, чому-небудь, не давати йому можливості 

перемогти, поширитися, мати вплив на когось, щось і т. 

ін.”. The distinctive meaning of the word засперечатися is 

―побитися об заклад‖9.  

The semantics of arguing, leading a debate is actualized in 

the meanings of the verb сперечатися: ―вести суперечку, 

доводячи що-небудь; заперечувати проти чого-небудь, не 
давати своєї згоди на щось”. The semantics of resisting an 

opposing is evident in the meaning ―відстоювати своє право 

на що-небудь, на володіння чимсь; чинити опір чому-

небудь; противитися”. The seme of competing and rivalry is 

contained in the meaning ―перен. не поступатися перед ким-

, чим-небудь якимись якостями, властивостями; 

суперничати”10. The individual feature of the verb 

сперечатися is its usage in the prase не сперечаюся; не буду 

сперечатися — ―уживається для вираження згоди з ким-

небудь‖ which expresses the opposite meaning to the notion of 

debate, namely – agreeing with someone. 
The verb справуватися is mainly a lexeme with a 

positive semantics denoting human behaviour “поводитися 

певним чином” and successful performing of a certain tasks 

and duties “успішно виконувати яку-небудь роботу, якісь 

обов”язки і т. ін.”.  

The lexical unit заперечувати shares common semantics 

with the verb протестувати “висловлювати свою незгоду; 

заперечувати”. 
The lexeme заперечувати also contains the distinctive 

meaning “не визнавати існування, значення, доцільності 

чого-небудь”. In addition to above-mentioned features, the 

analyzed verb forms a phrase that allows to deeper disclose its 

semantics: заперечувати (заперечити) свою провину 

(участь) – не визнавати, відмовлятися визнати свою 

провину, участь у чому-небудь. 

The verb протестувати denotes the protest against 

someone or something “виражати протест проти кого-, 

чого-небудь, виступати з протестом”. People 

protesting about something want to attract public attention and 

get their rights back, to object on whatever they do not like. In 

other words many people protest to satisfy their psychological 

needs while believing that they are protesting to get their rights 

back. Besides, this language unit indicates economic relations: 

“засвідчувати факт несплати за векселем у встановлений 

термін”11 Two lexical units засперечатися and 

посваритися share the meaning “сваритися; лаяти; 

висловлювати невдоволення” which contains indications of a 

high degree of disagreement, misunderstanding and disorder. 

At the same time the word посваритися has individual 

meanings: “докоряти, дорікати” and “зробити 

погрозливий жест”. 
The word відстоювати is characterized by positive 

semantics denoting defending, fighting for the preservation of 

something, proving the correctness of something ―захищати; 

обороняти; боротися за збереження чого-небудь‖. In 

addition, it is characterized by the meanings ―простоювати 

на ногах певний час, виконуючи якусь роботу; стоячи, 

бути присутнім до кінця чого-небудь” as well as a specific 

meaning ―залишаючи рідину в нерухомому стані, надавати 

можливість частинкам речовини осідати на дно 

посудини, резервуару тощо”12. 
The verbs протидіяти, спорити, торгуватися, 

перечити, оспорювати, спростовувати, сварити and 

заїдатися each have 2 meanings, but only some of these 

meanings match. The words протидіяти, спорити and 

торгуватися coincide in the meaning of “сперечатися; 

сперечатися, домагаючись поступок; діяти всупереч”. 

These words also have specific lexical meanings: to compete, to 

rival, do not give up (змагатися, не поступатися у чому-

небудь) – спорити; to settle the price, to negotiate a price 

(домовлятись про ціну під час купівлі та продажу) – 

торгуватися. At the same time the lexeme протидіяти 

share the meaning “чинити опір, опиратися; протидіяти; 
протистояти” with the language unit перечити. 

The common feature of the verbs перечити, 

оспорювати and спростовувати is to express one‖s 

disagreement, to deny smth., to object, to raise or to make an 

objection, to oppose, etc. “висловлювати свою незгоду; 

заперечувати”. Among the distinctive semantic features, we 

point out the following: for the verb оспорювати – 

“домагатися відновлення свого права на що-небудь через 

суд”; for the word спростовувати – “доводити 

неправильність, помилковість, хибність чого-небудь”13. 

9 Novyi anglo-ukrainskiy slovnyk… op. cit., P. 164.  
10 Ibidem. 
11 Cambridge Advanced Leaner‖s Dictionary, URL: www.dictionary.cambridge.org [in English]. 
12 Suchasnyi tlumachnyi  slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit. 
13 Longman Dictionary of Contemporary English for advanced leaners, 6th Edition, URL:  www.Idoceonline.com (дата звернення: 

21.09.2020) [in English].   
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The words сварити and заїдатися coincide in the 

meaning of “сваритися; лаяти; висловлювати 

невдоволення”. The peculiarity of this lexical unit is the usage of 

a specific semantic meaning which expresses a reproof, rebuke, 

reproach (―докоряти, дорікати – сварити”). The verb 

заїдатися characterizes human inaccuracy: під час їди 

забруднювати їжею обличчя біля рота. 

The analysis of the Ukrainian language units with the 

middle degree of polysemy denoting debate shows that they are 

interrelated in their meanings outlining debate as contradicting, 

disagreeing, resisting and opposing, condemnation, 
dissatisfaction, quarreling and aggravating relations, etc. The 

characteristic feature of the verbs with the middle degree of 

polysemy is the availability of the meanings in their semantics 

that refer them to various spheres of human activity: economy, 

law, human relationships, human actions, etc. 

The third group is made up of 17 monosemantic Ukrainian 

verbs possessing 1 meaning: перечитися, заспорити, 

споритися, спинчатися, справдуватися, гарикатися, 

гиркатися, супротивлятися, противитися, 

перекорюватся, докоряти, диспутувати, дебатувати, 

дискувати, полемізувати, аргументувати, 
конфліктувати.  

Seven lexical units заспорити, споритися, 

спинчатися, справдуватися, гарикатися, гиркатися, 

перекорюватися and перечитися are united by the semantic 

feature denoting arguing, disputing and contending 

―сперечатися‖. 

Two verbs супротивлятися and противитися are 

characterized by the meaning of resisting, counteracting: 

“чинити опір; опиратися; протидіяти кому-, чому-небудь”. 

The language units перекорюватся and докоряти 

coincide in the meanings of ―докоряти, дорікати” 
The verbs диспутувати, дебатувати, дискувати and 

полемізувати are combined by the common meaning of 

leading a discussion. Thus, the verb диспутувати is 

characterized by the meaning “брати участь у диспуті, 

спорі” while the verb дискутувати is defined as “вести 

дискусію про що-небудь, обговорювати що-небудь”. The 

verb дебатувати is characterized by the meaning 

“обговорювати яке-небудь питання, вести з приводу нього 

дебати”. The verb полемізувати is defined as “вести 

полеміку з ким-небудь”.  

The verbs аргументувати and конфліктувати are 
characterized by their individual semantics and do not have 

common semantic features with other monosemantic lexemes.  

Thus, the verb аргументувати is defined as ―наводити 

аргументи, докази; обґрунтовувати”. The verb 

конфліктувати possesses the meaning ―вступати в 

конфлікт із ким-небудь”.  

The analysis of the monosemantic lexemes denoting debate 

shows that almost all verbs are in semantic relations with each 

other sharing common semantic features. Only two verbs are 

characterized by their individual semantics. 

The results of the analysis of the verbs denoting debate in 
Ukrainian are represented in Table 1 manifesting the quantitative 

 

Table 1. 

Lexical stock of the language units denoting debate in Ukrainian  

№ Group of verbs Quantity Percentage 

1 Verbs with the highest degree of polysemy 6 15,4% 

2 Verbs with the middle degree of polysemy 16 41% 

3 Monosemantic verbs 17 43,6% 

  Total 39 100% 

The data of the table prove that monosemantic verbs com-

prise the largest group in the research sample making up 43,6 

% of all selected Ukrainian language units. The group of verbs 

with the middle degree of polysemy is represented by 41% of 

lexemes while the group of verbs with the highest degree of 
polysemy is the least represented one comprising 15,4%. 

The analysis of the verbs denoting debate in English and 

Ukrainian has revealed that the studied lexemes in both lan-

guages manifest certain common and distinctive semantic fea-

tures.  

The groups of verbs denoting debate in modern English 

and Ukrainian are of composite and multi-element structure. 

The study is based on the material of 39 Ukrainian verbs denot-

ing debate and 40 English lexical units.  

Conclusions. The common feature of the studied units 

lies in the fact that they are characterized by varying degrees of 
polysemy and fall into the words with the highest degree of 

polysemy, lexemes with the middle degree of polysemy and 

monosemantic units. The biggest part of the vocabulary denot-

ing debate in English is characterized by the words with the 

middle degree of polysemy while in Ukrainian; the largest 

group is represented by monosemantic language units. Thus, 

the qualitative characteristics of Ukrainian and English lexemes 

denoting debate may be considered as distinctive features in the 

contrasted languages.  

All three groups of lexemes denoting debate in the 

Ukrainian and English languages are characterized by common 

and distinctive semantic features. The common feature of verbs 

is their ability to reveal their semantics in set phrases and to be 

characterized by both positive and negative meanings. The 

distinctive feature lies in the individual semantics of lexical 

units denoting debate which lie in other semantic spaces indi-
cating various human activities ad actions performed by physi-

cal objects and phenomena.  
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Наталія Скрицька. Теоретичні аспекти компаративного семантичного дослідження. У сучасних лінгвістичних 

дослідженнях посилюється увага дослідників  до традиційних проблем компаративістики та семантичних досліджень з ура-

хуванням сучасних підходів у взаємовідношенні  між поняттям та лексичним значенням слова, зв’язків мови з психічними 

та логічними явищами тощо. Сучасні семантичні дослідження базуються на розвитку гуманітаризації сучасної наукової 

парадигми, а також фізичному та психоемоційному стані людини, а саме на вивченні логічної, психологічної та когнітивної 

людської природи та на вивченні семантики як результату когнітивних процесів. За останні роки було написано значну 

кількість дисертаційних робіт та монографій, присвячених компаративістиці семантичних досліджень, однак комплексний 

аналіз її як функціонально-семантичної категорії потребує дослідження глибинного змісту конструкцій порівняльної семан-

тики. Актуальність даної проблематики зумовлена необхідністю дослідження компаративності семантичних теорій на 

основі сучасної наукової парадигми гуманітаризації наукового знання. Метою статті є дослідження компаративності семан-

тичного знання на основі теорій українських та зарубіжних учених. Методи дослідження: дедуктивний, аналітичний, істо-

ричний, порівняльний. Наукова новизна полягає у необхідності вивчення теоретичних аспектів компаративності семантич-

ного знання, виходячи із досліджень українських та зарубіжних учених з урахуванням сучасних підходів розвитку семанти-

чної теорії. Висновки. У дослідженнях було проаналізовано теоретичні аспекти українських та зарубіжних учених, які пра-

цювали в галузі компаративістики семантичного знання та запропоновано нові підходи у вивченні цієї галузі знань у взає-

модії з логічними, психологічними та когнітивними чинниками.  

Ключові слова: семантика,  компаративістика, компаративне знання, семантична теорія, лінгвістика. 

Problem statement and its connection with important 

scientific tasks. Language is an integral attribute of human 

existence. It is both a material and spiritual aspect of human 

life. At the same time, each national language is unique and 

with its help a person “learns about the world around him, 
accumulates knowledge about him. Language preserves all 

intellectual achievements of previous generations, records the 

experience of predecessors”1. According to researchers, 

language in the life of every nation is a reliable support in its 

spiritual and material development, as well as a tool for creation 

culture. Every language is not only a knowledge system, a tool 

of communication, and a way of thinking and cognition, but, 

first of all, it is the strongest and most important connection that 

unites the people into a single whole. 

The urgency of the problem is determined by the need to 

study the comparability of semantic theories based on the 
modern scientific paradigm of the humanization of scientific 

knowledge. 

The aim of the article is to study the comparability of 

semantic knowledge based on the theories of Ukrainian and 

foreign scientists. 

The following methods were used in the research: 
deductive, analytical, historical, and comparative. 

The analysis of the latest research and publications 

that initiated the solution to the problem.  Well-known 

Ukrainian researches who have made a significant contribution 

to the development of semantics as an independent discipline 
are V. Bogdanov and O. Potebnia. They investigated the 

internal forms of the word, the reproduction of meaning in 

meaning, the etymological connections of semantics and more. 

J. Katz, Jerry A. Fodor, Ray S. Jackendoff also worked 

towards the development of semantic as a science and studied 

individual semantic components of words and their meanings. 

Their research ranged from the formal structure of sentence 
construction to the semantic unit.  From the 1970’s to the 

1980’s, comparative linguistics as a separate branch of 

knowledge began to be formed by generative semantics 

(George Lakoff, James McCauley, James Bruce Ross), case 

grammar (Charles Fillmore), and the semantically oriented 

theory of the proposition of Charls Fillmor.  

Among Ukrainian scientists, semantic research was 

carried out by I. Melchuk, T. Alisova, Yu. Apresian, V. Gak, E. 

Paducheva, I. Susov, V. Bogdanov, V. Khrakovsky, N. 

Shredova and others. Scientists of Tver semantic-pragmatic 

school, combining statistical and dynamic approaches to 
semantic analysis, obtained quite interested results in describing 

the semantic structure of the   sentence. Well-known Ukrainian 

scientists in the sphere of linguistic semantics were S. Sukhikh, 

V. Grigoreva, N. Anisimova, L. Drugova, V. Troyanov,  

V. Kalmykov, K. Rozova and others. The syntactic structure of 

a sentence in semantics was studied by N. Shvedova and  

O. Mukhin; sentence as a propositional component were 

studied by J. Lakoff, W. Chaif, D. Nielsen, W. Cook, R. Zimek, 

P. Adamets, V. Bogdanov, T. Alisova, V. Kasevych, V. Gak 

and others. The possibilities of comparative semantics are 

explored due to the pragmatic aspect – the purpose of the 
speaker, the use of linguistic cooperation and so on. 

Laying out of the main research material. When we 

1 Kochergan M. P. Vstup do movoznavstva [Introduction to Linguistics], Kuiv: Akademiia, 2001, P. 21 [in Ukrainian]. 

mailto:fedorkiv0@mail.ru
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learn a language, it is often difficult to interpret words because 

of their ambiguity, which is an integral feature of the national 

languages of the world, including Ukrainian and English. 

Language systems are reflected all without exception, the 

sphere of human life, their mentality, culture, and the specifics 
of human life.  

Debate is a feature of ambiguity and may contradict each 

other. Debate is also manifestation of dissatisfaction, 

discussions, disputes, arguments, objections, refutations etc. 

However, it is through debates that conflict situations are 

resolved, and there is an opportunity for discussion, reflection, 

disputes, reasoning, and more.  Therefore, a comprehensive 

study of the words denoting debate in non-related languages is 

an urgent and insufficiently solved problem of language 

science.   

Linguistics of the 2nd part of 20th – 21st century 
characterized by considerable attention to the study of 

semantics of words, phrases, and other groups of vocabulary 

etc. According to Yu. D. Apresian, “the modern epoch of 

linguistic development is, undoubtedly, the epoch of semantics, 

the central place of which in the circle of linguistic disciplines 

directly follow from the fact that human language is the first of 

all a means of communication, coding and decoding of certain 

information2. 

Semantics, also called semiology, the study of signs and 

sign-using behavior. It was defined by one of its founders, the 

linguist Ferdinand de Saussure, as the study of “the life of signs 
within society”3. Although the word was used in this sense in 

the 17th century by the English philosopher John Locke, the 

idea of semantics as an interdisciplinary field of study emerged 

only in the late 19th – early 20th centuries with the independent 

work of Saussure and the American philosopher Charles 

Sanders Peirce.  

Peirce’s seminal work in the field was anchored in 

pragmatism and logic. He defined a sign as “something which 

stands to somebody for something”4, and one of this major 

contributions to semiotics was the categorization of signs into 

three main types: a) an icon or iconic signs, which resembles its 
referent (such as a road sign for falling rocks). These signs can 

have their origin as an icon but can evolve to be a symbolic 

sign. b) an index or indexical signs, which is associated with its 

referent. Directional signs like arrows, which point to 

something other than itself, are indexical signs which refer to 

something that is understood as related or caused by it. 3) a 

symbol or symbolic sign, which is related its referent only by 

convention (as with words or traffic signals. There are relations 

between the signifier and signified is cultural. Often a matter of 

language and typically referring to words, but shapes can fall in 

this category. For example, the swastika has a very different 
meaning in Western cultures versus Eastern ones. Peirce also 

demonstrated that a sign can never have a definite meaning, for 

the meaning must be continuously qualified. 

As an independent discipline, semantics (semasiology) 

appeared in the 2nd part of 20th century, the founders of which 

are the German scientist K. H. Reisig, M. Breal and the famous 

Russian scientist M. M. Pokrovsky. At this time linguist are 

becoming increasingly interested in the study of the semantic 

side of language. This is due to the loss of interest in descriptive 

linguistics which only descriptively and fragmentarily 

explained the semantic meaning of words and ignored any 

research in this area. Well-known scientists G. Paul and Breal 

first began to identify as the subject of analysis of historical 

changes in the meaning of words.  

 Thanks to the achievements of structuralists, linguistic 

semantic first began to develop as structural lexicology and 
structural lexical semantics. Gradually, the theory of semantic 

and lexical semantic fields and the method of component 

analysis of interconnected words, which opposed the 

oppositional analysis, emerged. This was followed by syntactic 

semantics, which quickly took the lead in linguistic semantics. 

All language   processes began to develop in dynamics. 

However, the development of lexical and semantic units was 

greatly influenced by philosophy, ethno linguistics, 

ethnography of speech, sociolinguistics, psycholinguistics, 

semantic logic, computer science, automatic word processing, 

artificial intelligence and so on. 
The most famous linguist Saussure treated language as a 

sign-system, and his work in linguistics supplied the concepts 

and methods that semiotics applied to sign-systems other that 

language. One such basic semiotic concept is Saussure’s 

distinction between two inseparable components of a sign:  the 

signifier, which in language in a set of speech sounds or marks 

on a page, and the signified, which is the concept or idea behind 

the sign. Scientist also distinguished parole, or actual individual 

utterances, from langue, the underlying system of conventions 

that makes such utterances understandable; it is this underlying 

langue that most interests semioticians.   
Saussere’s theories were thus also considered fundamental 

to structuralism (especially structure linguistics) and to 

poststructuralism.  

It should be said that the problem of studying of the 

meaning, language, thinking and reality have interested 

scientists since ancient times, the Middle Ages and the 

Renaissance. Almost until the end of the 20th century problems 

of semantics have been studied in philosophy, grammar, 

lexicography, logic and rhetoric. At the beginning of its 

existence, semantics was considered mainly a historical 

discipline and only in the 2nd half of 20th century. Under the 
influence of F. de Saussure’s “Course in General Linguistics” 

and the works of I. Baudouin de Courtenay, it began to be 

introduced into the synchronous study of primary living 

languages and dialects.  

Lexical semantics considered the study of semantic 

etymology and history of individual words or groups of words 

as its first task, as a result of which there was an interest in 

compiling etymological and historical dictionaries. Along with 

traditional lexical semantics, which deals mainly with the study 

of meanings of individual words or groups of words in the 

process of their functioning and historical development, its 
other areas are successfully developing: structural semantics, 

interpretive semantics, conceptual semantics, communicative 

semantics, psycholinguistic semantics and others. Successfully 

developing and comparative historical, comparative 

(contrastive) and typological semantics (R. Bugadov, V. Gak, 

S. Katznelson, M. Kochergan, A. Luchic, B. Serebrennikov, V. 

Yartseva, ect)5. 

By definition, semiotics is the study of signs. The word 

“sign” is a part of the word design. It’s here for a reason. 

Design is the thinking and the making of signs. Every sign we 

designed, and the meaning we attached to it, is an artificial 

2 Ibidem, P. 22. 
3 Mygalets O.І. Leksyko-semantychna grupa “Konfliktni dii”: systemno-strukturnyi pidhid. Dysertatsiia na zdobuttia nauk. stupeniia kan-

dydata filolog.nauk [Lexico-semantic group “Conflict Actions”: System-structural Approach.Dissertation for the Degree of Candidate of 

Philological Sciences], 2018, 46 p. [in Ukrainian] 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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construct.  Design comprises two components:  the signifier, 

related to the physical appearance of an object – this can be 

images, words, materials, sounds, tasted, and the signified, 

pertaining to the mental construct of the object, or the 

connotations of what the signifier implies.  
By exploring the semantic relationships between signifiers 

and the signified, designers can better understand the emotional 

reactions or interpretations a user may have upon experiencing 

the design. And develop more effective designs that roots on a 

subconscious level. To truly leverage the power of semiotics, 

designers need the awareness of the three types of signs they can 

design so they know when to use each of them. Semiotics helps 

designers rearrange their ideas and think differently whilst 

imaging all other points of view. It helps enhance the meaning 

that matters – the most important one being that which matters 

for the user. 
In the dictionary of the Ukrainian Language (SUM) 

semantics is defined as “the meaning of language units – 

individual words, phrases, constituent parts of the word, etс.”6   

There is also written that “common in the semantics of all 

verb information is the expression of a dynamic feature in its 

relation to the figure and to the object of action”. 

In the Dictionary of the English language, First Edition 

semiotics defines as “the theory and study of signs and symbols, 

especially as elements of language or other systems of 

communication, and comprising semantics, syntatics, and 

pragmatics”7.  
Modern semantics has  tasks like a) the study of the 

semiotic, psychological, logical, cognitive nature of the meaning 

of the word; b) distinguishing between meaning and establishing 

the typology of the meaning of the words; c) determination of the 

semantic structure and the lexical-semantic variant; d) 

identification of factors of lexical paradigm and syntagmatics; e) 

research of metonymy and metaphor in the text; f) revealing the 

nature of the semantic meaning of words in a sentence and text; 

g) study of semantics as a result of cognitive processes; h) 

analysis of the features of individual meanings and their 

functioning in discourse. 
Modern semantics as a science of the 20th - 21st centuries 

has received a new plane of development, namely, the 

humanization of the modern scientific paradigm, at the center of 

which as human activity and anthropocentrism. Due to the 

human factor there is a practical assimilation of various processes 

of external reality. The verbs denoting debate are included in the 

vocabulary of modern Ukrainian and English. They reflected the 

process of transmission of dissatisfaction, confrontation, different 

opinions and views, objections, as well as discussion, reflection, 

proofs, persuasion, competition in conversation, controversy, self

-belief, and so on.  The studied lexical units reveal the diversity 
of existing actions in their temporal and spatial plane.  

The words denoting debate can be considered as 

independent language units, a product of the historical 

development of the studied language systems. The complete 

vocabulary of modern Ukrainian and English language is an 

extensive and complex combination of words and lexical-

semantic groups formed on the basis of semantic relations 

between words.  

The studied lexical units are characterized by specific 

semantics and are interconnected by the relations of synonymy, 

antonymy. Any changes in these relations as a result of various 
reasons lead to a narrowing or expansion of the lexical semantics 

of words to denote a dispute, reduce or increase the number of 

elements, their disintegration or replacement of some words with 

others in the lexical-semantic group. Words are not separated 

from each other, but are grouped into different groups with their 

direct and opposite meanings. It is important in the study to 

“identify the internal connections of words within the semantic 

system of language to determine the structure and specific 
semantic connections of the last”. 

Any theory of natural language semantics requires a theory 

of word meaning. This is because, on standard assumptions of 

composition, the meaning of a linguistic expression is a function 

(in a broad sense) of the meanings of its component words and 

the way that they are combined. Neither model-theoretic nor 

cognitive theories are committed to a particular view of word 

meaning, and this is reflected in the range of approaches 

represented within the fields. How, precisely, the reference of a 

term is determined or constrained is left opened.  

Lexical semantics is an academic discipline concerned with 
the meaning of words. Lexical semanticists are interested in what 

words mean, why they mean what they mean, how they are 

represented in speakers’ minds and how they are used in text and 

discourse. Outside linguistics proper, lexical semantics overlaps 

with disciplines such as philosophy, psychology, anthropology, 

computer science and pedagogy. Lexical semantics also provides 

the foundation for various fields of applied research, such as 

research in language acquisition and learning, i.e. how we as 

native speakers and learners of foreign languages acquire lexical 

knowledge, with computational linguistics, and with 

lexicography – the art and science of dictionary-making. 
Language units having in their lexical meanings both 

implicit and explicit indications on forms and means of 

expressing debate are taken out from the up-to-date Ukrainian 

and English explanatory dictionaries (Dictionary of the Ukrainian 

Language in 11 volumes and the Oxford Learner’s Dictionary) 

by means of sampling data method. 

The whole language material chosen from the 

lexicographical sources helps us to investigate the lexical 

semantics of the verbs denoting debate in Ukrainian and English. 

We can enrich our vocabulary on the basis of studying the 

meaning of debate from different dictionaries. 
Conclusions. In research was analyzed the theoretical 

aspects of Ukrainian and foreign scientists who worked in the 

field of comparative semantic knowledge and proposed new 

approaches to the study of this field of knowledge in interaction 

with logical, psychological, and cognitive factors. 
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 Nichyi Valentyna. On changes in the teaching of foreign culture in the universities of Ukraine. The purpose of the 

article is to analyze the features of teaching foreign languages in Ukrainian universities. To achieve this goal, the article uses 

the methods of critical analysis of scientific resources and scientific observation of the educational process, theoretical analy-

sis. A comprehensive description of the application of these methods through the prism of foreign languages ‒ is the scientific 

novelty of the work. For the first time the stages of language training, their application in practice for mastering a foreign 

language culture are analyzed. The main purpose of learning a foreign language in modern conditions is to form students' abil-

ity to communicate in any language at any level, which allows them to enter into equal dialogue with other cultures and tradi-

tions, participate in various spheres of intercultural communication, join modern world civilization. This goal involves the 

development of students with a high level of communicative competence, which will allow, in accordance with their real 

needs and interests, to successfully and efficiently carry out speech communication in various fields. The method of learning a 

foreign language is a system of knowledge about the natural processes of its study and ways to influence this process in order 

to optimize it. There are two functionally different techniques: general and specific. The general technique is devoted to the 

study of the features and patterns of the process of learning a foreign language, regardless of the language in question. For 

example, the principles of selection of educational material, the correlation of oral and written language at different stages of 

the lesson will be the same in equivalent learning conditions for any Western European language. Conclusions. Today, more 

and more teachers use elements of a communicative-oriented approach in foreign language lessons. As a result of this ap-

proach in teaching, a system of foreign language proficiency is formed, implemented and operates as a means of communica-

tion in the broadest sense of the word. This approach also includes the development of skills to compare the linguistic phe-

nomena of the native and foreign languages. With the help of a communication-oriented approach, all aspects of a foreign 

language can be taught. When learning to speak a foreign language, the principle of individual approach becomes very im-

portant. Learning a foreign language, perhaps more than any other subject, requires an individual approach. The individual 

approach should not be considered as a one-time tool, which is usually used at one stage of mastering the material and in rela-

tion to any one group of students; it must permeate the whole process of learning to speak a foreign language.  

Key words: foreign languages, communication-oriented approach, foreign language culture, educational process. 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими 

науковими завданнями. Основною метою вивчення 

іноземної мови в сучасних умовах є формування в 

студентів здатності до іншомовного спілкування будь-

якого рівня, що дозволяє вступати в рівноправний 
діалог з представниками інших культур і традицій, 

брати участь в різних сферах міжкультурної 

комунікації, долучатися до сучасних світових процесів 

розвитку цивілізації. Ця мета передбачає розвиток у 

студентів високого рівня комунікативної компетенції, 

яка дасть можливість, відповідно до їх реальних потреб 

та інтересів, успішно та якісно здійснювати мовленнєве 

спілкування у різних галузях. 

Нові завдання, що стоять перед викладачем 

іноземних мов, передбачають зміни у підходах до їх 

вивчення, а саме: у вимогах до рівня володіння 
іноземною мовою, визначення нових підходів до 

відбору змісту та методичної організації матеріалу, а 

також до принципів навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв'язання проблеми. Методика 

вивчення іноземної мови – це система знань про 

закономірні процеси її вивчення і про шляхи впливу на 

цей процес з метою його оптимізації. Існує дві 

функціонально різні методики: загальна і конкретна. 

Загальна методика присвячена дослідженню 

особливостей і закономірностей процесу вивчення 
іноземної мови, незалежно від того, про яку мову 

йдеться. Наприклад, принципи відбору навчального 

матеріалу, співвіднесення усної і письмової мови на 

різних етапах уроку будуть однаковими в рівнозначних 

умовах вивчення для будь-якої західноєвропейської 

мови. Конкретна методика застосовується при вивченні 

окремих явищ, окремого матеріалу в певній мові. 

Методику викладання іноземних мов у вузах 

досліджувало багато вчених. Зокрема, 

Тарнопольський О.Б. дослідив зв'язок методики 

навчання іноземних мов із проблемами особистості 
(емоціями та навчальною мотивацією того, хто 

навчається)1. Один із засновників сучасної методики 

навчання іноземної мови Майкл Уест вважав, що 

іноземної мови неможливо навчити, їй можна тільки 

навчитися. А для цього необхідно створити найкращі 

умови для навчання, щоб студент дійсно захотів 

1 Tarnopolʹsʹkyy O.B. Metodyka vykladannya inozemnykh mov ta yikh aspektiv u vyshchiy shkoli: pidruchnyk [Methods of teaching for-

eign languages and their aspects in higher school: a textbook], Dnipro: Universytet imeni Alʹfreda Nobelya, 2019, P. 78–85 [in Ukrainian]. 
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навчитися мови. Проблемами методики викладання 

іноземних мов займалися Е.А. Штульман, 

С.Ю. Ніколаєва, З.М. Корнєва, А.Д. Виселко та ін. 

Раніше автором статті вивчалось викладання іноземних 

мов в умовах дистанційного навчання2. У даній статті 
ми розглянемо зміни у викладанні іноземної мови в 

цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

відміну від інших предметів, іноземна мова має свою 

специфіку та особливість, тому що її основною метою є 

формування комунікативного досвіду студентів, що 

також сприяє поглибленню розуміння іншомовної 

культури країни через мову і розширення загального 

кругозору. Вивчення іноземної мови дає лише 

можливість засвоїти засоби сприйняття та вираження 

думок за допомогою нової мови, яка виступає у двох 
формах: усній та письмовій. У комунікативну мету 

навчання предмета “іноземна мова” і мають входити ці 

дві форми. На сьогодні головною метою оволодіння 

іноземною мовою вважається залучення до культури та 

участь у діалозі культур3. Цю мету можна досягти 

шляхом формування здатності до міжкультурної 

комунікації. 

Центральною проблемою методики викладання 

іноземної мови є питання визначення цілей, при 

розробці яких найефективнішими є ідеї навчання не 

просто мови, а іншомовної культури в широкому сенсі 
цього слова. У рамках культурологічного підходу, 

викладання іноземної мови включає в себе поєднання: 

1) цілей, змісту, методів, засобів, процесу навчання, 

діяльності та взаємодії викладача та студентів; 

2) контролю за навчанням; 

3) автономних форм діяльності студентів; 

4) соціокультурного фону, середовища навчання, 

обумовлених соціальним замовленням суспільства на 

підготовку спеціалістів. 

Компонентами викладання іноземної мови можуть 

бути: ситуації контактного спілкування особистісного 
характеру, ситуації спілкування, що виражають 

повсякденні побутові потреби, ситуації суспільно-

політичного характеру, ситуації професійного 

спілкування. 

Культурологічний підхід виконує п'ять функцій: 

розвиваючу, навчальну, виховну, пізнавальну та 

професійну. Сутність розвиваючої функції в тому, що 

спрямованість іншомовної культури полягає в соціально 

та професійно значущих властивостях, які відіграють 

важливу роль для процесів пізнання, а саме: психічні 

функції, мовні здібності, працелюбність, 
цілеспрямованість, воля, активність, вміння вчитися. 

Сутність навчальної функції полягає в опануванні 

різних форм спілкування. Внаслідок чого оволодіння 

іншомовною культурою є збагачення духовного світу, 

міжособистісного та міжкультурного зв'язку, 

відстоювання своєї точки зору тощо. Виховна функція 

полягає в тому, що іншомовна культура є засобом 

морального виховання, навичок та звичок поведінки, що 

відповідають нормам суспільства. Метою пізнавальної 

функції є освоєння іншомовної культури, розуміння цієї 

культури, а не засвоєння її змісту. У процесі вивчення 

іноземної мови всю культуру країни засвоїти 
неможливо. Важливо пам'ятати, що кожен народ має 

свій менталітет, який надзвичайно відрізняється від 

іншого. Тільки через оволодіння культурою 

відбувається розуміння менталітету. У міжкультурному 

спілкуванні, взаєморозуміння і контакт у діалозі 

досягається при знайомстві його учасників з 

іншомовною культурою, повазі та визнанні її 

самоцінності. Розуміння системи цінностей народу і є 

оволодіння культурою. 

Іншомовна культура визначає професійну 

особливість, притаманну тому чи іншому народові. 
Перебування в чужій країні може викликати різні 

почуття. Потрапивши за кордон, можна захоплюватися 

іншою реальністю: пам'ятками, будинками, стилем 

одягу та життя. Незнання іншомовної культури може 

призвести до культурного шоку, який проявляється в 

уникненні контактів із представниками іншомовної 

культури. Впевненість у спілкуванні іноземною мовою 

набувається лише в процесі практики4. 

Можна стверджувати, що іншомовна культура – це 

складне і багатостороннє поняття, і повною мірою 

навряд чи вона може бути вивчена. Тому для мовної 
підготовки потрібні елементи культури країни мови, що 

досліджуються, які допоможуть увійти в іншомовну 

культуру і дозволять керувати цим процесом. Мова – це 

основний носій, через який відбувається практичне 

зіткнення з іншою культурою на кожному занятті з 

іноземної мови.  

Важливе місце в процесі вивчення мови надається 

чотирьом видам діяльності: читання, говоріння, письмо, 

аудіювання. Існує три види читання: читання з 

розумінням основного змісту тексту (reading for the main 

idea), читання з повним розумінням тексту (reading for 
details), читання із вибірковим вилученням потрібної чи 

цікавої інформації (reading for specific information)5. 

Важливе значення приділяється самостійному 

зверненню до лінгвокраїнознавчого довідника, 

основними завданнями якого є розширення кругозору 

студентів у процесі ознайомлення з інформацією про 

країнознавство, формування потреби та розвитку вміння 

користуватися довідковою літературою, мотивуючи на 

пізнавальну активність. 

Аудіювання займає значне місце у процесі 

навчання. Воно використовується для прослуховування 
висловлювань, студенти тренуються у впізнанні 

матеріалу на слух, знайомляться з новим лексико-

граматичним матеріалом, який застосовується у 

подальшій бесіді. Існують спеціальні тексти для 

аудіювання, які поступово ускладнюються за 

допомогою включення нового лексико-граматичного 

матеріалу. 

2 Nichyi V.V. “Osoblyvosti vykladannya inozemnoyi movy v umovakh dystantsiynoho navchannya” [Peculiarities of foreign language 

teaching in distance learning], Aktualʹni pytannya suspilʹnykh nauk ta istoriyi medytsyny: Spilʹnyy ukrayinsʹko-rumunsʹkyy naukovyy zhur-

nal, 2021, 1(29), P. 82–85 [in Ukrainian]. 
3 Kornyeva Z. M. Metodyka navchannya maybutnikh ekonomistiv anhliysʹkoho dilovoho movlennya na osnovi tekhnolohiyi zanurennya 

[Methods of teaching of English business speech of  future economists based on immersion technology]: Dys. kand. ped. nauk: 13.00.02, 

Natsionalʹnyy tekhnichnyy un-t Ukrayiny “Kyyivsʹkyy politekhnichnyy in-t”, K., 2006, P. 222–234 [in Ukrainian]. 
4 Metodyka navchannya inozemnykh mov u serednikh navchalʹnykh zakladakh: pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh zakladiv osvity 

[Methods of teaching foreign languages in secondary schools: a textbook for students of higher education], kolektyv avtoriv p id kerivny-

tstvom S.YU. Nikolayevoyi, K.: Lenvit, 1999, P. 117–124 [in Ukrainian]. 
5 Oxford R. Language learning strategies. What every teacher should know, Newbury House Publishers, 1990, P. 134–152 [in English]. 
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При оволодінні іноземною мовою ведеться робота 

над трьома видами аудіювання: з повним розумінням, 

що сприймається на слух (здійснюється на текстах, що 

не містять особливих труднощів, найчастіше вони 

побудовані на знайомому матеріалі), із загальним 
охопленням змісту (з розумінням лише основної 

інформації, яка ґрунтується на матеріалі текстів, що 

містять значну кількість незнайомих слів), аудіювання з 

метою отримання потрібної або цікавої інформації. 

Наприклад, при вивченні теми "Франція" студентам 3 

курсу, які вивчають французьку, як другу мову, 

пропонується прослухати декілька етапів аудіювання з 

поступовим розширенням лексичного матеріалу, а 

також застосовується індивідуальний підхід залежно від 

вмінь і навичок кожного студента. Таким чином 

студентам легше навчитися сприймати іноземну мову на 
слух і реагувати відповідно до ситуацій. 

Основною метою говоріння є ознайомлення 

студентів із незнайомими сферами життя іншомовних 

країн, повторення та систематизація лексики та 

граматики, засвоєних раніше. Основними завданнями 

перед студентами є навчитися вирішувати 

комунікативні проблеми, необхідні для ведення 

наступних типів діалогу: діалог-розпитування 

(відрізняється невисокою структурною складністю); 

діалог-спонукання до дії (спонукає співрозмовника до 

висловлювання своїх пропозицій щодо обговорюваної 
теми); діалог-обмін думками (виражається своє 

ставлення до висловлювань партнера, своя думка щодо 

обговорюваної теми). 

Велике значення під час навчання основних типів 

мовлення займає робота над міркуванням, порівняльною 

оцінкою рідної культури з культурою країни мови, яка 

вивчається. Студенти повинні вміти висловлюватися 

цілісно, як у смисловому, так і в структурному 

відношенні, вміти висловлюватися логічно. Це означає 

вміти послідовно викладати факти, думки, судження, 

без запозичених думок із заздалегідь прочитаних та 
прослуханих джерел. Наприклад, при вивченні теми 

“Працевлаштування у Франції” студентам 4 курсу 

пропонується складання ситуативних діалогів, рольові 

ігри, виступити із повідомленням про аналіз 

найновіших джерел з даного питання. Це дає їм 

можливість оцінити реалії французького суспільного 

життя, відчути себе в ролі шукачів роботи або 

роботодавців. 

Щодо навиків письма, студенти повинні вміти 

робити виписки із прочитаного, складати короткі 

резюме прочитаного тексту, оформляти ділові 
документи, написати текст для спільного проекту. 

Робота з культурознавчим матеріалом передбачає 

різні форми занять: екскурсії; самостійна робота з 

книгою та документом українською та іноземною 

мовами; студентські дослідження; проектна діяльність; 

бесіди та зустрічі з цікавими людьми, у тому числі 

носіями мови, що вивчається; виступи із 

повідомленнями, доповідями; науково-практичні 

конференції та ін. 

У роботі над культурологічним компонентом 

можна ефективно використати сучасні методи навчання: 
метод проектів, рольові ігри, інформаційно-

комунікаційні, пошукові, дослідні технології. 

Культурологія у межах вивчення іноземної мови 

відкриває широкі можливості для самостійної 

діяльності, пошуку, дослідження, допомагає осмислити 

ідею історичного поступу, зрозуміти взаємозв'язок 
локального і глобального, виробити активну життєву 

позицію. 

Під час навчання іншомовній культурі мультимедіа 

є виключно корисною та плідною технологією завдяки 

властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості та 

інтеграції різних типів мультимедійної навчальної 

інформації. Згідно з найпоширенішим визначенням, 

мультимедіа – це комп'ютерні засоби створення, 

зберігання, обробки та відтворення в цифровому вигляді 

інформації різних типів: тексту, малюнків, схем, 

таблиць, діаграм, фотографій, відео- та аудіо-фрагментів 
тощо. Технології мультимедіа дають можливість 

осмислено та гармонійно поєднувати багато видів 

мультимедійної інформації. Це дозволяє за допомогою 

комп'ютера представляти знання у різних формах, таких 

як: зображення, включаючи відскановані фотографії, 

креслення, карти та слайди; звукозаписи голосу, звукові 

ефекти та музика; відео та анімаційне імітування. 

Як правило, презентації, що супроводжуються 

красивими зображеннями або анімацією, є візуально 

більш привабливими, ніж звичайний текст, і вони 

можуть підтримувати належний емоційний рівень, що 
доповнює матеріал. Таким чином, використання якісних 

мультимедіа-засобів може зробити процес навчання 

гнучким по відношенню до соціальних та культурних 

відмінностей між студентами, їх індивідуальних стилів і 

темпів навчання, їх інтересів. Застосування мультимедіа 

може позитивно позначитися на декількох аспектах 

навчального процесу: підвищення мотивації студентів, 

розвиток навичок спільної роботи та колективного 

пізнання, формування глибшого розуміння процесу 

навчання. Наприклад, студенти 1 курсу спеціальності 

“Історія” створювали презентації при вивченні теми 
“Велична Англія”. Кожна з презентацій викликала 

жваве обговорення та інтерес у всіх учасників дискусії. 

Людська свідомість виникла саме тому, що в 

процесі праці людина стала активно впливати на 

навколишній світ. І це була не проста суб'єктивна 

активність, а перетворююча діяльність. Мовленнєва 

діяльність, як особливий її вид, і як складова частина 

діяльності взагалі, є перетворюючою за своєю 

спрямованістю. Розглядаючи говоріння як мету 

навчання, ми зазначили, що мислення виконує 

комунікативну функцію, відмінну від пізнавальної. 
Якщо мислення – це діяльність, спрямована на пізнання, 

усвідомлення та перетворення навколишнього світу, а 

мова – знаряддя цієї діяльності, то цілком зрозуміло, що 

для успішного здійснення настільки серйозної і складної 

діяльності, знаряддя її виконання має бути абсолютним. 

Під час навчання говорінню необхідно викликати мовну 

активність студентів з допомогою комунікативних 

завдань мовного спілкування6. Принцип мовної 

спрямованості передбачає також використання 

комунікативно-цінного мовного матеріалу, що 

використовується у передбачуваних сферах реальної 
комунікації. 

6 Yahelʹsʹka N.V. Metodyka orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv z anhliysʹkoyi movy z vykorystannyam profesiynoho movnoho 

portfelya [Methods of organizing of independent work of English students using a professional language portfolio], Avtoref. dys. …

kand.ped.nauk: 13.00.02,  Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy linhvistychnyy universytet, K., 2005, P. 15–17 [in Ukrainian]. 
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При навчанні іншомовному говорінню принцип 

індивідуального підходу набуває великого значення. 

Навчання іноземної мови, мабуть, більшою мірою, ніж 

будь-якому іншому предмету, вимагає індивідуального 

підходу. Індивідуальний підхід не повинен розглядатися 
як одноразовий засіб, що використовується зазвичай на 

якомусь одному етапі засвоєння матеріалу і стосовно 

якоїсь однієї групи студентів (сильних, середніх, 

слабких); він має пронизувати весь процес навчання 

іншомовному говорінню. Основою індивідуалізації 

може бути індивідуальність студента у всій своїй 

багатогранності. У працях з філософії, а також у 

психологічній літературі в індивідуальність як систему 

включають властивості людини у наступних аспектах її 

життєдіяльності: як індивіда, як суб'єкта та як 

особистості. 
Висновки. У статті розглянуто основні проблеми 

сучасної методики навчання іноземних мов. До них 

можна віднести методологічну сутність комунікативно-

орієнтованого навчання та нову парадигму навчання 

іноземної мови, орієнтовану на студента, навчання та 

знання. Ми переконалися, що говоріння є надзвичайно 

складним і багатоаспектним явищем. Воно виконує у 

житті функцію засобу спілкування. Якщо ми вміємо 

висловлювати свою думку та розуміти співрозмовника, 

то й уміємо говорити. А для цього потрібне 

використання чіткої методики на уроках іноземної мови. 
Сьогодні дедалі більше викладачів використовують 

елементи комунікативно-орієнтованого підходу під час 

уроків іноземних мов. У результаті такого підходу в 

навчанні формується, реалізується та діє система 

володіння іноземною мовою як засобом спілкування у 

широкому розумінні цього слова. Даний підхід включає 

також виховання навичок порівняння мовних явищ 

рідної та іноземної мови. За допомогою комунікативно-

орієнтованого підходу можна навчати всіх аспектів 
іноземної мови. Комплексне використання всіх етапів 

мовної підготовки, їх застосування на практиці для 

оволодіння іншомовною культурою показало 

ефективність даної методики. Студентам стало цікавіше 

вивчати іноземну мову, у них зріс рівень мотивації, 

вони почали відчувати себе  вільніше при поїздці за 

кордон. Звичайно, дана методика обов'язково повинна 

враховувати індивідуальний підхід. 
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Borys Bunchuk,  Tetyana Nykyforuk. Metalogical means in the poetic works of Sydor Vorobkevych of the early 

stage of creativity (1863 - 1867). The first stage of S. Vorobkevych's poetic work determines the search for various forms. The 

poet worked in various genres, actively used metalogical means of expressing the artistic language of his texts. The purpose of 

this study is to clarify the specifics of the poetics of the poetic works of S. Vorobkevych in terms of  metalogical means. 

Research methods are predetermined by the purpose and tasks of the work, the object of research and are complex. The 

hermeneutic method and the method of slow reading (the method of receptive poetics) were practiced, aimed to reveal 

S. Vorobkevych artistic means, interpret his works. Formal method based on the use of statistics, quantitative processing of the 

material, aimed to analyze the aspects of versification, has been applied. The novelty of the article is that it comprehensively 

conducted a comprehensive study of the poetics of the poetic works of Sidor Vorobkevych early stage of creativity (1863 - 1867) 

in the metalogical aspect. Particular attention should be paid to the ,,frequency coefficient” principle (FC), which is the ratio of 

the poetic element to the number of lines. This approach made it possible to obtain objective conclusions regarding the various 

components of poetry of the writer. Conclusions. Analysis of metalogical means showed that S. Vorobkevych actively used 

metaphors (FC – 0.045), comparison (FC – 0.004). Rarely used metonymy (FC – 0.001), moderately represented hyperbole, 

synecdoche, comparisons, euphemisms. A small percentage of frequency is offset by the diversity of trops. 

Key words: poetics, metalogy, metaphor, comparison, epithets, frequency coefficient. 

Вступ. Рання творчість С. Воробкевича була 

найбільш плідною. Цьому сприяло середовище та 

спілкування поета. Після закінчення семінарії 

С. Воробкевич одружився з Леонтиною Бендевською і 

поїхав працювати священиком у гірські села Буковини – в 
Давидени і Руську Молдовицю, де провів майже сім років. 

Зелені краєвиди, життя гуцулів надихали його творчу уяву. 

Він активно займається самоосвітою, удосконалює знання 

мови, збирає фольклор, пише твори, листується з 

львівськими друзями – Б. Дідицьким, Д. Танячкевичем, 

котрі надсилали йому твори українських та світових 

класиків (І. Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-

Основ’яненка, Марка Вовчка, М. Гоголя тощо). 

П. Никоненко та М. Юрійчук зазначають, що свої перші 

вірші С. Воробкевич почав писати під час навчання в 

духовній семінарії 1856–1860. У 1862 році С. Воробкевич, 
перебуваючи на весіллі друга, знайомиться з Юліаном 

Никоровичем – прогресивним культурним діячем, читає 

йому свої вірші та співає власні пісні. Поезії сподобалися 

Ю. Никоровичу і завдяки його підтримці сім з них – “То 

наші любі високі Карпати”, “Розлука козака” “Козак 

Зозуля”, “Чому русин плаче”, “Де серце моє”, “Мельнички 

дочка” і “Фата моргана” – були опубліковані у 1863 році 

під загальною назвою “Думки з Буковини”. С. Воробкевич 

в одному з листів німецькою мовою щиро висловлював 

своє захоплення першими публікаціями: “Дружній прийом 
і прихильна критика моїх поетичних первістків принесли 

мені надзвичайну радість… Я дуже радий, що можу інколи 

підспівувати звукам болю чи радости мого народу” (за 

перекладом І. М. Гнатюка). У цей час написано більше 

сотні поетичних творів, 36 з яких письменник опублікував 

у часописах “Галичанин”, “Слово”, “Нива”, “Правда”, 

“Голос народний”. 

Перший етап поетичної творчості С. Воробкевича 

детермінує пошук різноманітних форм. Поет працював у 

різних жанрах, активно використовував металогічні, 

синтаксичні та фонічні засоби увиразнення художньої 
мови своїх текстів, експериментував із силабічними, рідше 

силабо-тонічними розмірами.  

Історіографія. Автори “Літературознавчого словника

-довідника” (1997) вважають, що суть цього терміна 

полягає у вживанні слів у переносному значенні, що є 

1 Nykyforuk T. Zvukova orhanizatsiia poetychnykh tvoriv Sydora Vorobkevycha druhoho periodu tvorchosti (1868 – 1875) [Sound organ-

ization of poetic works of Sidor Vorobkevych of the second period of creativity (1868 – 1875)], Filolohichnyi dyskurs [zb. nauk. prats] 

[Philological discourse [col. science. work], hol. red. V. Matsko. Khmelnytskyi : Instytut literatury imeni T. Shevchenka Natsionalnoi 

akademii nauk Ukrainy Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia, 2018, Vyp. 7, P. 117–131 [in Ukrainian]. 
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основою розбудови тропів2. А. Ткаченко в ,,Мистецтві 

слова” зазначив: ,,Для того, щоб розкривати нові 

означувальні валентності, слово має вступити у 

співвідношення, зв’язки з іншими словами, переносити 

якість властивості означених ним предметів, явищ, понять 
на інші й навпаки. В міру осягнення їх усезагального 

зв’язку та взаємозумовленості з’являються нові і нові, 

практично невичерпні зіставлення, співвіднесення, 

протиставлення, перенесення, асоціації, відбувається 

осягнення й творення світу та естетичне переживання 

цього процесу”3. Йдеться про слова, вжиті в переносному 

значенні, що позначені терміном – “троп”. 

Цікавим є характеристика тропа у словнику за 

редакцією Я. Славінського “Троп – спеціальне семантичне 

тлумачення, що виникло з незвичайного вживання, зміни і 

зв’язку слів, характерне для поетичної мови, риторичного 
стилю. Описане через класичну риторику і поетику як 

загальний рід поетичних фігур, а також як окреме від них 

інформування стилю, найбільш вишукане і недоступне для 

звичної мови. Сюди зараховуємо метафору і споріднену з 

нею метонімію, синекдоху, перефраз, антономазію, 

гіперболу, літоту, а іноді також іронію”4. Автори 

“Літературознавчого словника-довідника” додають до 

тропів ще епітет, порівняння та інші засоби поетичного 

мовлення. З-поміж наявних класифікацій за основу 

візьмемо запропоновану А. Ткаченком. 

Найбільш уживаним з-поміж тропів є епітет – “один із 
основних тропів поетичного мовлення, призначений 

підкреслювати характерну рису, визначальну якість 

певного предмета або явища і потрапивши в нове 

семантичне поле, збагачувати це поле новим емоційним чи 

смисловим нюансом”5. Епітет називають образним або 

художнім означенням на противагу логічним означенням. 

Маємо найрізноманітніші погляди щодо їх розмежування. 

І. Качуровський, уважаючи, що в художньому тексті будь-

яке означення є епітетом, не визнає їх диференціації. Ми 

розмежовуємо логічні означення і епітети; у процесі 

аналізу творів С. Воробкевича враховуємо лише епітети.  
Виклад основного матеріалу. Поетичній творчості 

С. Воробкевича властиве використання логічних означень і 

здебільшого епітетів, властивих народнопісенній, 

фольклорній ліриці: Вже на білім світі / тут нема нікого, / 

хто б потішив щирим словом / хлопця молодого. 

Оказіональні епітети: Забули темні, помрачені / за 

божу кару, божий гнів. Частотний коефіцієнт епітета у 

віршах С. Воробкевича становить 0.3. 

Розглянемо порівняння в поезіях буковинця. 

Частотний коефіцієнт порівнянь у ранній період творчості 

Сидора Воробкевича становить 0,044. 
Дослідники поділяють порівняння на прості та 

розгорнуті. У поетичній спадщині С. Воробкевича 

першого періоду творчості кількісно переважають прості 

порівняння, утворені за допомогою сполучників (64,13 %). 

У ліриці поет найчастіше використовував загальновживані 

сполучникові порівняння, наприклад: Мені легко стане, / 

мов камінь із груди. Такі порівняння наявні й у баладах та 

віршованих оповіданнях. У творі ,,Кифор та Гануся” 

фіксуємо таке порівняння: Мов та квітка підкошена / 

против сонця в поли, / в’яне, сохне Ганусенька / у жалю 
поволи. 

У ліричних творах С. Воробкевич широко застосовує 

індивідуально-авторські сполучникові порівняння: Знаю 

добре, чом у вечір / зірниця ясненька / так на мене сумно 

зорить, / як та рідна ненька. Щодо ліро-епосу, то наведемо 

зразок такого порівняння з твору ,,Соловій-чародій”: Чому 

личко так поблідло, наче встала з гробу? / Скажи, скажи, 

що на серці носиш за хоробу?. 

Поет використовує також безсполучникові 

порівняння, які творяться за допомогою предиката: 

Гнетуть они братів своїх / ще гірше лютих ворогів та ін. 
Прикладами безсполучникових загальновживаних 

порівнянь є такі: Тогди прийди, дівчино, червоненька 

калино!; Проси мамку, нехай Катерину возьме в хату за 

свою дитину. Наведемо також зразки індивідуально-

авторських безсполучникових порівнянь: Скажи мені, 

Україно, сердешна сестрице, / незабутая дружино, сизая 

орлице!6; Надіє прекрасна, / Руси зірко ясна!. 

У ліричних творах нараховуємо 10 порівнянь (34 %) з 

пропуском сполучникової компаративної зв’язки. Серед 

них загальновживані: Знаю я, чому щебечеш / на стрісі 

раненько, / ластівочко чорнокрила, / дружино-серденько!.  
У сегменті балад та віршованих оповідань так само 

знаходимо порівняння такого типу, зокрема в поезії 

“Черемош-лікар”: Чому сидиш, сумуєш, / ти моя фіялко?.  

Яскраво представлено індивідуально-авторські 

порівняння: Ані роду, ні дружини, / весь світ – гріб 

великий. У баладі “Кожда слабість лік свій має”: Не раз 

ненька питає ся “Що тобі, дитино? / Чому плачеш і 

зітхаєш, добрітко-малино?”.  

Порівняння у формі орудного відмінка іменника 

становляять 7,5 % від загальної кількості порівнянь: Де їм 

думати про те, що буде, сьвіт їм ще раєм, бо молоді7. 
З-поміж балад та віршованих оповідань 

виокремлюємо такого зразка порівняння у творі “Соловій-

чародій”: За миленьким, бабусенько, личенько змарніло, / 

снігом білим, калиновим цвітом побіліло; у віршованому 

оповіданні “Скалозуб”: Чорне море грає, бушує, гукає, / 

мутнії хвилі горою здіймає; “Кифор і Гануся”: А вже зорі 

крівавії / сьвіт заповідають, / і ворони чорнопері / хмаров 

налітають. 

Лише 3,4 % від загальної кількості становлять 

розгорнуті порівняння, побудована “на єдиному, проте 

деталізованому зіставленні, завдяки розростанню якого 
витворюється поширене уподібнення”8: Тут і пісні не так 

складно, / як у нас співають, / мов у путах, у зелізних, / 

танцюють, гуляють9. 

Приклад розгорнутого і заперечного порівняння 

фіксуємо в ліричних рядках твору “Кифор і Гануся”: То не 

2 Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference book], R. Hromiak [ta in.], Kyiv: Akademiia, 1997, P. 455  

[in Ukrainian]. 
3 Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva : [pidruchnyk dlia studentiv humanitarnykh spetsialnostei VNZ] [The art of 

the word: Introduction to literary criticism], 2-e vyd., vypr. i dopovn, Kyiv : Kyivskyi universytet, 2003, P. 240-241 [in Ukrainian]. 
4 Pidruchnyi slovnyk literaturoznavchykh terminiv [Handy dictionary of literary terms], za red. Ya. Slavinskoho [ta in.], Varshava, 2005, 

P. 323 [in Ukrainian]. 
5 Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva… op.cit., P. 245 [in Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 64, 59, 265, 32, 235, 59, 20, 25, 53, 238, 67, 240. 
7Ibidem, P. 72, 235, 253, 70. 
8 Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva… op.cit., P. 245 [in Ukrainian]. 
9 Ibidem, P. 61. 
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темна, чорна хмара / сонце заступає, / ой то ворожба тугою / 

серце обливає; / жаль і горе, мов гадюки, / у серденько 

впились, / Ганусеньці молодії / літа затроїлись. / Наче верба 

над водою / гіля розпустила, дівчинонька помарніла / й 

слізми ся умила10. Такі комбіновані порівняння 
трапляються досить часто, що засвідчує високий рівень 

образного уявлення і майстерності поета. 

За визначенням А. Ткаченка, “метафора – один з 

основних тропів, що полягає в перенесенні властивостей і 

ознак якогось предмета, явища, стану, аспекту буття на інші 

за принципом уподібнення / розподібнення”11. Учений 

пропонує класифікувати метафору так: оживлення, 

уречевлення, міжперсонне у(роз)подібнення та 

позаперсонне. 

Частотний коефіцієнт метафори в ранній, перший 

період творчості Сидора Воробкевича становить 0,045. 
Найчастіше буковинець застосовує оживлення – у 74,5 

% контекстів. 10 % прикладів – це побутова чи ,,заяложена” 

метафора, про високу якість і художність якої навряд чи 

можна говорити: І цілує, і милує, в очи зазирає, / а з охоти 

бідне серце плаче, умирає12. Якщо говорити про 

застосування цього художнього засобу як показника 

майстерності поета, то такими можуть слугувати 90 % 

прикладів оживлення: Київ славний, злотоверхий / з 

баштами й церквами / зажурив ся, засмутився, / бо в нім 

тихо стало13. 

У творі “Мурашка” автор використав так само 
оживлення: Побачивши Ладичинську / високу могилу, / 

усміхнулась Україна / та й заголосила14. 

Чимало поетових метафор мають глибоку традицію і 

вкорінені у фольклор, зокрема це репрезентовано в поемах: 

Горить ватра на дарабі, вітрець повіває, / полониною 

флояра плаче і ридає15, а також у творі “Скалозуб”: Де 

Дніпро по скелях грає, / де козацтво, де лицарство16. 

Нечасто буковинський поет використовує оречевлення 

(3,35 %): Всі серденька здеревіли, / тяжким сном заснули17. 

Засвідчено кілька прикладів міжперсонного 

уподібнення (12 %), як-от: Всюди на могилах / ворони 
голосять18; Коник ірже та й думає19.  

Деякі з міжперсонних уподібнень засвоєні з народної 

творчості: Сумно в гаю зозуля кувала / і до мамки слізно 

промовляла; Чув я дитинов за райські птахи, / що раз у раю 

співали, літали20 тощо. 

З-поміж позаперсонних уподібнень (10 %), 

використаних поетом у перший період творчості, 

виокремлюємо: Де-сьте ся поділи, / часи золотії?; І на віки 

вже забула / ниви золотії; Дніпро старий, сивий батько / 

заграв, загримів водами. 

Найбільш зручною є класифікація метонімії, 
запропонована А. Ткаченком, який за основу взяв 

класифікацію П. Волинського, але суттєво її доповнив і 

виділив такі групи: 1) ім’я творця замість його творів; 2) 

назва матеріалу замість речі, виготовленої з нього; 3) назва 

вмістилища замість вмісту; 4) назва якоїсь речової ознаки 

замість людини (гурту, колективу, соціальної чи 

національної диференціації тощо); 5) назва місця 
помешкання чи перебування людей замість самих 

мешканців чи їхніх дій; 6) назва властивості чи якості 

замість їх носія; 7) назва одномоментної зовнішньої дії 

замість її внутрішньої мотивації (наслідок замість 

причини); 8) кількісна метонімія, або синекдоха21. 

У творах, що репрезентують ранній період творчості 

митця, поет нечасто використовує цей троп (ЧК – 0,001). 

Ось приклад, який ілюструє четвертий пункт класифікації: 

Всюди чорнобрива / про хлопця гадає22, фіксуємо тропи, 

що стосуються шостого пункту класифікації: Зайшло сонце 

нічку спати за високі гори; Пане-брате товаришу, / сідлай 
вороного. 

На відміну від більшості вчених, які традиційно 

виділяють три види синекдохи (видавання частини замість 

цілого, однини замість множини і виду замість роду),  

А. Ткаченко розрізняє аж десять її різновидів: а) частина 

замість цілого; б) ціле замість частини; в) однина замість 

множини; г) множина замість однини; ґ) загальні імена у 

значенні власних; д) власні імена у значенні загальних; е) 

рід замість виду; є) вид замість роду; ж) означена величина 

замість неозначеної; з) неозначена величина замість 

означеної.  
Частотний коефіцієнт синекдохи в ранній творчості  

С. Воробкевича становить 0.011. Найактивніше письменник 

застосовує саме кількісну метонімію (у більше як 90 % 

випадків). Із зазначених вище десяти різновидів синекдохи 

засвідчено приклади семи: 

1) на означення частини замість цілого (34,2 %): Де 

співає чорнобрива / пісню про любов ; 

2) ціле замість частини (10,5 %): Бодай тебе, вівчарику, 

добро не минуло, що нагадав сопілкою серцю, що забуло; 

3) використання однини замість множини (18,45%): 

Вмирай, вмирай, віще серце, згасай, руске око!; 
4) на означення множини замість однини (2,6 %): За 

бандуру злотострунну, / за Боянів давних; 

5) використання загальних імен у значенні власних (2,6 

%): За бандуру злотострунну, / за Боянів давних; 

6) використання означеної величини замість 

неозначеної (18,4 %): Літ вже трийцять проминуло, / гуцул 

не вернув ся; 

7) неозначена величина замість означеної (13,1 %): Ой, 

ще не одному / сивоусу Запорожцю23; 

Звертається поет у своїй творчості першого періоду і 

до іронії. Іронію С. Воробкевич використав у вірші “Мав я 
рожу білу, красну…” . 

На рівні тропів С. Воробкевич використовує 

10 Ibidem, P. 264. 
11 Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva… op.cit., P. 250 [in Ukrainian]. 
12 Ibidem, P. 18. 
13 Ibidem, P. 49. 
14 Ibidem, P. 246. 
15 Ibidem, P. 28. 
16 Ibidem, P. 256. 
17 Ibidem, P. 25. 
18 Ibidem, P. 15. 
19 Ibidem, P. 19. 
20 Ibidem, P. 19, 11, 16, 33, 241. 
21 Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva… op.cit., P. 245 [in Ukrainian]. 
22 Ibidem, P. 14, P. 28, P. 56. 
23 Ibidem, P. 53, 71, 25, 26, 57, 60. 

 

 

 

 



120                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Bunchuk B.,  Nykyforuk T. Metalogical means in the poetic works of Sydor Vorobkevych... 

евфемізми (ЧК – 0,0039): Рятували волю / лягали 

головами / на широкім полю.  

Одиничне застосування оксиморона в письменника 

має такий вигляд: Глибінь бездонну вже проминули.  

Серед інших тропів С. Воробкевич вдається до 
гіперболи та мейозису. 

Частотний коефіцієнт використання гіперболи  

С. Воробкевичем становить 0,0054. Найяскравіші 

приклади: Надіває аж 12 волохатих кожухів; Хвилі 

здіймаєш, ними під небо сягаєш. 

С. Воробкевич лише кілька разів застосовує мейозис – 

художнє применшення: То не можу ані раз / лізти через 

перелаз; Дала ж мені ворожбитка любистку листочок24. 

Висновок. Аналіз металогічних засобів показав, що 

С. Воробкевич активно використовував метафори (ЧК – 

0,045), порівняння (0,004). Найрідше застосовано 
метонімію (0.001), помірно представлені гіпербола, 

синекдоха, порівняння, евфемізми. Невеликий відсоток 

частотності компенсується розмаїтістю тропів.  
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Markuliak Larysa, Features of the individual style of Mykhailo Ivasiuk, the poet, in the aspect of stylistic syncre-

tism. Relevance of the article. The work of the famous Bukovynian writer Mykhailo Ivasiuk is associated primarily with epic 

works. However, the writer began his career in the 30s of the twentieth century from the genre of poetry. Return to poetic creativ-

ity in the late 70s of the twentieth century is explained by the tragic death of his son, the talented composer Volodymyr Ivasiuk, 

in April 1979. The poetic work of the master of the word in literary reception was mainly sporadic. Understanding his poetic 

heritage under the hood of stylistic trends, in our opinion, determines the relevance of the study. The scientific novelty lies in 

the fact that for the first time the poetry of Mykhailo Ivasiuk was systematically analyzed in the aspect of stylistic syncretism. 

Research methods. The main methods are cultural-historical, biographical, and comparative. Conclusions. It is proved that in 

the poetic heritage of Mykhailo Ivasiuk there are mainly three stylistic elements: neoclassicism, symbolism, impressionism. In 

our opinion, the poet proceeds from the "high" style of poetry, since studying at the Faculty of Foreign Languages 3as fertile 

ground for mastering the best traditions of world literature. Obviously, the French symbolists and Kyiv neoclassicists most influ-

enced the work of the Bukovynian writer. Hence the exquisite manner of the poet in versification, in the intention of allowing the 

reader to enjoy the filigree poetic images. Based on the author's existence, Mykhailo Ivasiuk's poetry is saturated with a variety of 

artistic means and techniques that lie in the paradigm of neoclassicism, symbolism and impressionism. The poetic work of 

Mykhailo Ivasiuk is an organic interweaving of several stylistic trends that contribute to the expansion of the artistic and aesthetic 

palette of his works. 

Key words: neoclassicism, symbolism, impressionism, lyrical hero, canonical forms. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. Михайло Григорович Івасюк 

належить до того кола літераторів, про творчість яких 

сучасному читачеві відомо небагато. Однак, його 

письменницький доробок “привідчиняє” двері і в 
історичне минуле Буковинського краю, і в 

“печорогулагівські” часи. Поезія ж для нього стала  

неодмінною супутницею впродовж усього творчого життя. 

Особливий прихисток віднаходив митець у поезотворчості 

після трагічного травня 1979 року, коли органи КГБ 

знищили його улюбленого сина, відомого українського 

композитора Володимира Івасюка.   

Як справедливо зауважує Леся Ставицька, 

індивідуальний стиль є поєднанням “основних стильових 

особливостей, які характеризують твори того чи того 

автора у певний період – (курсив наш – Л. М.) або всю його 
творчість”1. М. Івасюк постійно шліфував свій 

письменницький почерк, враховуючи здобутки світової 

літератури, з якою був добре обізнаний. Зазвучав його 

голос (прозовий, поетичний, літературознавчий) впевнено і 

шляхетно. Зрештою, справжню шляхетність та гідність 

випромінювала його постава. Таким він запам’ятався всім, 

хто його знав. 

  Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. Дослідження творчості відомого 

буковинського письменника Михайла Івасюка стосувалися 

передусім його прози. Поетичний доробок майстра слова 

майже не ставав об’єктом спеціальних літературознавчих 

студій. Попри те, відомий літературознавець Анатолій 
Добрянський давав високу оцінку поезії Михайла Івасюка: 

“Ці вірші… належать до найвищих злетів людського чуття, 

найвищих мистецьких осягнень”2. Осмислення його 

поезотворчості в різних аспектах видається актуальним. 

Тож мета нашого дослідження – простежити творчу 

еволюцію Михайла Івасюка-поета в зрізі стильових 

напрямків, які стали основою його естетичної концепції.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Творча 

еволюція М. Івасюка проходила складний шлях – від 

раннього періоду (це, власне, першопочатки творчості), 

періоду після заслання та пізнього, найскладнішого в житті 
митця періоду, після втрати сина Володимира.  

Студіювання французької мови в Чернівецькому 

університеті сприяло знайомству з творчістю французьких 

парнасців, які вабили М. Івасюка своєю витонченістю 

мови, досконалістю форми. Тому цілком закономірно, що 

“вірші справжнього буковинця і твердого українофіла 

виразно позначені захопленням французьким 

символізмом”3. 

1 Stavytska L. “Pro termin idiolect” [About the term idiolect], Ukrainska mova [Ukrainian language], 2009, N. 4, P. 11‒15 [in Ukrainian].  
2 Lazaruk M. Novi vydnokrai poetychnoi tvorchosti. Ivasiuk M. Vybrani poezii [A new frontier of poetic creativity. Ivasiuk M. Selected  

poetry], Chernivtsi: Bukrek, 2012, P. 9 [in Ukrainian]. 
3 Borys Bunchuk. Bukovynske viche [Bukovynian viche], Chernivtsi, 1996, №3 (621), P. 2‒6 [in Ukrainian]. 
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Входження в світ поетичного слова ознаменувало 

появу поета, закоханого в мистецтво. У ранній поезії 

“Вернулася пісня” М. Івасюк апелює до німецького 

романтика Генріха Гайне (“Безсмертний мій друг 

Генріх Гейне”), – очевидно, одного з авторів тієї 

лектури, якою зачитувався ще з юності. Ранній період 

творчості М. Івасюка репрезентує захопленого світом 

щирого юнака, романтика, який прагне оспівувати 

“світ заобрійний, імлистий, без сумнівів і нарікань”, а 

разом зі своєю коханою замріяно йти “до весен, що 

чекають в далині”. Молодість сильніша навіть за 

виклики, які накреслила доля, тож після повернення з 

“печорогулагу” поет продовжує наснажувати свою 

поезію мотивами радості від передчуття щасливих 

митей: (“Я славлю дні, і вечори, і ранки,/ бо молодість 

моя цвіте, не чахне/ й вітрець мені доріженькою 

пахне”). Можна навіть говорити про власну стильову 

арфу, яку озвучує молодий поет: його рання поезія вже 

позначена суто Івасюковим авторським “шармом”. 

Поетична тональність змінювалася впродовж усієї 

творчості митця. Особливо це помітно після втрати 

улюбленого сина Володимира: стильова манера автора 

тепер тяжіє до медитації, заглиблення у власний світ. 

Поет стає іншим.    

Із початку своєї поетичної творчості М. Івасюк 

намагається пізнати закони творення канонічних 

віршованих форм (сонет, елегія). Він практично 

ігнорує теми, які притаманні багатьом поетам 

радянської доби, що є, на нашу думку, досить 

радикальним кроком. У поезотворчості М. Івасюка 

немає жодної поезії, яка б виказувала хоч якесь 

сприйняття радянської дійсності, відсутні навіть 

натяки на радянські поетичні кліше. Він живе у світі 

своїх особливих образів, його художні практики 

виявляють пієтет до неокласичної традиції, він шанує 

представників “п’ятірного грона”, а на смерть Максима 

Рильського відгукується однойменною поезією. 

М. Івасюк відчуває невимовний біль від звістки про 

смерть знаного неокласика, насичуючи поетичне 

полотно “больовими” акцентами: “Ударилися очі об 

газету,/ немов птахи сполохані об очерет”. Для поета зі 

смертю Максима Рильського “сонце закотилося між 

скелі/ й не може вибратися звідти/ над верховіття 

лісу”4. Емоційний чинник превалює, адже 

“кордоцентризм” української душі, відкритий 

довкіллю, перейнятий ірраціональними стихіями, не 

спростовувався “неокласиками”, а дисциплінувався, 

вводився у тверді береги цілеспрямованої національної 

екзистенції…”5. Зрештою, “всяка поезія становить 

артистичний вислів емоцій – інакше-бо це не поезія, а 

проза (або ж, за браком артизму, не поезія, а гістерія)6. 

У поезії М. Івасюка можна віднайти чимало 

традиційних образів, притаманних неокласичній 

стилістиці (міфологічні, біблійні, історико-літературні, 

фольклорні), що засвідчує інтелектуальне підґрунтя 

його творчості. При використанні античних образів 

поет вдається до трансформації, переосмислення 

відомих класичних сюжетів. Так, звертаючись до 

образу Прометея (поезія “Вогонь Прометея”), він 

возвеличує цього античного героя, який кинув виклик 

богам (“вогнем отим,/ священним, золотим,/ ти 

визволив серця людські з туману/ й зробив їх 

глибшими від океану”7. Ліричний герой захопливо 

складає оду Прометеєві за той вогонь, який він приніс 

людям (“І полум’я його полощеться/ У наших душах, 

наче стяг,/ і осяває кожну хату,/ убогу чи багату,/ і 

виганяє звідусюди/ темінь марновірства і облуди”8. 

Водночас автор устами ліричного героя звинувачує 

Прометея в байдужості і неспроможності відвернути 

людську біду: “Я маю й жаль до тебе, Прометею,/ бо 

ти, прикутий десь до скелі,/ милуєшся самопожертвою 

своєю/ й не бачиш, що на цій землі,/ окраденій і 

невеселій,/ найпрогресивніша людина/ із пориванням 

злим/ твоїм вогнем святим/ спалила тричі могилу/ мого 

сина. Я маю жаль до тебе,/ Прометею…”9.  

В поезії “Мені сказала доля” автор обирає монолог 

від першої особи – долі. Вже з перших рядків вірша “Я 

приведу тобі вродливого і молодого/ співця з обличчям 

твого сина.// Він викрадатиме в богів мелодії/ й 

горітиме, ніколи не згоряючи,/ на ватрі їхніх 

звуків…”10 вгадується образ Орфея, який засівав в 

людських душах благодать. Проте доля, подібно до 

міфічних мстивих Мойр, прагне обірвати цю ідилію 

ліричного героя (“ти мені за все заплатиш./ Довго 

йтимеш у житті,/ мов по дзеркальній ожеледі”). Доля 

пророкує поетові страждання, пекельні муки (“зіпхну 

тебе/ підступно, стекло/ у Дантове страхітне пекло/ 

убивчого шукання,/ жахної лихоманки визирання”). 

Все це картини, які згодом для поета стануть 

реальними; він почуватиметься спустошеним і не 

зможе викричатися від болю, а світ здаватиметься 

йому чужим і жорстоким. Доля пророкує йому 

психологічні стани, в яких він згодом перебуватиме: до 

кінця земного шляху його мучитиме думка про втрату 

сина (“і сам гадюкою, прибитою смертельно,/ 

звиватимешся…”). Мотив страшного пророцтва 

підсилено градацією впродовж усього тексту поезії. 

Автору судилося усвідомлено сприймати жахливі 

реалії, бо це пророцтво долі: “Я розуму не заберу у 

тебе.// Очей полудою не вкрию,/ щоб ти побачив/ і 

забув до краю/ плату за талант твого Орфея”11.  

Важливе місце в поетовій творчості посідає тема 

мистецтва і митця. Поезія для нього, як і для 

неокласиків, – праця, яка приносить насолоду. Тож 

4 Ivasiuk M. Vybrani poezii [Selected poetry], Chernivtsi: Bukrek, 2012, P. 78 [in Ukrainian]. 
5 Kovaliv Yu. I. Rukh estetychnoi svidomosti v ukrainskii poezii. Persha polovyna XX stolittia (heneza, kontekst, perspektyvy) [The 

movement of aesthetic consciousness in Ukrainian poetry. The first half of the twentieth century (genesis, context, perspectives)], Dys… d

-ra filol. n.: 10.01.02, Kyiv, 1995, P. 122 [in Ukrainian]. 
6 Derzhavyn V. M. Poeziia Mykhaila Oresta i neoklasytsyzm. Ukrainske slovo. Khrestomatiia ukrainskoi literatury ta literaturnoi krytyky 

XX stolittia [Poetry of Mykhailo Orest and neoclassicism. Ukrainian word. A textbook of Ukrainian literature and literary cri ticism of the 

twentieth century], Kyiv: Ros., 1994, Kn. 2, P. 347–365 [in Ukrainian]. 
7 Ivasiuk M. Vybrani poezii..., op. cit., P. 78. 
8 Ibidem, P. 208. 
9 Ibidem, P. 209. 
10 Ibidem, P. 208. 
11 Ibidem, P. 125. 
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поетові імпонує сковородинівська ідея “спорідненої 

праці”, плоди якої  наснажуватимуть людей: “Тому я 

змушений робити,/ мов дерево в широкім полі,/ із 

щедрості єдиний свій закон/ і роздаровувать себе/ 

просторам рідним,/ у яких я чую кроки предків”12. У 

роздумах про значення мистецтва поезії М. Івасюк дуже 

вимогливий до своєї творчості, адже “поезія все бачить,/ 

Все чує й пам’ятає,/ В ній – темінь таємниці/ і сяєво 

безкрає”13. Таким чином поет увиразнює настанову 

Рильського-неокласика “поете, будь собі суддею!”. 

Як і неокласицизм, імпресіонізм відкидає 

сприйняття навколишньої дійсності розумом: на перше 

місце виступають людські емоції, враження. Як слушно 

зазначає Олена Єременко,  “світоглядною основою 

імпресіонізму стало прагнення до утвердження 

індивідуально неповторного, а в художньому розумінні – 

повне відтворення подій і явищ передусім психологічного 

характеру”14. Імпресіоністична стилістика поряд із 

символічною доволі яскраво виявляється в поезії 

М.  Івасюка. Зокрема у вірші “Твої руки” ліричний герой 

(а це “…друге ліричне “Я”, alter ego поета, форма 

відображення його духовного світу”)15, споглядає руки 

свого сина, від доторку яких “проростають всі зернини, 

квітки розплющують звабливо очі, мов немовлята після 

сну”16. Поет “вимальовує” руки музиканта, про що 

говорять такі рядки: “Якщо погладиш гілку яблуневу, 

сади співають солов’ями”; “В твоїх руках живе і 

невмируща сила/ оплесків нестримних для музики 

Лисенка”. Майстер слова “омузичує” слухові образи, 

часто використовуючи асонанси та алітерації, що 

допомагає увиразнити їх смислове значення: “Твої руки 

мають колір/ бджолиного рою,/ фабричних труб і стиглої 

пшениці”17 або “Ти простягаєш їх до сонця,/ щоб золотеє 

прядиво проміння/ щомиті розсипалося на них,/ як 

розсипається/ коханої розплетена коса”18. Як бачимо, 

поет артикулює звукове тло, зближуючи поезію з 

музикою, бо “музичність твору визначається як звуковою 

моделлю, так і моделлю всіх додаткових значень слів, з 

яких твір складається: обидві ці моделі – звукова й 

асоціативна – існують неподільно, як одне ціле”19.  

Естетикою символізму пройняті вірші М. Івасюка, в 

яких автор поєднує важливу для символістів тріаду: 

слово, колір і звук. Сонце у однойменній поезії – це 

незмінний супутник поетового життя, Сонце давало 

надію на щасливе майбутнє юнака, змалку плекало його 

поетичну душу: “кликало мене у поле /і щедро напувало/ 

теплом зеленим/ із золотих горняток”20. Кольористичний 

епітет “зелене тепло” слугує увиразненню метафоричних 

образів: світ поетового життя наповнений щасливими 

митями. Поет називає сонце “невигаданою казкою”, адже 

“його носила мати на грудях, як намисто,/ аби від нього 

йшла любов до мене…// І сонце молодість мою 

благословило”21. Сонце тут виступає символом 

материнської турботи та жертовності. Несподівано поет 

помічає метаморфозу, яка відбувається з сонцем: “Я 

бачив теж,/ як сонце затулило свої очі,/ бо чорна хмара 

кинула/ важенну тінь на мене”22.  

Важко визначити колірну домінанту у поезії 

М. Івасюка, проте поет досить часто використовує темні 

барви, якими зафарбувалося його життя після квітня 1979 

року. Чорний колір автор зазвичай використовує на 

позначення смерті: Чому це, сину,/ осліпла і оглухла 

смерть/ насунула свій чорний перстень/ на палець твоєї 

музичної руки?23; “Чому дихнув на нього/ чорний вітер 

смерті?”24. Образи “чорна хата”, “почорнілий папір”, 

“чорний відчай”, наповнені епітетами, втрачають 

первинний смисл смерті і набувають значення жахливого, 

сумного, трагічного.    

Позаяк “зовнішнє, позаособистісне постає лише 

через особисте, виникає вже перетвореним на уяву – цю 

першооснову імпресіоністичного письма”25, у фокусі 

ліричного героя – світ, який можливо зрозуміти лише 

через власні відчуття втрати, самотності, туги.  

На тлі поетичних образів, які створюють загальну 

настроєвість поезії М. Івасюка, вияскравлений образ 

тиші, в яку вслухається ліричний герой, щоб почути голос 

рідного сина: “Тут тихо.// Вітер спить в обіймах трав.// А 

я чекаю, аби з уст твоїх злетіло слово/ і освятило кожну 

мить цієї нічки”26. Тиша стає подразником 

екзистенційного стану ліричного героя, він хоче її 

позбутися, адже вона спричинює його фізичний біль (“Я 

не годен ховати серце в тишу, мов рану у бандаж”). У 

сонеті “Доля” для увиразнення муки ліричного героя 

образ тиші підсилено епітетом важка, бо доля “у п’яному 

кипінні зла/ Шпурнула його (синове – Л. М.) ім’я під 

колеса/ Чиновницької колимаги й плеса/ важкої тиші й 

бруду розлила,/ щоб знищити його сліди дотла,/ аби й 

луна його душі не скресла”27 або ж “мов з каменю, 

жахлива тиша/ цей світ смертельно обійма”28. 

Як слушно зауважує Т. Салига, “…для 

12 Ibidem, P. 154. 
13 Ibidem, P. 19. 
14 Ieremenko Olena. Napriamy i techii v ukrainskii literaturi kintsia XIX – poch. XX st. Istoriia ukrainskoi literatury [Directions and cur-

rents in Ukrainian literature of the late XIX - early XX century History of Ukrainian literature], K.: Lybid. 2005, P. 76 [in Ukrainian]. 
15 Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva [Lexicon of general and comparative literature], Chernivtsi: Zoloti lytavry, 

2001, P. 296 [in Ukrainian]. 
16  Ivasiuk M. Vybrani poezii..., op. cit., P. 78. 
17 Ibidem, P. 207. 
18 Ibidem, P. 207. 
19 Eliot T. S. Muzyka poezii. Slovo. Znak. Dyskurs. Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. [Music poetry. Word. Sign. 

Discourse. Anthology of world literary and critical thought of the twentieth century], Lviv: Litopys, 1996, P. 78 [in Ukrainian]. 
20 Ivasiuk M. Vybrani poezii..., op. cit., P. 78. 
21 Ibidem, P. 183. 
22 Ibidem, P. 183. 
23 Ibidem, P. 85. 
24 Ibidem, P. 86. 
25 Kodak M. P. Poetyka yak systema: Lit.-krytychnyi narys [Poetics as a system: Literary-critical essay], Kyiv: Dnipro, 1988, P. 159 [in 

Ukrainian].  
26 Ivasiuk M. Vybrani poezii..., op. cit., P. 78. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, P. 111. 
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імпресіонізму характерні внутрішньовідчуттєві імпульси. 

Такі поняття, як сон, тривога нудьга, самотність, туга, 

смуток, журба, відчай, зойк, рідше радість, для нього не 

елементи силогізмів, а конкретні психічні стани. Ці 

поняття, образно кажучи, – “дійові особи” 

імпресіоністичної лірики”29. Справді, саме ці “персонажі” 

особливо помітні у збірці “Елегії для сина”. Самотність – 

основний екзистенційний стан ліричного героя: “Живу у 

німоті затятій,/ у спогадах, як в рідній хаті,/ приречений 

стояти на вітрах,/ самітній і чужий, неначе хворий птах”30. 

Автор використовує чимало прикметникових та 

дієприкметникових форм, аби підкреслити фатальність 

ситуації, в якій він опинився після загибелі сина, ніби 

відсторонено реагуючи на все, що відбувається навколо. 

Тому в поезії “Кому повім печаль свою” “німота затята”, 

“німе снування”, “переливи хвиль байдужі”, “перегук мев 

відчужений”.  

Внутрішній світ ліричного героя репрезентують 

образи-штрихи, в яких змістовою домінантою слугує 

художня деталь: “штриховість зображення призвела до 

експериментів у стилістичній сфері: емоційно забарвлене 

зображення, звукопис, образ, який передає настрій”31. 

Ліричний герой нанизує спогади, при цьому переважає 

ескізність, а також намагання автора виділити 

найголовнішу деталь, яка є водночас лейтмотивною у 

вірші: (“Уранці,/ як розплющив очі сонні,/ знайшов на 

підвіконні/ присипану всю снігом, мов піском,/ замерзлу 

сіру пташку”;  “А спогади, немов фіранки білі/ у сутінках, 

ворушаться в мені”).  

Щодо пейзажу, то “у ліричній поезії він може 

природно зливатися з враженнями, зворушеннями і 

роздумами поета”32. Така характерна риса саме 

імпресіоністичного пейзажу. М. Івасюк у своїй 

поезотворчості створює доволі ущільнений пейзаж: це 

радше пейзаж-штрих, який доповнює настрій ліричного 

героя, ненав’язливо, але вмотивовано підсилює загальний 

емоційний настрій. Поетовий пейзаж часто 

“накладається” на душевний стан ліричного героя: вони 

ототожнюються, зливаються воєдино. Пор.: “Так часто в 

серце, ніби випадково,/ Вдирається щось нагле, як гроза,/ 

Звивається і квилить загадково,/ Відтак змовкає, нишкне і 

щеза”; або ж: “Я став на цім світі/ Листком пожовтілим, /

Що впасти спізнився/ З осінньої гілки”. Останній рядок 

алюзійно відводить нас у світ Верленівської відомої поезії 

“Осіння пісня”( “І йду я в ніч сам,/ віч-на-віч зі шквалом.// 

А він мене крутить-жене/ листом опалим” (переклад – 

Івана Світличного). Тут доречно прокоментувати 

“календарну” тематику, до якої часто вдавалися 

символісти. Очевидно, що для М. Івасюка весна стала 

трагічною порою року, адже саме у травні загинув його 

улюблений син. Тоді, як у поетів весна є тією порою 

року, з якою пов’язане відродження природи, символом 

оновлення і сподівань, для М. Івасюка весна викликає 

жахливі асоціації: “Весна.// А в моїм серці/ не 

розцвітають вишні –// В полярну ніч не може ніщо в мені 

цвісти”33. У поезії “Святові, мабуть, кінець...” поет 

персоніфікує образ весни, говорячи про особливий її стан. 

При цьому поет використовує риторичні запитання, які 

підсилюють батьківський відчай: “Чому весна, яка несе/ 

всім людям втіху,/ ступає боязко навшпиньках/ повз хату 

мого сина,/ немов боїться марева фатального полону?// 

Чому здригається/ від шелесту дерев коло балкона?”34. 

Проте крізь призму спогадів проступає образ іншої весни, 

що символізує творчість композитора В. Івасюка, яка 

мала багато шанувальників: “Весна сплела із рути/ Вінок 

для тебе, сину,/ Й ласкаво запросила/ До себе на 

гостину.// Піднесла срібний келих/ Над рідною землею,/ 

Бо ж люди молоділи/ Із піснею своєю”35.     

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Таким чином, в поетичному доробку 

Михайла Івасюка в основному поєднано три стильові 

стихії: неокласицизм, символізм та імпресіонізм. На нашу 

думку, поет виходить з “високого” стилю поезії, позаяк 

навчання на факультеті іноземних мов було благодатним 

ґрунтом для засвоєння кращих традицій світової 

літератури. Очевидно, найбільше вплинули на творчість 

буковинського письменника французькі символісти та 

київські неокласики. Звідси – вишукана манера поета у 

віршуванні, в намірі дозволити читачеві насолодитися 

філігранними поетичними образами. Заснована на 

авторській екзистенції, поезія Михайла Івасюка насичена 

різноманітними художніми засобами і прийомами, котрі 

перебувають у парадигмі неокласицизму, символізму та 

імпресіонізму. Поетична творчість Михайла Івасюка є 

органічним плетивом кількох стильових напрямів, що 

сприяє розширенню художньо-естетичної палітри його 

творів. 

Перспективою подальших наукових студій 

вважаємо докладне спостереження над особливостями 

індивідуального стилю буковинського письменника.   
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Natalia Nikoriak. Compositional techniques of the novella in the poetics of the film script (“Check Your Watches” 

by Lina Kostenko and Arkadiy Dobrovolskiy). The article is aimed to analyze the specifics of the compositional organization 

of the film script “Check Your Watches” (1962) by L. Kostenko and A. Dobrovolskiy, which is based on the genre matrix of the 

novella. Research methods comprise intermedial, genre study, stylistic and receptive analyses. The relevance of the study: the 

paper actualizes the issue of genre continuity between literature and cinema in the aspect of poetics on the example of a screen-

play text. Conclusion: Since among all the prose genres of short prose, the novella is particularly intense in plot and reduced 

eventfulness, conciseness, clear depicting of characters, semantic capacity, it brings it closer to the film dramatic narrative. As a 

result, there is an increased attention of filmmakers to this genre, using it not only in the development of episodes or in creating a 

special type of feature film (for example, consisting of a chain of novellas), but also as a compositional technique of scriptwrit-

ing. Taken as an example, the film script by Lina Kostenko and Arkadiy Dobrovolskiy “Check your watches” clearly demon-

strates the practical use of the novella genre model at the levels of plot, composition, personosphere, etc. Screenplay integrity of 

composition, dynamism, conciseness, and completeness of the individual episodes create a generalized tone and certain monu-

mentality to the work. Even though the form of the film novel is “deprived” of the possibility of giving a multiplanar image of 

life, however, the authors manage to recreate multiplanarity, a passionate horizon of expectation. Like none other, Lina Kostenko 

knew from inside all the problems and torments of creativity; subtly feeling the poet`s soul, she managed to fulfill the stories of 

the “young poets” with life.  

Keywords: novella, film script, genre matrix, composition, editing, “Check your watches”, L.  Kostenko, A.  Dobrovolskiy. 

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими 

науковими завданнями. В останні десятиліття в 

українському літературознавстві активно функціонують 

міждисциплінарні практики аналізу літературних текстів, 

що знаходяться на межі різних мистецьких систем. Це 
можна пояснити загальною тенденцією мистецтва до 

міжвидової трансгресії, що спричиняє ускладнення 

принципів організації текстів, які не тільки запозичують, 

інтерпретують, але й креативно деформують коди текстів, 

запозичених з інших видів мистецтва. Однак на сьогодні 

особливо актуальною постає проблема жанрової 

спадковості в дискурсі поетики інтермедіальності, і, 

зокрема, питання специфіки рецепції та трансформації 

літературних жанрів у кіномистецтві.  

Історіографія питання. Питання композиції в кіно та 
композиційної організації кіносценарію протягом століття 

неодноразово аналізувалися кінотеоретиками в аспекті 

цього мистецтва1. Значно менше зустрічається саме 

філологічних праць, де частково розглядається питання 

композиції кіносценарного тексту як такого2. 

1  Ejzenshtejn S. “Izbrannye proizvedeniya: v 6 t.” [Selected works in 6 vol.], Moskva: Iskusstvo, 1964–1971, Vol. 4: Raboty 1964–1971 

gg., 1966, 790 p. [in Russian]; Vajsfel'd I.V. “Kompoziciya v kinoiskusstve: ucheb. posobie : v 2 ch.” [Composition in film art: manual in 

2 parts], Moskva: VGIK, 1974, CH.1, 83 p. [in Russian]; YUnakovskij V.S. “Kompoziciya kinoscenariya: vvodnaya lekciya k tret'emu 

razdelu kursa “Dramaturgiya kino” [Film script composition: introductory lecture to the third section of the course “Dramaturgy of Cine-

ma”], Moskva, 1960, 23 p. [in Russian]; Romm M. “Dramaturgiya kino i voprosy kompozicii scenariya i fil'ma” [Dramaturgy of cinema 

and composition issues of the script and film], Izbrannye prizvedeniya : v 3 t. [Selected works in 3 vol.], Moskva: Iskusstvo, 1980–1982. 

T. 3, 1982, P. 14–87 [in Russian]; Luchyna N.I. “Literaturnyi stsenarii i film” [Literary script and film], Kyiv: Derzh. vyd-vo obrazotvor-

choho mystetstva i muz. lit-ry URSR, 1962, 31 p. [in Ukrainian]; Dvorkin YU.B. “Nachala kinodramaturgii v scenarnom dele: uch. 

posobie dlya rezhisserov fak. ekrannyh iskusstv” [Principles of scriptwriting in screen technique: manual for film directors in screen arts 

departments], Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGUKiT, 2000, 160 p. [in Russian]. 
2 Gorbulina E.V. “Literaturnoe svoeobrazie kinoscenariya : ucheb. posobie po speckursu” [Literary originality of the screenplay: manual on 

a special course], Rostov n/D.: RGPI, 1989, 84 p. [in Russian]; Mart'yanova I.A. “Tekst kinoscenariya i kinoscenarij teksta” [Screenplay 

text and Film script], Sankt-Peterburg: SAGA, 2003, 207 p. [in Russian]; Nikoriak N. “Kompozytsiina model kinostsenarnoho 

tekstu” [Compositional model of screenplay text], Nikoriak N.V. Avtentychnist kinostsenariiu yak suchasnoho literaturnoho tekstu, 

Chernivtsi: Misto, 2011, P.  158–176 [in Ukrainian]. 
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Важливого значення в розрізненні кіносценарію як 

автентичного жанру та кінотексту набуває поняття 

монтажу, оскільки ці форми не тотожні. Хоча 

“монтажна побудова сценарію визначає певною мірою 

стиль кінорозповіді”3, тобто містить у собі монтажний 
праобраз майбутнього фільму, водночас монтаж постає 

способом самовираження митця. Разом з цим 

кіносценарій не є таким технічним типом тексту, як 

монтажні листи, режисерський сценарій чи монтажний 

запис за фільмом – в ньому, поряд з монтажним, 

присутні й інші принципи композиційної організації. 

Слід підкреслити, що “монтуються” у сценарії 

фрагменти різних жанрових зразків, тому не випадково 

зустрічаються спроби виявити, які композиційні 

елементи кіносценарій запозичив з прози, що перейняв 

від театральної драматургії, що належить суто сценарію 
як літературно-кінематографічному твору і що 

обумовлюється специфікою екрану4. Елементи драми 

(діалог, монолог) сполучаються в сценарії з образною 

характеристикою місця й обстановки, у якій 

відбуваються події, зовнішнього вигляду і поведінки 

героїв5. Дослідницею Н.  Лучиною було підкреслено 

значення подвійного фактору впливу на кіносценарій 

(література і кінематограф) як двох основних джерел 

композиційної специфіки кіносценарного тексту. Звідси 

дослідження композиційних особливостей сценарію 

досі здійснюються окремо у двох означених напрямках: 
розглядаються або як літературна модель, або як суто 

кінематографічний твір. 

Новелістичний принцип прозирає у доволі 

поширеній формі композиційної побудови. І.  Маневич 

підкреслював, що “кіноповість містка і 

“кінематографічна”, проте часто строгі рамки цього 

жанру стають тісними для кінодраматурга, задум якого 

вимагає більш широкого охоплення життя”6. Коли 

розлогий сюжет не вкладається в повість і, водночас, він 

недостатній для роману, тоді автор шукає іншого 

сюжетного і композиційного рішення: “Він будує 
сценарій як ланцюг новел, вибираючи таку композицію, 

як найбільш містку для виявлення свого задуму”7. 

Талант драматурга в такому випадку полягає в тому, 

щоб, “будуючи епізоди, нанизуючи перли на нитку, як 

говорив Флобер, не загубити жодної перлини і не 

випустити нитку з рук”8.  

Проникнення поетики новели в кінодраматургію 

різноманітне: воно проявляється у розробці епізодів 

кінодрами, кінороману чи кінопоеми або у створенні 

особливого типу повнометражного фільму, що 

складається з ланцюга новел9. Термін кіноновела 
сьогодні досить часто вживається у значенні “окремих 

епізодів фільму із самостійно вираженими 

характеристиками”10. Зауважимо, що при цьому 

зберігається жанрологічна матриця кіноновели – її 

досить влучно означив Є.  Габрилович: “Кіноновела – 

гостра й точна зброя. Вона надає можливість швидкого і 

яскравого відгуку на найбільш животрепетні, хвилюючі 
події сучасності. Вона гнучка, оперативна, її вплив на 

глядача величезний, якщо вона зроблена руками 

справжнього художника. Вона може обмежити свій 

сюжет миттю, секундою в житті людини і може 

розповісти про все його життя, про життя цілого 

покоління. Вона, словом, може все”11. Позаяк з усіх 

прозових жанрів саме новела вирізняється особливо 

напруженою сюжетністю, подієвістю, то неодноразово 

підкреслювалося, що за своєю природою цей 

літературний жанр близький до кінодраматургічної 

розробки матеріалу і тому органічно нею освоюється. 
Лаконічність, замкнутість композиції, єдність дії, 

гострота колізій, чіткість змалювань характерів, 

смислова місткість – це основні принципи побудови, що 

споріднюють її з кінодраматургічною нарацією.  

Новелістична композиція має ряд різновидів. 

Новели можуть поєднуватися наскрізною темою чи 

наскрізними героями, об'єднуючим може виступати 

місце, час дії (часопростір), певна деталь чи обставина. 

Проте найвищою формою новелістичної побудови, на 

думку І.  Маневича, є т.зв. двопланова: “В цьому 

випадку одна провідна, майже завжди обрамлюючи 
новела, з самостійним завершеним сюжетом, органічно 

включає в себе ще ряд новел, які у комплексі утворюють 

складний світ твору. Все тут об’єднано в завершений 

сюжет. Новели не тільки йдуть одна за одною, але й 

взаємодіють, розвиваючи зміст основної новели, 

збагачуючи його не тільки драматургічно, але й 

філософськи і поетично. [...] Вони являють собою 

невід’ємні компоненти єдиного сюжету”12. Таким чином, 

в сучасному кіносценарії фіксуємо варіації 

використання художнього досвіду, накопиченого в 

новелістичному жанрі.  
Мета дослідження. Проаналізувати специфіку 

композиційної організації кіносценарію Л.  Костенко та 

А.Добровольського “Перевірте свої годинники” в 

конотації з жанровою матрицею новели. 

Виклад основного матеріалу. Звернення Ліни 

Костенко до жанру кіносценарію відбулося у 60-ті рр. 

ХХ  ст. Саме в 1960 році вона написала свій перший 

сценарій “Дорогою вітрів” (“Сусіди сонця”) про людей, 

що прокладали дорогу в Карпатах. А через два роки 

разом з професійним кінодраматургом 

А.  Добровольським вона взяла участь у 
республіканському конкурсі на кращий кіносценарій, де 

текст “Перевірте свої годинники” (один із варіантів 

3 Hejfic I.E. “O kino” [About Cinema], Moskva: Iskusstvo, 1966, P. 70 [in Russian]. 
4 Gorbulina E.V. “Literaturnoe svoeobrazie kinoscenariya: ucheb. posobie po speckursu” [Literary originality of the screenplay: manual on 

a special course], Rostov n/D.: RGPI, 1989, P. 26 [in Russian]. 
5 Luchyna N.I. “Literaturnyi stsenarii i film” [Literary script and film], Kyiv: Derzh. vyd-vo obrazotvorchoho mystetstva i muz. lit-ry 

URSR, 1962, P. 14 [in Ukrainian]. 
6 Manevich I. Kino i literatura [Cinema and Literature], Moskva: Iskusstvo, 1966, P.  105 [in Russian]. 
7 Ibidem, P  105. 
8 Ibidem, P  108. 
9 Ibidem, P  110. 
10 “Literaturoznavcha entsyklopediia” [Literary studies encyclopedia], avtor-ukladach Yu.I.Kovaliv, Kyiv: Akademiia, 2007, V.1, P. 479 

[in Ukrainian]. 
11 Gabrilovich E. “O kinonovelle” [About the film novella], Kinonovelly: Scenarii korotkometrazhnyh fil'mov [Film novels: Short film 

scripts], Moskva, 1961, P. 3 [in Russian]. 
12 Manevich I. “Kino i literatura” [Cinema and Literature], Moskva: Iskusstvo, 1966, P. 114 [in Russian]. 
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назви – “Напрям – на Голгофу”), який був відзначений 

другою премією. Ця перемога відкривала кіносценарію 

дорогу до екрану. Сценарій був вперше опублікований у 

журналі “Дніпро”, № 2, 1963 р.13. Проте такий 

тріумфальний початок досить швидко, як переказує 
кінокритик Л. Брюховецька, перетворився на 

“драматичну” історію, позаяк режисеру-дебютантові 

В. Ілляшенкові не судилося завершити розпочату 

роботу14. Спочатку Комісія ЦК угледіла у відзнятому 

матеріалі чимало “ворожих соціалізму деталей”, потім 

було звинувачено авторів у “безкласовому гуманізмі”, а 

далі, закономірним чином, члени Художньої ради 

зробили невтішні висновки. Роботу над фільмом 

призупинили до травня 1966 р., рятувати ситуацію 

доручили другому дебютантові Леонідові Осиці. Його 

стрічка, яка спотворювала попередню концепцію, під 
назвою “Хто повернеться – долюбить” побачила світ у 

тому ж 1966 році. Через це у фільмі сценаристи взагалі 

не вказані, позаяк і Костенко, і Добровольський 

відмовилися від свого авторства, “в силу того, що 

постановник запропонував своє бачення теми “поети на 

війні””15. Цей кіносценарій до цього часу не має свого 

завершеного екранного втілення, продовжує жити лише 

на папері, час від часу привертаючи до себе увагу 

окремих дослідників16. 

Пам'ятаючи слова Ю. Тинянова, що “мистецтво не 

потребує визначень, а потребує вивчення”17, і тезу 
В. Фесенко, що “діалог мистецтв передбачає відкритість 

жанрових форм і їхній рух”18, детальніше поглянемо на 

спосіб композиційної організації кіносценарію 

“Перевірте свої годинники”.  

Специфіка композиційних прийомів цього тексту 

презентує себе через сюжетно-наративний аспект, а 

також його персоносферу. Кіносценарій відкривається 

своєрідним прологом, де перед читачем/глядачем постає 

крупним планом “годинник під скляним ковпаком”19. 

Цей образ бере на себе функцію наскрізної 

кінометафори й, одночасно, виступає композиційним 
прийомом, що зв'язуватиме новели в єдину цілісність. 

Водночас, у зображенні часу авторам повною мірою 

вдасться досягнути фізичного відчуття цього феномену. 

І це не дивно, позаяк тема часу у ХХ  ст. стає 

транзитивною для митців та філософів, тому, якщо 

пригадати спостереження Андре Базена, ключове 

значення кіномистецтва передусім пов’язується з 

динамічною та унікальною здатністю відтворювати і 

відчувати минулий час20. У кіносценарії зображення 

годинника супроводжується “безстрасним голосом 

об'єктивного часу”, який просить товаришів перевірити 

свої годинники, оскільки зараз вони побачать “людей, 

причетних до історії”21. Заклик, який винесено і в 
заголовок кіносценарію як своєрідний метазнак, 

з'являтиметься у тексті ще не один раз, зшиваючи різні 

новели.  

Далі, окремими кадрами, йде презентація 

ключових персонажів – своєрідний перелік дійових осіб, 

їхня доля постає в окремих новелах, які, як певні 

шухлядки, будуть висунуті зі столу обрамляючої 

кіноновели. Для зображення кожного персонажа 

виокремлено ключову характерну рису-деталь, яка чітко 

візуалізує його неповторний образ. На цей прийом 

звертав увагу й кіномитець Є.  Габрилович, який, 
зокрема, зауважував: “дуже часто сам сюжет кіноновели 

визначається образом її героя”, звідси – “новела ніби 

виростає з характеру героя”, “характер утворює її, 

направляє розвиток сюжету”22. У суголоссі з цим автори 

перспективно показують один кадр з життя поетів, що, 

наче невидима нитка, пов'язує персонажа з майбутніми 

подіями відповідної оповіді. У сценарії цей фрагмент 

виглядає наступним чином: 

“ЛЕОНІД ЛЕВИЦЬКИЙ. 

ПОЕТ, ЯКИЙ ЗАСУМУЄ ТІЛЬКИ ДВІЧІ. 

...Заточується на ходу юнак з розвіяним чубом, з 
просвітленим обличчям, прощально змахнувши 

пілоткою. 

ВОЛОДИМИР БУЛАЄНКО. 

ПОЕТ, ЯКИЙ ПОСМІХНЕТЬСЯ ТІЛЬКИ ДВІЧІ. 

...Неголений, загнаний, з важким надбрів'ям, 

відступає у безвихідь Булаєнко, несподівано 

посміхнувшись усмішкою переможця. 

ФЕДІР ШВІНДІН. 

ПОЕТ, ЯКИЙ ПОСИВІВ, НЕ ВСТИГШИ 

ПОСТАРІТИ. 

...Гордий поворот сивої голови під оголошенням на 
темному стовпі: “За голову партизана – пуд солі”23.  

Хоча подальша оповідь буде зосереджена на 

зображенні життя лише цих трьох молодих поетів, проте 

у представленні автори вдаються до такої форми й щодо 

інших персонажів: “Людина, що замітає земну кулю”, 

“Доктор часу – Кухарський”, “Марта, сільська Венера” і 

т.д.24. Оригінальність обраної авторами форми 

знайомства читача/глядача з персонажами через 

13“Kinopovisti: zbirnyk” [Film novellas: a collection], uporiad., vstup. st. i prym. A. Shcherbaka, Kyiv: Rad. pysmennyk, 1963, Vol. 2, P. 

569 [in Ukrainian]. 
14 Briukhovetska L. “Mistychnyi, metaforychnyi, modernyi” [Mystical, metaphorical, modern], Kino-Teatr, 2018, N. 2, URL: http://

archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=2154 [in Ukrainian]; Briukhovetska L. “Taiemna istoriia filmiv. Pamiat dokumentiv” [The 

secret story of movies. Document memory], Kyiv: FOP Maslakov, 2021, 316 p. [in Ukrainian]. 
15 Briukhovetska L. “Mistychnyi, metaforychnyi, modernyi” ..., op. cit. 
16 Briukhovetska L. “Taiemna istoriia filmiv. Pamiat dokumentiv” ..., op. cit.; Dziubenko T. Kodyfikatsiia viiny u khudozhnomu chas-

oprostori kinostsenariiu “Perevirte svoi hodynnyky” Liny Kostenko y Arkadiia Dobrovolskoho [Codification of War in script artistic space 

of “Chech Your Watches” by Lina Kostenko and Arkadiy Dobrovolskiy], URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/

doslidzhennya/1909-tetiana-dziubenko-kodyfikatsiya-viyny-u-khudozhnomu-chasoprostori-kinostsenariyu-perevirte-svoyi-hodynnyky-

liny-kostenko-y-arkadiya-dobrovolskoho [in Ukrainian]. 
17 Tynyanov YU.N. “Poetika. Istoriya literatury. Kino” [Poetics. History of literature. Cinema], Moskva, 1977, P.  330 [in Russian]. 
18 Fesenko V.I. Literatura i zhyvopys: intermedialnyi dyskurs [Literature and painting: intermedial discourse] , Kyiv: Vyd. tsentr KNLU, 

2014, P. 159 [in Ukrainian]. 
19 Kostenko L., Dobrovolskyi A. “Perevirte svoi hodynnyky” [Check Your Watches], Kinopovisti: zbirnyk [Film novellas: a collection], 

uporiad., vstup. st. i prym. A. Shcherbaka, Kyiv: Rad. Pysmennyk, 1963, Vol. 2, P. 190 [in Ukrainian]. 
20 Bazen A. “Chto takoe kino?” [What is cinema?], Moskva, 1972, P.  40–42 [in Russian]. 
21 Kostenko L., Dobrovolskyi A. “Perevirte svoi hodynnyk ..., op. cit., P.  190 [in Ukrainian]. 
22 Gabrilovich E. “O kinonovelle” ..., op. cit., P. 7 [in Russian]. 
23 Kostenko L., Dobrovolskyi A. “Perevirte svoi hodynnyky..., op. cit., P.  190 [in Ukrainian]. 
24 Ibidem, P. 191.  
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нанизування кадрів-фрагментів з їхнього життя дублює 

відповідний новелістичний архітектонічно-

композиційний прийом. 

Новела-обрамлення оригінально презентує 

насамперед місце дії основних подій через категорію 
часу: “Епічний спокій годинника у вестибюлі Спілки 

письменників”25. Проте цей “епічний спокій” порушує 

дзвінок телефону, завдяки якому маємо можливість 

дізнатися про важливе зібрання, що зараз 

відбуватиметься в цих стінах: “– Прийом у Спілку 

письменників молодих поетів. Кого? Та я їх не знаю. 

Якісь молоді. Мабуть, нетутешні”26. На початку байдужі 

слова вахтерки до суті події глядача не дивують, проте 

вимовлене нею слово “молоді” матиме глибокий 

підтекст в історії кожного поета – всі вони назавжди 

“молоді поети”. 
Наступна сцена із залу президії Спілки 

письменників стане підтверженням висловленого. 

Головуючий урочисто повідомить присутнім, що до 

Спілки приймаються “одинадцять молодих поетів”, 

проте шукати їх в цій залі не слід: “Їх немає тут. Їх 

немає ніде. Вони загинули на фронтах Вітчизняної 

війни, в тюрмах гестапо, в німецьких концтаборах. 

Минуло багато часу, поки вдалося розшукати їхні вірші, 

воскресити імена і посмертно видати книжки. 

Приймаємо цих поетів у Спілку письменників без 

рекомендацій. Їхня рекомендація – їхня поезія і їхня 
смерть”. Пік емоційного напруження даної сцени 

досягає своєї кульмінації, коли головуючий бере зі столу 

список загиблих і починає зачитувати імена: “Леонід 

Левицький.  Народився в день і рік Жовтневої 

революції. Загинув на 26-му році життя. / Володимир 

Булаєнко.  Його ровесник. Загинув на фронті. / Федір 

Швіндін.  Партизан. Загинув смертю героя-мученика в 

катівнях Білостоцького концтабору”27. Таким чином, 

розв'язку історії життя поетів автори подають практично 

на самому її початку, що не зовсім характерно для 

новели як жанру. 
Список продовжує зачитуватися, а в цей час камера 

“панорамує” по обличчях присутніх, вихоплюючи 

крупним планом “сльози на очах молодої жінки”, 

“закам'яніле чоловіче лице”, “сиву голову письменника, 

похилену на руку”28, ніби зазираючи в душу кожного 

(крупний план не випадково називають “душею кіно”). 

Фіксує й своєрідну зорову риму: “...На дошці каміна – 

майоліка: під смерекою стоїть гуцул, спираючись на 

топірець... Біля відчиненого вікна, спираючись на 

милиці, курить письменник...”29. Камера рухається далі, 

за вікно, де “квітуча вишнева гілка” повідомить про час 
даних подій, де гамір дівчаток, що грають у класики, 

змішається зі звуками “Танцю маленьких лебедів”, де 

життя вирує уповні і разюче контрастує з тим, про що 

говорить головуючий: “Коли солдат гинув смертю 

хоробрих, його ім'я заносили у список полку посмертно 

і навіки. Так ми тепер заносимо імена загиблих поетів у 

список нашого, літературного, полку”30. Читач/глядач 

дізнається, що за постановою президії Спілки, 9 травня 

для увіковічнення пам'яті про загиблих поетів буде 

відкрито меморіальну дошку.  
Робота над створенням мармурової дошки і 

викарбовування імен поетів стане своєрідним 

композиційним ключем-зв'язкою з окремими вставними 

новелами: “Звук долота, подібний до цокання 

хронометра. / На мармуровій дошці викарбовується ім'я: 

ЛЕОНІД ЛЕВИЦЬКИЙ. / Зображення застигає, 

перетворюючись в нерухому заставку до новели”31. 

Отже, стає зрозумілим, що розпочинається перша 

вставна новела, яка розкаже/покаже фрагменти життя 

молодого поета Леоніда Левицького.  

Кожна новела, презентуючи одномірну сюжетну 
лінію, також розпочинається своєрідним прологом, де 

автори знайомлять читачів/глядачів насамперед з місцем 

і часом дії та основними персонажами. Зауважимо, що 

персоносфера кожної новели автономна, включає свою 

обмежену кількість осіб (що властиво саме жанру 

новели) і лише окремі з них зійдуться разом у фіналі 

обрамленої оповіді.  

Кадри першої новели чітко фіксують “схил парку 

над тротуаром”, “на схилі – квадратний циферблат 

паркового годинника і квітуча дата: 9.V.1941”, “на тлі 

циферблата спиняється дівчина в темному платті, 
смаглява й тоненька, схожа на деку скрипки”32. Опис 

коханої Леоніда по-кіносценарному лаконічний, але 

кожне слово несе важливе смислове навантаження, 

позаяк у фіналі новели-обрамлення ми впізнаємо її 

якраз за характерним описом. Вся поведінка дівчини 

дуже красномовна – вона поспішає на важливу зустріч, 

кожна хвилина – на вагу золота. Камера знову покаже 

великий циферблат паркового годинника, який буде 

перекреслено скорописним написом: 

“ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТУМ / (ДАВНОМИНУЛИЙ 

ЧАС)”. Так оригінально презентовано метафоричну 
назву новели, яка відразу дещо дезорієнтовує читача/

глядача, змушує виформовувати власний “горизонт 

очікування”, однак декодування її буде здійснено у самій 

новелі.  

Метафорика й символіка даного кіносценарію 

надзвичайно глибока: кожна деталь, кожна репліка чи 

дія передбачають підтекст. Так, перший кадр новели – 

своєрідне знайомство з Леонідом: “На темній плиті 

шліфованого граніту живописно розвалився хлопець у 

білому літньому костюмі. Покусуючи травинку, 

споглядає небо. / Біля плити вітер гортає сторінки 
розкритого підручника. / Елегійно-печальна, похилена 

жіноча постать із сірого мармуру проступає крізь 

чагарник цвинтаря”33. Ключовим словом даного 

фрагменту є “живописно”, позаяк автори дійсно 

малюють картину, що відсилає до подібних античних 

25 Ibidem, P. 192. 
26 Ibidem, P. 193. 
27 Ibidem.  
28 Ibidem.  
29 Ibidem, P. 194. 
30 Ibidem.  
31 Ibidem.  
32 Ibidem.  
33 Ibidem.  
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зображень: Леонід, наче справжній бог, лежить на 

мармуровому ложі. Проте має місце контрастність у 

деталях, на які слід звернути увагу: юнак лежить на 

чорному цвинтарному граніті – так він і залишиться на 

граніті вічно молодим. 
“Потворний” звук кулеметної черги, що перервав 

ідилію закоханої пари, їхню “пісню пісень”, також несе 

вагоме символічне навантаження, оскільки “світ 

померкне” для закоханих вже досить швидко у прямому 

сенсі, відсилаючи нашу увагу до Шекспірівської трагедії 

про закоханих. “Реквієм” Джузеппе Верді, що 

супроводжує окремі кадри, посилює загальну 

трагічність моменту. Один інтермедіальний код одразу 

поступається іншому, і вже перед реципієнтом 

вимальовується фантасмагорична картина: “Притишено 

звучить “Реквієм”. Мимоволі в уяві виникають вічні 
образи мистецтва, що намагалося осмислити небуття. / 

Леонід проходить крізь пропливаючі назустріч примарні 

образи. /...Тіні шекспірівських могильщиків; глухо, як з-

під землі, звучать голоси: / – Хто міцніше будує, ніж 

муляр, корабельний майстер і тесляр? / – Не суши собі 

цим голову. Скажи: “Могильщик”. Будинки, які він 

будує, простоять до судного дня...”. Загадка першого 

могильщика і відповідь на неї сугестують відповідний 

трагічний настрій, одночасно активізують рецептивну 

пам'ять щодо продовження шекспірівської сцени: там 

звучить пісня на тему любові та могил.  
Багатозначна й символічна сцена Шекспірівського 

“Гамлета” вбудовується у канву кіносценарного тексту, 

втягуючи реципієнта в своєрідну інтертекстуальну та 

інтермедіальну гру: “...Пропливає темний силует 

Гамлета з білим черепом у руці: – Бідний Йорик! / 

Черепи множаться, виростають у піраміду 

верещагінського “Апофеозу війни” / ...Розхитує кадилом 

священик над верещагінським “Полем брані”. З кадила 

в'ється димок...”. Як бачимо, інсценований фрагмент 

п'єси плавно перетікає спочатку в не менш відому 

живописну картину 1871  р. російського художника 
Василя Верещагіна, що “присвячена всім великим 

завойовникам – минулим, теперішнім і майбутнім”, а 

далі ще в одну 1977  р. “Переможені. Панахида”. Таким 

чином, ключова тема війни та її наслідків буде 

дешифрована за рахунок екфрастичних елементів.  

Метафорика та філософське навантаження 

інтермедіальних кодів розширює даний кіносценарний 

текст, своєрідно проектуючи фінал життя не лише 

Леоніда, а й інших “вічно молодих” хлопців, а це, в 

свою чергу, зумовлює своєрідний діалог вставних новел. 

Пророчі іронічні слова Леоніда, вимовлені з “печаллю 
прозріння”, суголосять інтермедіальному підтексту: “– І 

скажуть колись про нас: “Такі були молоді. Горіли. 

Плюсквамперфектум вчили... І самі стали – 

плюсквамперфектум”.  

Лаконічний перший фрагмент життя Леоніда 

зміниться “звуком долота, подібним до цокання 

хронометра” і “на мармуровій дошці викарбується друге 

ім'я: ВОЛОДИМИР БУЛАЄНКО”. Ремарка сповістить, 

що “на світлий екран насуваються стовбури дубів, і ми 

входимо в новелу про Булаєнка, ніби в ліс”. Вона 

розпочнеться живописним прологом, де традиційно 
означено насамперед хронотоп новели – село, червень-

серпень і його назва: “КРЕДИТ У БЕЗСМЕРТЯ / (СЕЛО 

СОРОКОДУБИ)”. Зауважимо, що дана новела одразу 

залучає реципієнта в іншу мистецьку стихію – музику й 

танці. Ми не лише чуємо, як “гупає бубон, надривається 

скрипка, гуде труба”, а й спостерігаємо, як “добивають 

шпориші важкою сільською полькою юхтові і хромові 

чоботи, черевики, постоли і навіть модельні туфлі”. 
Серед танцювального “рейваху” камера вихоплює двох 

ключових персонажів: Марту (“дебела сільська Венера з 

золотими півмісяцями сережок”) і хлопця (“могутній як 

дуб, чорнявий, з важким надбрів'ям””. Як з'ясовується з 

діалогу рідних, молоді люди святкують заручини, та 

їхня розмова звертає в інший бік – про навчання 

Володимира. Автори тут вдаються до такого 

кінематографічного засобу як “наплив”, який дозволяє 

перенестися в минуле і ретроспективно побачити сцену 

з дитинства: “...І напливає спогад. [...] Вгорі, біля коша, 

сидить хлопчина, забувши про все на світі, щось пише в 
зошиті... / Батьківськи-лагідний, потеплілий голос 

Яскажука: / – А воно сидить і вірші пише!”. Завдяки 

спогаду, дізнаємося, що Володя ще з дитячих років 

пише вірші та зачитується книжками.  

Цікава деталь, яку знаходять автори в цій новелі, 

щоб підкреслити небажання Володимира одружуватися, 

– мотив двійництва: “Володимир якраз підходить до 

столу, витирає хусткою чоло, і ніби в очах йому 

двоїться: він бачить двох Март – теперішню, розпашілу 

красиву Марту і... “Мартин патрет годов через 

двадцять””. Така перспективна “картина” псує 
остаточно настрій хлопцю, який бачить своє 

призначення не в цьому. Подвійність проявляється і у 

парі Володимир – Яскажук, підтвердженням чого є 

слова Яскажука: “– Де моє врем'я? […] Оте, що я 

прожив з тобою! Стою, як обскубаний, тільки пір'я з 

мого життя літає!”. Те, що Володя лише собі уявляє, 

Яскажук констатує – час втрачений. Слова чоловіка 

стають останньою краплею у ваганнях хлопця, 

рішучість якого стає очевидною в кульмінаційному 

моменті цієї новели – діалозі заручених. Розв'язка, 

завдяки монтажу, подається фрагментарно: Володимир 
залишає Марту, мати готує корову на продаж, від'їжджає 

з села підвода, а на ній Володя, далі вітряк, біля якого 

стоїть Яскажук, Марта, що зі злості трусить грушу, 

завершуючись традиційним кінофіналом: “даленіє 

підвода в степу, зникає за курявою”34.  

Не менш оригінально конструюється й наступна 

новела про третього молодого поета – Федора Швіндіна 

(“Чистота”). Кадр-пролог презентує яскраву візуальну 

метафору: “динаміка світлотіней, в яких переважає 

біле”, “відчуття напнутих вітром парусів”, “одразу 

навіть незрозуміло, що це білизна на шворках, яку 
продуває сонячний вітер”, “сліпучо-білий напис виникає 

на парусах: ЧИСТОТА”. Лише згодом зображення 

набуває “оптичної різкості”, і “ми входимо в двір, де 

лопотять вітрила простирадл, медичних халатів і 

сорочок”. Метафора “душевної чистоти” 

підтверджується словами батька Федора: “У нас чистота 

– фамільна професія. Я замітаю вулиці, а він – душі. 

Щоб ні недокурка там, ні недоїдка!”. Таким чином, 

знайомство з ключовим героєм цієї історії готує 

батьківська преамбула. Федора бачимо вже в наступній 

сцені: бурхлива суперечка двох молодих поетів, 
Швіндіна й Кухарського, навколо рукописного 

альманаху, на обкладинці якого “намальована гола 

напівлежача жінка з козлиними волохатими ногами”, 

34 Ibidem, P. 195, 196, 197, 198‒199, 202  
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біля ратиць – троянда і перекинутий келих”. Екфрастичне 

вкраплення, що яскраво презентує давню еротичну 

міфорогему, органічно вплетену в кіносценарний текст, що 

в черговий раз підтверджує яскраву інтермедіальну 

специфіку оригіналу.  
Проте не еротична обкладинка обурила Федора, а 

насамперед “безталанні” вірші, які він цитує: “Летять роки, 

мов камені з пращі, / В буремні дні Великого почину. / А 

ми у райські підемо кущі, / І не бійся, що я мужчина”44. 

Матимемо можливість порівняти поезію молодих авторів, 

адже пейзаж за вікном надихне Федора і він запише у 

своєму блокноті: “Вечірня зоре золота, / Зійди над долею 

моєю!..”.  

Перед читачем/глядачем (кожен з них апелюючи до 

попередніх текстів) розгортається цікава рецептивна 

інтертекстуальна ситуація: “– Справжні поети визнавали 
еротику. Вчитайся в “Девушку и смерть”. / – Є різні 

розуміння: в міру чистоти і в міру пошлості. Ти можеш і у 

Горького відкопати пошлі місця. / – А Сталін сказав, що ця 

штука сильніша, ніж “Фауст” Гете. / – Це особиста думка 

Сталіна. Мені, наприклад, так не здається. А втім, Сталін 

же не літератор. Він навіть не зобов'язаний розумітися на 

художніх тонкощах. […] – Теж Байрон! – І вийшов, 

грюкнувши дверима”. Власне, Кухарський зачепиться за 

фразу про Сталіна і використає її пізніше у своєму доносі, 

через який Федора й виключать з лав комсомолу.  

Подієвість новели пришвидшується, кульмінаційний 
момент стає чіткішим й досягає своєї вершини: ми бачимо 

засідання “бюро райкому”, на якому вирішують зняти 

Федора з керівної посади й взагалі виключити з комсомолу; 

бачимо й реакцію Швіндіна на таке рішення – спробу 

самогубства: Федір бере з шухляди наган і стріляє собі в 

груди. Та це ще не розв'язка. Вона буде в наступній сцені: 

бачимо батька Швіндіна у лікарні, де йому повідомляють, 

що син “буде жити”, оскільки “куля пройшла повз серце”. 

Таким чином, фінал третьої життєвої історії також 

залишається відкритим і матиме продовження в наступних 

новелах. 
Таким чином, історії про трьох молодих поетів не 

завершені, перші життєві фрагменти постають лише 

новелами-знайомствами, вони презентують довоєнний 

період життя кожного з них. Про подальшу їхню долю 

читач/глядач дізнається у наступних частинах, що 

почергово будуть нанизані на загальну нитку життєвої 

історії кожного, вони покажуть воєнні перипетії їхніх доль.  

Метафора часу зрештою набуває трагічного звучання 

вже навіть у кадрах-зв'язках, які стануть прологом до 

наступних новел: “Тіні гарматних жерл, підносячись, 

напливають на екран. / – ДУША НАРОДУ ПІД 
ПРИЦІЛОМ. / Тіні жерл напливають...”. Спочатку на сотні 

молодих облич, серед яких камера вихоплює “зосереджене 

обличчя Володимира Булаєнка”, потім “на суцвіття 

каштанів і ліхтарів”, “на дату газона-календаря: 

21  VI  1941, на парковий годинник”, стрілки якого Леонід, 

“сміючись”, спробує відтягнути назад: “В такому разі 

відтягнемо свій смертний час!”. Далі “тіні жерл напливуть” 

на “на обличчя Швіндіна, що вичитує полосу газети”. Гул 

далеких вибухів засвідчить початок війни і для Федора. А 

далі побачимо й Володимира Булаєнка, що з-за борта 

шинелі виймає “великий товстий зошит” і простягає якійсь 
жінці з проханням зберегти. “На екран лягає саморобна 

книжка Володимира Булаєнка, на обкладинці якої 

написано від руки: “ДНІ КРОВІ І МЕЧА”. Таким чином, 

камера вихопить наших героїв на самому початку війни, 

показавши лише пролог до подальшої, воєнної історії. А 

назва книги віршів перетвориться на назву чергової новели 

про Володимира Булаєнка. Окремі сцени як намистини 
будуть нанизуватись на нитку життя: читач/глядач 

побачить як німці зіб'ють автомобіль, в якому їхав Володя; 

як він буде намагатися втекти від німців; як Марія Любас, 

жіночка, якій Володимир віддав свій зошит з віршами, 

спалить його: “Пручаються списані віршами сторінки, 

обгорають краї, чорніють. Навколо віршів створюється 

траурна кайма...”; нарешті, сцена як Володимир потрапляє 

у полон до німців. 

Темний екран з нерухомим зображенням вискалу 

черепа над двома схрещеними кістками і з білим написом 

колючим готичним штифтом: “КОРИЧНЕВИЙ БАТИЙ” 
сповістять про початок наступної новели35. Однак ця 

частина не розкаже нам про іншого молодого поета, а стане 

продовженням Володиної історії. Зображення черепа 

зменшиться, і читач/глядач зрозуміє, що це “емблема на 

рукаві есецівця”, що їде потягом, в якому везуть 

полонених. Інший кадр покаже нам Марту, що з повним 

кошиком груш іде вздовж вагонів і роздає їх голодним 

полоненим. Груші, як вагома деталь і метафора дозрілості, 

на яку звертають нашу увагу автори, несе тут глибоко 

психологічне навантаження і виступає водночас 

своєрідною монтажною скрепою з попереднім фрагментом 
про дівчину, коли Марта трясе зі злості грушу після того, 

як її покинув Володя. Завдяки грушам, серед полонених 

Марта побачить свого коханого Володимира, і ця 

випадкова зустріч допоможе хлопцю вирватися з полону, 

повернутися в рідне село. Проте бути з Мартою їм таки не 

судилося: дівчину разом з багатьма іншими дівчатами німці 

забирають на роботи в Німеччину. 

Наступна новела “ПУД СОЛІ” покаже нам фінал 

життя Федора Швіндіна: камера зафіксує, як мати одягає на 

сина маскувальний костюм, як він попрощається з рідними 

і піде в невідомість; побачить, як чорна машина вивезе 
Швіндіна з тюремного двору, як він сам викопає собі 

могилу, як “німці всадять у нього три кулі”, а “інші 

смертники прикидають його землею” А в цей час 

горітимуть німецькі ешелони, підпалені партизанами, а 

вогонь палахкотітиме голосом Федора: “– Якщо вб'ють 

мене, мамо, свіча горітиме з землі аж до неба!”. Проте 

станеться знову “неймовірне” – Федір не помре: “вночі 

його відкопають друзі, щоб поховати по-людськи” і 

“почують, що серце його ще б'ється”, вони відвезуть його 

“до хірурга, того самого Василя Павловича, і станеться 

чудо: Федір воскресне ще раз”. Хоча життя поета 
фрагментарно подається у доволі швидкому темпі, проте “в 

цьому умінні відбору, в умінні дати детально і сильно 

тільки найосновніше в даному випадку, пробігши повз 

всього, що може бути упущено чи мимохіть розказано, і є 

мистецтво кіноновеліста. Це мистецтво припускає 

наявність тонкої майстерності, що підказує, що найбільш 

важливо в сюжеті і що, хоч і важливо, але все ж можна 

обійти чи відмітити тільки мимохіть”36. 

“ЛЮДИНА ЛЮДИНІ – ЛЮДИНА” – назва чергової 

новели, що оптимістично перефразовує відому цитату з 

комедії “Осли” Плавта “Homo homini lupus est”, яка 
сьогодні сприймається як латинське прислів'я і 

тлумачиться як вияв крайнього егоїзму та ворожнечі між 

35 Ibidem, P. 203, 205, 204 207, 208, 209, 211, 214, 219, 220. 
36 Gabrilovich E. “O kinonovelle”..., op. cit., P. 6 [in Russian]. 
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людьми. Проте можна згадати й протилежний Плавту 

вислів “Homo, sacra res homini” (“Людина є священною для 

людини”), що належить Сенеці Молодшому. Новела 

перенесе нас на розлогий степ Новоросійська, де знову 

побачимо Леоніда Левицького, військового кореспондента, 
що бере участь в обстрілах ворожих танків. Хлопцям 

вдається підбити один, але вони прагнуть допомогти таким 

же молодим німцям як і вони. Однак, наближаючись до 

танку, у Левицького вистрілить один із німецьких 

танкістів: “...Спиняється на бігу юнак з розвіним чубом, з 

просвітленим лицем, з якого навіть не встигла зійти 

посмішка, і падає, здивовано і прощально змахнувши 

пілоткою”37.  

Знову тихо звучить “Реквієм” Верді, як і в першій 

новелі про Леоніда, а “зображення застигає нотною 

сторінкою тотальної війни”: “DIES IRAE (ДЕНЬ ГНІВУ)”. 
Камера знову покаже Володимира, що переховується на 

горищі Мартиної хати: “по мірі того, як зморшка мислі 

перетинає лоб, починають звучати вірші: Ой бути, бути ще 

боям, / Куритись вогненним повстанням. / Лети, поезіє 

моя, / На білому коні світання...”. Гнів насправді 

переповнює душу Володимира, а поетичні слова 

суголосять внутрішнім відчуттям. Водночас, вони 

допомагають повною мірою передати відчуття до 

описуваного й самих авторів.  

Наступна новела розпочнеться ще неочікуваніше: у 

церкві стоять п'ять трун, в одній привідкрито віко і з неї 
видно руку мертвого німця, на якій цокає годинник. В цей 

момент “відчайдушно-весела, з висвистом, пісня 

вривається на екран: / Засвистали козаченьки / В похід з 

полуночі!.. / В темпі пісні летить по екрану напис: 

ЗАСВИСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ”. Через село Володимира 

проїжджатиме колона автомобілів з “веселими солдатами 

на бортах”, до них приєднається й хлопець. А його брат 

Віктор, коли перебиратиме на столі листи паперу, списані 

віршами, знайде дві саморобні книжечки: “Дні крові і 

меча” і “Ти”. У середині однієї з них він знайде записку 

Володимира: “Коли я не повернуся ніколи додому, прошу 
переслати ці дві книжечки заказною бандероллю в Київ 

комусь із поетів. / Може, буде придатне до друку. При тому 

зазначити, що автора немає в живих. / 14. ІІІ 1944  р. 

с.  Сорокодуби. / Булаєнко Володимир”. 

Новела “ВОСКРЕСІННЯ” постає своєрідним 

підсумком трьох  життєвих трагедій. Вона покаже, як 

екскаваторний ківш викопає із землі хірургічний 

стерилізатор, де лежатимуть листки із віршами Федора: “– 

Яка дивовижна доля! – тихо сказала дівчина. – Його ж раз 

уже викопували із землі. / – А тепер викопали вдруге, – 

сказав машиніст. – Душу викопали”. Наступна сцена 
зафіксує зміну топосу: вона відбудеться вже у книгарні, де 

на полиці лежатиме книга віршів Федора – душа молодого 

поета. Завдяки монтажній композиції, що дозволяє миттєво 

перенестися у інший часопростір, читач/глядач побачить у 

шкільному коридорі вчительку, в якій проступатимуть 

“риси дівчини, схожої на деку скрипки”. До неї завітає друг 

Льоні Левицького і принесе його щоденник. Камера 

крупним планом покаже рядки зі щоденника: “Якщо буду, 

думав, поетом, треба все знати, все пережити”38 й останній 

запис: “Сьогодні йду доганяти наступаючі частини. Газеті 

потрібен матеріал”. А далі “чисті білі сторінки” – “табула 

раза непрожитого життя”. Таким чином, завдяки вставним 

фрагментам листів та щоденників можна заповнити 

біографічні лакуни життя ключових персонажів, 

відтворивши їх логіку причинно-наслідкових зв'язків.  
Завершення історії про Володимира Булаєнка 

відбудеться в останній вставній новелі, де у холі 

фешенебельного готелю читач/глядач побачить матір 

Володимира, яка очікує на якогось поета, аби забрати 

синові книжки. Наступна сцена покаже будинок, з якого 

хатня робітниця виносить дві саморобні книжечки і віддає 

матері. Далі – лекційна аудиторія, де студенти 

вправляються у вимові, одна з яких цитує вірші Булаєнка, 

що були надруковані в журналі “Дніпро”. Студентка 

виявиться дуже наполегливою: вона відшукає матір 

Володимира і допоможе видати його збірки. 
Особливо важливий фінал кіносценарію, функція 

якого полягатиме у формуванні художньої цілісності всього 

тексту. На екрані побачимо меморіальну дошку, а під нею 

живі квіти. Камера покаже людей, що зібралися в залі 

Спілки письменників: матір Володимира, батько Швіндіна,  

подруга Левицького, панорамно охопить й багатьох інших 

присутніх. Всі ці ключові деталі дозволять читачу/глядачу 

об'єднати в єдине ціле зміст обрамляючої новели, 

поглянути цілісно на всі образи, відчути глибоко трагічний 

пафос усієї історії. І на завершення ми знову почуємо 

дзвінок телефону, побачимо вахтершу, що поспішає 
відповісти. А в залі залишиться лише батько Федора і звук 

хронометра, що сповістить: “– Товариші, перевірте свої 

годинники. Ви бачили людей, причетних до історії 

народу”. 

Висновки. Цілісність кіносценарної композиції, 

динамізм, лаконічність і завершеність окремих епізодів 

надають твору водночас узагальненого звучання й певної 

монументальності. Хоча кіноновела як така, на думку 
авторитетного дослідника, за своєю формою “позбавлена 

можливості дати багатопланову картину життя”39, проте це 

не завжди так: бо відтворити саме багатоплановість, 

створити пасіонарний горизонт очікування авторам 

кіносценарію все ж вдалося. Ліна Костенко, як ніхто 

інший, знаючи зсередини усі проблеми та муки творчості, 

тонко відчуваючи душу поета40, зуміла наповнити життям 

вигадані історії вічно “молодих поетів”. 
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 Теорія літератури 

 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2022,  № 1(33), P. 132-136       

Natalia Bilyk. “The main truth of existence”: paratextual modifications of M. Prodanovich's novel “Dinner in 

St. Apollonia”. In modern scientific discourse, the theoretical foundations of intertextual relations have developed allowing a 

differentiated approach to the diversity of phenomena of an intertextual nature. Сulture as a whole is seen as a text that breaks 

down into a hierarchy of “texts within texts” and forms their complex intersections. From this perspective, various forms and 

genres of intertextual connections, and in particular paratextuality, prone to figurative combinations and modifications, attract 

attention. Its forms are the title or subtitle, which acquire final completeness in echo with the content of the work. The modifica-

tions made possible by this format are relevant in covering the experience of literary poetics. Тhe work of Mileta Prodanovich, 

whose novels contain polyvalent poetics, stands out. Its signs can be traced in the work “Dinner at St. Apollonia”. Coverage of 

the formal and semantic aspects of his poetics, built by the modification of paratextuality, realized in its interaction with other 

manifestations of intertextuality, is the purpose of the article. The novelty lies in the precedent classification of combining of the 

paratextual title with other modes of intertextuality in the figurative material of the novel by M. Prodanovich. The research is 

based on the productivity of the method of structural and component analysis with the involvement of techniques of intertextual 

and structural-semantic reading of literary texts. As a result, it should be recognized that the paratextual dimension of M. 

Prodanovich’s novel contains a special modification: a symbiotic combination with the poetics of intertextual allusion. This com-

plex appeals to the discourse of art and art history, allows to compensate in the paratextual affiliation of meanings semantic am-

plitude of the desire for postulates of Christian ethics, rooting ideologies of faith and humanistic values in the worldview. The 

meaning of the isolated semantic resource expresses a kind of “headline truth of existence”, which affirms the humanistic accents 

in the epistemological dimension of the poetic experience of the artist.  

Key words: paratextuality, allusion, meaning, novel, M. Prodanovich. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У сучасному науковому дискурсі значно 

розвинулися ґрунтовні теоретико-методологічні підвалини 

феномену міжтекстових зв’язків, що уможливлює 
диференційований підхід і максимальне реагування на 

багатоманітність явищ міжтекстової природи із ширшим 

теоретичним прочитанням наведеного феномену. Тривале 

осмислення й емпіричне втілення конфігурацій 

теоретичних спостережень дало значний масив плідних 

літературознавчих результатів, що створює потужний 

стимул і формує надійне підґрунтя для подальшого 

висвітлення взаємодії між текстами у творчому досвіді 

представників літературного кола. 

В увиразнених вимірах наукового канону набула 

суттєвого смислового транспонування – зрушеного 
концепцією французького літературознавця та семіотика 

Ж. Дерріда – теорія тексту, де віднині передбачалося, що 

світ – це текст і текст – це єдина можлива модель 

реальності1. У цьому теоретичному руслі значно 

розмилися й кордони масштабів та природи змісту тексту: 

в універсальності підходу нівелювалася їхня посутність, 

навіть коли йдеться про літературний – із його образними 

параметрами відношення до дійсності ‒ або семіотичний, 

знаковий аспект осмислення інформації. Так, в апелюванні 

до досвіду Ч. Пірса, Ж. Дерріда й Ф. де Сосюра 

М. Мруґальський зауважував, що людині відомі різні типи 
знаків: графічні, іконічні тощо ‒ й уся доступна їй 

дійсність дозволяє читати себе як сповнена знаками 

субстанція, наділена властивостями тексту, й кожен знак 

містить певні якості текстуальності2. 

Посутнє деталізування варто вирізнити в окресленні 

не лише сутності, а й кордонів тексту, запропонованому 

Ю. Лотманом. Засновник Тартуської семіотичної школи 

зазначав із цього приводу, що не існує жодної можливості 

оминути зв’язок будь-якого тексту з іншими, себто діалог 

та полілог між текстами, що не лише належать до однієї 

епохи або виду мистецтва, а й взаємовіддалені на часовій, 
жанровій або іншій шкалі. Та історико-культурна 

реальність, яка вважається художнім твором, безумовно є 

текстом і водночас не вичерпується ним: “…культура в 

цілому може розглядатися як текст. Однак надзвичайно 

важливо підкреслити, що це – складно сконструйований 

текст, який розпадається на ієрархію “текстів у текстах” і 

1 Derrida Zh. Pysʹmo ta vidminnistʹ [Letter and Difference], Kyyiv: Osnovy, 2004, 602 p. [in Ukrainian] 
2 Mrugalʹsʹkyy M. “Dekonstruktsiya – poststrukturalizm – dekonstruktyvizm” [Deconstruction – poststructuralism –deconstructivism], 

Literatura. Teoriya. Metodolohiya [Literature. Theory. Methodology], Kyyiv, 2006, P. 345 [in Ukrainian]. 
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утворює складні перетини текстів”3. 

Із цієї творчої перспективи особливу увагу 

привертають різні форми і жанри міжтекстових зв’язків, 

і зокрема паратекстуальності. Вона, за дефінітивними 

якостями, вочевидь схильна до різнорідних образних 
суміщень і модифікацій.  

Передумовою цієї властивості видається 

визначальна риса, за якою наведений тип міжтекстових 

зв’язків передбачає відношення між текстом і його 

паратекстом, себто його буквальним оточенням. Ареал 

“носіїв” паратекстуального формату, рівнозначних 

індикаторам паратекстуальності, відповідним її 

формам, охоплює цілу низку можливостей, і зокрема 

заголовок або підзаголовок, які не завжди набувають 

завершеної реалізації з власною автономізацією, 

натомість, за винятком певних авторських імпровізацій, 
набувають остаточної повноти в перегуку або в 

комплексній взаємодії зі змістом твору.  

Сутнісної ваги набуває позиція, висловлена свого 

часу У. Еко, для якого рамковий компонент містить у 

собі програму літературного твору і ключ до його 

прочитання, які у позиції мислителя зіставляються з 

дисциплінуванням тлумачення цього твору4. 

Орієнтири для внутрішньої типізації зазначеного 

комплексного явища, запропоновані у студіях 

Ж. Женетта5, обґрунтовують ситуативне виокремлення 

в усіх проявах паратекстуальності абсолютної ознаки її 
природи – внутрішньої приналежності та зовнішнього 

положення, одночасного розташування в тексті й поза 

його межами. Така порогова, погранична позиція, за 

Ж. Женеттом, вибудовує синхронно-смислову 

функціональність паратекстуальності у системних 

взаєминах із екстратекстуальними феноменами й зі 

смисловими рівнями твору. А отже, спостерігається 

дистанціювання, яке приводить до реалізації так званої 

вертикалі міжтекстових зв’язків, що вважається 

неодмінною умовою співвідношення за принципом 

“пара-”, себто “поряд”6, стосовно текстуальності й 
визначається, таким чином, її значущою якістю, 

здатною продукувати смислові траєкторії.  

Власне, ця сутність виявляється сприятливою для 

різнорідних модифікацій, реалізованих передусім 

суміщенням паратекстуального та інших міжтекстових 

форматів, а саме до них, як відомо, тяжіє сучасна велика 

проза. Їхній результат уможливлює актуалізацію 

потужного смислового потенціалу сутнісного статусу 

паратекстуальності, означеного його принциповою 

здатністю створити так звану особливу зону між 

текстовою і позатекстовою дійсністю, в якій, на відміну 
від генетичної поляризації “текстів” різної природи, 

відбувається радикально необхідне, на думку 

І. Шайтанова, для еволюціонування компаративістичних 

кодів статусно-позиційне позначення їх суміжності, 

супідрядності й генерованої ними ключової смислової 

результативності7.  

Уможливлені цим форматом модифікації, 

безумовно, виявляються актуальними у висвітленні 

розмаїтого досвіду літературної поетики. 
Із перспективи наведеної комбінаторної тенденції 

окремо вияскравлюється творчість Мілети Продановича 

– сучасного сербського художника, мистецтвознавця, 

письменника, лауреата вітчизняних і міжнародних 

нагород у галузі літератури, що привертає дедалі більшу 

дослідницьку увагу.  

На думку сербської мистецтвознавиці Л. Меренік, з 

1980 року і до сьогодення М. Проданович створює 

чималий за кількістю і значенням, багатогранний 

творчий доробок, у якому “від ранніх робіт він розвиває 

власне, особливе за концептом і методом бачення 
синтезу мистецтва, ерудиції, творчої і людської 

відповідальності перед світом, у якому ми живемо”8.  

До літературного арсеналу письменника, 

окресленого переважно в берегах прозового типу 

літературної творчості, ввійшли новели – збірка 

“Небесна опера” (“Небеска опера”, 1995), есе – книга 

“Давніший і кращий Белград” (“Старији и лепши 

Београд”, 2001) і здебільшого так звана “велика проза” – 

твори “Нові Клюні” (“Нови Клини”, 1989), “Танцюй, 

чудовисько, під мою ніжну музику” (“Плеши, 

чудовиште, на моју нежну музику”, 1996), “Це міг би 
бути Ваш щасливий день” (“Ово би могао бити Ваш 

срећан дан”, 2000), “Колекція” (“Колекција”, 2006), 

“Вітиліго” (“Витилиго”, 2014). Між тим окремі зразки, 

репрезентовані в загальному досвіді М. Продановича 

творами “Вечеря у Святої Аполлонії” (“Вечера код 

Свете Аполоније”, 1984), “Червона хустка з чистого 

шовку” (“Црвена марама, сва од свиле”, 1999), “Сад у 

Венеції” (“Врт у Венецији”, 2002), “Еліша в країні 

Святих коропів” (“Елиша у земљи Светих шарана”, 

2003), “Ультрамарин” (“Ултрамарин”, 2010), 

“Аркадія” (“Аркадија”, 2013), набули осібного 
позиціонування в літературному доробку письменника. 

В Україні творчий доробок митця репрезентований 

перекладами його романів, мистецький ефект яких 

посилюють особисті зустрічі з українськими читачами, 

літературознавцями й журналістами.  

Знаковими для розвитку сербського літературного 

процесу були визнані саме романи митця, які не можуть 

не привернути дослідницької уваги. Серед багатьох 

аргументів її мотивації варто відзначити передусім 

розмаїте, яскраве поліфонічне відображення сприйняття 

дійсності, у якому в динамічних полісемантичних 
змістових планах пропонуються художні кореляти 

сучасного світу, реалізовані завдяки багатоманітній і 

полівалентній поетиці письменника. 

Орієнтованість на різноспрямовану поетику, за 

3 Lotman Yu. Semyosfera. Kulʹtura y vzryv. Vnutry myslyashchykh myrov. Statʹy. Yssledovanyya [Semiosphere. Culture and explosion. 

Inside the thinking worlds. Articles. Research], Sankt-Peterburh: Yskusstvo-Spb, 2000, P. 72 [in Russian]. 
4 Éko U. Zametky na polyakh “Ymeny rozy”: ésse [Notes in the fields of “Name of the rose”: essay], Sankt-Peterburh: Sympozyum, 2000, 

P. 597‒598 [in Russian]. 
5 Zhenett Zh. Palympsesty: Lyteratura vo vtoroy stepeny [Palimpsests: Literature in the Second Degree], Moskva: Nauchnyy myr, 1982, 76 

p. [in Russian]. 
6 Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words], Kyyiv: Holovna redaktsiya URE, 1985, P. 621 [in Ukrainian]. 
7 Shaytanov Y. “Tryada sovremennoy komparatyvystyky: hlobalyzatsyya – yntertekst – dyaloh kulʹtur” [The Triad of Modern Compar-

ative Studies: Globalization ‒ Intertext ‒ Dialogue of Cultures], Problemy sovremennoy komparatyvistyky [Problems of modern compara-

tive studies], Moskva: Zhurnal “Voprosy lyteratury”, 2011, P. 49–55 [in Russian]. 
8 Merenik L. Mileta Prodanovych – samosvidomistʹ postmodernoho myttsya u dobu kryzy [Mileta Prodanovych ‒ self-consciousness of a 

postmodern artist in times of crisis], Ukras: istoriya, kulʹtura, mystetstvo. Ukrayinsʹko-serbsʹkyy zbirnyk [Ukras: history, culture, art. 

Ukrainian-Serbian collection], 2008, Vyp. 1 (3), P. 119 [in Ukrainian]. 



134                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Theory of literature 

визначенням письменника, ілюструє вплив 

постмодерністського канону, започаткованого У. Еко, 

під знаком якого формувався творчий метод 

М. Продановича. Він реалізувався у романах, що 

функціонують на кількох рівнях: зовнішньому, 
привабливому, який повинен заманити у вир оповіді, а 

також у різних глибинних – софізованих, 

інтелектуальних планах, сповнених емоцій, інформації і 

роздумів9. 

Провідним носієм художньої методології митця, за 

Л. Меренік, поряд із метафорою стають саме 

міжтекстові зв’язки, що включаються не лише до 

спектра формально-виражальних засобів його поетики, 

а й до системи значень, яка вважається найвищою 

цінністю його робіт і в творчому світогляді 

письменника позиціонується в домінантному положенні 
порівняно з морфологічними, конструктивними та 

піктуральними властивостями творів, виступає 

відцентровим принципом усіх концептуальних напрямів 

його діяльності та стимулює увагу до пошуку 

семантичної завершеності відтвореної ними 

багатозначності10 (Тут і далі переклад із сербської 

авторки статті).  

Великою мірою інтелектуально-креативна 

зосередженість на “вавілонській вежі знаків”, еклектика 

яких розгортається від мізансцени, необхідної для 

окреслення миті сучасності, її характеру та настроїв, 
через романтизовані теми, такі як паломництво і 

звернення до “іконографії краю”, до парадигматичного 

прочитання окультних та езотеричних моментів, як, 

власне, й витонченість і складність міжтекстової 

поетики, на думку Л. Меренік, роблять митця одним із 

найцікавіших авторів у сербському мистецтві11. 

Виразна розмаїтість творів М. Продановича, 

вияскравлена влучністю сучасного рецептивного 

формату репрезентування, мотивує окрему увагу в усіх 

ефективних показових аспектах. 

Яскрава промовиста імпровізація простежується, 
зокрема, в поетологічному перетині різноформатної 

міжтекстової активності, оприявленої у творі “Вечеря у 

Святої Аполлонії”12. Він набуває особливого 

позиціонування в творчому доробку М. Продановича, 

оскільки виявився першим романом у його 

письменницькій долі. Висвітлення формального і 

смислового аспекту його поетики, розбудованої 

модифікацією паратекстуальності, реалізованої в її 

взаємодії з іншими проявами міжтекстовості, становить 

мету цієї статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальний досвід сучасних досліджень різних аспектів 

міжтекстових зв’язків міститься у працях зарубіжних 

дослідників Ж. Дерріда, Ж. Женетта та ін. і українських 

учених О. Астаф’єва, Т. Бовсунівської, Є. Васильєва, 

М. Зубрицької, О. Кеби, Г. Косікова, Г. Клочека, 

Ю. Коваліва, І. Мегели, М. Наєнка, В. Нарівської, 

Г. Сиваченко, А. Степанової, М. Шаповал. Своєю 

чергою, висвітленню різних аспектів творчості 

М. Продановича, зокрема особливостей композиції, 

специфіки сюжетної організіації, сутності поетики 

форми, символів і метафор, насамперед методу 

«цитатності» у багатоманітному контексті творчих 

концепцій митця присвячені праці Д. Айдачича, 

Л. Меренік, А. Татаренко, В. Ярмак та ін. 

Новизна наукової розвідки полягає в оприявленні 
прецедентної ідентифікації і класифікації комбінування 

у творчості М. Продановича паратекстуальності 

(заголовку) з іншими модусами міжтекстовості саме на 

матеріалі образного дискурсу роману “Вечеря у Святої 

Аполлонії”, який іще не набув багатоаспектного 

осмислення в українському літературознавчому 

дискурсі. Таким чином, стаття розвиває початковий етап 

аналітичного осмислення твору й репрезентує перший 

досвід висвітлення його паратексту, перспективи його 

комбінаторики, зокрема поза контекстом поетологічних 

аналогій. 
Дослідження засноване на продуктивності методу 

структурного і компонентного аналізу із залученням 

прийомів інтертекстуального та структурно-

семантичного прочитання художніх текстів.  

Виклад основного матеріалу. Образне рішення, 

відповідне окремій – симбіотичній ‒ моделі, міститься в 

концепції оформлення власне назви роману 

М. Продановича “Вечеря у Святої Аполлонії”. У ній 

акумулювався досвід розгортання сутнісної активності 

її образного вмісту, виваженого за принципом і 

закономірностями симбіозу апріорі передбаченої 
паратекстуальності з формальними проявами іншого 

окремого типу міжтекстових зв’язків. 

У ньому розпізнається побудова симбіотичної 

формули паратекстуального заголовку з окремим 

інтертекстуальним включенням, що зберігає в цьому 

включенні власні визначальні риси. Саме вони 

спрямовують до вирізнення алюзії в очевидному для 

змісту назви апелюванні до мистецького прототексту 

нелітературної природи. 

Отже, у конфігурації назви явлене сполучення 

міжтекстово-порогового формату заголовку із 
інтертекстуально визначеною алюзією. У її фокусі 

первинною асоціацією актуалізується дискурс із 

промовистим “іконічним” означенням добре впізнаваної 

євангельської теми Тайної вечері. Вона, як відомо, 

здавна надихає на творче осмислення, з часом 

узагальнене багатоманітним різножанровим досвідом 

мистецького, зокрема художнього, втілення. Вагомий 

здобуток до цієї скарбниці привнесло образотворче 

мистецтво. Започаткована сакральним сюжетом, Тайна 

вечеря набула творчого осмислення багатьма 

славетними представниками світового живопису: 
Леонардо да Вінчі, Тінторетто, Якопо Бассано, Дірком 

Баутсом, Джотто ді Бондоне, Ніколя Пуссеном, 

Вільямом Блейком, Альбрехтом Дюрером, Сальвадором 

Далі, Миколою Ґе та ін. 

Між тим алюзія в імені Продановичевого твору 

містить також знак апелювання до Святої Аполлонії, і 

цим образним рішенням виключається щонайменша 

нагода різночитань стосовно природи й атрибуції 

притаманного назві роману художнього змісту, а відтак 

і передбаченого ним референта. Наразі йдеться про 

9 Rozmova z Miletoyu Prodanovychem [Conversation with Mileta Prodanovich], Ukras: istoriya, kulʹtura, mystetstvo. Ukrayinsʹko-

serbsʹkyy zbirnyk [Ukras: history, culture, art. Ukrainian-Serbian collection], 2008, Vyp. 1 (3), P. 82 [in Ukrainian]. 
10 Merenik L. Mileta Prodanović: biti na nekom mestu, biti, svuda biti [Mileta Prodanović: to be in some place, to be, to be everywhere], 

Beograd: Fond Vujčić kolekcija, 2011, P. 13 [in Serbian].  
11 Merenik L. “Mileta Prodanovych – samosvidomistʹ postmodernoho myttsya…, op. cit., P. 114–119.  
12 Prodanovyć M. Vechera kod Svete Apolonyǰe [Dinner at St. Apollonia's], Beohrad: Edytsyǰa „Pehaz“, 1984, 88 p. [in  Serbian]. 
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флорентійський монастир Сант-Аполлонія, відомий 

збереженими в ньому різнотематичними пам’ятками 

фрескопису, створеними талантом видатних світових 

майстрів. Власне, одним із цієї плеяди мистецьких 

звершень і виявляється остаточно оформлена 1457 року 
фреска “Тайна вечеря” видатного італійського майстра 

доби Відродження Андреа дель Кастаньйо. 

Дефінітивна ідентифікація такого творчого рішення 

набуває посутнього посилення мотивації у зв’язку з 

появою в інших національних літературних дискурсах 

істотного масиву його аналогій, де назва картини 

фігурує в прозовому творі у форматі його заголовка. Їх 

зафіксувала французька дослідниця І. Кан13, яка 

узагальнила схему моделювання, однак залишила поза 

межами досвіду понятійно-категоріальне визначення, 

необхідне для виокремлення механізму 
смислопородження, визначального для максимально 

повного висвітлення образного матеріалу.  

За доцільною теоретико-методологічною моделлю, 

у прецеденті художньої емпірики Продановичевого 

роману слід визнати актуалізацію для нього 

(наголошеним алюзійним апелюванням) особливого, 

екстралітературного, сформованого в 

мистецтвознавчому дискурсі прототексту, який охоплює 

осмислення змісту актуалізованої роботи в комплексі з 

естетичними особливостями та історичним контекстом. 

У міжтекстовій конфігурації, безумовно, 
накреслюється принципова істотність для назви роману 

М. Продановича самої фрески, що з кількох причин 

уважається програмною в доволі розлогому 

збереженому донині творчому спадку Кастаньйо. У ній, 

одній із небагатьох сповна вцілілих художникових 

робіт, за переконанням науковців, відбулося 

довершення (цілком революційного для тогочасного 

образотворчого мистецтва) досвіду опрацювання 

взаємопроникнень обсягу та світла, завдяки чому цей 

обсяг стає дедалі конструктивнішим для опанування 

такої пластики людської фігури, з якою досягається 
майже неймовірна монументалізація, героїзація 

зображеної постаті14. А саме це авторове рішення 

наблизило його до переконливої реалізації образного та 

ідейного змісту і смислу, які спрямовують до 

квінтесенції глобального досвіду, зведеного з перебігом 

історії християнства й еволюцією породженої ним 

культури.  

Увиразнене значення прототексту в своїй 

актуальності для назви Продановичевого роману 

водночас логічно співвідноситься з іншим його 

аспектом, зосередженим на сутності вихідної для 
образного та ідейного змісту прототекстуальної фрески 

– сцени Євангелія, чиє втілення завдяки художній 

техніці майстра виявилося чуттєвим, яскравим та 

осяжним. Підвладний творчому відображенню 

смисловий апогей сакральної сцени, залежно від 

самобутності творчого погляду, з часом уславився 

певною традицією його художнього оприявлення. Для 

наголошення в ньому зазвичай обирався один із двох 

знаменних вимірів сакрального сюжету – ствердження 

Божим Сином Святого Причастя або його пророцтво 

про зраду одного з апостолів. Таким чином, поряд із 

ранньохристиянськими творами з акцентуванням величі 

Причастя з XIV сторіччя виокремилася й традиція 

позначати винятковість зрадника з відповідним 

зміщенням ідейного епіцентру.  

Безумовну вагу, власне окремий орієнтир для 
формосмислу назви роману належить передбачити в 

Кастаньєвому творчому світогляді, що також варто 

сприймати в сенсі прототексту для інтертекстуально 

означеної назви твору “Вечеря у Святої Аполлонії”. Для 

семантичної розбудови даної міжтекстовості видається 

суттєвим і мистецьке буття самого Кастаньйо, 

видовжене тотожно лінії долі завзятого й незламного 

художника кватроченто, непростої – колізіями її 

помилкового сприйняття, трагізмом викривленої, 

скривдженої біографії15 і водночас дивовижної – 

багатством натхненних імпульсів, потужним яскравим 
різнобарв’ям художнього втілення та щастям вдалого 

порятунку їхньої первинної краси після кількасотрічних 

випробувань горнилом історичних перипетій.  

У симбіозі міжтекстової образності назви 

Продановичевого роману вивільнені наразі домінанти 

осяжного комплексного прототексту транспонуються до 

смислового ареалу імені роману і з даним художнім 

інтегруванням каталізують семантику принципової 

значимості мистецтва Кастаньйо і значеннєвої палітри 

його твору “Тайна вечеря”, явленого в монастирі Святої 

Аполлонії. Саме ця семантика за посередництва назви 
роману транслюється в його художній реальності з 

позначенням у ній суттєвої проспекції. З її 

реалізованого у Продановичевому романі значеннєвого 

наповнення формується визначальна додаткова ланка в 

попередньо позначеному ланцюгу прогнозування 

ідейної основи твору загалом, де й очікується подальша 

формосмислова промальовка увиразненого 

семантичного ескізу.  

Між тим у перебігу смислопородження 

симбіотичної системи назви даного роману варто 

виокремити й асоціативність, притаманну алюзійній 
властивості змісту міжтекстового індикатора у 

структурі назви твору. І саме для цієї асоціативності 

потрібно погодити семантизацію з акцентуванням у ній 

опосередкованості, неоднорідності, складності, а також, 

безумовно, визнати проспекцію даних значеннєвих 

акцентів до образного простору роману, із 

припущенням для них потужності організаційного 

принципу цього простору. 

Симбіотична система назви роману 

М. Продановича “Вечеря у Святої Аполлонії”, утворена 

формосмисловим зрощенням компонентів, відповідних 
міжтекстовій внутрішньовидовій типології, у даному 

випадку, подібно до висвітленої аналогічної творчої 

манери митця, розбудована паратекстуальним та 

інтертекстуальним типами, відіграє в системі твору 

сутнісну роль. У проєкції наголошеного М. Пантичем 

доктринального для заголовка твору конденсування 

метафоричного смислу оформленої оповіддю картини 

світу досвід іменування роману “Вечеря у Святої 

Аполлонії” сягає філіації значень у масштабах роману. 

Цю філіацію слід передбачити за смисловою 

траєкторією, відміченою сутнісним призначенням 

13 Cahn I. Cadres de peintres [Painters frames], Paris: Flammarion, 1989, 109 p. [in French]. 
14 Arhan Dzh. K. Ystoryya ytalʹyanskoho yskusstva [History of Italian art], v 2-kh t., T. 1, Moskva: Raduha, 1990, P. 252 [in Russian]. 
15 Ibidem, P. 251. 
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фрески “Тайна вечеря”, а також концептуальною вагою 

наголошеної в її змісті проблеми зради й Божественної 

Істини, за якою проглядається Диво Воскресіння, 

співвіднесених зі знаковими життєвими і творчими 

колізіями, пов’язаними з автором фрески – Андреа дель 
Кастаньйо. І, за цією самою траєкторією, вже на 

організаційному рівні очікується складна, неоднорідна 

образна взаємодія в оприявленні прагнень і долі 

видатного італійського майстра. 

Висновки. У модифікації паратекстуального 

виміру роману М. Продановича “Вечеря у Святої 

Аполлонії” розпізнається й увиразнюється особливе 

суміщення та взаємодія її змісту з поетикою, співмірною 

інтертекстуальній стратегії компаративістики й 

класифікованою відповідно до постульованого 

жанрового діапазону міжтекстових зв’язків. 
Дефінітивна деталізація виявила формальний ансамбль, 

складений заголовком тексту в комбінації з 

літературною алюзією. Виокремлений поетологічний 

комплекс у своїй смисловій результативності апелює до 

дискурсу мистецтва й мистецтвознавства, дозволяє 

компенсувати й вияскравити анонсовану письменником 

у пограничній паратекстуальній філіації значень і 

передбачену вже у зв’язку з поетикою роману, на 

наступному етапі його смислової реконструкції, 

амплітуду прагнення до постулатів християнської 

етики, укорінення ідеологем віри й гуманістичних 
цінностей у світогляді людини. У перебігу 

смислотворення з виокремленого семантичного ресурсу 

в творі М. Продановича увиразнюється своєрідна 

“заглавна істина буття”, якою стверджуються 

гуманістичні акценти в епістемологічному вимірі 

поетологічного досвіду митця, репрезентативного для 

новітнього сербського роману. 
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(АПСНІМ), 2022,  № 1(33), P. 137-140       

Лисанець Ю.В., Бєляєва О.М., Сологор І.М., Роженко І.В. Деконструкція ґендерних стереотипів у трагедії 

“Медея” Евріпіда. Мета дослідження – проаналізувати особливості художньої репрезентації жінки, а також наративні 

ознаки культивування та деконструкції ґендерних стереотипів у Стародавній Греції на прикладі трагедії “Медея” Евріпі-

да. Методи дослідження: наратологічний, теорія рецептивної естетики, феміністична літературна критика. Об'єкт дос-

лідження – трагедія Евріпіда “Медея” як один із найяскравіших здобутків давньогрецької драматургії, що складає базис 

практично всіх сучасних літератур cвіту і концептуальне підґрунтя ґендерного дискурсу, який не втрачає своєї актуаль-

ності й нині. Наукова новизна. У статті уточнено художні інтенції автора і роль читацької рецепції в конструюванні 

образу жінки, традиційного для давньогрецького суспільства, а також доповнено попередні студії зарубіжних дослідни-

ків стосовно наративної деконструкції ґендерних стереотипів на прикладі сюжетної лінії Медеї. Висновки. Ґендерний 

світогляд автора виявляє тенденцію до руйнування усталених канонів щодо традиційного місця жінки в суспільстві. У 

ході дослідження виявлено, що в трагедії Евріпіда простежується сміливий зсув ґендерних ролей і відмова від традицій-

ного статусу жінки в суспільстві за рахунок прогресивного характеру головної героїні, яка постає втіленням незламної 

волі та здатна протистояти усталеним уявленням. Показано, що переслідуючи власні амбіції, Медея повністю ігнорує 

багато клішованих жіночих характеристик. Таким чином втілено субверсивну стратегію автора, який ставить під сумнів 

нерівність жінок у патріархальному грецькому суспільстві.  

Ключові слова: давньогрецька драматургія, жіночі образи, рецептивна естетика, феміністична літературна 

критика, наративна репрезентація. 

Problem statement. Women are quite often 

depicted as major characters in Greek tragedies. 

However, they did not participate in the life of society 

and were restricted to their households1. Furthermore, 

the Athenians regarded women as unworthy of 

education. The Greek dramatist Menander (ca. 343-291 

B.C.) once observed: “A man who teaches a woman to 

write should recognize that he is providing poison to an 

asp”2. The Greek women had to reconcile themselves to 

such a fate of subjugation and subordination: “It is the 

best for all tame animals to be ruled by human beings. 

For this is how they are kept alive. In the same way, 

the relationship between the male and the female is by 

nature such that the male is higher”3. Hence, the role of 

a female, as compared to that of Greek men, was 

insignificant indeed.  

The aim of the research is to analyze the literary 

depiction of women, narrative features of cultivation 

and deconstruction of gender stereotypes in ancient 

Greece as exemplified by Medea by Euripides. In our 

previous studies4,5,6,7, we have already focused on the 

narrative representation of women and gender issues in 

the U.S. prose. In this paper, we will examine these 

aspects in the Greek dramaturgy, which is a cradle of 

virtually all modern literatures and a conceptual 

foundation for the contemporary gender discourse.  

1 Blundell S. Women in ancient Greece, London: British Museum Press, 1999, P. 21–23 [in Ukrainian]. 
2 Soupios M.A. The Greeks Who Made Us Who We Are: Eighteen Ancient Philosophers, Scientists, Poets and Others. Jefferson, North 

Carolina: McFarland, 2013, P. 37 [in English]. 
3 Ostrowick J. An Introduction to Ancient Philosophy: The Greeks and Lao Tzu, New York: Routledge, 2015, P. 325 [in English]. 
4 Berezhanska Yu.V. “Cultivation and Destruction of Gender Stereotypes in “Maria Concepcion”  by Katherine Anne Porter”, Naukovyy 

visnyk Mykolayivsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynsʹkoho [Scientific Bulletin of Mykolayiv State University named 

after V.O. Sukhomlinsky], Mykolaiv: V. Sukhomlynskyi MNU, 2014, Vol. 4.13 (104), P. 319–321 [in English]. 
5 Lysanets Yu. “Zhinochi obrazy u medychnomu dyskursi avtobiohrafichnoyi romanistyky SSHA” [Female images in the medical 

discourse of autobiographical novels in the United States], Literaturnyy protses: metodolohiya, imena, tendentsiyi. Zbirnyk naukovykh 

pratsʹ (filolohichni nauky) [Literary process: methodology, names, trends. A collection of scientific works (philological sciences)], 2020, 

N. 15, P. 60–62 [in Ukrainian]. 
6 Lysanets Yu. “Svit krizʹ pryzmu psykhichnoho rozladu: Naratyvy patsiyentok u literaturno-medychnomu dyskursi ХХ stolittya” [The 

world through the prism of mental disorder: Narratives of patients in the literary and medical discourse of the twentieth century], Lʹvivsʹkyy 

filolohichnyy chasopys [Lviv Philological Journal], 2018, N. 4, Р. 59–63 [in Ukrainian]. 
7 Lysanets Yu. “Representation of Women in the Literary and Medical Discourse of the U.S. Prose”, Current Issues of Social Studies and 

History of Medіcine. Joint Ukrainian-Romanian Scientific Journal, 2020, N. 2(26), P. 70–73 [in English]. 
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The antique motives have also been within the focus of 

our research8,9,10 as an inexhaustible source of issues and topics, 

which do not lose their relevance nowadays. The gender issues 

in Medea by Euripides have already been highlighted by 

researchers11,12,13,14. This research relies on previous studies and 
further develops the idea of deconstruction of gender 

stereotypes in ancient Greece. 

The material of the research is the tragedy Medea (431 

BC), which is the most distinguished writing by Euripides, as it 

served as a powerful vehicle for raising the topical issues of 

social justice. The tragedy reveals the different roles of men and 

women in society. The research methodology relies on the 

application of modern literary studies in the fields of 

narratology, receptive aesthetics, and feminist literary criticism. 

Presentation of the research material. Despite the fact 

that the Athenians had rather low views of a woman’s role in 
society, the Greek women were not so powerless, and 

Euripides’ depiction of Medea is the most vivid proof of this 

assertion. Euripides (ca. 480-406 BC) was considered the third 

greatest tragic poet of Greek theater, his renown still increased 

posthumously, and he made an outstanding break out in Greek 

tragedy. Euripides is famous for his reform of the tragedy 

structure. He managed to introduce ground-breaking 

performance techniques both in the form and content of his 

tragedies. His plays were also innovative for his focus on the 

psychological motives and inner lives of his personages, which 

was previously unknown15. 
In his plays, Euripides very often used strong and complex 

female characters put in the context of extreme situations. 

Euripides extensively contemplates the problems of patriarchal 

order and family authority. This makes him one of the most 

“notable precursors” of the feminist conception16. He provides 

readers with profound insights into the attitude toward women 

in Greek society. Euripides presents “the fears and pressures 

faced by ordinary 5th-century Athenian women to a 

predominantly male audience”17. The poet expressly 

demonstrates the shift from the prevailing patriarchal 

tendencies of the time. To this end, he distorts the traditional 

mythological variant of Medea’s life. For instance, her children 

were traditionally asserted to be killed by the Corinthians after 

Medea’s escape18. Euripides’ own version of Medea’s 

infanticide must have offended the Athenian audience19. 

Obviously, this is the reason why his play Medea was awarded 
only the third-place prize at the Dionysian festival. As a matter 

of fact, the Athenian audience simply was not ready for such 

progressive ideas. Thus, Euripides’ tragedy Medea was way 

ahead of his epoch. The protagonist is an active and “clever 

woman, versed in evil arts”20. This quality already contradicts 

the Greek conventional gender conception. Medea chose Jason 

as a husband independently, regardless of her family’s opinion. 

In order to wed him, Medea also knew no limits and 

constraints. For him this determined and passionate woman left 

the motherland and betrayed her family, she even killed her 

brother.  
Athens, a city proud of its democratic traditions, as 

opposed to the neighboring dictatorships, strongly relied on the 

oppression of women. As a matter of fact, in patriarchal Greek 

society women were equivalent to slaves21. As for Medea, she 

is a dangerous and deathful enemy indeed. She possesses an 

extremely strong sense of dignity and her well-conducted 

vengeance eventually wins the day. Thus, the protagonist of the 

tragedy is an intricate and unique amalgam of a villain, victim 

and heroine at the same time. Her love for Jason is deep and 

sincere indeed. When he decides to leave her to marry Creon’s 

daughter, it is only natural that Medea is desperate and blind 
with fury. Jason’s desire for divorce is quite legitimate under 

Greek legislation. It is obvious that the social role of the women 

is derisive: “…divorces bring not good fame to women, nor is it 

possible to repudiate one’s husband…”22. The law in the effect 

at that time stated that “a man had the legal right to marry and 

have children by a citizen woman, while keeping a foreign, 

noncitizen woman as a concubine”23. If a man wanted to 

divorce, “he had only to repudiate his wife formally and send 

her, dowry in hand, back to her father or other male 

guardian”24.  

However, one must bear in mind that Jason took an oath 

8 Bieliaieva О.М. “Antychna problema spravedlyvoyi vidplaty u drami Sartra «Mukhy»” [The Ancient Problem of Fair Retribution in Sartre's “Flies”], 

Problemy literaturoznavstva: zb. nauk. pratsʹ [Problems of literary criticism: a collection of scientific papers], Odesa: Mayak, 1999, P. 244–252 [in 

Ukrainian]. 
9 Bieliaieva О.М. “Transformatsiya antychnoyi temy pokarannya za zlochyn u trahediyi Zh. Zhyrodu «Elektra»” [Transformation of the ancient theme of 

punishment for crime in the tragedy “Electra” by Jean Giraudoux], Problemy suchasnoyi svitovoyi literatury ta linhvistyky: tezy Vseukr. nauk. filol. 

konfer. [Problems of modern world literature and linguistics: theses All-Ukrainian. scienctific philolological conference], Cherkasy, 2001, P. 6–7 [in 

Ukrainian]. 
10 Bieliaieva O.M. “Osoblyvosti symvoliky antychnykh obraziv u «chornykh» p'yesakh Zh. Anuya” [Features of the symbolism of ancient images in the 

“black” plays by Jean Anouilh], Problemy suchasnoyi svitovoyi literatury ta linhvistyky: tezy Vseukr. nauk. filol. konfer. [Problems of modern world 

literature and linguistics: theses All-Ukrainian. scienctific philolological conference], Cherkasy, 2000, P. 4–5 [in Ukrainian]. 
11 Barua A. “The plight of Women and the Female Discourse in the Society of Euripides”, 2020, URL: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12652859.v1 

[in English]. 
12 Van Zyl Smit B. “Medea the Feminist”, Acta Classica, 2002, Vol. 45, P. 101–122 [in English]. 
13 Durham C.A. “Medea: Hero or Heroine?” Frontiers: A Journal of Women Studies, 1984, Vol. 8, N. 1, P. 54–59 [in English]. 
14 Williamson M. “A Woman’s Place in Euripides’ Medea”, Euripides, Women, and Sexuality, Ed. Anton Powell, New York: Routledge, 1990, P. 16–31 

[in English]. 
15 Williamson M. “A Woman’s Place in Euripides’ Medea”, Euripides, Women, and Sexuality, Ed. Anton Powell, New York: Routledge, 1990, P. 16–31

[in English]. 
16 McDonald M. “Medea as Politician and Diva: Riding the Dragon into the Future.” Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art. 

Ed. James J. Clauss, Sara Iles Johnston. Princeton: Princeton University Press, 1997, P. 306 [in English]. 
17 McDermott Emily A. Euripides’ Medea: The Incarnation of Disorder. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1989 P. 43–44 [in English]. 
18 Williamson M. “A Woman’s Place in Euripides’ Medea”, Euripides, Women, and Sexuality, Ed. Anton Powell, New York: Routledge, 1990, P. 29 [in 

English]. 
19 Williamson M. “A Woman’s Place in Euripides’ Medea”, Euripides, Women, and Sexuality, Ed. Anton Powell, New York: Routledge, 1990, P. 27–28

[in English]. 
20 Euripides. Tragedies. Trans. Theodore Alois Buckley, London: Henry G. Bohn, 1850, P. 144 [in English]. 
21 Blundell S. Women in ancient Greece, London: British Museum Press, 1999, P. 89 [in English]. 
22 Euripides. Tragedies. Trans. Theodore Alois Buckley, London: Henry G. Bohn, 1850, P. 143 [in English]. 
23 McDermott Emily A. Euripides’ Medea: The Incarnation of Disorder, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1989, P. 45 [in English]. 
24мMcDermott Emily A. Euripides’ Medea: The Incarnation of Disorder, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1989, P. 44 [in English]. 
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to Zeus and Hera, that he would marry Medea. The point is that 

divorce is a violation of the vow given to gods. Certainly, 

Medea’s revenge cannot be justified. However, these 

circumstances reveal her inner condition to the fullest extent. In 

this context, one should observe that the protagonist’s cruelty is 
nothing but a vehicle for bringing attention to the injustice in 

society. Despite these horrific crimes, the reader’s sympathy 

remains with Medea. She sacrificed everything she had for 

love. Naturally, her homeland will not accept her anymore; 

Medea is totally cornered and shattered. After marrying him, 

she actually lost the possibility to return home. Jason is fully 

aware of it and this aggravates his betrayal even further.  

Medea’s retribution for Jason’s deviated attachment is 

swift and merciless: she sends his bride the poisoned garments. 

The second dreadful step of her retaliation is filicide. Medea’s 

hatred for Jason exceeds even her motherly love. Medea also 
knows that her children are under the threat of retaliation. This 

is her ultimate revenge, since leaving a man childless, without 

any descendants, is considered one the most horrible lot. Thus, 

Jason is doomed to pass away childless at “lonely and 

sorrowful old age”25. By killing her sons, Medea becomes a 

personification of women who “refuse to be confined to the 

mere role of a breeder”26. As a matter of fact, the protagonist 

displays no stereotypical female features. Medea actually had 

no desire to bear children: “I would rather fight three battles 

than bear one child”27. Thus, Medea completely ignores the 

female role of motherhood. The acts of murder, committed by 
Medea, subvert the society’s established conception that 

women give life and that it is the prerogative of men to take it 

away. This is when the reader’s horizon of expectation is 

challenged. Unlike other women, whose actions and choices 

usually circuit within the framework of their families, Medea 

does not want to live in the shade of her husband, she is eager 

to follow her own ambitions. She seeks all those values and 

ideas, which traditionally are the undisputed prerogative of 

men.  

It is interesting that the Corinthian chorus actually 

supports Medea and her defiance of male views in many 
situations, notwithstanding the fact that she is a barbarian. They 

display surprising feminine solidarity and sympathy: “Flow 

backward to your sources, the sacred river, and let the world’s 

great order be reversed ... women are paid their due. No more 

shall evil-sounding fate be theirs”28. The protagonist of the 

tragedy is a mouthpiece of the oppressed women willing to 

avenge themselves, which is quite a rare occurrence at her time. 

One can suppose that through the female chorus the author 

managed to express his own views. Thus, Euripides challenged 

social norms, defying the role of men and women in Greek 

society. 
The opening speech of Medea to the Chorus is the most 

expressive exposition of the inequities that befall Greek 

women: “But of all things as many as have life and intellect, we 

women are the most wretched race”29. Medea tosses a 

challenge to traditional gender perceptions by demonstrating 

female and male characteristics at the same time. For example, 

she exhibits utmost pride, which is a clichéd male feature. Her 

jealousy is motivated primarily by the fact that Jason will have 

a new bed partner: “…thou vilest of men, thou hast betrayed 
me and hast procured for thyself a new bed”30; “I heard the 

dismal sound of groans, and in a shrill voice she vents her bitter 

anguish on the traitor to her bed”31. In such a way, the author 

emphasizes the difference between men and women. Women 

are typically considered to be mothers first. However, Medea’s 

readiness to sacrifice her children exemplifies her desire to 

restore her honour: “You will slaughter them to avenge the 

dishonor of your bed betrayed”32. She challenges the 

conventional perception of women as passive and weak. Thus, 

her vengeance is the means of vindicating her honour which is 

a typically male aspect. As a matter of fact, her ideas about 
“honour” are appropriate for Homeric heroes. 

However, the protagonist still possesses inherently 

womanish traits. For example, the common feminine feature of 

women is the tendency to use trickery and deception on the 

way to achieving one’s goal. In this context, Medea is no 

exception. She is extremely cunning – the evidence is her 

bargaining with Creon for one extra day before her exile. 

Medea pleads: “Allow me to remain here for just this one day. 

So I may consider where to live in my exile”33 and contrives 

her plot of vindicatory punishment. Euripides’ Medea is 

endowed with independent, resolute and unbending character. 
In order to hurt Jason really deeply, she leaves no stone 

unturned: “Death. Death is my wish. For myself, my enemies, 

my children. Destruction”34. Thus, the protagonist of the 

tragedy violates the traditional gender perceptions by 

displaying both male and female character traits. Meanwhile, 

Jason is depicted as much more meek and decreased. 

Thus, in his tragedy Medea, Euripides scrutinizes the 

position of women in society and introduces the unusual and 

progressive female character. Medea’s individuality is a 

tantalizing and breathtaking embodiment of indomitable will 

and the ability to resist subordination. She administers a 
counterstroke, which essentially is a spine-chilling alloy of 

male ferocity and female prudence. In such a manner, the 

inequality of women in patriarchal Greek society is questioned. 

In Euripides’ Medea, the gender roles typical of ancient Greek 

society are boldly abandoned and shifted. The protagonist 

overtly challenges the conventional submissive role of a 

woman in Greece. In fact, Medea’s nonconformity is the 

author’s outcry against the treatment of women in ancient 

Greece. Pursuing her ambitions Medea completely ignores 

many of the clichéd female characteristics. The author 

subverted “the ways of thinking about relationships which are 
fundamentally different (from 5th century Athens); and 

Euripides effect is to put them all into question”35. In such a 

way, Euripides managed to reveal the imperfections and 

intolerable trends of Greek civilization. The tragedy contends 

25 Euripides. Tragedies. Trans. Theodore Alois Buckley, London: Henry G. Bohn, 1850, P. 153 [in English]. 
26 McDonald M. “Medea as Politician and Diva: Riding the Dragon into the Future”, Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Phi-

Philosophy and Art, Ed. James J. Clauss, Sara Iles Johnston, Princeton: Princeton University Press, 1997, P. 303 [in English]. 
27 Euripides. Tragedies. Trans. Theodore Alois Buckley, London: Henry G. Bohn, 1850, P. 139 [in English]. 
28 Ibidem, P. 157. 
29 Ibidem, P. 142. 
30 Ibidem, P. 149. 
31 Ibidem, P. 142. 
32 Ibidem, P. 152. 
33 Ibidem, P. 155. 
34 Euripides. Tragedies. Trans. Theodore Alois Buckley. London: Henry G. Bohn, 1850, P. 171 [in English]. 
35 Williamson M. “A Woman’s Place in Euripides’ Medea”, Euripides, Women, and Sexuality, Ed. Anton Powell, New York: Routledge, 

1990, P. 24 [in English]. 
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that a woman is able to protect herself, and, moreover, avenge 

herself. Euripides’s Medea is a precursor of the feminist 

movement and its ideas are outstanding for their 

progressiveness and sympathy for women. In spite of their 

oppressed position in society, the author sought for strong 
females and believed that there would be the age of tolerance 

and equality of rights. Medea is an embodiment of the 

subjugated life force of all Greek women; perhaps this is why 

her vengeance is so horrible. The injustice, accumulated for 

centuries, has found its outlet in one dreadful retaliation. 
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Syvachenko Galyna, Anistratenko Antonina. Volodymyr Vynnychenko and Voltaire: muzhensʹki “tales” and the French 

enlightenment’s philosophical novel of the XVIII century. The article considers the composition of cross-cultural processes, 

associated with the establishment of “French” novels of V. Vynnychenko on the background of the novel of the Enlightenment 

(Voltaire, Diderot, Rousseau). The purpose of the article is to determine the leading aesthetic components and means of forming 

philosophical paradigms. The novelty and relevance of the study lies in the fact, that the focus is on the genesis and features of the 

philosophical and architecture of the “French” novels by Volodymyr Vynnychenko “Leprosy” and “Eternal Imperative” for the first 

time. Materials and methods. The article uses unique sources, in particular, V. Vynnychenko's diaries and texts of mentioned novels. 

The basic method, used in the article, is a comparative method, and it is also subject to the principles of anachronistic functional 

analysis, comparison of creative methods of the novel prose, written by the  Ukrainian modernist Vynnychenko and French 

Enlightenment artists. Conclusions. The concept of philosophical nature of these modernist works is presented, which Vynnychenko 

clearly marks with a genre experiment, rooted in the philosophical prose of the Enlightenment (Voltaire, Diderot, Rousseau). We are 

talking about the peculiarities of the philosophical manifestation in various forms: a philosophical tale, philosophical dialogue, 

philosophical novel, as well as the specifics of the realization of philosophical essence in the novel-dialogue, novel-controversy, novel-

apology. Particular attention is paid to such a genre experiment of Voltaire and Vynnychenko as a philosophical tale with such poetic 

features as allegory, parable, conventionality, exoticism. The critical optics of the research combines the historical and philosophical 

specifics of the Enlightenment, on which V. Vynnychenko's novels, the national identity of the writer and his biographical individuality 

are based. 

Keywords: V. Vynnychenko, Voltaire, Diderot, Rousseau, Enlightenment, philosophical novel. 

Вступ. Відстежуючи еволюцію художньої творчості 

Володимира Винниченка, дослідники переважно 

схиляються до думки, що в емігрантський період в ній 

особливо посилюється філософський струмінь, 

пов’язаний з апробацією положень його філософсько-
етичної теорії конкордизму. Не випадково романи 

“Вічний імператив” (1936) і “Лепрозорій” (1938) 

С. Погорілий вважає “мистецькими варіантами деяких 

сторін учення конкордизму”1. До подібної думки 

схиляються також І. Гайванович, Н. Гусак, Т. Гундорова 

та інші2. 

Насамперед необхідно наголосити на філософській 

запрограмованості пропонованих Винниченком проектів 

суспільного буття, оскільки, на думку І. Гайвановича, так 

звані романи ідей в останній період творчості 

письменника “служать художнім оформленням готової 

філософської концепції”3 – конкордизму. Відтак 
прагнення особистої та суспільної гармонії безпосередньо 

пов’язане з його етико-філософським ученням, яке 

грунтується, як зазначає Юлія Суздалєва, “саме на понятті 

дисгармонійності, необхідності усвідомлення її подолання 

для виходу людства з кризи та подальшого ефективного 

гармонійного розвитку окремої людської особистості та 

усього мегасоціуму…”4.  

1 Pinskiy L. Ye. Renessans. Barokko. Prosveshcheniye: Stat'i. Lektsii [Renaissance. Baroque. Enlightenment: Articles. Lectures], Moskva, RGGU, 

2002, P. 178 [in Russian]. 
2 Hayvanovych I. “Vynnychenkova systema konkordyzmu yak proekt samorehulyatsiyi suspilʹstva” [Vynnychenko's system of concordism as a 

project of self-regulation of society], Moloda natsiya [Young Nation], Alʹmanakh, Vyp. 3, Kyyiv, Smoloskyp, 2000 [in Ukrainian]; Husak N. I. 

Shchastya v etychniy kontseptsiyi “Konkordyzmu” Volodymyra Vynnychenka [Happiness in the ethical concept of “Concordism” by Vladimir 

Vynnychenko], avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filos. nauk spets. 09.00.07 “Etyka”, Kyyiv, 1999, 19 p. [in Ukrainian]; Hundorova 

T. ProYavlennya Slova. Dyskursiya rannʹoho ukrayinsʹkoho modernizmu [Manifestation of the Word. Discourse of early Ukrainian modernism], 

Kyyiv, Vydavnytstvo “Chasopys “Krytyka”, 2009 [in Ukrainian]. 
3 Hayvanovych I. “Vynnychenkova systema konkordyzmu yak proekt samorehulyatsiyi suspilʹstva” [Vynnychenko system of concordism as a 

project of self-regulation of society], Moloda natsiya [Young Nation], Alʹmanakh, Vyp. 3, Kyjiv, Smoloskyp, 2000, P. 183 [in Ukrainian]. 
4 Suzdalyeva Yu. Heroy-trikster yak vyraznyk krytyky suspilʹstva u tvorchosti V. K. Vynnychenka [Hero-trickster as an expression of criticism of 

society in the work of V. Vynnychenko], URL: http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Philologia/70275.doc.htm [in Ukrainian]. 

mailto:syvachenkogalina@gmail.com
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Philologia/70275.doc.htm
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“Вічний імператив” та “Лепрозорій” органічно 

вписуються в контекст французьких філософських романів 

(казок) ХVІІІ ст. Адже саме в добу Просвітництва і саме у 

Франції, як зазначає російська дослідниця Н. Забабурова, 

проявилося самоусвідомлення жанру філософського 
роману5. 

Якимось незбагненним чином Винниченко, 

опиняючись чи то в Німеччині, чи у Франції, переймався 

відповідними філософськими ідеями та художніми 

уподобаннями, які панували на той час або раіше в даній 

країні. Так, опинившись у Німеччині на початку 20-х років 

Винниченко зацікавлюється експресіонізмом, що знайшло 

відбиття в “Сонячній машині”. Оселившись згодом до кінця 

життя у Франції, український письменник немовби ставить 

собі за мету виявлення спільних тематичних, естетичних, 

філософських та ідеологічних парадигм, котрі виходять поза 
мононаціональні межі, і демонструє, що українські митці-

емігранти були учасниками панєвропейського літературного 

модернізму, хоча здебільшого, якщо вести мову про красне 

письменство, то це переважно стосується самого 

В. Винниченка, тоді як серед художників варто назвати 

О. Архипенка, О. Екстер, А. Маневича, І. Пуні, 

О. Богуславську, М. Глущенка (з трьома останніми 

український письменник, перебуваючи у Франції, 

товаришував).  

У міжвоєнне двадцятиліття українському 

письменникові вдалося створити власну “французьку” 
літературу, яка за своїм значенням могла дорівнюватись 

творчості американських “парижан” – Г. Стайн, 

Е. Гемінгвея, Ф.-С.Фіцджеральда, Г. Міллера. Через ряд 

причин здобутки Винниченкової “французької” літератури 

не отримали такого ж розголосу і визнання, як 

американської чи російської. Серед них – недостатня 

облаштованість українських культурних інститутів, мізерні 

наклади, рідкісні переклади на європейські мови, 

відчайдушна віра митців у швидке повернення до України, а 

також тотальне несприйняття постаті В. Винниченка як на 

батьківщині, так і в українських емігрантських колах. 
Можливо, найбільш значущим фактором запобігання росту 

української емігрантської літератури стало зумисне 

замовчування в СРСР культурної діяльності діаспори, 

зокрема й заборона видання творів Винниченка в Україні. 

Стосовно складних крос-культурних зв’язків 

Винниченка з французькою культурою варто поставити 

низку загальних питань: якою мірою інтертекст-перегуки 

були результатом “впливу” чи прискіпливого читання 

українським письменником своїх західних попередників і 

сучасників, а в якій мірі – підсумком його іманентної 

еволюції чи типологічної подібності? Які художні форми 
виявилися найбільш адекватними для втілення відгуку 

українського письменника-емігранта на актуальні проблеми 

сучасності: присмерк європейської цивілізації, повоєнні 

естетичні зсуви, поширення нових технологічних засобів 

масової інформації, розквіт масової культури, а також гостре 

почуття самотності й відчуження. З  яких саме причин він 

вийшов у своїй творчості поза межі мононаціонального 

контексту та занурився в парадигматику французької 

літератури доби Просвітництва, яке називали “золотим 

віком казки”? 
У порівняльному дослідженні внеску В. Винниченка в 

європейський модернізм міжвоєнної доби слід базуватися на 

ключових положеннях транс-культурної теорії, сформованої 

на стику таких дисциплін, як антропологія, соціологія і 

політологія, що в останні роки стають усе більш 

релевантними для суміжних студій з літературознавства. 

Основні концепції транс-національності в її 

безпосередньому стосунку до історії літератури 

сформульовані такими дослідниками, як Г. Бгабга, 

С. Клінгман, Н. Папастергіадіс, Д. Рамазані, А. Сейхан6. 

Важко, на жаль, на підставі тільки листів або 
щоденників Винниченка, стверджувати, що він був 

апологетом французької літератури доби Просвітництва, яка 

являла собою яскравий приклад ангажованої літератури 

(коли утверджуються “принципи громадянської 

відповідальності мистецтва”7 і ангажованих письменників 

ХVІІІ ст. У Щоденнику за 1929 рік знаходимо такий запис: 

“”Contes libertines” Voltaire’s. Ніколи не гадав, що Вольтер 

міг писати “libertines” або видавець тільки, щоб привабити 

покупця так позначив їх?”8. На підставі цього запису 

Г. Костюк зауважує, що Виниченко читав Вольтера. Але 

справа в тому, що Вольтер ніколи не писав “libertines” т.зв. 
розпусних романів, а сама збірка ніколи не належала 

Вольтерові. Її повна назва “Contes libertines de Jean de La 

Fontaine” (Paris, 1664, 1665, 1671, 1774, останнє вид. 2014). 

Те, що згадка про цю збірку у щоденику є, свідчить, 

очевидно, про випадкову помилку, але, водочас, про інтерес 

Винниченка до руху лібертінів (так у ХУІ ст. називали 

прибічників вільної гедоністичної моралі, яких засуджувала 

церква, тобто це була нігілістична, ворожа церкві, філософія, 

рух, який відіграв суттєву роль у суспільному житті Франції 

ХVІІ ст. і сприймався як вияв свободи). Одним із яскравих 

представників лібертинізму і автором т. зв. розпусних 
романів, побудованих на сюжетах “Декамерона”, був саме 

Ла Фонтен, якому згодом довелося публічно зректися своїх 

поглядів і пообіцяти писати лише “благочестиві” твори, 

оскільки це ставило під загрозу його прийом до Французької 

академії.  

Саме у добу Просвітицтва не випадковим було 

звернення філософів до художньої літератури як до способу 

популяризації та пропаганди своїх ідей. Способи 

вироблення цих ідей у творах мислителів Франції ХУІІІ ст. 

можуть бути різними. 

Так, білоруський дослідник В. Авраменко виділяє 
“роман-полеміку”, коли відбувається “спростування певних 

філософських теорій і понять”, “роман-дискусію”, який 

передбачає “зіткнення взаємовиключних точок зору чи 

теорій, метою яких є пошук істини” і “роман-апологію”, 

коли в творі стверджується певна філософська ідея9. Якщо 

5 Zababurova N. V. “Frantsuzskiy filosofskiy roman XVIII veka: samosoznaniye zhanra” [French philosophical novel of the 18th century: 

self-awareness of the genre], Literatura epokhi prosveshcheniya [Enlightenment Literature], literaturnyi blog, URL: http://lit-prosv.niv.ru/

lit-prosv/articles-fra/zababurovafrancuzskij-filosofskij-roman.htm (25.02.2021) [in Russian]. 
6 Bhabha H. The Location of Culture, New York. Routledge, 1994, 197 p. [in English]; Clingman S. The Grammar of Identity, Transna-

tional Fiction and the Nature of the Boundxford Univ, Press, 2009, Oxford, Oxford Univ. Press, 2009, URL: https://

oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199278497.001.0001/acprof-9780199278497 [in English]; Papaster-

giadis N. The Turbulence of Migration: Globalization, Deterritorialization and Hybridity, Cambridge, Polity Press, 2000, URL: https://

www.academia.edu/4446828/The_turbulence_of_migration_globalization_deterritorialization_and_hybridity_by_Nikos_Papastergiadis [in 

English]; Ramazani. J. A Transnational Poetics, Chicago, Univ. Press, 2009, 240 p. [in English]. 

7 La littérature française de A à Z [French literature from A to Z], ed. by Claude Eterstein, Paris, Hatier, 2011, P. 235 [in French]. 
8 Rukopysy shchodennykiv V. Vynnychenka, ILSH, File. 171, Od. collection 59, Book ХVІІІ, 2 April, 1929 [in Ukrainian]. 
9 Avramenko V.I. “Filosofskaya skazka”, “filosofskiy dialog” i “filosofskiy roman” v epokhu Prosveshcheniya [“Philosophical tale”,  

 

http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-fra/zababurovafrancuzskij-filosofskij-roman.htm
http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-fra/zababurovafrancuzskij-filosofskij-roman.htm
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199278497.001.0001/acprof-9780199278497
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199278497.001.0001/acprof-9780199278497
https://www.academia.edu/4446828/The_turbulence_of_migration_globalization_deterritorialization_and_hybridity_by_Nikos_Papastergiadis
https://www.academia.edu/4446828/The_turbulence_of_migration_globalization_deterritorialization_and_hybridity_by_Nikos_Papastergiadis
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вести мову про романи “муженського” циклу, то варто 

говорити про своєрідне поєднання в них саме цих трьох 

форм:  роману-полеміки, роману-дискусії і роману-

апології. Крім того,  дослідники французького 

Просвітництва диференціюють філософську казку, 
філософський роман і філософський діалог усередині 

філософського метажанру. 

Так, навколо полеміки з тими чи іншими 

філософськими ідеями побудовано чимало казок або 

повістей Вольтера. А. Моруа свого часу зазначав: 

“Філософська повість – складий жанр, тому що це жанр-

гібрид. Це і есей, і памфлет, оскільки автор висловлює 

або висміює в ньому певні ідеї і заразом це повість про 

події, які зображуються. Але в цій повісті немає ні 

строгості, властивої нарису, ні правдоподібості, як у 

звичайному романі. Втім вона і не претендує на таке, її 
характерна риса – інтелектуальна гра розуму”10. 

Філософські казки Вольтера – це завжди повчання 

до якоїсь філософської тези, або протест проти певного 

існуючого філософського вчення. Відомо, що в добу 

Вольтера “не існувало суворих жанрових поділів: 

“романом” називали і “повісті”, і “історії”, і 

“оповідання”, і “казки”11. “Сам Вольтер, – зазначає Л. 

Савкова, – як і інші французькі письменники, уникав 

слів “роман” і  “казка” стосовно власних творів, 

називаючи їх “фрагментами”, “дрібними фрагментами” і 

“дещицями””12. 
Справа, однак, тут не лише в тому, як правильно 

слід називати Вольтерові “повісті”, а в тому, що значно 

важливішу інформацію, поетику і генезу творів 

просвітителя відображає жанр “філософська казка”, про 

який Ц. Тодоров писав: “Чарівна казка – це всього лише 

оди із різновидів чудесного і описувані в ній 

надприродні події “не викликають жодної особливої 

реакції ні з боку героїв, ні з боку імпліцитного 

читача””13. Цей термін уже містить у собі відсилку до 

генетики твору, прояснюючи тим самим його 

алегоричність, притчевість, умовність, екзотизм, певну 
наративну схему, побудовану навколо функції біди чи 

нестачі (за В. Проппом), умовність і схематизм 

персонажів, наявність казкового перебільшення, 

промовистість імен персонажів, Так, ім’я Кандід у 

Вольтера означає “сліпучо білий”, “чистосердний”, 

Вольвен – це Володимир Винниченко, професор Матур 

– навчитель (від матура – аналог ЗНО в Європі). Кохана 

Кандіда відзначається “земною” красою, вона була 

рум’яною, свіжою, апетитною дівчиною. Такою ж 

природною зовішньою красою наділена і героїня 

Винниченка Івонна. Важливо, що персоажі “Кандіда” і 
“Лепрозорія”, згідно з казковою поетикою, позбавлені 

індивілуальності, вони умовні, тому часто, за словами 

О. Михайлова, “нагадують “маріонеток” і в цьому також 

полягає їхня казковість”14.  

Усі зазачені риси філософської казки можна 

спостерігати, зокрема, в “Лепрозорії” та “Вічному 

імперативі” Винниченка. Сама структура творів близька 

до казкової. Для підтвердження наявності в цих романах 

казкового наративу варто звернутися до функцій казки, 
визначених у праці В. Проппа “Морфологія 

казки” (1928)15.  

Герой роману – квазі-король Франції Франсуа ІІІ – 

жертва, вилікувати якого береться професор-герой 

Даніель Брен. Реальність казки загалом така, що без 

героя, який формує намір, жодна казка не спрацьовує. 

Не обходиться і без обов’язкової для казки наявності 

геометричних фігур (трикутник бо квадрат): трьох синів 

і однієї дочки. Сімейна дискусія Бренів на річницю 

смерті їхнього батька – лише мікроскопічний відбиток 

того, що відбувається у світі: “Увесь світ тепер 
гризеться, Ми лише вірно відображаємо те, що 

відбувається кругом”16. Родина Бренів перетворилася, 

по суті, на збіговисько ворогів, кожен із яких готовий 

заради власних ідейних переконань навіть замахнутися 

на життя іншого.  

Даніель береться самотужки вилікувати короля, 

хворого на модерну недугу “дискордизм”, (подібні 

соціальні недуги “нудота”, “чума” в цей же час були 

поставлені Франції письменниками-екзистенціалістами 

Ж.-П.Сартром і А. Камю). Симптомами дискордизму на 

фізіологічному рівні є неперетравлення їжі, постійна 
слабкість, схуднення; на рівні психологічному – повна 

апатія, пригнічений настрій, нудьга. Перевірений на собі 

спосіб лікування – “певний режим харчування” – 

обов’язковий для казки, згідно з В.Проппом, той 

чарівний засіб, який виявився чудодійним і у випадку 

короля.  

Подібний казковий наратив спостерігається і в 

“Лепрозорії”. Головна героїня Івонна Вольвен (герой-

шукач, який, згідно з В. Проппом, відлучається з дому, 

що посилюється смертю матері, і повинен щось 

добувати чи когось рятувати) їде до Парижу для 
придбання трактора, аби допомогти батькові-інваліду 

обробляти  власну ділянку землі. У столиці Івонна 

оселяється у дядька П’єра, який мешкає із дружиною 

Вікториною, дочкою Жільбертою та пасинком 

Бернаром. Члени родини складають казкову 

геометричну фігуру, належачи до різних політичних 

партій: дядько П’єр – соціаліст, Бернар – комуніст, 

Жільберта – націоналістка, небіж тітки Вікторини Жак – 

фашист. Полівекторність ідейних переконань однієї 

сім’ї є проекцією розкладу політичних сил у тогочасній 

Франції, що досить точно, хоча й пунктирно, змалював 
автор. Така ж фігура накреслена і з членів родини 

Пужеролів, до яких Івонну влаштував працювати 

сиднею професор Матур. Саме він виступає в романі, 

згідно з класифікацією В. Проппа, в обов’язковій ролі 

“philosophical dialogue” and “philosophical novel” in the Age of Enlightenment], Aksiologicheskiy diapazon khudozhestvennoy literatury 

[Axiological range of fiction. Sat. scientific articles], Sb. nauch. statey, Vitebsk, 2020, P. 8–11 [in Russian]. 
10 Morua A. Literaturnyie portrety. Vol'ter [Literary portraits. Voltaire], Sobr. Soch, v 6 t., T. 6, Moskva, 1992, P. 128 [in Russian]. 
11 Savkova L. “Filosofskiye povesti” Vol'tera (Problematika i poetika) [Voltaire's “Philosophical Tales” (Problematics and Poetics)], 

avtoref. dis. ... kand. filol. nauk 10.01.05, Sankt-Peterburgskiy gos. un-t, SPb, 1995, P. 5 [in Russian]. 
12 Ibidem. 
13 Todorov T. Vvedeniye v fantasticheskuyu literatur [Introduction to fantastic literature], Perev. s frants. B.  Narumova, Moskva, Dom 

intellektual'noy knigi, 1999, P. 41 [in Russian]. 
14 Mikhaylov A. “Vol'ter posle 1749” [Voltaire after 1749], Istoriya vsemirnoy literatury [History of World Literature]. V 9 t., T. 5, 1988, 

P. 134 [in Russian]. 
15 Propp V.Ya. Morfologiya skazki, Leningrad, Academia, 1928, EBook, 2014, 152 p. [in Russian]. 
16 Vynnychenko V. Vichnyi imperatyv, Manuscript, Mashynopys rosiysʹkoho avtoryzovanoho perekladu, viddil rukopysnykh fondiv, 

Colambia University, New-York, USA, P. 86 [in Ukrainian]. 
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шкідника-антагоніста, який намагається обманути свою 

жертву (Івонну), аби заволодіти нею. 

Випробування, які проходить головна героїня твору в 

Парижі, мають свій прообраз – пригоди міфічного героя. 

М. Еліаде подібну трансформацію випробувань головного 
персонажа загалом пов’язує із закоріненням міфічних 

архетипів у великих романах сучасності17. Найбільш 

підходящою для простеження шляху, яким рухається 

Івонна Вольвен у пізнанні істини “прокажельницького” 

світу й осягненні правил конкордистського буття, 

видається схема мономіфу Дж. Кемпбела18. Вона 

відображає стадії міфологічної подорожі, які має пройти 

герой, аби принести “зі своєї пригоди засоби для 

відродження всього свого суспільства”19. 

Жозеф Матур є провідником Івонни до “прокажельні” 

й, подібно до Мефістофеля Гете, “виступає заманювачем 
невинної душі в царство випробування”20. Крім того, 

згідно з В. Пропом, Матур-антагоніст діє шляхом обману 

або застосовує чарівний засіб, яким постає в романі ідея 

конкордизму, а героїня-жертва погоджується на всі його 

умови. З другого боку, він виступає в іпостасі “секретного 

агента надприродного помічника”, який зустрівся героїні 

біля входу в царство “прокажельні”. Суперечливі дії 

Жозефа Матура дещо відхиляються від сюжету пригоди. 

Він у ролі помічника весь час супроводжує Івонну на 

“дорозі випробувань”, якою розпочинається наступна 

стадія − ініціації (Матур допомагає дівчині знайти роботу, 
посвячує в таємниці “прокажельницького” світу, дає 

доброзичливі поради, як уберегтися від негативного 

впливу дискордистського оточення). Проте як справжній 

казковий шкідник-антагоніст усіляко спокушає героїню, 

прагнучи зламати її силу волі та переконати в ілюзорності 

обраного шляху виходу з трагічної ситуації, що 

призводить до відповідного замішання: “Я кілька разів 

балакала на цю тему (конкордизму – Г.С.) з візитерами, що 

приходять до пані Пужероль, двома депутатами і навіть 

одним міністром. То ви знаєте, що вони мені сказали? 

Один, що це – мила фантастика і утопія. Другий, що це річ 
далекої-далекої майбутности, третій – що це річ взагалі 

неможлива”21. 

Основою світосприймання героїні-нараторки є 

інтуїтивний процес як “інстинктивний” акт осягнення (“я 

часто вчувала те, чого нічим розумовим пояснити не 

можна було, як кішка або коза, які теж якось уміли 

вгадувати, вчувати без особливих виявів настрої мої, чи 

батька, взагалі людей”22. Глибинно-емоційну, надчуттєво-

ірраціональну сферу внутрішнього світу Івонни Вольвен 

символізує архетипічний образ “серця”, що, на думку 

С. Кримського, “є корінням морального життя” й 

визначається як “метафора інтимних глибин душі””23.  

У потрактуванні пріоритету інтуїтивного, чуттєвого 

начала в процесі пізнання Винниченко наблизився до 

“філософії життя”. На думку А. Бергсона, якого 
Винниченко уважно студіював (“Читаю Бергсона” (ІЛШ, 

ф. 171, од. зб. 67. Кн. ХХVІ, 7 листопада 1937 р.), інтуїція 

дає змогу внутрішнього пізнання буття: це “такий вид 

інтелектуального відчування, за допомогою якого 

проникаємо в нутро даного предмета, щоб виявити те, що 

для нього властиве, але що не піддається вираженню”24.  

Через почуттєву, алогічну сферу внутрішнього світу 

Івонни семантизується також архетип Аніми, 

реактуалізований традиційним біблійним образом Єви 

(саме Матур називав дівчину Євонькою). Аніма, за 

визначенням К. Юнга, – це втілення всіх несвідомих 
проявів жіночності в чоловічій психіці, до яких належать 

“невиразні почуття і настрої, пророчі осяяння, схильність 

до ірраціонального, здатність любити, потяг до природи і 

[…] здатність контакту з підсвідомістю”25. Ю. Ганошенко 

текстуальне втілення архетипу Аніми пов’язує з 

міфологічним значенням концепту “жертва”, що 

підтверджує думку В. Проппа про те, що жертва 

піддається обману і тим невільно допомагає антагоністу26. 

Інтуїтивна природа героїні сприяла розпізнанню 

сексуальних намірів Жозефа Матура, який влаштував щось 

на зразок мисливського “полювання” на неї як на жертву 
(“… було ще й спортивне завзяття: загнати оцими 

штучками дичину до такої міри, аби вона безсило впала, 

щоб її можна було взяти голими руками й щоб вона аж 

рада була тому. І він гнав мене без упину, не даючи 

спочинку ні на мить”27. Авторитетність професора-

антагоніста Матура визначається інтелектуально-

раціональною сферою його психіки, адже саме він 

виголошує філософські засади конкордизму, які потім 

Івонна використає в написаному романі-зверненні до 

людства. 

Стрімкий розвиток подій, швидка зміна декорацій 
(тобто особлива казкова організація простору і часу), 

schemaactantiel (особлива схема розвитку подій)28, 

характерна для багатьох літературних творів, але яка 

найбільш чітко виявляє себе саме в казці) – казковий 

характер, скажімо, творів Вольтера виявляється 

“неозброєним” оком. Подібні риси притаманні й 

муженським “казкам” Винниченка, де в перебігу подій 

герой – це особа, яка забезпечується, на думку В.Проппа, 

чарівим засобом і користується ним (оброблення свого 

саду, конкордизм, вічний імператив). Вольтер закликає: 

17 Eliade M. Svyashchenne i myrsʹke; Mify, snovydinnya i misteriyi; Mefistofelʹ i androhen; Okulʹtyzm, vorozhbyt·stvo ta kulʹturni upodo-

bannya [Sacred and secular; Myths, dreams and mysteries; Mephistopheles and androgen; Occultism, divination and cultural preferences], 

per. z nim., fr., anhl. H. Kʹoryan, V. Sakhno, Kyyiv: Osnovy, 2001, P. 135 [in Russian]. 
18 Kempbel Dz. Heroy iz tysyacheyu oblych [A hero with a thousand faces], Kyyiv: VD “Alʹternatyvy”, 1999, P. 231−232 [in Ukrainian]. 
19 Ibidem, P. 38. 
20 Ibidem, P. 72. 
21 Vynnychenko V. Leprozoriy [The Leprosarium], Vitchyzna, 1999, N 3-4, P. 78 [in Ukrainian]. 
22 Ibidem, P. 45. 
23 Krymsʹkyi S. Arkhetypy ukrayinsʹkoyi kulʹtury [Archetypes of Ukrainian culture], Visnyk NAN Ukrayiny, 1998, N  7-8, P. 79 [in 

Ukrainian]. 
24 Bergson A. Vstup do metafizyky (frahmenty) [Introduction to metaphysics (fragments)], per. Ye. Yavorsʹkoho, Antolohiya svitovoyi 

literaturno-krytychnoyi dumky XX st., za red. M. Zubrytsʹkoyi, 2-e vyd., dopovnene, Lʹviv: Litopys, 2001, P. 74 [in Ukrainian]. 
25 Yung K. G. Chelovek i yego simvoly [Man and his symbols], pod. obshch. red. S. N. Sirenko, Moskva, Serebryanyie niti, 1997, P. 175 

[in Russian]. 
26 Hanoshenko Yu. A. Mif, arkhetyp, tradytsiynyy obraz v intelektualʹnomu romany 20-30-kh rr. XX st. [Myth, archetype, traditional im-

age in the intellectual novel of the 20-30s of the XX century], Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk zi spets. 

10.01.01 “Ukrayinsʹka literatura”, Kharkiv, 2006, P. 15 [in Ukrainian]. 
27 Vynnychenko V. Leprozoriy…, op. cit., P. 40. 
28 Lecture intégrales. Dossier des professeurs [Full reading. Teachers' file], Paris: Librairie Générale Française, 1984, P. 11 [in French]. 



145                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Theory of literature  

обробляти свій сад, тобто працювати, повторючи слідом за 

Лейбніцом: якщо немає зла, то немає і боротьби, а значить 

немає і розвитку. Поведінкою людини, за Винниченком, 

керує не наша стара мораль (“не вкради”, “не вбий”, “не 

став свого інтересу вище інтересів коллективу”), а вищий 
закон – природний інстинкт, який і визначає моральний 

критерій: “закон узгодженості в собі всіх сил, даних нам 

від природи, є вищий моральний закон, вищий закон нашої 

поведінки”29. 

Невпевненість та вагання короля щодо “дієвості” 

програми акордизму в дисгармонійному суспільстві 

розвіюються твердими переконаннями героя-професора 

Брена в універсальній силі природи, яка “передбачила” й 

“створила” ряд так званих “вічних законів”, серед яких 

найважливішим і найнеобхіднішим є “вічний імператив”. 

Суть його розкривається через внутрішнє “благородне”, 
“чисте” й “щире” почуття непохитної віри “у велику 

користь і необхідність свого служіння колективу”30. 

Д. Брен вказує на передбачене цим законом особливе 

зобов’язання – “турбуватися про інтереси колективу”. Цей 

закон, сформульований професором Бреном ідентично 

назві роману, розкриває концептуальність Винниченкової 

ідеї досягнення колективного щастя шляхом “зріднення з 

колективом”, яка пізніше оформиться в тринадцяте 

правило конкордистської індивідуальної моралі: “Будь ні 

над колективом, ні під ним, ні поза ним, а тільки активною, 

відданою клітиною його. І тоді навіть страждання за нього 
буде тобі за найвищу радість”31. Універсалізм ідеї “вічного 

імперативу” виступає провокуючим чинником 

міфологічності мислення самого письменника щодо 

гармонізації Всесвіту. 

Колективний інстинкт керував і вчинком короля 

(необхідної казкової жертви, за В. Проппом), який 

здійснив трагічне самогубство, навмисне відпустивши авто 

в прірву) заради порятунку своєї нації від громадянської 

війни: “Якщо ми хочемо зберегти мир, ми повинні йти на 

жертви. Найгірший мир все-таки кращий, ніж війна …”32. 

Ідея збереження миру на Землі у Винниченка суголосна 
кантівській позиції щодо благодаті вічного миру, який 

можливий за наявності “рівноваги всіх сил”33. Необхідною 

умовою досягнення такого стану, за І. Кантом, має бути 

вияв загального бажання з боку колективної єдності34.  

Звичайно, такими особливостями поетики казок, як 

алегоричність, притчевість, умовність, екзотизм твори 

Вольтера і Винниченка не вичерпуються, але, принаймні, 

вони складають її ядро, що і дозволяє французькому 

літературознавству говорити саме про 

“contephilosophique” (“філософську казку”). Філософські 

твори Вольтера і Винниченка – це казки, які вбирають у 
себе риси багатьох жанрів, із романним включно. Обома 

письмениками-вигнанцями (Вольтер кілька десятиліть 

провів у Англії, Голландії, навіть сидів у Бастилії) 

захоплювалися і обох ненавиділи. Основні проблеми, які 

займали фрацузького і українського письмеників – це 

співвідношення добра і зла в світі, їхій вплив на людську 

долю. Автори філософських казок були перекоані, що 

життя людии – це зчеплення дрібних випадковостей, у 

кінцевому підсумку таких, що визначають її долю, часом 

різко зміюючи її. Тому людські судження про ту чи ту 

подію, однозачна їх оцінка, здебільшого, на думку обох 

митців, невірні.  
Саме у “Вічному імперативі” загалом соціальний 

рівень твору заявлений розгортанням квазі-політичних 

подій, пов’язаих із діяльністю Франсуа ІІІ. Важливо, що 

казка у Винниченка неподільна на окремі символи, вся 

вона – символ-текст. Відтак, не можна не погодитися з 

думкою В. Топорова: “Існують такі тексти-символи, які 

доцільно віднести до особливого класу “надтекстів” як 

через їхню виключну семіотичну глибину і насиченість 

їхньої здатності до фукціонування як символу вищих 

сакральних цінностей, особливої зацікавленості  в них із 

боку тих, хто користується ними, так і через їхній 
специфічий статус як тексту в широкому текстовому 

просторі”35. 

Водночас Винниченко вдається до аналізу 

навколишньої дійсності – капіталістичного  суспільства і 

соціалістичного, тоталітарного. Тож твір виконує певне 

ідеологічне призначення, адже “історична” епоха Франції 

виступає лише тлом для змалювання актуальних подій 

сучасної митцю радянської України. 

Дискусійним виявляється жанрове визначення не 

тільки філософських казок Вольтера, а й творів інших 

просвітителів, зокрема діалогів і романів Дідро. Він 
зізнається у “Жакові Фаталісті”, що зневажає тим, чим 

обов’язково скористався б романіст і. дійсно, створює 

часом скоріше не роман, а філософський діалог чи  

діалогізований роман.  

Про діалогічну природу Винниченкової прози загалом 

сказано було вже чимало, проте саме твори “муженського 

циклу” можна характеризувати як діалогізовані романи. 

Діалогічну природу творів українського письменника 

можна пояснити його інтересом до театру, до 

драматургізації прозової структури загалом. Цікавою 

видається і подальша модифікація філософського діалогу, 
котрий збереже свій зв’язок із театром і в іншу епоху 

найбільш тісного співробітництва філософії й літератури 

та дуже яскраво виявить себе в романах і п’єсах Сартра і 

Камю, з творчістю яких у Винниченка також можна знайти 

чимало спільного.  

Діалогічність “Вічного імперативу” реалізується і за 

рахунок введення в твір образу  казкового героя-

бунтівника Моріса Брена, який своєю непримиренною 

зовнішньою поведінкою нібито протистоїть 

запропонованому способу організації суспільства, долає в 

собі “колективного Івана”. 
Постать Моріса Брена позначена подвійною сутністю. 

З одного боку, як художник, він творчо переосмислює 

потворну дійсність, а з другого, – як диявол, бунтує проти 

оточення, заперечуючи загальноприйняті норми й правила. 

Особливість його ставлення до життя оприявнюється в 

межах експериментаторства як специфічної властивості 

художнього світогляду Винниченка загалом.  

29 Vynnychenko V. Leprozoriy…, op. cit., P. 144. 
30 Ibidem, P. 232, 234. 
31 Vynnychenko V. Konkordyzm. Systema buduvannya shchastya [Concordism. Happiness building system], Kyjiv: Ukrayinsʹkyy 

pysʹmennyk, 2011, P. 184 [in Ukrainian]. 
32 Vynnychenko V. Leprozoriy…, op. cit., P. 301. 
33 Kant I. K vechnomu miru (1795). Traktaty o vechnom mire [To eternal peace (1795). Treatises on eternal peace], predisl. F. V. Konstan-

tinova, vvodnaya stat'ya i prim. Andreyevoy I. S., Moskva, Sotsekgiz, 2016, P. 163, 171 [in Russian]. 
34 Ibidem, P. 175. 
35 Papastergiadis N. The Turbulence of Migration: Globalization, Deterritorialization and Hybridity, Cambridge, Polity Press, 2000, P. 234 

[in English]. 

 



146                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Syvachenko G., Anistratenko A. Volodymyr Vynnychenko and Voltaire: muzhensʹki “tales”... 

Герой Винниченка, відстоюючи цінність “Я–для–себе”, 

займає радикальну позицію у вияві індивідуалізму. 

Внутрішня межа відчуття власної свободи в героя 

вимірюється не лише протиставленням себе колективу, а й 

негативізмом у ставленні до нього. На відміну від свого 
брата Даніеля, який власний життєвий шлях окреслює 

формулою “Я = Коллектив” (“Іванище в мені, я в ньому”), 

Моріс брутально на загал відмовляється визнати яку-небудь 

цінність людської маси для індивіда: “… Я плюю на вашу 

необхідність і на всі думки вашого Іванища. Я – одинокий? 

Та я горджусь цим. Іванище задушить, роздере, розтопче 

мене за це? … Але я, Моріс Брен, плюю йому в морду. А що 

далі? Смерть? Так і на смерть я вашу плюю”36. Ці 

положення Винниченкової філософської доктрини близькі 

до сартрівських формул “буття для себе”, котре заперечує 

“буття в собі”, і “буття для інших”, яке пропонує новий 
вимір, де існує як об’єкт для інших. Кожне “для себе” 

шукає, як відновити своє власне буття, роблячи об’єкт із 

іших (“Буття і ніщо”). 

У “Вічному імперативі” є ще один казково-

міфологічний образ – бог Іванище. Переглядаючи тему 

краси в романі “Вічний імператив”, С. Погорілий вказує на її 

особливості: “митець-маляр протиставляє потворі свої 

величні полотна, що показують її в різних позах 

брутального дійства. Малюючи всепожираюче Іванище, 

Моріс зобразив його бароковими рисами “з-поза меж 

краси”, за висловом Д. Чижевського”37. М. Брен малює 
картини, які кодують ідеологічний смисл твору-символу 

(В. Топоров) в цілому, оскільки метафоричний образ 

Іванища розглядається у зв’язку з філософсько-етичною 

практикою самого письменника. Важливе функціональне 

призначення полотен полягає в тому, що вони в символічно-

сюрреалістичній манері розкривають суть жахливого 

впливу Іванища (нації, вітчизни, пролетаріату, суспільства, 

людства) на окремого індивіда. Н. Зборовська, розглядаючи 

аналітичну психологію як основу інтерпретаційної 

методики в психоаналітичному літературознавстві 

юнгіанської орієнтації, констатує: “Своє “божественне” 
натхнення великі митці, на думку Юнга, черпають зі сфери 

неусвідомленого, створюючи могутні образи архетипної 

природи, оскільки творчий процес полягає в 

неусвідомленому одухотворенні архетипу”38. Кожна 

картина Моріса не лише натуралістично зображує всі 

нюанси “поглинання” колективом-чудовиськом людини, а й 

привертає увагу інтригуючою назвою, наприклад: “Іванище 

і “я””, “Десерт Іванища”, “Богослужіння”. Остання, що 

реактуалізує мотив Молоха – божества, якому приносилися 

людські жертви, особливо діти. Так, у “Словнику біблійних 

образів” зафіксовано, що в Старому Заповіті з Молохом 
“пов’язують перш за все жахливий образ бога, який пожирає 

синів і дочок – найдорожче, що є в житті”39. Ім’я Молоха є 

символом жорстокої, ненажерливої сили, яку втілює й 

колектив. Художник коментує, що ситуація за часів бога 

Молоха нині дещо змінилася: тепер люди не такі 

простодушні й щирі, вони так прямо не віддають богу (який 

завжди залишається Іванищем) своїх дітей. Це пов’язано із 

сучасними формами жертвоприношення (війна, авіатрощі, 
революції, автомобільні аварії тощо). Все інше залишилося 

незмінним, в тому числі й рабська покора бідних Іванів 

величному ідолу Іванищу. 

Символічний образ Молоха у творчості Винниченка 

зазнав певної еволюції. Дослідники стверджують, що ідея 

незалежності індивідуума від суспільства осмислювалася 

письменником ще в ранньому періоді, зокрема в драмі 

“Великий Молох”. Світлана Нечипоренко з точки зору 

еволюції цього образу відмічає, що накреслений в драмі 

раннього періоду образ “ Великого Молоха “поглинає 

людину й прагне підпорядкувати я-загалу”, “згодом 
розвинувся в бога Іванище з роману “Вічний імператив”, що 

уособлює людство і ненавидить людину, а жерцями його є 

диктатори різних країн”40. У “Вічному імперативі” проблема 

Молоха звучить глобально, охоплюючи проблему 

диктаторства, знеособлення окремих індивідів, 

великомасштабного жертвоприношення ідеї (репресії, 

геноцид), співвідношення мети і засобів. Метафоричний 

образ Іванища насамперед пов’язаний з філософсько-

етичною позицією письменника-мислителя. Відтак художня 

функція цього образу полягає в розкодуванні ідеологічного 

смислу твору – утвердження самоцінності особистості в 
людському колективі, її саможертовності заради 

колективних інтересів за умови внутрішньої узгодженості із 

собою. З другого боку, розглядаючи цей символічний образ 

крізь призму архетипної концепції К. Юнга, що апелює до 

колективного несвідомого, зміст якого становлять 

універсальні праобрази колективної пам’яті як окремої нації, 

так і людства в цілому, з’ясовуємо його архетипну основу, 

пов’язану з міфологічним образом бога Молоха – символу 

людського жертвоприношення. 

Ідеологічний зміст Винниченкової міфологеми 

Іванище в романі оприявнюється у зв’язку з причетністю 
Моріса Брена до малярства: його модерністські полотна 

акцентують увагу на могутності та божественному началі 

образу Іванища, яке, втілюючи надлюдську силу, вимагає 

звичайних людських жертв (“Був, є і вічно буде в людей 

лише один справжній бог – це – Іванище. Всі інші боги, всі 

релігії були створені Іванищем для Іванів заради своєї 

користі”; “Але бог завжди залишається тим самим 

Іванищем”41. 

М. Брен, який постійно чинить опір колективу, все 

частіше починає відчувати певну внутрішню залежність від 

нього: “А все ж таки якою силою наділене це Іванище: ось 
навіть на нього … вона діє, навіть він почуває … безглузде 

хвилювання від цього наївно простодушного й приємного 

бурмотіння Іванища”42. Болісне переживання самотності, 

36 Vynnychenko V. Vichnyi imperatyv…, op. cit., P. 84. 
37 Pohorilyy S. “Deyaki osoblyvosti poetyky Vynnychenka” [Some features of Vynnychenko's poetics], Dyvoslovo, 1995, N 9, P. 4 [in 

Ukrainian]. 
38 Zborovsʹka N. V. Psykhoanaliz i literaturoznavstvo [Psychoanalysis and Literary Studies], posibnyk, Kyyiv: Akademvydav, 2003, 

P. 135 [in Ukrainian]. 
39 Slovar' bibleyskikh obrazov: Entsiklopedicheskoye issledovaniye obrazov, simvolov, osnovnykh tem, metafor, rechevykh oborotov i 

literaturnykh stiley Biblii [Dictionary of Biblical Images: An Encyclopedic Study of Images, Symbols, Main Themes, Metaphors, Speech 

and Literary Styles of the Bible], pod obshch. red. Lilanda Raykena, Dzheymsa Uilkhoyta, Trempera Longmana ÍÍÍ, Sankt-Peterburg, 

“Bibliya dlya vsekh”, 2005, P. 102 [in Russian]. 
40 Nechyporenko S. V. Kontseptsiya “novoyi lyudyny” u tvorchosti Volodymyra Vynnychenka: vid “chesnosti z soboyu” do konkordyzmu 

[The concept of “new man” in the works of Vladimir Vynnychenko: from “honesty with yourself” to concordism], avtoref. dys. na zdo-

buttya nauk. stupenya kand. filol. nauk : spets. 10.01.01 “Ukrayinsʹka literatura”, Dnipropetrovsʹk, 2011, P. 14 [in Ukrainian]. 
41 Vynnychenko V. Vichnyi imperatyv…, op. cit., P. 78, 182. 
42  Ibidem, P. 190. 
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ізольованості від колективу пов’язане, на нашу думку, з 

автобіографічними фактами самого Винниченка. 

Перебуваючи в ізоляції на еміграції, він досить часто в 

Щоденнику фіксує брак зв’язків із Іванищем, що, напевно, 

спровоковано ностальгією за однодумцями та 
батьківщиною: “Навіть цілковита рівновага сил, себто щастя 

на безлюдному острові не може задовольнити людину з 

правильно розвиненими інстинктами. Без можливости хоч 

би розповісти Іванищу про своє щастя це саме щастя губить 

значну частину своєї вартости. Без Іванища губиться 

рівновага сил, бракує чогось , що дуже важить у житті 

людини” (ІЛШ, ф. 171, од. зб. 36, Кн. ХХУ, 17 липня 1936 

р.). 

Наведена вище класифікація (“роман-полеміка”, 

“роман-дискусія” і “роман-апологія”) хоча і дуже точно 

відображає способи виявлення філософії в тому чи іншому 
творі доби Просвітництва, проте не розрізняє найбільш 

цікаві для нас жанри філософського діалогу, філософського 

роману і філософської казки. Філософський роман доби 

Просвітництва, стверджує Л. Пінський, – це “роман без 

роману”43. На наш погляд, філософсько-художня творчість 

просвітителів не обмежується романом і тими чи іншими 

його модифікаціями, котрі містять елементи казки чи 

діалогу. Завжди є найбільш очевидні риси, котрі й 

дозволяють розрізняти роман, діалог і казку всередині 

філософського метажанру. 

У різній поетиці цих жанрів філософський зміст 
реалізується різними способами. Так, Вольтер, на думку 

О. Михайлова, не стільки створював, скільки руйнував, 

вивертаючи, ставлячи з ніг на голову. Оскільки казка – це 

жанр, у якому легко реалізується сатира та іронія, і водночас 

він надає особливі засоби для оволодіння читацькою 

увагою, то для Вольтера вона є найбільш підходящою 

формою для полеміки з будь-якими філософськими 

концепціями для їхнього висміювання, критики і 

оспорювання не перед судом фахівців, але перед 

пересічними читачами. Подібними іронічно-полемічними 

засобами не часто, хоч і користувався і Винниченко, 
розкриваючи особливості розкладу політичних сил у 

Франції, відстоюючи свою філософську доктрину, іронічно 

ставлячись до “українського Іванища”. 

В свою чергу, жанр філософського діалогу надавав 

Вольтерові  всіх можливостей для реалізації філософської 

дискусії. У такий же спосіб вів філософські дискусії з 

приводу шляхів фізичного і морального оздоровлення 

людства і Винниченко у “Лепрозорії”, “Вічному імперативі” 

чи “Новій заповіді”. 

Ставлячи різні завдання, французькі просвітителі, а 

слідом за ними В.Винниченко, зверталися до різних жанрів, 
котрі допомагали їм реалізувати ці завдання. Звичайно, 

модель філософського твору (казки, діалогу чи роману) 

змінюється відповідно до цілей, які ставлять перед собою 

автори. Змінюється і напрям філософствування в творі (так, 

філософський діалог може бути не дискусією, як у Дідро, а 

саме апологією тієї чи іншої філософської ідеї, як у 

Винниченка: “Діалоги” Платона, філософський діалог у 

повістях Сартра, діалоги героїв “Вічного імперативу”, 

“Лепрозорія”, “Нової заповіді”). Однак, на наш погляд,  саме 

жанр філософської казки найбільш плідно реалізує 

філософську критику як у часи Просвітництва, так і в 
подальшому в добу модернізму. Жанр філософського 

діалогу найбільш схильний як до дискусії, так і до апології, 

нарешті, власне роман найбільш повно і послідовно реалізує 

філософську апологію. Не “роман без роману”, а саме роман 

як найбільш епічна форма з романічним типом змісту.  

Дійсно, романи Руссо чи Винничека відрізняються 

своїм пафосом апології та помітно контрастують із часто 

фривольними творами Монтеск’є, Вольтера і Дідро. Те саме 
можна сказати і про “Вічний імператив” та “Лепрозорій”. 

Якщо проза Вольтера і Дідро пронизана духом 

несерйозності, сатири і пародії, то романи Руссо і 

Винниченка, навпаки, серйозні і дидактичні. Сміх, яким 

користуються Дідро і Вольтер, допомагає зруйнувати і 

сумніватися; для апології же сміх мало придатний. 

“Еміль” і “Нова Елоїза” Руссо відкриває природу 

жанру “філософського роману” чи “roman à thèse”. Цікаво, 

що, очевидно, за аналогією український письменник називав 

свої твори “романами з тезою”. В “Емілі” підтвердилася 

одна з найважливіших особливостей творчості Руссо: її 
пропагандистський, просвітительський пафос, насиченість 

проблематикою. Твір більше подібний на трактат, ніж на 

роман, він виконує роль ілюстрації до тієї системи 

виховання, яку пропонує письменник у трактатах. Стосовно 

“Вічного імперативу”, “Лепрозорія” також можна 

стверджувати їхню безумовну трактатність, тобто певну 

ілюстрацію до етичної системи, яку пропонує письменник у 

“Конкордизмі”. 

Таким чином, філософська казка, діалог і роман у добу 

Просвітництва, екзистенціалізму закладають фундамент для 

подальшого розвитку філософсько-художньої літератури і 
демонструють різноманітні моделі прояву філософічності в 

художньому творі. Форма роману дозволяє особливо плідно 

використовувати апологію філософської ідеї, і хоча 

філософський роман у ХVІІІ ст. може і заперечувати, і 

викривати, і вести дискусію, саме модель роману-апології 

намічає один із основних векторів подальшого розвитку 

жанру філософського роману у французькій літературі і, 

відповідно в емігрантській творчості В. Винниченка. 
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Vasyl Kostyk. The work of Kornil Lastivka "The Old Ukrainian Pantheon of Prince Vladimir" in the context of 

mythological studies. The purpose of the article is to analyze the work at the time of its writing, in which the folklorist presen-

ed the pagan gods Perun, Khors, Dazhdbog, Stribog, Simargl and Mokosh, whose idols were ordered by St. Vladimir, who sowed 

the throne in Kyiv. The study is carried out in the context of the study of Ukrainian mythology based on the reflections and 

conclusions of the ethnologist, made during the consideration of folklore samples. The contribution of a scientist (folklorist and 

religious scholar) to the development of this scientific problem is determined. The relevance of the study is determined by the 

growing interest in the study of domestic (Ukrainian) mythology, which for a long time was considered exclusively as Slavic and 

was not defined as independent. The novelty of the study lies in the fact that for the first time since 1931 (when the work was 

published in the journal “Samostiyna Dumka”), the scientist’s idea of the main gods, which Prince Vladimir of Kyiv worshiped 

for a long time, is considered. The article uses general scientific methods of analysis and synthesis, as well as linguistic methods 

– descriptive, structural, comparative-historical. 

Conclusions. Exploring the remains of the most ancient beliefs of our ancestors through the prism of the spiritual culture of 

the Ukrainian people (and folklore in particular), K. Lastivka, for the first time after V. Gnatiuk, raised the issue of a serious 

study of the higher mythology of ancient Ukrainians on national grounds. Bukovinian ethnologist, like I. Ogienko, rose to the  

level of the spiritual Olympus, from the height of which he was able to adequately assess the stages of development of religion 

and beliefs of distant ancestors, and not every cultural scientist, clergyman manages to do this. 

Keywords: myth, mythology, pantheon, Vladimir, Perun, Khors, Dazhdbog, Stribog, Simargl, Mokosha. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Українська міфологія попри численні 

спроби детального її висвітлення залишається ще 

недостатньо дослідженою. Основи такого вивчення 
заклав ще М. Костомаров, який у 1847 році видав у 

Києві підсумкову  працю “Славянская мифология”1. Тут 

він опрацював у трьох частинах зміст міфології наших 

предків, розглянув спільні слов’янські божества, 

пов’язані з явищами природи, далі зупинився на 

календарних святах, і, насамкінець, переглянув 

ідолопоклонство.  

Подібний звід написав і Я. Головацький, який у 

1860 році опублікував у Львові книжечку “Очерк 

старославянского баснословия, или мифология”2. До 

вже відомих положень з цієї теми вчений додав власні 
матеріали. У передмові до “Викладів 

давньослов’янських легенд, або міфології, укладеної 

Я. Ф. Головацьким” (саме так перекладена назва книги 

одного з активних  діячів “Руської трійці” – В. Костик) 

М. Слабошпицький зазначив, що автор був далеким від 

намірів написати компілятивно-популяризаторський 

реферат3. Тут він ввів у науковий обіг багатющий 

фактичний матеріал, котрий свого часу зібрали всі 

учасники гуртка під час численних експедицій різними 

куточками, ми б наголосили, не тільки Галицького 

краю, а й частково Буковини. 
У контекст розгляду цієї наукової проблеми цілком 

вписується розвідка К. Ластівки “Староукраїнський 

пантеон князя Володимира”, що була опублікована 1931 

року у кількох номерах буковинського часопису 

“Самостійна думка”. 

У часи глобалізації й повноправного входження 

України до європейської та світової спільноти 

демократичних держав, дедалі важливіше й нагальніше 

постає питання про усебічне представлення духовної 

культури спадкоємиці Київської Русі – української 

нації. 
Мета статті полягає в аналізі праці на момент її 

постання, в якій фольклорист представив язичницьких 

богів Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла і 

Мокоші, ідоли яких звелів поставити Святий 

Володимир, посівши престол у Києві. Дослідження 

здійснюється  в контексті вивчення української 

1 Kostomarov M. Slovjanska mifologija [Slavic mythology], K.: Lybid, 1994, 384 p. [in Ukrainian]. 
2 Vyklady davnioslovjanskyh legend, abo mifologija [Recitation of ancient Slavic legends, or mythology], uklad. J.F.  Golovatskym, K.: 

Firma “Dovira”, 1991, 96 p. [in Ukrainian]. 
3 Slaboshpyckyj M. Z kosmosu slovjanskoji teogonii, Vyklady davnioslovjanskyh legend, abo mifologija [From the space of Slavic 

theogony, Recitation of ancient Slavic legends, or mythology], uklad. J. F. Golovatskym, K., 1991, P. 10 [in Ukrainian]. 
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міфології на основі роздумів та висновків народознавця, 

зроблених в ході розгляду фольклорних зразків. А також 

визначається внесок вченого (фольклориста й 

релігієзнавця) у розробку цієї наукової проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття з’явилося 

чимало словників, праць, статей, підручників, 

енциклопедій з міфологієзнавства й українського зокрема. 

У цьому плані привертає увагу перекладена праця Я. 

Парандовського “Міфологія: Вірування та легенди 

стародавніх греків і римлян” (Київ, 1977). Найбільш 

повний словник міфів народів світу – двотомник “Мифы 

народов мира” (головний редактор С. О. Токарєв) (Москва, 

1980. Т.1. А-К; 1982. Т. 2. Л-Я). Тут у 2 томі на сторінках 

450-456 висвітлено слов’янську міфологію, без жодної 

згадки про особливості української. Очевидно через те, що 
конкретно російської, як такої, взагалі не існує. Далі 

з’явилася ціла низка книг українських авторів. Зокрема 

розвідка О. Знойка “Міфи Київської землі та події 

стародавні” (Київ, 1989), М. Іванченка “Дивосвіт прадавніх 

слов’ян” (Київ, 1991), Я. Боровського “Світогляд давніх 

киян” (Київ, 1992), Б. Кравціва “Мітологія української 

землі” (Київ, 1993), С. Плачинди “Словник 

давньоукраїнської міфології” (Київ, 1993), М. Крищука 

“Українська міфологія” (Тернопіль, 1994). Та найбільш 

послідовним у розробці цієї теми став В. Войтович, який 

підготував спочатку “Українську міфологію” (Київ, 2005) в 
одному, а далі – у трьох томах. Це – величезний звід 

вірувань і духовної культури українського етносу. 

Частково міфологія представлена в “Українській 

фольклористичній енциклопедії” (керівник проекту В. 

Сокіл – Львів, 2018) та “Українській фольклористичній 

енциклопедії: У 2-х т.» (керівник проекту М. Дмитренко – 

Київ, 2018. Т. 1. А-Л; 2020. Т. 2. М-Я). До дослідження 

порушеної проблеми долучилися також молоді науковиці 

С. Ягело та Ю. Буйських у дисертаційних розвідках. На 

початку ХХІ століття розроблено й опубліковано 

навчальні посібники для вищих навчальних закладів 
О. Дарморіз “Міфологія” (Львів, 2010) та В. Войтовича 

“Українське міфологієзнавство” (Тернопіль, 2016).      

Актуальність дослідження умотивована постійно 

зростаючим зацікавленням до вивчення вітчизняної 

(української) міфології, яка упродовж тривалого часу 

розглядалася винятково як слов’янська й не визначалася як 

самостійна. 

Новизна наукової розвідки полягає в тому, що 

вперше із 1931 року (коли була оприлюднена праця в 

журналі “Самостійна думка”) розглядається уявлення 

вченого про основних богів, яким іще довго поклонявся 
князь Володимир. 

У статті використано загальнонаукові методи 

аналізу й синтезу, а також лінгвістичні – описовий, 

структурний, порівняльно-історичний. 

Виклад основного матеріалу. Українські вчені-

міфологієзнавці  вважають, що однією з перших праць з 

цієї наукової проблеми є маловідомий рукопис-

дослідження І. Вагилевича “Слов’янська демонологія”, яка 

входить до числа перших спроб характеристики вірувань 

українського народу. 
Г. Булашев “практично переймає в своїй книзі схему 

М. Костомарова, тобто розглядає ті ж проблеми, але на 

основі не пісенної народної творчості, а на основі 

фольклору прозаїчного”, – наголошує в передмові до 

книги зазначеного автора “Український народ у своїх 

легендах, релігійних поглядах та віруваннях”4 Валерій 

Шевчук5. Це фактично космогонічні українські народні 

погляди та вірування, а вони – не що інше, як наша 

прадавня міфологія, одна з її частин. Учений, звичайно ж, 

скористався великим масивом етнографічного матеріалу, 

що систематизовано видавався в “Етнографічних 
збірниках”, а разом  із тим осмислювався в “Матеріалах до 

української етнології”. Не оминув він і знаменитих 

“Знадобів до української демонології”, що їх уклав В. 

Гнатюк. З іншого боку, з огляду на це він написав (Г. 

Булашев – В. Костик) книгу не так про українську 

міфологію, про систему богів у ній, як про бачення 

українським народом світу, відтворив його уявлення про 

походження й розвиток людини тощо. 

Другому тому “Знадобів” передувала вступна стаття 

В. Гнатюка “Останки передхристиянського релігійного 

світогляду наших предків”6. Головну особливість 
міфологічних уявлень вчений вбачав в уособленні сил 

природи, що було зумовлено пантеїзмом первісних людей. 

Міфологія, що, безперечно, була їхньою релігією і 

пронизувала світоглядні уявлення про природу, стосунки 

людини з нею, визначалася дослідником і в своїх 

реліктових формах, що дійшли до наших днів. Оцінкою 

міфологічних уявлень давніх українців як наївно-

матеріалістичних поглядів на взаємодію людини з 

природними стихійними силами В. Гнатюк зробив значний 

внесок у теорію народної демонології. Він уможливив 

перспективність вивчення цієї ділянки духовної спадщини 
нашого народу, яка, на жаль, довгі роки була повністю 

вилучена з багатющого контексту української національної 

культури.      

У цьому контексті варто згадати й невелику працю 

І. Нечуя-Левицького “Світогляд українського народу” (або 

“Ескіз української міфології”), що була надрукована 

спочатку в журналі “Правда” (1876). Джерельною базою 

дослідження стали колядки та щедрівки, тобто той 

матеріал, який Г. Булашев також не залучав. Першу 

частину розвідки І. Нечуя-Левицького складають світлі 

боги: Бог Господар, Богиня Сонце, Богиня Зоря, Купало, 
Коляда та ін. У другій частині книги йдеться про 

персоніфікації сил природи: русалок, мавок, польовиків, 

домовиків, Долю і Злидні, що перегукуються з працею 

Г. Булашева7. 

Та найпослідовніше ці питання розробляв академік 

4 Bulashev G. Ukrainskyj narod u svojih legendah, religijnyh pogliadah ta viruvanniah: Kosmogonichni ukrainski narodni pogliady ta viru-

vannia [Ukrainian people in their legends, religious views and beliefs: Cosmogonic Ukrainian folk views and beliefs], K.: Firma “Dovira”, 

1992, 416 p. [in Ukrainian]. 
5 Shevchuk V.  Georgij Bulashev ta jogo pracia pro ukrainskyj narod. Ukrainskyj narod u svojih legendah, religijnyh pogliadah ta viru-

vanniah [Georgy Bulashev and his work about the Ukrainian people. Ukrainian people in their legends, religious views and beliefs], K.: 

Firma “Dovira”, 1992, P. 9 [in Ukrainian]. 
6 Gnatiuk V. Ostanky peredhrystyjanskogo religijnogo svitogliadu nashyh predkiv. Ukraincy: narodni viruvannia, povirja, demonologija 

[Remains of the pre-Christian religious worldview of our ancestors. Ukrainians: folk beliefs, superstitions, demonology], K.: Lybid, P. 383

–407 [in Ukrainian].  
7 Nechuj-Levytskyj I. Svitogliad ukrainskogo narodu: Eskiz ukrainskoji mifologii [Worldview of the Ukrainian people: Sketch of Ukraini-

an mythology], K.: AT “Oberegy”, 1992, 88 p. [in Ukrainian]. 
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Folklore 

В. Гнатюк, котрий упродовж чи не всього життя займався 

дослідженням української міфології. По собі вчений 

залишив рукопис з 386 листків густо списаних в 

непоодиноких випадках і на звороті. На титульній сторінці 

напис – 1918 рік. Один із найбільших сучасних 
українських міфологієзнавців В. Войтович у своєму 

підручнику “Українське міфологієзнавство”8 услід за 

Р. Кирчівим (упорядником праці В. Гнатюка “Нарис 

української міфології”9) доречно наводить уривок з листа 

В. Гнатюка (від 13 червня 1924 р.) до свого приятеля з 

Ужгорода, ученого і громадського діяча І. Панькевича: “Я 

вже давно хотів видати “Українську 

мітольогію” (популярну для широких кругів), бо вважаю її 

дуже цінним остатком нашої старшої культури. І коли Ви 

переглянете слов’янську мітольогію – чи Махаля, чи 

Нідерлього (що написані найкритичніше), побачите, що 
найбільша частина матеріалу, на якім вони опираються, 

наша – українська. Тим часом самі українці ні не знають 

сього, ні не цінять (тому, що не знають)”. 

До оприлюднення “Нарису…” В. Гнатюка (Львів, 

2000) першим опублікованим підручником з української 

міфології вважалася монографія митрополита Іларіона 

(Івана Огієнка) “Дохристиянські вірування українського 

народу” (Вінніпег, 1965), перевидана репринтним 

способом в Україні (Київ, 1992). Так вважав і сам її автор  

І. Огієнко, про що він зазначив у передмові до книги10.  

Львівський професор Р. Кирчів спростував таку думку, і 
зазначив, що “це не так, бо такою першою спробою був, 

властиво, “Нарис…” В. Гнатюка, якщо навіть не 

враховувати ще ранішої праці І. Вагилевича”11. 

Трактування української міфології продовжилися і в 

подальшому. Окремі дослідники виводили постання богів і 

їхнє призначення у свій спосіб, вдаючись до власних 

узагальнень, припущень, висновків, користуючись різними 

джерелами. Серед них варто згадати М. Крищука12, 

С. Плачинду13, С. Пушика. Деякі вчені займаються цією 

проблемою професійно: В. Давидюк, І. Зварич14, М. Ткач15, 

В. Войтович16. 
Одним із активних дослідників української міфології 

першої половини ХХ століття був фольклорист, етнограф, 

письменник, священик (котрий працював настоятелем у 

тодішніх Вижницькому і Сучавському повітах Буковини – 

В. К.) Корнило Ластівка. У 1931 році в чернівецькому 

часописі “Самостійна Думка” була надрукована його 

праця “Староукраїнський пантеон князя Володимира”17. 

Зауважимо, що це сталося, згідно сучасної інформації про 

цю проблему, після появи рукопису В. Гнатюка, але 

задовго до видання книги І. Огієнка. Отже, К. Ластівка 

належить до числа перших дослідників давніх вірувань 
наших предків. 

Через князівські міжусобиці божества Київської Русі 

вшановувалися різними племенами неоднаково. Це, 

зрозуміло, послаблювало загальну міць держави. Добре 

розуміючи це, київський князь-реформатор Володимир 

Святославич, для політичної централізації своїх володінь 

та піднесення народної самосвідомості вирішив об’єднати 
всі чоловічі божества в одному пантеоні. Слово “пантеон” 

походить з грецької мови й означає буквально “всі боги”. 

У політеїстичних міфологіях боги, як правило, пов’язані 

родинними зв’язками або участю у спільних міфологічних 

сюжетах. Про походження пантеонів оповідається в 

теологічних міфах. Східнослов’янський пантеон був 

гетерогенним, заснований князем Володимиром 

(Володимир – Красне Сонечко) у Києві в 980 році (згідно 

“Повісті временних літ”): окрім слов’янських божеств 

(Перуна, Мокоші, Дажбога, Стрибога) до нього належали 

божества неясного (можливо, іранського) походження 
(Семаргл, Хорс).  У багатьох традиціях до пантеону могли 

входити нові божества, котрі витісняли старих. Характерні 

уявлення про сакральне число богів пантеону, наприклад, 

сім богів слов’янського, скіфського та інших пантеонів. 

Про київський пантеон йдеться в Іпатіївському літописі, а 

саме про шість основних богів: Перуна, Хорса, Дажбога, 

Стрибога, Симаргла і Мокошу. 

Про язичницький пантеон князя Володимира і 

написав священик Корнило Ластівка. З погляду сьогодення 

праця сприймається досить неоднозначно, оскільки сам 

автор на деякі речі висловив власні припущення, часто 
суперечливі, але засновані почасти на текстах українського 

фольклору та на висновках багатьох попередників. У 

цьому місці хочемо зіслатися на авторитетну думку іншого 

українського громадсько-культурного та духовного діяча 

Митрополита Іларіона (Івана Огієнка), котрий у 

“Дохристиянських віруваннях українського народу” писав: 

“Давня віра в слов’ян не встигла розвинутися в закінчену 

повну систему, бо прийшло християнство й спинило цей 

розвій, хоч відразу й не вбило його. Ось тому ми звичайно 

бачимо в усьому тільки більші чи менші уривки 

стародавніх вірувань, а не розвинену релігійну систему”. 
У праці К. Ластівки зроблено спробу стисло описати 

систему дохристиянських вірувань українського народу, 

його міфологію (богів і божеств) представлену в 

київському пантеоні князя Володимира. 

За різними писемними пам’ятками Київської Русі у 

дохристиянські часи наші предки упродовж року 

вшановували 39 поганських богів. У “Початковому 

літописі”, “Слові о полку Ігоревім” та інших стародруках 

знаходимо свідчення існування язичницької віри та ідолів 

поклоніння їй. Головне капище дерев’яних статуй богів 

України знаходимо в селі Берестів біля Києва. Там був 
священний гай на горі, а в печерах розміщувалися ідоли. 

На цьому місці, за версіями, пізніше постала Печерська 

8 Vojtovych V. Ukrainske mifologijeznavstvo [Ukrainian mythology], Ternopil: Navchalna knyga – Bogdan, 2016, 240 p. [in Ukrainian]. 
9 Gnatiuk V. Narys ukrainskoji mifologii [Essay of Ukrainian mythology], Lviv: Instytut narodoznavstva NANU, 2000, 264 p. [in Ukrainian]. 
10 Ilarion, mytropolyt. Dohrystyjanski viruvannia ukrainskogo narodu: Istoryko-religijna monografija [Pre-Christian beliefs of the Ukrainian peo-

ple: Historical and religious monograph], K.: AT “Oberegy”, 1992, P. 9 [in Ukrainian]. 
11 Kyrchiv R. Mifologijana Volodymyra Gnatiuka. Narys ukrainskoji mifologii [Mythology of Vladimir Hnatiuk. Essay of Ukrainian mythology],  

Lviv: Instytut narodoznavstva NANU, 2000, P. 36 [in Ukrainian]. 
12 Kryshchuk M. Ukrainska mifologija [Ukrainian mythology], Ternopil: Ternopil, 1994, 112 p. [in Ukrainian]. 
13 Plachynda S. Slovnyk davnioukrainskoji mifologii [Dictionary of ancient Ukrainian mythology], K.: Ukrainskyj pysmennyk, 1993, 63 p. [in 

Ukrainian]. 
14 Zvarych I. Mif I slovo v prostorovo-chasovomu modeliuvanni dijsnosti [Myth and word in the spatio-temporal modeling of reality], Chernivtsi: 

Ruta, 2005, 104 p. [in Ukrainian]. 
15 Tkach M. Mifologija [Mythology], K., 2008, 280 p. [in Ukrainian]. 
16  Vojtovych V. Ukrainska mifologija [Ukrainian mythology], K.: Lybid, 2005, 664 p. [in Ukrainian]. 
17 Lastivka K. Staroukrainskyj panteon kniazia Volodymyra [Old Ukrainian pantheon of Volodymyr], Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2010, 76 p. 

[in Ukrainian]. 
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Kostyk V. The work of Kornil Lastivka "The Old Ukrainian Pantheon of Prince Vladimir... 

Лавра. Цікаво, що спеціально утримуваних жерців у 

Київській Русі не було. Ці капища доглядали добровільні 

“охотники-самітники”. На сьогодні назвати всі 39 

слов’янських богів не можливо, бо з плином часу одні з 

них замінялися іншими, змінювалися і їхні назви. І, 
напевно, частина з них була богами тільки якогось одного 

племені. 

Корнило Ластівка у праці “Староукраїнський пантеон 

князя Володимира” описує лише шість основних богів, 

згаданих у Київському літописі Лаврентіївського списку, 

ідоли яких Володимир поставив на горбі за палатами: 

Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла і Мокоші. 

Автор нарису слушно зазначає, що: “В такім разі 

виставлення ідолів було політично-релігійним актом князя 

Володимира”. Звичайно, що заслуговують на увагу й усі 

подальші розмірковування К. Ластівки щодо 
ідолопоклонства. Він зауважив, що слов’яни спершу 

нічого не знали про рукотворних богів і стояли осторонь 

ідолопоклонства. Тому, коли через вісім років після 

виставлення ідолів, було запроваджено християнство, а 

статуї богів наказано знищити, люди, які ще не встигли 

призвичаїтись до нововведень, не дуже тому опиралися, 

так як це було на Заході. Це, на його думку, й пояснює 

причину, чому залишки всіляких поганських обрядів та 

повір’їв залишилися серед народу до нинішнього дня, тоді 

як пам’ять про всіх поганських богів зникла відразу з їх 

ідолами.   
Сучасна дослідниця філософії і міфології О. Дарморіз, 

суголосно з іншими вченими, однозначно відносить богів, 

представлених у праці К. Ластівки, до “вищої міфології” 

давніх українців18. 

Свій аналіз К. Ластівка розпочинає з верховного бога 

Перуна, і наводить досить цікаву, але суперечливу думку 

Герберштейна, котрий вираховуючи східнослов’янських 

богів, писав про бога Услада, який в дійсності ніколи не 

існував, а лише постав через незрозуміння відомого місця 

Київського літопису, де сказано про срібноголового божка, 

котрий мав “усь злать” – золотий вус. Сам же К. Ластівка 
стояв на тому, що Перун, як поняття “грому і лискавиці”, 

існував уже в уяві слов’ян з непам’ятних часів, через що з 

приходом норманської дружини він міг легко заступити 

“германського” Тора й зайняти передове становище в 

київському пантеоні. За слов’янського правіку він вже не 

був найвищим божеством, у розумінні істоти необмеженої 

природи, так як цього хочуть чеські міфологи, а лише 

рослинним демоном, який поволі почав зникати серед 

слов’ян. Старий Перун, котрий довго вважався головною 

постаттю не лише староукраїнської, але й 

загальнослов’янської міфології, зійшов з п’єдесталу 
давньослов’янських вірувань. Підсумовуючи, К. Ластівка 

стверджував, що із цим висновком відомого дослідника 

міфології С. Рожнецького погоджувалися й всі інші 

потрактовувачі слов’янського релігійного культу. 

Далі вчений розтлумачив постаті двох інших ідолів: 

Хорса і Дажбога. Найперше він зазначив, що вони мали би 

бути синонімами, бо “маємо тут до діла з дублетами 

одного й того самого божества”. Поняття Хорса в його 

подвійному значенні сонця і півня було відоме на Русі ще 

перед княжою добою. Спершу Хорс мав у собі небагато 

міфологічного й означав тільки метеоричне сяйво на небі – 
сонце, і аж за Володимира піднісся на щабель вищого 

божества. К. Ластівка трактує Хорса, як і Перуна, чужими 

народному світогляду божествами, що з’явилися з 

обоготворення природних явищ тільки завдяки князеві 

Володимиру, який мав на меті створити багатий 

староукраїнський пантеон. 

Дажбога він трактує дуже поширеним в Україні. “За 

популярністю цього староукраїнського божества 

промовляє вже й та обставина, що воно, переживши 
поганство, задержалося в памяти простолюду, фігуруючи в 

колядках як найвища істота, що піклується пільними 

урожаями. В цих нестертих пам’ятниках зіллявся образ 

поганського бога з христіянською найвищою Істотою”, – 

зазначив дослідник. Зовсім викинути його зі свого 

пантеону, так як він це зробив зі Сварогом і Велесом, князь 

Володимир не відважився. Прийнявши Дажбога, 

правитель волів його ідол поставити поруч чужого 

солярного божества Хорса, яке ідеологічно найбільше з 

ним поєднувалося. 

К. Ластівка розмірковує й про те, що крім сонячного 
характеру Дажбога, у нього склалося враження наче у 

давній Україні існував певний родовід богів. На прикладі 

старосвітської колядки, вміщеної в третьому томі 

“Трудов…” П. Чубинського, він говорить про генеалогію 

небесних світил, що не була чужою для нашої культури. 

Підсумовуючи, дослідник трактує його як слов’янського 

наївного бога природи, рільника, який живе поміж 

народом ідеальним господарем і обробляє землю. На це 

припущення вказує, на його переконання, частий рефрен 

наших колядок і щедрівок, виражений словами “Ой дай, 

Боже!” 
Іншим староукраїнським божеством, котрому князь 

Володимир велів поставити ідол на київському узгір’ї, був 

Стрибог. К. Ластівка вважав, що тут “маємо до діла з чисто 

слов’янським божеством, хоч може пізнішого походження 

супроти старшого Дажбога”. У “Слові о полку Ігоревім” 

усі вітри трактуються “Стрибожими внуками”. 

Погоджуючи обидві думки дослідників цього 

божества, В. Ягича і В. Петра, він припускає, що “хоча 

поняття вітряного демона принесли вже слов’яни зі 

спільної, індоєвропейської колиски, то піднесення його в 

ряди вищих богів наступило доперва за слов’янської доби 
в прикметі божка острих, зимових заверух”. 

Божества Симаргла і Мокоші, на думку К. Ластівки, 

найбільш загадкові поміж усіх істот. Крім самих імен зі 

старовинних джерел, ми про них не довідуємось нічого. 

Він підтримує думку польського вченого А. Брюкнера і 

зазначає, що “Симаргл – це ніщо інше, як житний божок, 

демон пільних урожаїв”. Отже, таке припущення 

найбільше відповідає аграрному характеру слов’янських 

племен й дає підстави зарахувати Симаргла до 

староукраїнських богів. 

Дослідник вважав, що ще більшою таємницею 
огорнене “останнє” староукраїнське божество Мокоша – 

одинока жіноча постать нашого Олімпу. К. Ластівка 

наголошував на думці міфологів, котрі стверджували, що 

маємо справу з чужим божеством або просто літературним 

витвором, занесеним з Візантії. Значна частина знавців і 

дослідників слов’янської міфології стверджувала, що це 

староукраїнська богиня грішної любові, подібно до Венери 

або Астарти, перейнятих з грецького чорноморського 

культу. 

Висновки. Підсумовуючи свою студію, К. Ластівка 

зазначив, що князь Володимир, зійшовши на престол, 
наказав у 980 році, чи то на зразок візантійський чи інший, 

побудувати київський староукраїнський пантеон, 

прийнявши до нього крім окремих “домашніх” постатей 

ще й інших, чужих богів. Домінуючою рисою цього 

18 Darmoriz O. Mifologija [Mythology], Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2010, P. 177 [in Ukrainian]. 
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зведення була аграрна тенденція. 

Досліджуючи залишки стародавніх вірувань наших 

предків крізь призму духовної культури українського 

народу (і фольклору зокрема – В. К.), К. Ластівка вперше 

після В. Гнатюка, порушив питання про серйозне вивчення 
вищої міфології давніх українців на національному ґрунті. 

Буковинський народознавець, як і І. Огієнко, піднявся до 

рівня духовного Олімпу, з висоти якого зумів правдиво 

оцінити етапи розвитку національної релігії та вірувань 

далеких предків, а це вдається далеко не кожному вченому

-культурологу, священикові.   
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Tetiana Holiak. To the history of preparation of I. Franko's works edition in 20 volumes. The relevance of the study 

is motivated by the need to clarify the little-known details of the preparation of Ivan Franko’s works publication in 20 volumes, 

to introduce information from archival documents into scientific circulation. Elimination of gaps contributes to the development 

of a holistic concept of the history of multivolume collections of Ivan Franko’s works. The scientific novelty is due to the fact 

that the textual and source history of this collection hasn’t been the subject of scientific analysis. The purpose of the article is to 

investigate the time range and circumstances of preparation for the publication of works by Ivan Franko in 20  volumes; to estab-

lish the circle of involved persons who in one way or another joined the publication at different times; to outline the difficulties in 

implementing a new publishing project. Research methods. General scientific methods (analysis, synthesis, comparative, de-

scriptive-chronological) are combined with special methods — source and textual, used in the search, detection, selection of 

sources, their comprehensive critical study, establishing the reliability and informative value of the source. Conclusions. Prepara-

tion of I. Franko's works edition in 20 volumes originates from the previous edition of works in 25 volumes. Its concept was not 

only discussed at the official level in the post-war period, but also concrete steps were taken towards its implementation. Adverse 

political circumstances of the second half of 1940s postponed the plans. The result of the conflict was the removal of M.  Vozniak 

from the editorial board, he painfully went through the concealment of the team of Lviv scientists’ merits in the development of 

Ivan Franko’s legacy. The multivolume book was published during 1950–1956 and presented a large part of little-known material 

to the mass reader. 

Keywords: I. Franko, multi-volume edition, twenty-volume, publishing project, project implementation. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими чи практичними завданнями. 

Дослідження історії багатотомних видань творів 

класиків літератури – маловивчена, однак актуальна 

проблема в українському літературознавстві. На 
сьогодні бракує комплексних досліджень, які 

стосуються текстологічного і джерелознавчого аналізу 

зібрань. Застосування відповідної методології 

накреслює траєкторію нових можливостей, спонукає не 

лише до з’ясування маловідомих подробиць, 

повернення забутих імен, уведення до наукового обігу 

чималої кількості архівних документів, а також до 

перевірки усталених тверджень, узагальнень, у цілому 

переосмислення духовних надбань минулого. Історії 
багатотомних видань творів І. Франка періоду 1876–

1941 рр. присвячено низку публікацій1, на часі – 

дослідження історії зібрання у 20 томах, що побачило 

світ упродовж 1950–1956 рр.  

1 Holiak T. ―Do istorii pershykh bahatotomnykh vydan Ivana Franka‖ [To the history of the first multi-volume editions of Ivan Franko], Slovo i 

Chas [The word and time], 2008, № 6, P. 83–91 [in Ukrainian]; Holiak T. ―Spadshchyna Ivana Franka u tekstolohichnomu prochytanni‖ [The 

legacy of Ivan Franko in textual reading], Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho pedahohichno ho universytetu, Filolohichni nauky 

[Scientific Bulletin of the Nikolaev State Pedagogical University, Philological sciences], Mykolaiv: MDU, 2009, Vyp. 22, P. 71–76 [in Ukrainian]; 

Holiak T. ―Problema zberezhennia avtorskoi voli u bahatotomnykh vydanniakh Ivana Franka‖ [The problem of preserving the author's will in 

multi-volume editions of Ivan Franko], Literaturoznavchi studii [Literary studies], Vyp. 24, KNU im. T. H. Shevchenka, 2009, P. 77–81 [in 

Ukrainian]; Holiak T. ―Nerealizovane i zabute (pro pidhotovku bahatotomnoho vydannia tvoriv Ivana Franka 1919 roku)‖ [Unrealized and forgot-

ten: the preparation of the multi-volume edition of Ivan Franko’s works in 1919], Naukovyi visnyk Natsionalnoho muzeiu Ivana Franka [Scientific 

Bulletin of the National Museum of Ivan Franko], Lviv: Lvivskyi natsionalnyi literaturno-memorialnyi muzei Ivana Franka, 2017, Vyp. 1 (21), 

P. 45–54 [in Ukrainian]; Holiak T. ―Poza kadrom: istoriia pidhotovky do druku trydtsiatytomnoho vydannia tvoriv Ivana Franka‖ [Behing the scen 

es: the history of publication], Molodyi vchenyi [Young scientist], 2019, № 3, P. 110–116 [in Ukrainian]; Holiak T. ―Spivpratsia Ivana Lyzaniv-

Lyzanivskoho ta Mykhaila Vozniaka pry pidhotovtsi trydtsiatytomnoho vydannia tvoriv Ivana Franka‖ [Collaboration of Ivan Lyzanivsky and 

Mykhailo Vozniak in the preparation of a thirty-volume edition of Ivan Franko's works], Slovo i Chas [The word and time], 2020, № 5, P. 36–52 

[in Ukrainian]; Holiak T. ―Dotrymannia avtorskoho prava pry pidhotovtsi vydannia tvoriv Ivana Franka u 30-ty tomakh‖ [Copyright issues of 

preparing Ivan Franko’s works in 30 volumes for print], Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian-Romanian scien-

tific journal, 2020, № 1 (25), P. 103–107 [in Ukrainian]; Lutskyi O. ―Dvadtsiatypiatytomne vydannia tvoriv Ivana Franka: lvivskyi vnesok 

[Twenty-five-volume edition of Ivan Franko’s works: Lviv contribution], Novitnia doba [The new age], NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva 

im. I. Krypiakevycha, 2020, № 8, P. 88–122 [in Ukrainian]; Lutskyi O. ―Akademichna nauka v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy v roky Druhoi 

svitovoi viiny‖ [Academic science in the western regions of Ukraine during the Second World War], Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky 

im. V. Stefanyka NAN Ukrainy [Notes of the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyk of the National Academy of Sciences of Ukraine], 

Lviv, Vyp. 13, 2005, P. 396–430 [in Ukrainian]; Lutskyi O. ―Dvadtsiatypiatytomne vydannia tvoriv Ivana Franka: nerealizovanyi proekt?‖ [A 25-

volume edition of Ivan Franko's works: an unrealized project?], Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy [Notes of the 

Lviv Scientific Library named after V. Stefanyk of the National Academy of Sciences of Ukraine], Lviv, 2006, Vyp. 14, P. 433–454  

[in Ukrainian]. 
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Актуальність дослідження умотивована потребою 

з’ясування маловідомих подробиць підготовки 

багатотомного видання творів І. Франка у період ІІ пол. 40 

– поч. 50-х років, уведення до наукового обігу архівних 

документів. Ліквідація лакун сприяє розробці цілісної 
концепції історії багатотомних видань І. Франка. 

Наукова новизна зумовлена тим, що текстологічна і 

джерелознавча історія видання творів письменника у 

20 томах не була предметом наукового аналізу.  

Мета статті – дослідити часовий діапазон і обставини 

підготовки видання творів І. Франка у 20 томах; 

встановити коло причетних осіб, які у той чи інший спосіб 

у різний час долучились до видання; окреслити труднощі у 

процесі реалізації видавничого проєкту. 
Методи дослідження. Загальнонаукові методи 

(аналіз, синтез, порівняльний, описово-хронологічний) 
поєднано зі спеціальними методами – джерелознавчим і 

текстологічним, застосовані під час пошуку, виявлення, 

відбору джерел, їх всебічного критичного вивчення, 

встановлення достовірності та інформативної цінності 

джерела.  

Виклад основного матеріалу. Черговий ювілей 

І. Франка громадськість відзначала 1956 р. Закономірно, 

що здобутком повоєнного франкознавства мало стати нове 

видання творів Каменяра. Ним став двадцятитомник, що 

побачив світ упродовж 1950–1956 рр., випуски 

―Літературної спадщини‖, на сторінках яких друкувались 
невідомі твори письменника, переклади та листи, і видання 

творів у 10 т. російською мовою. Незважаючи на те, що у 

часовому діапазоні це період не такий далекий, відповіді 

на питання щодо їх підготовки подеколи звучать як 

гіпотези. У статті зосереджуємо увагу на історії видання 

творів І. Франка у 20 томах. Джерельною базою для 

часткових висновків стали архівні документи і матеріали, 

які зберігаються у Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України, відділі рукописних 

фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка, 

відділі рукописів Львівської національної наукової 
бібліотеки України ім. В. Стефаника, постанови АН УРСР 

та публікації науковців. Зокрема, слід виділити мемуарні 

спогади про життя і діяльність М. Возняка, підготовлені 

М. Нечиталюком2, монографію Л. Клебан3; посутні 

розвідки історика О. Луцького4, який прослідкував 

подробиці життя львівських науковців міжвоєнного та 

повоєнного періодів, аналізував їх внесок у 25-томне 

зібрання творів І. Франка 1940–1941 рр.; Т. Гуцаленко5, яка 

розкрила подробиці діяльності відділу рукописів 

Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника у цей час. 

Демаркаційну лінію між виданнями у 25 т. і у 20 т. 

провести надзвичайно складно, зрештою, це і не 

передбачено метою дослідження. Тому, вивчаючи нову 

історію, у той чи той спосіб доводиться повертатись до 
попередньої. 

Багатостраждальне ювілейне видання творів І. Франка 

у 25 томах брутально перервали події ІІ Світової війни; до 

війни встигли вийти друком ІІ і ХІІ томи. Нове зібрання 

творів письменника з науково перевіреними текстами, що 

могло б бути корисним науковцям і задовольняло б 

інтереси пересічного читача, на офіційному рівні почали 

обговорювати одразу у повоєнний час. Хоча, М. Возняк 

після відновлення діяльності львівського відділу Інституту 

літератури ще 19 серпня 1944 р. запропонував: ―Виникає 

також питання, чи не подумати б про повне видання 
писань Франка, себто не тільки його творів із красного 

письменства та його літературно-критичних і літературно-

історичних праць, але взагалі всіх його творів, отже, крім 

тих, що увійшли до ювілейного видання, всієї його 

наукової, публіцистичної і т. д. спадщини‖6.  

Питання академічних видань творів Т. Шевченка та 

І. Франка було винесено на розгляд Бюро РНК УРСР уже 

на третій квартал 1945 р.7. Доповідати мав дійсний член 

АН УРСР М. Птуха. Його звернення до Президії АН УРСР 

датовано 4 липня 1945 р8. Зазначено, що значна частина 

двадцятип’ятитомного наукового видання творів 
І. Франка, над яким працював Інститут української 

літератури ім. Т. Г. Шевченка, була цілком підготовлена, 

відредагована і здана Держвидаву для друку. Згідно з 

текстом, на той час у гранках і рукописах в Інституті 

зберігались томи І, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, 

ХІІІ, ХІV, ХV, ХІХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV; решта 

роботи загинула у Львівській та Харківській друкарнях. 

Висловлено пропозицію поновити роботу над виданням і 

поповнити склад редколегії, який зазнав у період війни 

непоправних втрат. 1941 р. безслідно зник академік 

К. Студинський, загинув В. Гуфельд, виїхали в еміграцію 
В. Радзикевич, М. Тершаковець, М. Соневицький, 

Г. Лужницький, Ю. Стефаник, Я. Чума, помер В. Сімович9. 

З 10 членів редколегії залишилось лише 6: О. Білецький, 

М. Возняк, О. Корнійчук, П. Тичина, І. Кобилецький, 

Д. Копиця. Тож просили ввести до складу редколегії 

М. Рильського і Є. Кирилюка10.  

Імовірно, на першому ж засіданні редколегії 

прозвучала пропозиція збільшити обсяг видання до 

30 томів: ―В зв’язку з тим, що проспекти видання повної 

2 Nechytaliuk M. ―Chest pratsi!‖ Akademik Mykhailo Vozniak u spohadakh ta publikatsiiakh [―Honor of work!‖ Academician Mykhailo Vozniak 

in memoirs and publications], Lviv: Vyd. dim LNU, 2000, 422 p. [in Ukrainian]. 
3 Kleban L. Naukova ta hromadska diialnist Mykhaila Vozniaka (1881–1954) [Scientific and public activity of Mykhailo Vozniak (1881–1954)], 

Lviv, 2010, 188 p. [in Ukrainian]. 
4 Lutskyi O. Zaznacheni pratsi [These works]. 
5 Hutsalenko T. Viddil rukopysiv Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy u 1940–1949 rr.: Postati ta podii [Manuscripts 

Department of the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyk of the National Academy of Sciences of Ukraine in 1940–1949: Figures and 

events], Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy [Notes of the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyk of the 

National Academy of Sciences of Ukraine], Lviv: LNB im. V. Stefanyka, Vyp. 13, 2005, P. 175–238 [in Ukrainian]. 
6 Nechytaliuk M. ―Chest pratsi!‖ Akademik Mykhailo Vozniak…, op. cit., P. 290. 
7 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy [Central State Archive of the highest authorities and administration 

of Ukraine], F. R- 2, Op. 7, Tom III, Od. zb. 2739, Ark. 6 [in Ukrainian]. 
8 Lutskyi O. Dvadtsiatypiatytomne vydannia tvoriv Ivana Franka: lvivskyi vnesok. [Twenty-five-volume edition of Ivan Franko’s works: Lviv 

contribution], Novitnia doba, NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, 2020, № 8, P. 118 [in Ukrainian]. 
9 Lutskyi O. Dvadtsiatypiatytomne vydannia tvoriv Ivana Franka: nerealizovanyi proekt? [A 25-volume edition of Ivan Franko's works: an unreal-

ized project?], Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy [Notes of the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyk 

of the National Academy of Sciences of Ukraine], Lviv, Vyp. 14, 2006, P. 447 [in Ukrainian]. 
10 Lutskyi O. Dvadtsiatypiatytomne vydannia tvoriv Ivana Franka: lvivskyi vnesok…, op. cit., P. 118. 
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збірки творів Івана Франка складалися перед війною в 

умовах відомої міжнародної політичної обстановки, то, 

зважаючи на неї, деякі антинімецькі дуже цінні праці 

письменника не були включені до цього видання, тепер є 

гостра потреба включити до видання ці важливі праці, а 
також частину дуже цінного листування письменника‖11. 

Обсяг видання мав охопити 1100 др. ар. 

Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У ―Про поновлення 

видання творів Івана Франка‖ від 4 вересня 1945 р. 

затверджувала цю пропозицію редакційної колегії. Крім 

цього, прийняли рішення зобов’язати Управління в 

справах поліграфії та видавництв при РНК УРСР 

забезпечити друкування повної збірки творів письменника 

у Львівській друкарні № 15 (основна теза полягала в тому, 

що архів письменника перебував у Львові) і затвердити 

головою редакційної колегії видання ак. О. Корнійчука12. 
14 вересня 1945 р. на своєму черговому засіданні Президія 

АН УРСР ухвалила рішення, в якому зобов’язалась 

прийняти до виконання урядову постанову і доручити її 

виконання Інститутові української літератури 

ім. Т. Г. Шевченка13.  

Редколегія просила виділити Українському 

державному видавництву 3.000.000 крб. для підготовки 

видання14. Один із пунктів проєкту зазначеної постанови 

РНК УРСР і ЦК КП(б)У таки стосувався фінансового 

забезпечення – просили передбачити у бюджеті кошти на 

1946 р. і виділити у поточному 1945 р. 50 тис. крб. на 
організаційні витрати15. Проте 27 жовтня 1945 р. народний 

комітет фінансів направив до заступника голови РНК 

УРСР М. Бажана своє бачення фінансової сторони 

питання, зазначаючи, що у 1945 р. Укрдержвидавництву 

виділяти кошти на організаційні витрати не будуть, бо у 

них звільнились оборотні кошти у сумі понад 150 тис. крб. 

у зв’язку з видаленням з його складу Державних 

видавництв технічної та юнацької літератури. За джерело 

збільшення обігових коштів Укрдержвидавництву 

запропонували розглядати власні нагромадження, а 

бюджетні асигнування могли бути лише на ту частину, яка 
не покривалась власними силами. М. Бажан наклав 

резолюцію такого змісту: ―Розгляньте з 

Укрдержвидавництвом цю справу. Невже власних 

нагромаджень не досить?‖16. Відповідь зазначеної 

установи була задовільною.  

―Повне наукове видання збірки творів Івана Франка в 

30 томах‖ знайшло відображення у плані науково-

дослідної роботи львівського відділу на 1946 р., який 

22 грудня 1945 р. М. Возняк направив до Інституту 

літератури АН УРСР17, і у тематичному плані Інституту 

української літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії Наук 

УРСР на 1946 р18. Отже, підготовку видання закріпили за 
науковими співробітниками Інституту літератури 

Львівського відділу. До складу робочої групи ввійшли: 

Я. Ярема, М. Деркач, І. Романченко, М. Пархоменко, 

М. Матвійчук, С. Щурат. Керівником групи призначили 

М. Возняка19. Загальне керівництво підготовкою видань 

мала здійснювати Урядова редколегія у такому складі: 

голова колегії — О. Корнійчук, члени: д. ч. АН УРСР 

О. Білецький, М. Возняк, П. Тичина, М. Рильський, 

Є. Кирилюк, Ю. Кобилецький, Д. Копиця. Термін 

закінчення роботи – 31. ХІІ. 1947 р20. Планувалось 1946 р. 

підготувати і здати до друку 15 томів творів Івана Франка 
загальним обсягом понад 500 аркушів. Це підтверджують 

цифри промфінплану: 1946 р. планували упорядкувати, 

зредагувати, підготувати до друку, забезпечити папером 

20 томів, надрукувати 15 томів і виготовити оправи для 

8 томів. Загальні витрати на ці роботи становили 

4870.2 крб.; за умови урахування загально-видавничих 

потреб – 5173.5 крб. 1947 р. планували підготовчу роботу 

над 10 томами відповідно (друк 15 т.) і витрати 

передбачались у межах 3661.1 крб. 1948 р. – виготовлення 

оправ для 12 т., що оцінили у 1182.4 крб21. Розробили і 

загальний кошторис видання тиражем в 25000 примірників 
кожного тому, собівартість становила 10.017.000 крб22.  

У цей час ще тривало упорядкування і дослідження 

архіву письменника. Перевантажені науковими темами, 

обмежені термінами виконання, незважаючи на 

надзвичайно тяжкі умови праці, величезних зусиль 

продовжували докладати працівники відділу рукописів: 

―Праця була 10-годинна. Оплати дуже низькі, тому 

робітників не можна було найти, навіть давніші 

розлетілись, щоби не загинути з голоду. Робітники 

голодували і допомагали собі як могли‖23. М. Деркач, 

―[…] архіваріус та архів відомостей про великих і малих 
письменників з ―одшедших‖ поколінь‖24, опрацьовувала 

листування І. Франка, виконувала роль наставника, 

передаючи свій потужний життєвий і професійний досвід; 

М. Штеліга – каталог Бібліотеки І. Франка, др. Янів – старі 

слов’янські рукописи з його бібліотеки25. Їхній досвід був 

не просто затребуваним, а неоціненним. М. Деркач 

звірялась у листі О. Білецькому 29 листопада 1946 р.: ―Моя 

11 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy…, op. cit., Ark. 126–127. 
12 Ibidem, Ark. 123. 
13 Lutskyi O. Dvadtsiatypiatytomne vydannia tvoriv Ivana Franka: lvivskyi vnesok…, op. cit., P. 107. 
14 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy…, op. cit., Ark. 127. 
15 Ibidem, Ark. 125. 
16 Ibidem, Ark. 124. 
17 Nechytaliuk M. ―Chest pratsi!‖ Akademik Mykhailo Vozniak…, op. cit., P. 35–36.  
18 Viddil rukopysiv Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy im. V. Stefanyka [Manuscripts Department of the Lviv National 

Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk], F. 29 (Vozniak M.), Op. 1, Od. zb. 779/p. 180 (Instytut literatury 

im. T. H. Shevchenka. Tematychni plany na 1946 r.), Ark. 1 [in Ukrainian]. 
19 Ibidem, Ark. 7. 
20 Ibidem. 
21 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy…, op. cit., Ark. 136. 
22 Ibidem, Ark. 129. 
23 Derkach M. Biblioteka filialu Akademii Nauk u Lvovi v chasakh nimetskoi okupatsii (Library of the branch of the Academy of Sciences 

in Lviv during the German occupation / Hutsalenko T. Viddil rukopysiv Lvivskoi naukovoi biblioteky im.  V. Stefanyka NAN Ukrainy u 

1940–1949 rr.: Postati ta podii [Department of Manuscripts of the Lviv Scientific Library. V. Stefanyk of the National Academy of Scienc-

es of Ukraine in 1940–1949: Figures and events], Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy [Notes of the Lviv 

Scientific Library named after V. Stefanyk of the National Academy of Sciences of Ukraine], Lviv, Vyp. 13, 2005, P. 230 [in Ukrainian]. 
24 Denysiuk I. Zhrytsia Dobroty [Priestess of Kindness], Valo M. Mariia Derkach (1896–1972). Bibliohrafichnyi pokazhchyk. Spohady. 

Rozvidky. Lysty [Mariia Derkach (1896–1972). Bibliographic index. Memoirs. Investigations. Letters], Lviv, 1999, P. 190 [in Ukrainian]. 
25 Derkach M. Biblioteka filialu Akademii Nauk u Lvovi…, op. cit., P. 230.  
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мрія є побачити розпочаті видання творів І. Франка і Лесі 

Українки‖26. Логічно, що вона і Я. Ярема пізніше переїхали 

на роботу до Києва. 

Питання популяризації творчості І. Франка було 

наріжним і для Т. Франка. Тимчасово на посаду ст. наук. 
співробітника відділу Інституту літератури його 

зарахували наказом від 30 грудня 1945 р27. З проханням 

повторного працевлаштування у Інститут літератури 

заради дослідження життя і творчості батька він звертався 

до О. Білецького 10 липня 1949р28.  

Згідно з п. 1 протоколу № 19 засідання Президії 

Академії наук УРСР від 5 листопада 1946 р. Львівський 

відділ Інституту української літератури ім. Т. Г. Шевченка 

вирішили ліквідувати з 1 грудня 1946 р29. Таке рішення не 

було спонтанним. Чимало львівських науковців, 

дослідження і громадсько-політична діяльність яких не 
вкладалась у ―прокрустове ложе‖ партійної ідеології, у 

повоєнний час потрапляють під шквал критики. Процес 

нищення львівського осередку наукового життя 

розпочався після Х Пленуму Львівського обкому КП(б)У 

навесні 1946 р. Виразні спогади про цей час залишив 

М. Нечиталюк30. Події були громом серед ясного неба для 

світочів науки. Невизначеність, страх, нерозуміння, 

неприйняття, безсилля стали їхніми супроводжувачами. 

М. Возняк у цей час зазнав тиску і невиправданих 

звинувачень, які полягали у відсутності наукового аналізу, 

методологічній неспроможності ―[…] висвітлювати з 
погляду марксистсько-ленінської теорії літературні 

процеси, які відбувались в Галичині у недалекому 

минулому‖31. 

Після ліквідації відділів Академії йому й іншим 

науковцям пропонувалось ―[…] негайно переїхати до 

Києва для початку роботи в Інститутах Академії наук 

УРСР‖32. Попри прохання наказового змісту принциповий, 

безкомпромісний учений залишився у Львові і відмовився 

виступати із будь-якою самовикривальною заявою. 

Партійні ідеологи цього непокірному досліднику не 

забули. Про свою долю розмірковувала і М. Деркач – 
невтішні думки, хворий чоловік, діти. Звірялась 

Ю. Меженку у листі 20 вересня 1946 р.: ―Вістка про 

ліквідацію Інститутів вразила нас дуже прикро. Мене ніхто 

не викликає, і я не знаю, що зі мною буде. Переїхати було 

б мені дуже-дуже трудно. […] Не вірю, що мене 

зрозуміють і я буду може у Львові працювати. Щодо 

бібліотеки, то, мабуть, моя роль скінчена. Якщо я могла б 

висказувати які бажання, то могла б бути на пості 
керівника кабінету Франка. В цьому відділі ще дуже багато 

роботи‖33.  

Усі видавничі проєкти було скасовано. М. Деркач у 

листі до О. Білецького 16 грудня 1947 р. цікавилась: ―Дуже 

хотілося б знати, чи Інститут буде продовжувати видання 

творів І. Франка та Лесі Українки‖34. Згідно архівної 

довідки про стан виготовлення книжок Держлітвидаву на 

1. VІ. 1947 р. у м. Одесі мали бути проведені роботи по 

складанню І тому творів Франка, але ця діяльність була 

припинена видавництвом35.  

Архів І. Франка разом з його унікальною бібліотекою 
зі Львова 1950 р. перевезли до Києва. Зрештою сюди ж 

переїхала і родина Т. Франка, який обійняв посаду 

завідувача кабінету франкознавства. Про стан 

перевезеного архіву, умови його зберігання він інформував 

М. Возняка. У листі 9 грудня 1950 р. писав: ―Бібліотека і 

архів Франка досі лежать у 18 скринях, мимо моїх заходів, 

шаф досі нема‖36. Повідомлення, що шафи таки привезли і 

2 січня вони будуть осклені, а книжки з скринь знайдуть 

своє місце на поличках, надіслав 1 січня 1951 р37. 

Сповіщав, що, крім матеріального оснащення, не менш 

болюча і проблема кадрового забезпечення. Звірявся 
вченому 9 грудня 1950 р.: ―Для кабінету І. Франка штат 

досі не підібраний. Чи не хотіли б Ви тут працювати?‖38  

А М. Возняка, ідеолога і натхненника 25-томника, 

невтомного дослідника творчості І. Франка, відсторонили 

від видавничого проєкту. Його прізвище не з’явилось у 

переліку тих, хто готував видання. Між ним і О. Білецьким 

виникли непорозуміння, що переросли у конфлікт. 

Зрештою, після виключення зі складу редколегії 

М. Возняка, у ній не залишилось жодного франкознавця: 

О. Корнійчук, О. Білецький, Й. Козланюк, Д. Копиця, 

М. Омельяновський. У цей час учений зазнав 
необґрунтованого тиску, і, зрештою, ігнорування, що 

проявлялось і у зволіканні стосовно друку його 

досліджень, і у вимогах редакцій переробити тексти. 

26 Lyst M. Derkach. do O. Biletskoho [Letter of M. Derkach to O. Biletsky], Viddil rukopysiv Instytutu literatury im. T. H. Shevchenka 

NAN Ukrainy [Department of Manuscripts of the Institute of Literature Taras Shevchenko National Academy of Sciences of Ukraine], 

F. 162, Od. zb. 2506, Ark. 2 [in Ukrainian]. 
27 Viddil rukopysiv Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy im. V. Stefanyka [Manuscripts Department of the Lviv National 

Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk], F. 55, Od. zb. 252, Ark. 7 [in Ukrainian]. 
28 Taras Franko. Vybrane: U 2-kh tomakh [Taras Franko. Favourites], T. 2, upor. Ye. Baran, N. Tykholoz, Ivano-Frankivsk: Senkiv 
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29 Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1946–1950: Chast. 2. Dodatky [History of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

1946–1950: Part. 2. Additions], uporiad.: L. M. Yaremenko, S. V. Starovoit, O. M. Berezovskyi, V. A. Kuchmarenko, redkol.: 
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Literary sources studies and textology 

Інформативна, але разом з тим і провокативна стаття 

М. Возняка про мовне оформлення видань у 25 і 20 томах 

з’явилась на сторінках ―Вістника Академії наук УРСР‖ 

1951 р39. Учений відкрито заявив, що упорядниками 

беззастережно передруковано ІІ том 
двадцятип’ятитомного видання. Дуже боляче сприйняв 

учений ігнорування і його заслуг, і досвіду цілого 

колективу науковців, який готував попереднє ювілейне 

зібрання. Така позиція нічого доброго не могла принести 

автору. У статті-відповіді О. Кисельова ―До питання про 

принципи видання творів Івана Франка‖40, крім 

виправдань, прозвучало і звинувачення на адресу науковця 

у буржуазному націоналізмі. Т. Франко співчував 

М. Возняку у властивий йому витончений спосіб 1 січня 

1951 р.: ―Не раз думаю над загальним прогресом і Вашим 

індивідуальним абсцесом і приходжу до висновку: faber 
suae fortunae unus-guisgue ipsus‖41. 

Глибоко переживала несправедливе відсторонення 

метра і вірна М. Деркач, щиро вболівала за ученого і 

продовжувала захоплюватись його талантом, 

дослідницькою працею, наголошуючи на її суспільній 

важливості та масштабності: ―Як я радію, що Ви так 

невтомно працюєте над Франком і потроху зачинаю Вас 

розуміти, чому Ви не змогли взяти участь у виданні. 

Вдруге (підкреслення авторське – Т. Г.) такої роботи ніхто 

не підійметься. Коли хоче жити і працювати‖42. І це 

авторське підкреслення, акцентування на складності 
роботи при повторній спробі організації видання змушує 

читати між рядків.  

Між тим, М. Возняк мав чимало копій автографів 

І. Франка, тож наукову роботу попри обставини і понад 

сили продовжував, працював над дослідженням життя і 

спадщини І. Франка, Лесі Українки. Закінчення проєкту 

видання творів І. Франка у 20 томах не дочекався – помер 

20 листопада 1954 р.  

Однак, попри конфлікт, О. Білецький все ж таки 

віддав йому належну шану у своїй доповіді на сесії відділу 

суспільних наук Академії УРСР у Львові 3 серпня 1956 р. з 
приводу сторіччя з дня народження І. Франка. ―У 

підготовці текстів його брав активну участь академік 

Михайло Степанович Возняк – перший, кого треба 

згадати, говорячи про початок наукового вивчення 

спадщини І. Франка‖43. О. Білецький підкреслював 

цінність двадцятитомника для масового читача, бо на його 

сторінках подали чимало маловідомого матеріалу, проте 

визнавав, що далеко не повністю вдалося вивчити 

спадщину Франка, тому у виданні цілий ряд недоліків. 
Разом з тим, після виходу видання у світ, ще тривало 

упорядкування архіву Франка, що підтверджувала 

М. Деркач: ―[…] упорядковую для майбутніх дослідників 

архів І. Франка‖44. 

Висновки. Підготовка видання творів І. Франка у 

20 томах бере свій початок з попереднього видавничого 

проєкту – видання творів у 25 томах. Його концепцію на 

офіційному рівні не лише обговорювали одразу у 

повоєнний час, а і здійснили конкретні кроки на шляху 

його реалізації. Несприятливі політичні обставини ІІ пол. 

40-х років відтермінували плани. Не досягли консенсусу і 
науковці. Це призвело до вилучення зі складу редколегії 

нового видання М. Возняка, який боляче пережив 

замовчування заслуг колективу львівських науковців у 

освоєнні спадщини І. Франка. Однак зібрання все ж таки 

побачило світ упродовж 1950–1956 рр. і представило 

масовому читачеві значну частину маловідомого 

матеріалу. Чимало питань цієї складної історії підготовки 

багатотомника творів митця потребують подальшого 

дослідження і стануть предметом наступних розвідок. 
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Reviews 

Рецензії 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2022,  № 1(33), P. 158-160       

Минулого року (2021) етнологічна наукова галузь 

збагатилася фундаментальною працею Антоанети 

Олтяну, присвяченої міфології румунського народу. 

Тритомна праця (1291 сторінок) під назвою “Румунська 

міфологія” побачила світ завдяки видавництву 
“Стольний град” з міста Тирговиште1. Допитливий 

читач ознайомиться з надзвичайно глибоким 

дослідженням, тематикою широкого охоплення та 

досконалим знанням джерельної бази та історіографії. 

Автор цього твору, румунський етнолог, доктор 

філологічних наук, професор Бухарестського 

університету Антоанета Олтяну добре відома в Україні 

загалом та Чернівцях. У 2011 р. вона допомогла у 

виданні спеціального номера всеукраїнського 

академічного журналу “Народна творчість та 

етнологія” (№ 2), присвяченого румунській етнології; 
згодом брала участь у науково-практичній конференції, 

проведеій у Буковинському державному медичному 

університеті, читала лекцію студентам про народну 

медицину. Водночас вона є членом редакційної колегії 

українсько-румунського журналу “Актуальні питання 

суспільних наук та історії медицини”, який 

випускається кафедрою суспільних наук та 

українознавства БДМУ. Крім того, А. Олтяну є членом 

редколегії журналу “Карпати. Людина, Етнос. 

Цивілізація” (м. Івано-Франківськ. У Румунії  

А. Олтяну є членом наукового комітету журналу 

“Романославіка”, видавцем журналу з етнології та 
антропології “Аліморь”. Неодноразово відвідувала 

Україну, зокрема Київ та Чернівці. 

Оцінюючи рецензовану нами працю, авторка 

визначила її як “синтез синтезів”. Оцінка відповідає 

реальності, адже до випуску “Румунської міфології” 

результати своїх досліджень в цій царині вона 

висвітлювала у цілій низці монографій: “Порівняльна 

міфологія” (1998), “Іпостасі шкідництва в магічній 

медицині” (1998), “Метаморфози сакральності. Словник 

народної міфології” (1998), “Школа соломонарства. 

Божественне та ворожба в порівняльному 
контексті” (2007), “Календарі румунського 

народу” (чотири видання: 2001, 2003, 2006, 2009), 

“Словник міфології. Демони, духи, примари” (2004), 

“Дні і демони. Календар та російська народна 

міфологія” (2008), “Дні і демони. Календар та 

болгарська народна міфологія” (2008), “Уявлення 

простору в румунських віруваннях” (2009). 

1 Olteanu, Antoaneta. Mitologie română, Іl. De Jozsef Vass, Târgoviște : Cetatea de scaun, 2021 ; Vol. 1, 512 p., Vol. 2, 354 p., Vol. 3. 425 p. 
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У “Румунській міфології” висвітлено багату 

тематичну гаму. У першому томі дається коротка 

еволюція міфологічних вірувань, визначення поняття 

“міф”, проводиться ретроспективний огляд студій в цій 

царині. Аналізуються складові румунської міфології: 
космогонія, персонажі, сакральний час та сакральний 

простір. У другому томі розкривається “світ демонів”, 

де перераховано і конкретизовано велику кількість 

демонів, назва деяких з них ідіоматичні, з прикладами 

уявлень про них. Тут же нас знайомлять із “всесвітом 

страху”, один з підрозділів якого присвячений “духам 

хвороб”, де розкриваються уявлення про причини 

хвороб, специфічних для них демонів (чума, холера, 

віспа, лихоманка, безсоння, наврочення, “крадіжка” – 

заміна дітей тощо). У третьому томі авторка розкриває 

для нас “всесвіт магії” з короткою історією магії, її 
роллю в традиційних суспільствах, з описом магічних 

дій, таких як ворожіння, чаклунство, відведення, 

замовляння. Тут же знайшли своє місце “люди з силою” 

– маги та люди-вовки, магічні речі, тварини та рослини. 

Описано магічні практики та чарівництво. 

Робота базується на надзвичайно солідній 

джерельній базі та історіографії (часто подається в кінці 

кожного підрозділу). Найбільш важливим в цьому плані, 

на наш погляд, є емпіричний матеріал, зібраний у другій 

половині ХІХ – ХХ ст. Серед низ авторка наголошує на 

важливості запитальників Б.П. Хашдеу, Н. Денсушану, 
Т. Сперанції, І. Мушлі та особливо анкет для 

Румунського Етнографічного Атласу, зібраних у 1972-

1983 рр. у 557 селах. 

У спробі відтворення певної системи міфічних 

уявлень, А. Олтяну підкреслює, що така система 

характерна для міфологічних легенд. Але таку 

безсистемність, яка спостерігається в румунській 

міфології, можна відтворювати на базі забобонних 

оповідань або міфологічних вірувань. Ці джерела, на її 

думку, надають інформацію І ступеня, тобто тотожний 

міфологічний матеріал. Але достатньо цінну 
інформацію дослідниця знайшла в різних жанрах 

фольклору (казках, інших типах легенд, жартівних 

оповіданнях, епічних піснях, приказках тощо) – ІІ 

ступень, де залишилось менше інформації. 

Сама авторка, окреслюючи мету цього твору, каже, 

що не стільки вивчення фольклорних творів, або звичаїв 

та обрядів, які відповідають темі, є метою дослідження, 

скільки визначення спільних елементів цих галузей. 

Пошук елементів, які за своєю суттю підводять читача 

до розуміння філософії людини традиційного 

суспільства, філософії з практичним характером. 
Обрана нею антропологічна перспектива спростила 

деякі особливості людської духовності, як це 

спостерігається у класичних матеріалах, представлених 

шумерською, єгипетською, еллінською та римською 

античністю або сучасною, відображеною в деяких 

збірках ХІХ та ХХ ст. Вона здійснює реконструкцію 

міфологічних сценаріїв, названих румунськими, або, 

правильніше, відомі на територіях, де живуть румуни. 

Бажає об’єднати різні вірування, спільні однаковим 

образом мислення. Одночасно дослідниця займається 

культурною археологією і рекомендує не забувати про 
наявність джерел запозичення з-за меж сучасного 

румунського ареалу (український простір на північному 

сході; болгарський та сербський на півдні і південному 

заході). Тяжко щось стверджувати, підкреслює А. 

Олтяну, коли ми бачимо індоєвропейський субстрат, з 

певними вкрапленнями фрако-гето-даків, слов’янські 

елементи, нашарування інших мігруючих народів, 

християнський фон в той час, коли такі впливи відчули 

всі народи, які проживали раніше і живуть в цьому 

просторі сьогодні. Дослідниця висловлює свій 
скептицизм щодо переходу деяких вчених від 

компаративізму до багатокультурності, бо це приводить 

до того, що стає неможливим ідентифікувати жодну 

оригінальну рису румунської міфологічної системи, 

якщо невідомо що відбувається у міфологічних 

системах, з якими вони контактують. І вона протягом 

свого аналізу порівнює румунську міфологію з 

аналогічними ситуаціями в інших міфологічних 

системах, аби підкреслити спільність точок зору, але і 

специфіку інтерпретації. У цьому плані розкривається 

також і структура уявлень в традиційному періоді, з 
появою християнської релігії. Слов’янська мова в 

церквах, незрозуміла східним романцям, орієнтувала їх 

в бік народного християнства, яке тут пустило коріння 

більше, ніж у інших християнських народів. А воно 

було нанизано на поганському скелеті з християнськими 

нашаруваннями. 

Аналізуючи структуру румунської міфології, 

професорка приходить до висновку про те, що її 

основна частина складена з дохристиянських міфів. 

Християнство тільки зробило спробу змістити 

надбудову зі значних міфічних персонажів, сакральних 
свят, змінюючи скоріше назви, ніж суть. Приводиться 

приклад таких персонажів, як Ієлєлє та Келушари, які 

мають аналогії у міфічних системах сусідів, але не 

співпадають повністю. 

Магія розглядається як важливий елемент, який 

лежить в основі міфологічного способу мислення, 

світосприйняття людини певних епох. Авторка 

підкреслює той факт, що навіть у християнстві вона не 

зникла: мощі, освячена вода, ладан мають реальну 

містичну силу. Також підкреслюється наявність в 

такому світосприйнятті існування двох паралельних 
всесвітів, які між собою ведуть нескінчену боротьбу, 

зберігаючи протистояння у всіх сферах життя. Ця 

боротьба може пояснити весь комплекс міфологічних 

уявлень. 

Погляд дослідниці не концентрується виключно на 

міфології минулого, вона аналізує також сучасний стан 

міфологічного мислення. Наявність цього явища 

потребує пояснення. А. Олтяну вважає, що сучасний 

міський міф виникає завдяки необхідності у ньому, яку 

люди ще відчувають. Це, на її думку, базується на 

архетипальні схеми, закарбованих у людському ДНК з 
самих початків їх існування. Авторка порівнює сучасні 

міфи з античними та традиційними. 

Підбиваючи підсумки цього дослідження, етнолог 

наполягає на тому, що якщо класична міфологія має 

зв’язану систему міфів, то традиційна міфологія, до якої 

належить румунська, характеризується безсистемністю 

або відносною систематизацією. Але вона завдячує 

свою життєздатність могутній тенденції до 

прагматизму, яка існувала в середовищі румунського 

народу. 

Основний зміст тексту книги цікавий та читається 
легко із захопленням. Його структура у розкриті 

кожного міфологічного явища однакова: загальний 

аналіз конкретизується тотожним текстом з 

етнографічних або фольклорних колекцій. За приклад 

візьмемо структуру подання матеріалу про повитуху 
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(моаша, моша). Роль цього персонажу, як і всі інші, 

розкривається різнопланово і, у міру можливості, 

вичерпно. З початку йде розповідь про те, хто вона, яка 

її роль та потенційні можливості: ворожіння, 

посередник між двома світами тощо. Авторка 
підкреслює її роль в установленні багатьох правил 

поведінки в громаді. На підтвердження сказаного 

подається оригінальний текст про те, як диявол викрав 

мошу для прийняття родів у своєї жінки, чим її 

нагодував, як завдячував, а вона вже у себе вдома все 

розповіла односельцям. 

Далі розкривається суть діяльності повитухи як 

ворожки, яка виліковує людей від різних хвороб та 

страждань. Відповідний текст замовляння доповнюється 

описом її практичних дій при цьому. 

Наступна іпостась моші – виконавиця 
апотропейних практик. Ця функція ілюструється 

текстом оповідання про те, як повитуха після прийняття 

родів у сільської породіллі була викрадена Нечистим 

для допомоги своїй дружині – відьмі. Чорт заплатив їй 

за це жаринами, які перетворилася у її поділлі на золоті 

монети. Але диявол захотів поміняти свою дитину-

потвору на дитину сільської жінки, у якої до того 

побувала повитуха. Моша змогла цьому завадити, тому 

після кожного народження вона не повинна вертатися 

додому з пустими руками. 

Повитуха також визначає майбутню долю дитини. 
Оригінальний текст, якій додається, оповідає яким 

чином вона відводить від новонародженого малюка 

страшну долю, коли він народжується “в сорочці”, а 

також описує всю процедуру купання дитини. 

Авторка розкриває роль повитухи – хресної мамки. 

Іноді при хворобі малюка вона його хрестила негайно за 

своїм ритуалом, давала йому ім’я. Обряд називався “на 
ватрі вогню” (pe vatra focului). Або “продавала” його 

щоби врятувати від смерті. В додатковому тексті – 

обряд благословення дитини. 

Таким чином виглядає структура освітлення всіх 

етнографічних феноменів, які дають змогу дійти до суті 

міфологічної системи, основаної в переважній більшості 

на магічній практиці. 

Тритомник, завдячуючи старанням Жозефа Вассу, є 

гарно ілюстрований. 

Книга представляє інтерес для етнологів та 

істориків, для викладачів та студентів гуманітарних 
спеціальностей, для тих, хто цікавиться міфологією та 

магією, для широкого кола читачів. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2022,  № 1(33), P. 161-162       

      Пропонований посібник містить 

теоретичні відомості та практичні 

завдання, що покликані підвищити у 

майбутніх фахівців не філологічних 

спеціальностей здатність ефективно 
використовувати українську мову як 

державну в усній та письмовій формах 

для розв′язання комунікативних 

завдань у професійній сфері, вільно 

володіти фаховою термінологією та 

професійним дискурсом, сприймати, 

відтворювати, редагувати тексти 

наукового та офіційно-ділового стилів, 

виробити вміння укладати 

найпоширеніші документи, 

дотримуватися етики ділового 
спілкування, поповнити словниковий 

запас, поліпшити комунікативну  

культуру, оволодіти мовними та 

мовленнєвими компетенціями у 

професійному становленні. 

      Українська мова постійно 

розвивається та збагачується. Для 

формування менталітету, ділового 

іміджу сучасного українського фахівця 

важливу роль відіграє мова.  

      Навчальна дисципліна “Українська 
мова за професійним спрямуванням” є 

одним з основних  курсів, що закладає 

надійне підґрунтя для мовної  

підготовки майбутніх фахівців певної 

галузі.  

       Підготовлений  М. В. Філіпчук, 

Н. М. Попович, Г. І. Онуфрійчук 

навчальний посібник для студентів 

спеціальностей “Інформатика”, 

“Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна 

інженерія”, “Кібербезпека” 
“Математика”, “Середня освіта 

mailto:larisa3110@ukr.net
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(математика)”, “Системний аналіз” цілком відповідає 

навчальній програмі та сучасним запитам до підготовки 

фахівців у цих галузях. Матеріали посібника 

сприятимуть формуванню інтелектуально та духовно 

багатої мовної особистості, яка вільно володіє 
виражальними засобами сучасної української 

літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в 

усіх видах мовленнєвої діяльності, відзначається 

готовністю до подальшого професійно-орієнтованого 

навчання. 

Автори посібника на матеріалі різноманітних 

фахових текстів створили систему вправ для цілісної 

мовної підготовки випускників зазначених 

спеціальностей, спрямованої на розв’язання комплексу 

завдань для розвитку сучасної, конкурентноздатної на 

ринку праці особистості, зокрема: формування 
усвідомленого ставлення до української мови як 

інтелектуальної, духовної, моральної і культурної 

цінності (тема “Суспільне значення української мови, її 

правовий статус”); поглиблення знань про 

функціонально-стилістичну систему української мови, 

вміння працювати з різними видами текстів, у тому 

числі й з мовними формами різних жанрів, стилів і 

підстилів (тема “Стилі сучасної української літературної 

мови”); формування мовних компетенцій, практичних 

навичок володіння культурою мови, дотримання в 

усних і письмових висловлюваннях орфоепічних, 
орфографічних, лексичних, морфологічних, 

стилістичних, пунктуаційних норм, уміння 

користуватися лінгвістичними словниками, вміння 

використовувати набуті знання у роботі з мовним 

матеріалом (теми “Лексичні та стилістичні норми 

сучасної української літературної мови”, “Морфологічні 

норми сучасної української  літературної мови”, 

“Синтаксичні норми сучасної української літературної 

мови”); формування дослідницької компетенції, 

удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи з 

науковим текстом, різноманітними джерелами наукової 
інформації, зокрема електронної, розвиток умінь 

інформаційної переробки тексту (тема “Культура 

писемного мовлення”); розвиток умінь і навичок 

переконливо викладати свої думки, дискутувати, 

використовуючи різні способи аргументації, вести 

діалог із співрозмовниками, дотримуючись правил 

мовленнєвого етикету (тема “Культура усного 

мовлення”); вміння створити та відредагувати сучасний 

документ (тема “Сучасний документ: норми, правила, 

варіанти”). 

У посібнику автори пропонують цікаві завдання на 
мовне вправляння, завдання дослідницько-пошукового 

характеру, спрямовані на розвиток комунікативно-

мовленнєвих умінь, корекцію та редагування текстів, 

моделювання ситуацій. Вдалим є добір текстів (з 

математичною термінологією) для самостійного 

редагування: студент самостійно має застосовувати 

засвоєні знання на практиці. 

Рецензована праця відзначається чіткою та 

логічною структурою, ретельно виважене й продумане 

співвідношення завдань різного характеру, спрямованих 

на вироблення у майбутніх фахівців свідомого й 

активного володіння усіма засобами української мови, 

необхідними для сучасного спеціаліста у цій галузі.   

Навчальний посібник “Українська мова за 

професійним спрямуванням” для студентів  

спеціальностей “Інформатика”, “Комп’ютерні науки”, 
“Комп’ютерна інженерія”, “Кібербезпека”, 

“Математика”, “Середня освіта (математика)”, 

“Системний аналіз”, який уклали кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри історії та культури української 

мови ЧНУ Філіпчук М.В., кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри історії та культури української мови 

ЧНУ Попович Н.М., кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та культури 

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного авіаційного університету 

Онуфрійчук Г.І. цілком відповідає сучасним науковим 
та методичним вимогам до викладання цієї дисципліни і 

може бути використаний у навчальному процесі. 

 
Larisa Shutak. Review of the textbook: Filipchuk M.V., 

Popovych N.M., Onufriychuk G.I. Ukrainian language for 

professional purposes (for students majoring in “Informatics”, 

“Computer science”, “Computer engineering”, 

“Cybersecurity”, “Mathematics”, “Secondary education 

(Mathematics)”, “System analysis”), Chernivtsi: CHNU named 

after Yu. Fedkovich, 2021, 168 p. The proposed manual contains 

theoretical information and practical tasks designed to increase the 

ability of future specialists in non-philological specialties to 

effectively use the Ukrainian language as the state language orally 

and in writing; to solve communicative tasks in the professional 

sphere; to own professional terminology and professional discourse 

fluently; to understand, to reproduce, to edit texts of scientific and 

official-business styles; to develop the ability of compiling the 

most common documents; to improve communication culture; to 

master language and speech competencies in professional 

development. 

 
Шутак Лариса – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 

державного медичного університету, автор близько 160 

праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного 

характеру, з яких 1 монографія, 5 розділів до двох 

колективних монографіях, 7 навчальних та навчально-

методичних посібників з грифом МОН та МОЗ України, 1 

національний підручник. Коло наукових інтересів: 

категоріальна граматика української мови, порівняльне 

мовознавство, українська медична термінологія, 

лінгвопсихологія, українознавство в системі вищої освіти. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

(Requirements for the articles) 

 

 
 

Рукописи для публікації у журналі приймаються в електронному 
варіанті. Матеріали не повинні перевищувати 16 стор. формату А-4, 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і 

нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 – 30.000 друк. 
знаків без резюме та ключових слів). Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, англійською та французькою 

мовами. 
1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний 

прямий) – тільки для українських авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та англійською 
мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання, посада, місце 

роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про 

кожного подаються окремими рядками; 
Назва статті українською та англійською мовами. 

3. Анотація та резюме:  

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків з пробілами; 
ключові слова – 5-10. Резюме англійською мовою –  1800 знаків 

/ 1 сторінка (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст резюме); 

ключові слова – 5-10.  

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 4.2 аналіз 
останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується 

стаття; 4.3 формулювання мети статті; 4.4 виклад основного матеріалу 
дослідження; 4.5 висновки та перспективи подальших досліджень; 4.6 

список літератури (11 кегль); 4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії;  

Останній підпункт не є обов’язковим.  
Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів 

(jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати 
якісні оригінали).  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. Основний 

кегль таблиці 11, заголовок 12. 
5. Посилання в тексті подаються в кінці сторінки, нумеруються 

поступово, відповідно до порядку їх цитування в тексті. Посилання 

транслітеруються за допомогою спеціальних програм. Наприклад: 
 http://ukrlit.org/transliteratsiia.   

Посилання оформляються згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 

“Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання” (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-

2015.pdf) та MLA Style оформлення бібліографічних посилань, 

розроблений Асоціацією сучасних мов Америки 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 
Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища авторів і назви 

джерел-посилань подаються транслітерацією кирилиці. 

Транслітеровані назви статей подаються у лапках, а в квадратних 
дужках подається назва статті, перекладена на англійську мову. Назва 

джерела посилання - періодичного видання, подається курсивом, а 

потім також подається англійською мовою в квадратних дужках. 
Назви джерел посилань – книжкових видань теж перекладаються 

англійською мовою та подаються у квадратних дужках. Всі області 

бібліографічних зон відділяються комами. Приклади:  

Періодичне видання: 
1 Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri 

suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” [History and Prospects of the 
Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya 

suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine],  2014, Vol. 1 (1), P. 7–18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-bdmu 

Монографія: 
1 Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu kalendari 

skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny [Agrarian Customs and 

Traditions in the National Calendar of Eastern Roman Population of 
Bukovina], Chernivtsi 2010, 304 p. 

6. Всі автори подають підписану авторську довідку - 
http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. У кінці статті потрібно подати „Дані про автора” українською та 
англійською мовами (до 800 друк. знаків).  

 

The manuscripts for publishing in journal must be given in electronic 
version. The materials for the publication must not exceed 16 A-4 size 

pages in 14 points Times New Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 

2cm, left – 3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from resume 
and key words). Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to the left – only 
for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: the author’s 

last name, first name, scientific degree, academic status, position, 
workplace (no abbreviations); if there are several authors of the paper, 

information about them should be given in different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 
3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including quadrates; 5-10 of 

key terms. Resume in English – 1800 symbols / up to 1 page (the topic of 
the article, surnames and initials of its authors, summary text); 5-10 of key 

terms.  

4. Summary text should have the following elements: 

4.1 general statement of the problem and its connection with important 

scientific or practical aims;4.2 analysis of the latest researches and 

publications, singling out of previously unsolved parts of the general 
problem, which are the focal point of the article; 4.3 statement of the aim of 

the article; 

4.4 laying out of the main research material; 4.5 conclusions of the 
research and perspectives of further studies in this area; 4.6 bibliography 

(11 point); 4.7 maps, schemes, tables, photographs. 

Pictures and graphics in the article should be of one of the following 
formats (jpeg, bmp, tif) raster at no less than 300 dpi (high quality original 

materials should be submitted).  
Tables are to be submitted as separate objects in Word format. Main 

table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of every page of the article, should 
be numbered gradually, according to their citing order in the text. Link 

transliterated with special programs. 

Example: http://translit.kh.ua/?lat&passport 
Please present the list of references in accordance with requirements of 

the DSTU 8302:2015 “Bibliographic Reference. General principles and 

rules of composition” and the MLA Style method of citation, developed by 
the Association of American Modern Languages 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Please present references in Latin letters. To this end, the authors’ last 
names and names of journals or literary sources should be transliterated 

from Cyrillic script titles of articles submitted in English in square brackets. 

Transliterated titles of articles must be given in parentheses, and brackets 
fed title, translated into English. Name Attribution - periodical served in 

italics, also served in English in brackets. Names of book editions also 

should be translated into English and presented in square brackets. All areas 
bibliographic zones should be separated by commas. Example: 

Periodical: 
1 Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri 

suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” [History and Prospects of the 

Department of Social Sciences and Ukrainian Studies],  Aktual'ni pitannya 

suspil'nih nauk ta istorii medycyny  [Сurrent Issues  of Social Studies and 
History of Medicine], 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-bdmu 

Monography: 
1 Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu kalendari 

skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny [Agrarian Customs and 

Traditions in the National Calendar of Eastern Roman Population of 

Bukovina], Chernivtsi 2010, 304 p. 

6. All authors submit a certificate signed by the author - 

http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  
7. At the end of the article you must submit “Information about the 

author” (up to 800 characters).  
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