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Марта Максимюк. Стилистика имен собственных “ономастической периферии” украинского 

постмодернистского текста (на материале романа В. Кожелянко “Дефиляда в Москве”). Цель исследования ‒ 

рассмотреть стилистику имен собственных “ономастической периферии” в украинском постмодернистском тексте. В 

статье использованы такие методы исследования: индукции, дедукции, описательный, контекстуально-

интерпретационный и компонентный анализ. Научная новизна. В современном языкознании еще недостаточно 

изучены потенциальные возможности имен собственных прозаических текстов известных украинских писателей. 

Поэтому, по нашему мнению, изучение имен собственных в художественных текстах требует особого внимания, а 

основательный анализ литературно-художественных антропонимов, топонимов и других классов онимов, 

использованных в произведениях современных украинских писателей, открывает возможности для дальнейших 

обобщений в области соответствующей лингвостилистической проблематики. Выводы. Онимное пространство романа 

В. Кожелянко засвидетельствовано не только антропонимией и топонимией, но и проприальными единицами 

онимной периферии. Онимная периферия постмодернистского текста широко представлена не только количественно, 

но и качественно, является органическим элементом текста романа, выполняя, кроме имманентной номинативной, 

характеристическую, дейктическую функции, становится элементом языковой игры писателя, идеально “вписываясь” 

ироничностью, пародированием, аллюзиями в эстетику произведения.  

Ключевые слова: имя собственное, ономастическое пространство, функции имен собственных, оним, 

ономастическая периферия, художественный текст.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У художньому тексті власні назви є тими 

стилетвірними елементами, за допомогою яких 

зберігаються і передаються традиції, історія та культура  
певного народу й цивілізації загалом, а також завдяки 

онімам відбувається трансляція авторського бачення 

конкретних локацій, осіб тощо і їхнє місце в розгортанні 

описуваних подій. З огляду на це, вивчення 

закономірностей функціонування власних назв у творах 

різних жанрів уможливлює розуміння природи 

мовотворчості, що знаходить своє відображення в 

системі образів, створених автором на основі свого 

комунікативно-когнітивного досвіду.  

У сучасному мовознавстві ще недостатньо вивчено 

потенційні можливості літературно-художніх онімів 
прозових текстів відомих українських письменників. 

Актуальність наукового дослідження: вивчення 

власних назв у художніх текстах потребує особливої 

уваги, а ґрунтовний аналіз літературно-художніх 

антропонімів, топонімів та інших класів онімів, 

використаних у творах сучасних українських 

письменників відкриває можливості для подальших 

узагальнень у царині відповідної лінгвостилістичної 

проблематики. Дослідження функціонально-

стилістичних особливостей власних назв у художніх 

текстах сучасних українських письменників є однією з 

важливих проблем ономастики як розділу мовознавства.  
В українській літературній ономастиці є вже значна 

кількість праць, присвячених дослідженню 

функціонально-стилістичних особливостей літератур- 

них онімів творів українських письменників, що 

знайшло відображення в дисертаційних роботах та 

величезній кількості наукових статей (Е. Боєва,  

Н. Бербер, Т. Гриценко, Л. Зеленко, Л. Кричун,  

О. Лавер, Н. Лісняк, Г. Лукаш, М. Максимюк, 

Л. Масенко, М. Мельник, С. Панцьо, Л. Сколоздра,  

І. Скорук, А. Соколова, Г. Шотова-Ніколенко та ін.). У 

працях дослідників є чимало цікавих думок, суджень, 
пропозицій1. Детальний комплексний аналіз літературно

-художньої онімії творів конкретного письменника 

дозволяє виявити індивідуально-стильові особливості 

творення власних назв персонажів й окреслити 

інтегральні та диференційні тенденції в розвитку 

літературно-художньої онімії, зумовлені естетичними та 

іншими екстралінгвальними чинниками. Проте власні 

1 Vehesh Anastasiia. Problemy ukrainskoi literaturno-khudozhnoi antroponimiky. Metodychnyi posibnyk dlia studentiv 5–6 kursiv 

filolohichnoho fakultetu [Problems of Ukrainian literary and artistic anthroponymy. Methodical manual for students of 5 -6 courses of the 

Faculty of Philology], Uzhhorod, 2021, P. 4 [in Ukrainian].  

mailto:maksymjuk@ukr.net
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назви творів багатьох сучасних авторів досі залишаються 

спорадично вивченим явищем. Мета нашої роботи – 

дослідити стилістику власних назв “онімної периферії” 

українського постмодерністського тексту (на матеріалі 

роману Василя Кожелянка “Дефіляда в Москві”). Наукова 
новизна полягає в тому, що дослідження стилістики 

власних назв “онімної периферії” українського 

постмодерністського тексту (на матеріалі роману Василя 

Кожелянка “Дефіляда в Москві”) проводиться вперше. 

Виклад основного матеріалу. Онімний простір – це 

сукупність власних назв усіх типів, які вживаються певним 

народом у певний час на конкретній території2. Отже, 

поняття онімного простору включає не тільки 

антропонімію й топонімію, а й інші розряди власних назв. 

Звичайно, перші два види власних назв мають найширше 

використання в художніх творах.  
Роман В. Кожелянка “Дефіляда в Москві” належить 

до жанру “альтернативна історія”. За структурою цей твір 

– колаж із різних текстів. Поєднання різностильових 

частин у його межах значно збільшує загальну кількість 

онімів і частоту їх використання. Онімний простір роману 

В. Кожелянка засвідчений широко не тільки 

антропонімією й топонімією, а й пропріальними 

одиницями онімної периферії. У творі використано 324 

власні назви для називання 264 реалій у 527 ономавжитках. 

До онімної периферії роману В. Кожелянка “Дефіляда в 

Москві” належать ергоніми, фірмоніми, хрононіми, 
теоніми, міфоніми, астроніми, геортоніми, гемероніми, 

бібліоніми.  

Власні назви, які традиційно вчені відносять до 

онімної периферії, відіграють у тексті важливу роль як 

стилістично навантажені одиниці та важливі засоби 

текстотворення, входять, як, зрештою, і всі класи власних 

назв, до числа засобів, які творять авторський ідіостиль. 

Ергоніми (розряд оніма, ВН ділового об’єднання 

людей3 представлені у романі доволі широко. До цього 

розряду онімів належать такі власні назви: Українське 

Військо, Антикомінтернівський блок, ОУН, Центральна 
Рада, Служба безпеки України, РОА, Комінтерн, Червона 

Армія та ін. Серед ергонімії роману фіксуємо оніми, 

запозичені з реальної онімії та авторські оказіоналізми-

новотвори. Ергоніми, запозичені з реального 

ономастикону, це такі, як Антикомінтернівський блок, 

ОУН, Центральна Рада, Комінтерн, Червона Армія тощо, 

у В. Кожелянка вони здебільшого отримують додаткове 

тлумачення. Так, Антикомінтернівський пакт (блок), за 

УРЕС, “договір, укладений 25.ХІ.1932 між фашистською 

Германією та мілітаристською Японією. Був напрямлений 

проти Комінтерну, демократичних сил світу”, і 
“проголошував метою держав-учасниць встановлення 

світового панування”, він “офіційно оформив агресивний 

блок фашистських держав та їх сателітів”4. У романі 

В. Кожелянка до Антикомінтернівського блоку входять 

такі держави, як Німеччина, Японія, Італія, Іспанія, 

Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина і, окрім них, 

Україна та закавказькі республіки Грузія, Вірменія, 

Азербайджан (хоча відомо, що в дійсності було не зовсім 

так). Усі інші країни підкорені (за романом В. Кожелянка) 

Німеччиною або зберігають нейтралітет, і “таким чином, 
на початку 1941-го року Антикомінтернівському блоку 

протистояв лише СССР, з яким у Німеччини був гарний 

мирний договір, і – десь за морем – США”5. 

Ергонімом Комінтерн називалася “міжнародна 

організація, що об’єднувала в 1919-43 всі компартії світу й 

керувала міжнародним комуністичним рухом”6, вона була 

розпущена за рішенням Президії 15.V.19437. У тексті 

роману В. Кожелянка Комінтерн перестає існувати 

раніше, причина – розгром СРСР: “Провалились 

розрахунки верховодів сталінської Росії на світове 

комуністичне панування. На кінець жовтня 1941 року 
Комінтерн припинив своє існування”8. Отже, обидва оніми 

(та їх енциклопедичне значення) в “альтернативній історії” 

В. Кожелянка відрізняються від реальної ономастики, це 

зумовлено розвитком сюжету роману, авторським 

обігруванням історичного матеріалу. 

Ергонімом Червона Армія у тексті роману позначено 

армію Радянського Союзу. Українська ж армія носить 

назву Українське Військо, до його складу входять різні 

частини, зокрема Південно-Східна група українських 

військ, 4-а Запорізька Гайдамацька дивізія (“8 жовтня 

першою з союзницьких частин у Москву увійшла 4-а 
Запорізька Гайдамацька дивізія Українського Війська”)9. 

Україна, за романом В. Кожелянка, має Військово-морські 

(Чорноморський флот) та Військово-повітряні сили. Два 

останні оніми створено В. Кожелянком за зразками 

реальних. Уважний читач у колажуванні наведених 

ергонімів (радянські + національні) одразу зауважить 

постмодерністську манеру автора сатирично зображувати 

реалії сьогодення. 

Під час війни “вічною славою вкрили себе герої-

націоналісти підпільної організації “Молода 

гвардія” (виділення наше. – М.М.), яка була створена 
“організацією ОУН у ще не звільненому від комуністів 

Краснодоні”10. Безстрашними названі в тексті роману й 

члени націоналістичної організації “Синьо-жовта 

іскра”11. Цей онім, вжитий В. Кожелянком у романі, 

перегукується з назвою радянської підпільної організації, 

лише компонент синьо-жовта прочитується як пародія чи 

обігрування прикметника красная. Колір стає показником 

української національної символіки. 

Онімом Центральна Рада у тексті роману названо 

“вищий законодавчий орган”12. Використовуючи цю власну 

назву, В. Кожелянко, мабуть, наголошує на неперервності 
прагнення українського народу до державотворення 

(згадаймо: орган влади під такою назвою існував у часи 

національно-визвольної боротьби початку ХХ ст.). 

У XVIII розділі “Нота”, який є зверненням 

Міністерства закордонних справ України до Міністра 

2 Podolskaia N. V. Slovar russkoi onomastycheskoi termynolohyy [Dictionary of Russian onomastic terminology], 2-e yzd., pererab. y dop., 

Moskva: Nauka, 1988, P. 45 [in Russian]. 
3 Ibidem, P. 151. 
4 Ukraynskyi sovetskyi entsyklopedycheskyi slovar. V 3-kh t. [Ukrainian Soviet Encyclopedic Dictionary], V. 1, T. 2, Kyiv, 1988, P. 82  

[in Russian]. 
5 Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely [Defilade. Novel, short stories], Lviv: Kalvariia, 2001, P. 33 [in Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 111. 
7 Ukraynskyi sovetskyi entsyklopedycheskyi slovar…, op. cit., P. 111. 
8 Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely…, op. cit., P. 49. 
9 Ibidem, P. 48. 
10 Ibidem, P. 49. 
11 Ibidem, P. 50. 
12 Ibidem, P. 91. 
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“закордонних справ Московського царства (Росийської 

держави)”13, фіксуємо низку ергонімів, деякі з них подані 

у вигляді відомих абревіатур, але “розшифровані” інакше.  

Звичайно, такі абревіатури, як МЗС України та МЗС 

Царства цілком зрозумілі – йдеться про Міністерство 
закордонних справ. Але, окрім них, фіксуємо ще такі власні 

назви-абревіатури: ОКУВР (“обмежений контингент 

Українського Війська в Росиї”14), РНСО (“росийська 

народна самооборона”), РОА (“Руска освободітєльна 

армія”15). Окремо варто розглянути власні назви КГБ та 

СБУ. Абревіатурою КГБ у цьому розділі роману позначено 

“Колегіум громадянської безпеки”, його функції, за текстом 

роману, очевидно, схожі на функції сумнозвісного КГБ 

(Комитет Государственной Безопасности) часів 

Радянського Союзу: “в усі осередки … вкорінити 

спеціяльно вишколених і добре навчених агентів КГБ 
(Колегіуму громадянської безпеки), які би зсередини 

розкладали і розколювали” їх, “взяти на облік КГБ усі 

засоби множильної техніки”16 тощо.  

Абревіатурою СБУ в цьому розділі позначається 

Служба братерства України. Ця СБУ – організація на 

кшталт таємної поліції: “КГБ Царства щільно 

координувати свої дії з СБУ (Службою братерства 

України)”, і далі – те ж “…щільно кординувати свої дії з 

резидентурою СБУ в Москві”17.  

Що ж стосується РОА (Руской освободітєльной 

армії), її “прототипом” була Русская освободительная 
армия: РОА “боролась на два фронти – проти Сталіна і 

проти Гітлера”18.  

Пародіюванню-обігруванню піддані в тексті цього 

розділу роману й такі оніми-абревіатури, як РАПЦ, УПЦ, 

оніми Московська Патріярхія, Єдина Помісна Руська 

Православна Церква (Київський Патріярхат). 

В. Кожелянко пародійно описує релігійну ситуацію в 

Україні. Щоправда, узято начебто реальні назви, але заміна 

в них бодай одного з елементів все “перевертає” з “ніг на 

голову”: у романі автор пише, що “серед окремих 

представників кліру Єдиної Помісної Руської Православної 
Церкви (Київський Патріярхат), а також … атеїстично 

налаштованих парафіян”19 ширяться розмови “про 

можливість виходу парафій РПЦ на терені Царства з 

канонічного підпорядкування Київському Патріярхату й 

утворення РАПЦ (Росийської автокефальної православної 

церкви) з канонічним підляганням Вселенському 

(Константинопільському) Патріярхови, а паче того – 

утворення Московської Патріярхії”20. У цих рядках – 

іронічний опис подій українського суспільства, іронію 

автора значно підсилюють використані (створені) ним 

власні назви, які позначають події начебто в російському 
суспільстві. Зауважимо, що тут власна назва Патріярхат 

оформлена не за правилами чинного правопису (мало би 

бути Патріархат), таке оформлення дає В. Кожелянкові 

можливість залучати навіть орфографію до мовного 

обігрування.  

Фіксуємо у тексті роману й використання ергонімів, 

запозичених з реальної онімії: КПСС, НКВД, КП(б)У. 

Показово, що абревіатури, які “прийшли” з російської 

мови, не перекладені українською. 
У романі В. Кожелянка засвідчено й фалероніми. 

Фалеронім – ВН будь-якого ордена, медалі21. Узагалі-то 

цей вид онімів належить радше до реальної, а не 

літературно-художньої онімії. Але в постмодерністському 

тексті В. Кожелянка вони стають елементом мовної гри, 

мовотворчості письменника. У романі  використано 15 

фалеронімів. Так, “для відзначення найбільш зухвалих 

героїв Центральна Рада встановила адекватну відзнаку – 

срібну восьмигранну медаль на червоно-чорній стрічці 

“Ніч Залізняка”22. Цієї нагороди удостоювались лише 

герої, “вибрані з вибраних”, зокрема головний герой 
роману Дмитро Левицький: “На Дмитрових грудях 

блищало диво рідкісне із рідкісних – … срібна 

восьмигранна медаль “Ніч Залізняка”23. У назві цієї медалі 

використаний антропонім – ім’я історичної особи Максима 

Залізняка, який був керівником повстання, певно, таким 

називанням цієї медалі автор підкреслює (можливо, навіть 

не маючи, власне, попередньо такої настанови) одвічний 

героїзм українських воїнів.  

Для відзначення менш вагомих подвигів 

В. Кожелянко встановлює систему “хрестів трьох 

ступенів: бронзовий, срібний, золотий”: Козацький Хрест, 
Гетьманський Хрест та Княжий Хрест. У цих назвах 

спостерігаємо градацію відповідно до призначення 

нагороди: так, “Козацький Хрест – для шеренгових 

(рядових) вояків та підстаршин (унтерофіцерів), 

Гетьманський Хрест – для старшин (офіцерів) та 

Княжий Хрест – для генеральної старшини (власне 

генералів)”. Те ж стосується і назв таких нагород, як 

“медаль “Малиновий Хрест” (для солдатів), орден “Богдан 

Хмельницький” (для офіцерів) та орден “Князь 

Святослав” (для генералів)”24. У назвах останніх двох 

орденів вжито антропоніми Богдан Хмельницький та князь 
Святослав, їх носії – історичні особи, відомі своїми 

воєнними успіхами. Назва ордену Богдана Хмельницького 

запозичена з реальної фалеронімії, така нагорода існувала і 

в часи Радянського Союзу, існує і зараз, в незалежній 

Україні.  

Окрім того, В. Кожелянко встановлює окремі 

нагороди для моряків (“для моряків було впроваджено 

медаль “Синій Хрест” та орден “Князь Олег”25) і для 

“літунів” (медаль “Блакитний Хрест” і орден “Архангел 

Гавриїл”). У назвах цих нагород автор дотримується свого 

“правила” – називає їх Хрестами, а кольори – синій і 
блакитний – певно, повинні асоціюватися з морем і небом, 

хоча у свідомості українського читача їхні кольори 

однозначно корелюють з кольорами національного 

прапора. Що ж стосується ордена “Князь Олег”, то тут 

13 Ibidem, P. 118. 
14 Ibidem, P. 120. 
15 Ibidem, P. 121. 
16 Ibidem, P. 123. 
17 Ibidem, P. 123. 
18 Ibidem, P. 121. 
19 Ibidem, P. 120. 
20 Ibidem, P. 121. 
21 Podolskaia N. V. Slovar russkoi onomastycheskoi termynolohyy…, op. cit., P. 140. 
22Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely…, op. cit., P. 93. 
23 Ibidem, P. 13. 
24 Ibidem, P. 93. 
25  Ibidem, P. 93. 
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асоціація цілком прозора: як відомо з історії, князь Олег 

уславився своїми морськими походами. Щодо архангела 

Гавриїла, то з Біблії відомо, що цей архангел був 

посланцем Бога, очевидно, тут маємо побажання автора 

українським льотчикам літати, як цей біблійний персонаж, 
хоча й не відкидаємо гротескового підтексту. У новітній 

Україні надмірне захоплення (часом як у СРСР часів 

Л. Брєжнєва) нагородами, вручення різноманітних орденів 

та медалей ледь не кожному, хто зумів якимось чином 

виявити себе перед владою, стає вже об’єктом сатири, а 

нагороди втрачають своє первинне значення, вони 

сьогодні не завжди є ознакою мужності, доблесті, 

відданості своїй Вітчизні їхніх власників.  

В. Кожелянко пише і про найвищу нагороду: 

“Найвищою державною нагородою України було 

проголошено “Орден Святого Андрія 
Первозванного” (золотий хрест з тризубом у центрі, 

одягався на шию)”26. Андрій Первозванний – покровитель 

Києва, України, напевно, саме тому його іменем названо 

найвищу нагороду.  

Фірмонімія в тексті роману представлена десятьма 

онімами. Серед них назви ресторанів – чернівецького 

“Прут” (найвишуканіший ресторан Чернівців27) та 

московського “Метрополь”. Фірмонім “Прут” можна 

було б потрактувати як запозичення з реальної фірмонімії, 

коли б не було в сучасних Чернівцях ресторанів з 

“вишуканішими річковими” назвами: “Черемош”, 
“Дністер”. На їхньому тлі ця назва виглядає 

“провінційною”, і називання В. Кожелянком такою назвою 

“найвишуканішого ресторану” сприяє сатиричному 

сприйняттю описуваних подій. Щодо московського 

“Метрополю”, то письменник лише влучно використовує 

конотації реальної назви: фешенебельність, вишуканість, 

обмежений доступ. 

Фірмонім “Milano” – назва чернівецького магазину, 

що знаходиться, за В. Кожелянком, “на вулиці гетьмана 

Івана Виговського”28 (назва вулиці і назва магазину – 

вигадані, дисгармонія імені видатного українця та 
іншомовного фірмоніма створює сатиричний ефект). Ще 

два іншомовні фірмоніми “Kaiser” та “К. Діор” називають 

фірми, що виготовляють взуття: “ …за час комуністичного 

звіринця мої, ще в Парижі куплені, вишневі півчеревики 

фірми “К. Діор”, добре стоптались, і лише тепер я без 

особливих зусиль справив собі високогатункові, гарної 

дорогої шкіри мешти фірми “Kaiser”29. Використання 

В. Кожелянком іншомовної фірмонімії передає, мабуть, 

його прагнення довести, що “тепер будь-який чернівецький 

магазин не поступається найвишуканішій крамниці Рима 

чи Мадріда”30; хоча ці слова, написані в 1995-97 роках, 
стосувались (за текстом роману) Чернівців повоєнних, 

цілком імовірно, що автор мав на увазі сучасність. Окрім 

того, вживання італійської та німецької власної назви є 

алюзією (натякає) на те, що ці держави виступають 

союзниками України по Антикомінтернівському пакту в 

романі В. Кожелянка. Окрім того, так В. Кожелянко, 

мабуть, висміює “претензійну” фірмонімотворчість 

сучасних чернівчан. 

Фіксуємо в романі ще один чернівецький фірмонім – 

“Савой”. Це назва “шинку” (“Казала, краще йти в 
“Савой”31). Нині бар з такою назвою розташований по 

вулиці Комарова, але його відкрито пізніше, у роки 

написання автором роману такої назви серед фірмонімії 

міста не було. 

Онім “Біля двох оленів” – назва “кнайпи …, де обідав 

обергрупенфюрер СС Мюллер”32 (розділ XVII “Сімнадцять 

миттєвостей зими”), тобто належить, за текстом роману, до 

берлінської фірмонімії. Установити, реальний чи 

вигаданий цей онім, нам не вдалося, але, оскільки він 

ужитий у розділі, який є, так би мовити, “алюзією 

навпаки”, пародією на серіал радянських часів, можна 
припустити, що ця власна назва є авторським 

оказіоналізмом. До берлінської фірмонімії в романі 

належить ще один онім – назва готелю “Ріц”: “Фон 

Левітскі приїхав у готель “Ріц”, замовив люкс…”33 (той же 

XVII розділ).  

До фірмонімії відносимо й назви видавництв, які ми 

зафіксували в тексті роману: “Київське видавництво 

“Українська школа”, де “у 1972 році … вийшло п’яте 

видання посібника для 9-10 класів “Історія України під 

редакцією професора Ф. Оленя”34 (розділ VII “Трохи 

історії”) та московське видавництво “Головешка” (пародія-
натяк на українське видавництво “Смолоскип”. – М. М.), у 

якому “вийшов друком роман якогось Дмітрія Налівайкова 

“Парад в Кієвє”, … в якому автор-борзописець все 

перевертає з ніг на голову”35. 

Очевидно, що фірмоніми в тексті не мають такого 

широкого використання, як інші урбаноніми, їх значно 

менше, проте за функціональним навантаженням вони не 

поступаються іншим класам власних назв, відіграють 

значну текстотвірну роль, стаючи, як і всі мовні одиниці 

під пером майстра, одним із засобів творення тканини 

постмодерністського тексту.  
У романі використано й низку бібліонімів (бібліонім – 

назва, заголовок будь-якого писемного твору36): “Майн 

Кампф”, “Історія України під редакцією професора 

Ф. Оленя”, “Як правильно писати листи”, “Дефіляда в 

Москві”, “Дума про невмирущого”, “Україна в огні”, 

“Повість полум’яних літ”, “Вир”. Останні чотири оніми – 

це назви творів українських письменників, ужито ці 

бібліоніми у ХІІІ розділі “Твір учня…”, їхня функція – 

номінативна; вони називають твори українських 

письменників (“Дума про невмирущого” – повість 

П. Загребельного, “Україна в огні” та “Повість полум’яних 
літ” – визначні твори О. Довженка про Другу світову 

війну, у “Вирі” Г. Тютюнника зображено життя українців у 

воєнний та повоєнний період). В. Кожелянко використовує 

назви творів, що є знаковими в українській літературі та 

українському суспільному житті, окрім того, ці власні 

26 Ibidem, P. 93. 
27 Ibidem, P. 62. 
28 Ibidem, P. 63. 
29 Ibidem, P. 62. 
30 Ibidem, P. 62. 
31 Ibidem, P. 18. 
32 Ibidem, P. 115. 
33 Ibidem, P. 113. 
34 Ibidem, P. 45. 
35 Ibidem, P. 122. 
36 Podolskaia N. V. Slovar russkoi onomastycheskoi termynolohyy…, op. cit., P. 42. 
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назви передають, певною мірою, смаки автора. 

Бібліонім “Дефіляда в Москві” названий серед 

зазначених вище бібліонімів невипадково: цей роман у 

“Творі учня…” названо історичним (“В історичному 

романі “Дефіляда в Москві” письменник зображує події 
Другої світової війни …”)37. Автор використовує цей онім, 

іронізуючи з ура-патріотизму, патетики “Твору учня…”. 

Естетика постмодерністського роману дає йому змогу 

іронізувати навіть з приводу тексту власного роману. 

Онім “Як правильно писати листи” – назва “дурної 

книжки”, з якої Генця (кохана дівчина головного героя 

Дмитра Левицького) “списала” початок листа (розділ ХІ 

“Епістолярно”). Ця назва “дурної книжки” – своєрідна 

пародія на силу-силенну книжок-підказок, рекомендацій у 

наш час. 

“Парад в Кієвє” – “роман якогось Дмітрія 
Налівайкова …, в якому автор-борзописець все перевертає 

з ніг на голову, блазенськи переписує історію, починаючи 

від 1941 року”38. Ця назва перегукується з назвою твору 

самого В. Кожелянка (“Дефіляда в Москві”) і натякає на 

мож-ливість іншої інтерпретації історичних подій, адже 

роман В. Кожелянка – “альтернативна історія”, 

альтернатив же може бути безліч. 

Фіксуємо в романі 5 гемеронімів (гемеронім – ВН 

періодичного видання39). З них три оніми – назви 

журналів: “Лєнінград”, “Звєзда” та “Аліменти”, два – 

назви газет: київської “Гул України”, яка, на думку 
Л. Белея, належить до дейктичних і розшифрована ним як 

“Голос України”40, та чернівецька “Дзигарок”, редактором 

якої був Лев Півень (“Коли прийшли червоні 

“визволителі”, вони 28 червня 1940 року відразу закрили 

газету, а головного редактора Лева Півня розстріляли”41. 

Назва цієї газети – “Дзиґарок” – на нашу думку, теж 

належить до дейктичних власних назв, вона є виразною 

алюзією на газету “Час” (дзигарок – діал. годинник42; 

головним редактором газети “Час” у 40-х роках був Лев 

Когут (у романі – Лев Півень, когут – діал. півень43), тобто 

вказівка на реальний прототип теж очевидна). Оніми 
“Лєнінград”, “Звєзда” – це назви журналів, відомих у 

радянський час і дуже популярних в роки перебудови, у 

них друкували напівзаборонені тоді твори. Назву 

“Аліменти” можна потрактувати як пародію на сучасні 

бібліоніми. В. Кожелянко, по суті, привертає увагу читачів 

до проблем еколінгвального стану системи українських 

пропріа, рівня мовної естетики сучасної власної назви.  

Хрононіми (хрононім – власна назва історично 

значущого відрізка часу44) у романі представлені такими 

власними назвами: Перша світова війна, Друга світова 

війна, Велика Визвольна війна, Золотий Рік Волі. 
Хрононіми Перша світова війна, Друга світова війна 

виконують номінативну й хронотопічну функції – 

позначають відрізки часу, які пізніше в історії названо 

Першою та Другою світовою війною. Їх уживання створює 

ілюзію реальності пропонованої альтернативної історії 

В. Кожелянка. 

Власна назва Золотий Рік Волі позначає період, коли 
“доблесна Червона Армія звільнили були наш край 

(Буковину. – М.М.) від боярсько-румунського ярма” (з 

листівки “недобитих п’ятиколонників п’ятикутної 

червоної зірки совєтського большевізму”45), про цей же рік 

у романі сказано й так: “Люди кажуть так: “За румунів 

було дуже тяжко, а що нам принесли ці більшовики за 

той чорний рік, то це кара Господня …”46, тобто оцінка 

одного й того ж періоду представлена різними 

персонажами.  

Використовує автор у тексті роману й геортоніми 

(геортонім – ВН будь-якого свята, пам’ятної дати47). 
Геортонім Покрова – назва християнського свята – у 

романі це “дата”, до якої головний герой Дмитро 

Левицький має “взяти” (тобто захопити в полон) 

Й. Сталіна: “До Покрови його треба взяти”. Цілком 

логічне таке використання додаткових смислових потенцій 

цієї власної назви, оскільки, як відомо, свято Покрови 

шанували запорожці, а також воїни УПА. 

Ще один геортонім – Звитяжна Дефіляда, Дефіляда – 

позначає подію, назва якої винесена у заголовок тексту 

роману: “… я прошу одного – бути учасником Звитяжної 

Дефіляди у Москві на Красній площі 7 листопада 1941-го 
року, – урочисто сказав Дмитро”48. Власна назва 

Дефіляда, винесена в заголовок роману (пізніше під такою 

назвою В. Кожелянко об’єднав цикл романів), утворена від 

дієслова дефілювати. За “Великим тлумачним словником 

української мови”, дефілювати – урочисто проходити (на 

параді, демонстрації)49. Отож, доонімна семантика назви, 

винесеної у заголовок, цілком прозора, і відображає подію, 

про яку власне й розповідає письменник – урочистий парад 

військ країн-переможців на Красній площі Москви. 

Геортонім Велика Перемога не позначає в романі 

якусь чітко визначену дату, етимологія цієї власної назви 
цілком прозора й зрозуміла – мається на увазі перемога у 

війні: “Вони (Дмитро Левицький і Генця. – М.М.) мріють 

про міцну, світлу, чесну українську родину, яку вони 

створять після Великої Перемоги”50.  

Фіксуємо в романі й геортонім-символ, 

загальновідомий для українців. Це назва Акт злуки, яка є 

назвою-символом відповідної історичної події, 

конотативний потенціал якої вміло використовує 

письменник. 

Власна назва Велика Конотопська битва називає 

подію XVII ст., яка “розставила певні геополітичні 
акценти на терені Східної Европи”51. Додавання 

прикметника велика до назви, запозиченої з реального 

37 Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely…, op.cit., P. 48. 
38 Ibidem, P. 122. 
39 Podolskaia N. V. Slovar russkoi onomastycheskoi termynolohyy…, op. cit., P. 46. 
40 Belei L. Nova ukrainska literaturno-khudozhnia antroponimiia: problemy teorii ta istorii [New Ukrainian literary and artistic anthroponymy: 

problems of theory and history], Uzhhorod, 2002, P. 31 [in Ukrainian]. 
41 Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely…, op. cit., P. 60. 
42 Slovnyk bukovynskykh hovirok [Dictionary of Bukovinian dialects], Za zah. red. N. V. Huivaniuk, Chernivtsi : Ruta, 2005, P. 93 [in Ukrainian]. 
43 Ibidem, P. 237. 
44 Podolskaia N. V. Slovar russkoi onomastycheskoi termynolohyy…, op. cit., P. 147. 
45 Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely…, op. cit., P. 73. 
46 Ibidem, P. 72. 
47 Podolskaia N. V. Slovar russkoi onomastycheskoi termynolohyy…, op. cit., P. 48. 
48 Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely..., op. cit., P. 78. 
49 Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod., dopov. ta CD) [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian lan-

guage], Uklad. i holov. red. T. V. Busel. K.; Irpin : VTF “Perun”, 2009, P. 68 [in Ukrainian]. 
50  Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely…op., cit., P. 88. 
51 Ibidem, P. 121. 
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ономастикону, цілком вписується у стилістику твору. 

Ще одна власна назва – велика Лютнева 

Демократична революція – іменує революцію, яка була 

здійснена “українськими полками у Петрограді 1917 

року”52. Зміна реальної назви, але така, що реальний 
прототип залишається впізнаваним, допомагає 

увиразнювати жанр твору – “альтернативна історія”. 

У власній назві День Незалежности закладено 

такий же зміст, як і тепер, лише святкують це свято в 

тексті роману 30 червня (ХХ розділ “День 

незалежності”). Цей онім і в романі В. Кожелянка 

позначає найбільше державне свято України.  

Отже, геортоніми використано в тексті роману на 

позначення як вигаданих автором дат, так і реальних 

історичних подій. Ці власні назви запозичено з реальної 

онімії В. Кожелянком, а також створені автором. Оніми 
цього класу, як і всі інші власні назви у тексті роману 

письменника, стилістично забарвлені, і, введенні у 

контекст, набувають додаткових конотативних сем, які 

потрібні авторові для розвитку сюжету, створення 

сатиричного ефекту, увиразнення жанрової специфіки 

тощо.  

Уживання міфонімів засвідчено в Х розділі роману 

“Зворотній бік Марса”. Автор використовує такі 

міфоніми, наприклад: Велика Долина Суму – 

міфотопонім, позначає “місце” дії: “На Великій Долині 

Суму зійшлися Коричневі та Червоні Балли і розпочали 
безкомпромісну битву”53. Власні назви Коричневі та 

Червоні Балли позначають міфічні (вигадані автором) 

сили: “Небо вигнулось у другий бік і ледь не торкалось 

голів воїнів Червоних і Коричневих Баллів, які 

безпробудно різались на полі...”54. Очевидно, без 

творення міфології у постмодерністському тексті не 

обійтися, тож В. Кожелянко творить міфологічний 

простір і тих, хто там існує.  

Теонімом Найвищий позначено в цьому розділі 

Бога, найвищу силу (“Не треба вживати ім’я 

Найвищого всує” – у романі використано недослівну 
цитату з Біблії).  

Власна назва Вища Ієрархія Сущого та Нижча 

Ієрархія Сущого виступають як назви двох протилежних 

сил, двох протилежних сутностей: “Ми сьогодні мусимо 

спрямувати цей астральний бій у русло, вигідне Вищій 

Ієрархії Сущого, і не допустити, аби цим скористалась 

Нижча Ієрархія такого ж Сущого”55. Онім Велика 

Астральна Битва можна віднести до міфохрононімів. 

Цією власною назвою позначено час, коли відбувається 

ця битва. Усі вищеназвані міфоніми використані 

автором з певною метою – вони допомагають творити 
“філософію” своєї “альтернативної” історії.  

Міфоніми В. Кожелянко використав для означення 

уявного астрального світу. Творення “нового”, 

відмінного світу, його “заселення” фантастичними 

істотами тощо теж належить до ознак постмодернізму 

як напрямку в літературі. 

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що власні 

назви, які відносять до онімної периферії (ергоніми, 

фірмоніми, хрононіми, теоніми, міфоніми, геортоніми, 

гемероніми, бібліоніми) у тексті роману В. Кожелянка 

“Дефіляда в Москві” виступають одним з показників 

авторського ідіостилю, стають поряд з іншими класами 

власних назв засобом текстотворення, ідеально 
“вписуючись” своєю іронічністю, алюзійністю та 

пародійністю в естетику постмодерністського твору, 

допомагають передати авторське світобачення та 

бачення автором тексту. 

 
Marta Maksymyuk. Stylistics of proper names of the 

“onomastic periphery” of the Ukrainian postmodern text 

(based on the novel “Defilade in Moscow” by V. Kozhelyanko)  
The purpose of the research is to examine the stylistics of 

proper names of the “onomastic periphery” in the Ukrainian 

postmodern text. Research methods - induction, deduction, 

descriptive, contextual-interpretive and component analysis.  

Scientific novelty. In modern linguistics, the potentialities of 

the names of proper prose texts of famous Ukrainian writers have 

not yet been sufficiently studied. Therefore, in our opinion, the 

study of proper names in literary texts requires special attention, 

and a thorough analysis of literary and artistic anthroponyms, 

toponyms and other classes of onyms used in the works of modern 

Ukrainian writers opens up opportunities for further generalizations 

in the field of relevant linguistic stylistic problems.  

The onym space of an artistic text is an integral structure that 

performs certain artistic tasks depending on the ideological, 

thematic and genre direction of the literary work. Proper names 

reflect the individual authorial style of writing, as well as 

individual artistic and linguistic picture of the world in general, 

implement the author's concept of worldview, contribute to the 

construction of artistic image. 

Conclusions. The onymic space of the novel by V. 

Kozhelyanko is attested not only by anthroponymy and toponymy, 

but also by the proprial units of the onymic periphery. The onimic 

periphery of the postmodern text is widely represented not only 

quantitatively, but also qualitatively, is an organic element of the 

text of the novel, performing, in addition to the immanent 

nominative, characteristic, deictic functions, it becomes an element 

of the writer's language game, ideally "fitting" with irony, parody, 

allusions into aesthetics works. 

Key words: proper name, onomastic space, functions of 

proper names, onim, onomastic periphery, literary text. 
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Антоний Моисей, Юлия Руснак. Диалектные особенности дневника-хроники “Война” И. Бажанского. 

Актуальность научного исследования обусловлена необходимостью анализа диалектных особенностей дневника-

хроники буковинского педагога и писателя И. Бажанского “Война”. Цель научной работы – проанализировать 

фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические диалектизмы дневника-хроники 

И. Бажанского “Война”. Новизна статьи в том, что впервые в украинском языкознании исследованы диалектные 

явления дневника-хроники “Война” И. Бажанского. Методы исследования. В качестве основных использованы 

общенаучные методы индукции и дедукции, лингвистические – описательный, структурный. Выводы. Фонетические и 

морфологические диалектизмы, зафиксированные в этом художественном тексте, отражают основные фонетико-

грамматические закономерности буковинских говоров. Словообразовательные диалектизмы, зарегистрированные в 

дневнике-хронике, в современных буковинских говорах устарели.  

Ключевые слова: дневник-хроника, Иван Бажанский, фонетические диалектизмы, лексические диалектизмы, 

словообразовательные диалектизмы, морфологические диалектизмы,  синтаксические диалектизмы, лингвистические 

особенности.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Твір буковинського письменника і 

педагога І. Бажанського “Війна” за жанровою 

характеристикою визнано як щоденник-хроніку. У 
тексті відтворено події Першої світової війни на теренах 

Буковини. Праця складається із 440 щоденних записів, 

розташованих у хронологічному порядку за роками (час 

у творі лінійний, незворотний). 

Перша світова війна – глобальний збройний 

конфлікт, що відбувався передовсім в Європі з 28 

липня 1914 року до 11 листопада 1918 року, в якому 

брало участь 38 держав із населенням 1,5 млрд 

мешканців. Під час Першої світової війни загинуло 

понад десять мільйонів солдатів і цивільних мешканців. 

Конфлікт мав вирішальний вплив на історію ХХ ст. 
Іван Бажанський – освічена людина, у 

щоденникових записах вражає не лише точність та 

детальність у змалюванні подій, але й глибина роздумів, 

осмислення дійсності. “Широку освітянську роботу 

талановитий педагог поєднував з плідною громадською 

і літературною працею. У буковинській періодиці 

з’являються його вірші, оповідання, публіцистичні 

статті, в яких порушувалися гострі соціальні та 

морально-етичні проблеми того часу”1. 

Автор – носій буковинського діалекту, його 

мовлення відображає основні фонетико-граматичні та 

лексичні особливості буковинських говірок. “Діалект – 

різновид національної мови, в якому у первісному 

вигляді збереглася чистота народних джерел, сяюча 

глибина народної мудрості, невичерпний досвід та 
оптимізм поколінь”2. Мова творів І. Бажанського цінна 

тим, що дає змогу  робити висновки щодо особливостей 

української мови початку ХХ ст. на території Буковини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Педагогічні,  літературні та мовознавчі аспекти творчої 

спадщини І. Бажанського аналізували М. Гнеп, 

В. Джуран, В. Заполовський, О. Іваницький3, І. Кщул, 

С. Масловська, В. Михайловський, О. Огуй4, О. Павлюк, 

Ф. Погребенник, О. Романець, І. Руснак, І. Червінська, 

В. Черкач, Л. Щербанюк.  

Актуальність наукової розвідки зумовлена 
потребою аналізу діалектних особливостей щоденника-

хроніки буковинського педагога та письменника 

І. Бажанського “Війна”. Дослідження мовних 

особливостей щоденника-хроніки потребує 

комплексного аналізу для здійснення ефективного 

комунікативного впливу на читача.  

Мета наукової роботи – проаналізувати 

фонетичні, лексичні, словотвірні, морфологічні та 

синтаксичні діалектизми щоденника-хроніки 

І. Бажанського “Війна”.  

1 Pysmennyky Bukovyny druhoi polovyny ХІХ – pershoi polovyny ХХ stolittia: Khrestomatiia [Writers of Bukovina of the second half of 

the XIX – first half of the XX century: Anthology], uporiad. B.I. Melnychuk, M.I. Iuriichuk, Chernivtsi: Prut, 2001, Р. 311 [in Ukrainian]. 
2 Huivaniuk N., Rusnak N., Rusnak Yu. Leksyka rodynnykh obriadiv u bukovynskykh hovirkakh: monohrafiia [Vocabulary of family 

rituals in Bukovinian dialects: monograph], Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 2015, P. 8 [in Ukrainian]. 
3 Ivanytskyi O. “Posmertna zghadka pro I. Bazhanskoho” [Posthumous mention of I. Bazhansky], Chas [Time], 1933, 2 chervnia [in 

Ukrainian]. 
4 Ohui O. “Neopublikovani shchodennyky Ivana Bazhanskoho yak nove dzherelo do istorii ta movy Bukovyny” [Unpublished diaries of 

Ivan Bazhansky as a new source for the history and language of Bukovina], Slovianski obrii [Slavic horizons],  Vyp. I, K.: NAN Ukrainy, 

2006,  P. 353–357 [in Ukrainian]. 

mailto:antoniimoisei@bsmu.edu.ua
mailto:yuliya.ru@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
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Методи дослідження. Як основні використано 

загальнонаукові методи індукції та дедукції, 

лінгвістичні – описовий, структурний. За допомогою 

описового методу узагальнено спостереження над 

фактичним матеріалом, Структурний метод дав змогу 
інвентаризувати та систематизувати мовні явища.   

Новизна наукової роботи полягає у тому, що 

вперше в українському мовознавстві досліджено 

діалектні явища щоденника-хроніки “Війна” 

І. Бажанського.  

Виклад основного матеріалу. У щоденнику-

хроніці І. Бажанського “Війна” передовсім привертають 

увагу діалектні одиниці. Як відомо, “підґрунтям 

літературної  мови є діалектна”5. 

Термін діалектизм в українському мовознавстві не 

має однозначної інтерпретації. Ми притримуємося 
визначення діалектизму  П.Ю. Гриценка. “Діалектизм – 

позанормативний елемент літературної мови, що має 

виражену діалектну віднесеність. Діалектизми 

віддзеркалюють процес адаптації літературною мовою 

територіально здиференційованих елементів діалектної 

мови чи регіональних варіантів літературної мови. 

Основними шляхами проникнення діалектизмів у 

літературну мову є мова художньої літератури, 

публіцистики, наукової літератури, усне мовлення, 

лексикографічні праці”6. 

 Класифікація діалектизмів ґрунтується на рівнях 
мовної системи. Виділяють фонетичні, словотвірні, 

лексичні, морфологічні та синтаксичні діалектизми. 

Фонетичні діалектизми – слова, що відрізняються 

від літературної мови звуковим складом7. Фонетичні 

діалектизми, зафіксовані у щоденнику-хроніці “Війна” 

І. Бажанського, відображають основні фонетичні 

закономірності буковинських говірок:  

-звук а реалізуеться звуком е: нещастє, зелізний; 

-звук и реалізується звуком е: оден, учетелька, 

греміт, тревати; 

- етимологічний звук і на початку слова 
реалізується голосним и: инчий, иней;  

-звук о реалізується звуком е: сегодня, єго; 

-звук у реалізується звуком о: опир, Ромунія; 

-сполука вй реалізується вл:  деревляний, муравлі;  

-відсутні сполуки губний+й: повязаний, пятниця 

(відсутність апострофа в написанні слів);  

- відсутні африкати на початку слова: зеркало; 

- дорсально-палатальні передньоязикові с,з: 

шклянка, желізниця; 

-звук с реалізується звуком ц (цекання): доці, 

звідци; 
-відсутні приставні звуки: остра, улій, рабунок, 

порабувати; 

- м’який приголосний л: кляса, капраль, телєграф, 

аероплян, патруля;  

- сполука хв реалізується звуком ф: филя; 

-звук ш реалізується сполукою чн: ручник; 

-напівсонорний в: бровнинг, павза, гавбиця, Тавб; 

- тверді приголосні р, л в середині слова: борба, 

тілко. 

  Ймовірно, впливом російської мови 

(москвофільських тенденцій) або ж німецької мови 

можна пояснити  фонетичний вияв слів:  трівога, 

салдат,  сопер, сітуація, трівати, мінута.  

 Словотвірні діалектизми – слова, що відрізняються 
від літературної мови морфемним складом (всі 

словотвірні діалектизми, крім слова зачати, в сучасних 

буковинських говірках застарілі):  припадок – випадок; 

припадково – випадково; будучність – майбутнє; 

виховатися – ховатися; властитель – власник; 

ушкодити – пошкодити; падолист – листопад; зранити 

– поранити; греміт – грім; дорожня – дорожнеча; 

намагати – вимагати; опал – опалення; осередний – 

серединний; вповідати – розповідати; розказати – 

наказати; стріл – постріл; тиче – патиччя; відки – 

звідки; зачати – почати; надтихнути – утихнути. 
Лексичні діалектизми - слова, що побутують на 

певній території і відрізняються від літературної мови. З

-поміж лексичних діалектизмів виокремлюють власне 

лексичні діалектизми і семантичні діалектизми. Власне 

лексичні діалектизми – слова,  які мають відповідники в 

літературній мові: алярм (нім.) – тривога; атентат 

(нім.) – замах тощо. Семантичні діалектизми – слова, які 

на певній території на відміну від літературної мови 

функціонують з іншим значенням: колія (заст.) – 

залізниця; дріт (заст.) – телеграф; доглянути (заст.) – 

побачити; відпирати – відкидати військовою силою; 
заказати – заборонити; опустити (заст.) – відступити. 

  До діалектної лексики можна застосувати ті ж 

характеристики, що і до лексики літературної мови, 

наприклад, застарілі слова належать до пасивного 

складу. Діалектна лексика класифікується за 

походженням. Проте її традиційно розглядають за 

сферами використання, виокремлюючи лексико-

тематичні або лексико-семантичні групи. 

 Лексичні діалектизми щоденника-хроніки “Війна” 

І. Бажанського аналізуємо за лексико-тематичними 

групами (далі ЛТГ), виокремлюючи передовсім ЛТГ 
військової справи (текст присвячений темі Першої 

світової війни), ЛТГ економічної сфери, абстрактні 

назви, номінації особи, назви одягу, номінації людей 

тощо. До кожної групи входять питомі українські слова 

і запозичені назви (в дужках подано джерело 

запозичення), входять слова активного та пасивного 

складу, останні мають позначку заст. 

Абстрактні поняття: алярм (нім.) – тривога; 

атентат (нім., заст.) – замах; гризота – клопіт, 

душевний неспокій; кериня – бруд, сміття; наюдження 

– підбурення; секатора – урізування в правах, 
переслідування, утиск; злидні, становисько (заст.) – 

відношення; фестони (нім., заст.) – народні гуляння, 

забава; ціха – риса; шварцерство (заст.) – контрабанда.  

Суспільні поняття: конскрипція (лат., заст.) – 

перепис населення; датки – внески; клака – безоплатна 

групова сільська  допомога.  

Природні об’єкти: фоса  - канава; гостинець – 

мощена дорога; дуча –яма; шанець (нім.) – окіп, яма; 

шутер (нім.) – гравій, дрібне каміння.  

5 Pitsyk O.V., Kovach V.V., Rusnak N.O., Rusnak Yu.M. Dialektolohichno-folklorni materialy hovirky s. Yuzhynets Kitsmanskoho raionu 

Chernivetskoi oblasti: nauk.-popul. vyd. [Dialectological and folklore materials of the Yuzhinets dialect of the Kitsmansky district of the 

Chernivtsi region: popular science publication], Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t, 2019, P. 6 [in Ukrainian]. 
6 Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: encyclopedia], redkol. V.M. Rusanivskyi, O.O. Taranenko, M.P.Ziabliuk ta in. 

[vyd. druhe, vypravlene i dopovnene], K.: Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” im. M.P. Bazhana, 2004, P. 146 [in Ukrainian]. 
7 Pitsyk O.V., Kovach V.V., Rusnak N.O., Rusnak Yu.M. Dialektolohichno-folklorni materialy hovirky s. Yuzhynets…, P. 9. 
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Господарські приміщення: пивниця – підвал; шопа 

(нім.) – підсобне приміщення. 

Громадські споруди∕ установи: колія (заст.) – 

залізниця; дріт (заст.) – телеграф; колійовий міст – 

залізничний міст; магазин (нім., заст.) – склад; склеп (пол.) 
– магазин; уряд податковий – фінансове управління; уряд 

(заст.) – органи управління.  

Конкретні предмети: бриналь (нім., заст.) – довгий 

товстий цвях; ерзац – замінник (слово увійшло до 

літературної мови); коц (пол.) – ковдра; крігель (нім., заст.) 

– кружка, кухоль; оштинки  (заст.) – пеньок, тріски, 

скибки; рурка (нім.) – трубка; слуп – стовп; стриха – дах; 

тріколор (рум.) – румунський триколірний прапор; фана 

(нім.. заст.) – прапор; фіра – віз; форшпан (нім., заст.) – 

упряжа; шульок – качан; фотель (нім.) – стілець.  До 

останнього слова І. Бажанський подає відповідник з 
діалектного мовлення, пор.: Водопровід і елєктр. 

освітлення знищені; дивно, що ще було пару крісел 

(фотелів), зеркало і шафа цілі8.  

Назви дій: кивати – чіпати;  вифасувати (нім.) – 

отримати, розкладати; відпирати (заст.) – відкидати 

військовою силою; даскалувати (заст.) – служити дяком; 

втворити, отворити – відкрити; допняти  (заст.) – 

досягти; заказати – заборонити; мельдувати (нім.) – 

заявляти, повідомляти; нарукувати (заст.) – направити до 

війська; лагодити – ремонтувати; уздріти, увидіти – 

побачити; доглянути (заст.) – побачити; вдіяти (заст.) – 
зробити; поброїтися (заст.) – показатися, здатися; 

подякувати (нім., заст.) – зректися престолу; показатися 

(заст.) – виявитися;  пукати – стріляти з карабіна, 

стукати в двері; стопитися – розтаяти; цофатися (пол.) 

– відступати; звидіти (заст.) – побачити; шварцювати  

(заст.) – займатися контрабандою. 

Назви тварин:  когут – півень. 

Назви осіб: газда (уг.) – господар; газдиня – 

господиня; ландштурміст (заст.) – ополченець; 

надучитель (заст.) – директор школи; двірник (заст.) – 

сільський виборний староста; дідич (заст.) – пан; дідичка 
(заст.) – пані;  

жид (пол.) – єврей; народня (зб., заст.) – люди, народ; 

склепар (заст.) – власник магазину; швагро – брат 

дружини; швагрова – дружина (брата дружини). 

Назви частин людського тіла: крижі – поперек. 

Назви продуктів харчування: віктуалія (нім., заст.) – 

продукти; набіл (заст.) – молочні продукти; грінка – 

окраєць, скиба; підлий риж (заст.) – поганої якості рис; 

цитрина (нім., заст.) – лимон.  

Назви одягу: горботка – спідниця з одного шматка 

темного домотканого полотна; ґугля (заст.) – зимова 
домоткана бурка з капюшоном, капюшон, бушлат; анцуг 

(нім., заст.) –  (нім., заст.) – підошва. 

Поняття, пов’язані з економічною сферою: торговиця 

(заст.) – базар; марфа – тканина; гендель (ід. нім., заст.) – 

торгівля; ґешефт (нім., заст.) – справа; господарка (заст.) 

– господарювання, економіка; крона (заст.) – основна 

грошова одиниця Австро-Угорщини; павшалі (нім., заст.) – 

надбавка, заробітна плата. 

Назви одиниць вимірювання: латер (заст.) – міра 

об’єму (8 м.куб.); кланя (лабузу) – в’язка лабузу, 

кукурудзиння; сотнар (заст.) – центнер; сотик (заст.) – 

1:100 обігової крони. 

Військова термінологія: оберштаб (нім., заст.) – 

головний штаб; кампанія (нім., заст.) – рота; піонір (нім., 

заст.) – солдат інженерних частин, сапер; реггімент (нім., 

заст.) – полк; цуг (нім., заст.) – взвод; сальва (нім., заст.) – 
залп; кріс (заст.) – гвинтівка, карабін; гвер (нім., заст.) – 

гвинтівка, рушниця; гвер машиновий (заст.) – кулемет; 

канона (нім., заст.) – гармата; машиновий карабін (пол., 

заст.) – кулемет; трен (заст.) – військовий транспорт, 

обоз; муніція (нім., заст.) – боєприпаси; амуніції  (нім.) – 

військове спорядження (слово увійшло до літературної 

мови);  офензива – наступ; мустерунок (нім., заст.) – 

призовна комісія; асентирунок (заст.) – рекрутський набір; 

ляндштурма (нім., заст.) – ополчення; бойовище  (заст.) – 

театр військових дій; вицофати (заст.) – відступати; 

інвазія (нім., заст.) – вторгнення; дефензива (нім., заст.) – 
оборона, оборонний хід бойових дій; дефензивний (заст.) – 

оборонний;  дефензиво (заст.) – в обороні; завішення зброї 

(заст.) – складання зброї; ґавптман (нім., заст.) – капітан; 

гонвет (уг.) – охоронець Вітчизни, солдат; жовнір (заст.) 

– солдат; санітет (нім.) – санітар; фенріх (нім., заст.) – 

прапорщик; фірер (нім., заст.) – командир взводу; декунк 

(нім., заст.) – укриття, траншея;  становище (заст.) – 

укріплення; твердиня (заст.) – фортеця.  

  Клас незмінних слів: виїмково (присл., заст.) –  

винятково; зимно (присл.) – холодно; млаво (присл.) – 

повільно; конче (присл.) – необхідно; поєдинче (присл., 
заст.) – окремо; провізорично (присл., заст.) – тимчасово; 

тано (присл.) – дешево; тогід (присл.) – торік; хосенно 

(присл., заст.) – вигідно; відай (част.) – мабуть; заяк (спол.) 

– поки; коби (спол.)– якби, коли б. 

Морфологічні діалектизми – це морфологічні форми, 

відмінні від літературної мови. Спостерігаємо такі 

морфологічні особливості щоденника-хроніки “Війна” 

І. Бажанського, властиві буковинським говіркам: 

- невідповідність закінчень (категорії роду) діалектної 

мови і літературної: патрулю, шрапнелю;  

- дієприкметники з суфіксом –ен- (замість –ян-): 
розстрілені; 

- активність безособових форм на –но, -то: покладено, 

напр., Неприятеля відперто. Стрілянина трівала щось 

годину. В Залучу знов щось горить9. 

- закінчення –е у формі Н.в. множ. люде, Болгаре, –ий 

у Р.в. множ. людий; 

- закінчення –е у іменниках с.р. ІІ відміни: нещастє;  

- прислівник ночию (замість вночі), ймовірно, під 

впливом москвофільських тенденцій; 

- індукція твердої групи відмінювання прикметників 

на м’яку: третий, послідний; 
- закінчення –і у формі множ. іменників твердої групи 

відмінювання: професорі, гусарі; 

- індукція (вплив) твердої групи на мішану в О.в 

іменників І відміни: Черемошом; 

- суфікс –че у формі вищого ступеня (проста форма) 

порівняння: лучче, рідче, дороще; 

- відмінювання особового займенника:  єго, єму; 

- дієприкметникові форми активного стану 

теперішнього часу із суфіксами  

-уч-, -юч- (вплив москвофілів): переїжджающий, 

уступаючий, переважаючі сили, зойк тисячий конаючих, 

8 Bazhanskyi I. Viyna: Shchodennyk-khronika bukovynskoho pedahoha ta pysmennyka (Vashkivtsi 31.8.1914 – 29.11. 1917) [War: 

Diary-chronicle of Bukovinian teacher and writer (Vashkivtsi 31.8.1914 – 29.11. 1917)], upor. O. Ohui, Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 

2006, P. 62 [in Ukrainian] 
9 Ibidem, P. 55. 
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горючі села, робучі руки; 

- скорочена форма предикативного прислівника з 

модальним значенням мож (замість можна): …не мож 

було якось зважитися, до того ще й желізницею не мож 

було їхати10; 
- форми давноминулого часу: …неприятель при 

цофанню  назад на північ, понищив був на ріках мости11.   

Синтаксичні діалектизми – словосполучення, 

речення, які відрізняються від літературної мови12. Напр.: 

Три Москалі їхали візком до Карапчева до дідича 

Криштофовича; хотіли забрати від него його автомобіль, 

але не взяли, бо щось не функціонувала машина13. 

Вони в ці ями крилися перед ворожими кулями. 

До полудня стріляли дуже густо (сальвами) лиш 

російські канони сюди і аж від тепер почалась битва на 

добре. 
На ніч заквартерувався до школи оден цуг (нім. взвод) 

цей патрулі з одним фенріхом (нім. прапорщик)  і лікарем 

від худоби14. 

За Сербію ніхто нічо й не споминає15. 

Знов із заходу зближаються Болгаре до сербської 

кріпости Нішу, а на полудні перейшли вже далі цілу "нову 

Сербію" і йдуть на місто Монастир. - За те (тому) 

Італійці вже більше тижня пруть цілою силою на наші 

позиції в Тиролю і коло Гориції але без успіху. На инших 

фронтах нічого важного. Греція не помогає Сербії, однак 

не дуже противилась, що в Солуні висадили Англія і 
Франція часть своїх військ Сербії на поміч. Ромунія все 

дуже непевна для нас. Росія обіцяла дати Бесарабію, 

скоро пристане на її бік. - Так само обіцяла Англія Греції 

острів Кипр, однак Греція не приняла16. 

Висновки. Діалектні явища щоденника-хроніки 

“Війна” І. Бажанського репрезентовано фонетичними, 

словотвірними, лексичними, морфологічними  та 

синтаксичними діалектизмами. Фонетичні та морфологічні 

діалектизми, зафіксовані в цьому художньому  тексті, 

відображають основні фонетико-граматичні 

закономірності буковинських говірок. Словотвірні 
діалектизми, зареєстровані в щоденнику-хроніці, в 

сучасних буковинських говірках застарілі. З-поміж 

лексичних діалектизмів виокремлюємо власне лексичні і 

семантичні діалектизми. Лексичні діалектизми щоденника-

хроніки “Війна” І. Бажанського класифіковано за лексико-

тематичними групами: ЛТГ військової справи, ЛТГ 

економічної сфери використання, абстрактні назви, 

номінації особи, назви одягу, номінації людей тощо. До 

кожної групи входять питомі українські слова і запозичені 

назви. Синтаксичні особливості щоденника-хроніки 

“Війна” І. Бажанського властиві сучасним буковинським 
говіркам. 
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The relevance of the research is determined by the need of studing of 

dialectical features of the diary-chronicle“War” by Bukovinian teacher 

and writer Ivan Bazhanskyi. Exploring the linguistic features of the diary-
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Новикова Т. В. Лексико-семантическая классификация церковнославянизмов. В статье проанализирована 

церковнославянская лексика, сформировавшая 27 лексико-смысловых групп из церковнославянских существительных и 

субстантивированных прилагательных. Актуальность статьи обусловлена необходимостью всестороннего анализа 

церковнославянизмов как органического компонента современного украинского языка, что требует специального 

изучения – более полного изложения, уточнения, конкретизации или переоценки ранее известных явлений и фактов. В 

статье освещается вопрос о месте и статусе церковнославянизмов в лексической системе современного украинского 

языка, и этот аспект исследования, тесно связанный с проблемой взаимодействия церковнославянских и украинских 

элементов в украинском языке нового времени, до сих пор остается дискуссионным. В исследовании использовались 

следующие научные методы: описательный, статистический. Научная новизна работы заключается в том, что 

впервые в украинском языкознании проведен комплексный лексический и семантический анализ церковнославянизмов в 

современном украинском языке, что позволяет определить место церковнославянской лексики в системе современного 

украинского языка и влияние церковнославянского языка на украинский. Результаты работы свидетельствуют о том, 

что среди специалистов отрасли и лингвистов продолжаются дискуссии относительно появления церковнославянизмов в 

украинском языке. 

Ключевые слова: церковнославянский язык, украинский язык, церковнославянизм, церковнославянская лексика, 

лексическая единица, лексико-семантическая классификация. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Українська мова увібрала чимало елементів 

церковнослов’янської мови. Лексичні, семантичні, 

фразеологічні, фонетичні, морфемно-словотвірні, 
морфологічні та синтаксичні церковнослов’янізми є 

органічними для сучасної української мови і потребують 

спеціального вивчення, оскільки не до кінця з’ясованою 

залишається низка питань, серед яких і місце 

церковнослов’янізмів у стилістичних системах сучасної 

української мови. У статті розглянемо, яке місце 

церковнослов’янізми посідають у лексико-семантичній 

системі сучасної української мови. Зауважимо, що в 

лексичному складі сучасної української мови, який, окрім 

питомої лексики, увібрав у себе до десяти відсотків 

запозичень, виокремлюють пласт церковнослов’янізмів, 
що належать чи не до найдавніших запозичень. 

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. 

Однак незважаючи на те, що існує чимало наукових 

розвідок, у яких досліджують зв’язок 

церковнослов’янської мови з українською, вплив однієї 

мови на іншу, частково репрезентацію 
церковнослов’янських одиниць у лексичній системі 

української мови, функціонування церковнослов’янізмів у 

творах художньої літератури та ін., проблема вивчення 

цього пласта лексики, зокрема його обсягу та місця в 

лексичній системі української мови, залишаються 

актуальними й сьогодні. 

Отже, мета роботи – здійснити комплексний аналіз 

церковнослов’янізмів  у сучасній українській мові з огляду 

семантики – виокремити лексико-семантичні групи 

досліджуваної лексики. Актуальність наукової розвідки 

випливає з потреби комплексного аналізу 
церковнослов’янізмів як органічного складника сучасної 

української мови, що вимагає спеціального дослідження – 

повнішого викладу, уточнення, конкретизації або 

переоцінки раніше відомих явищ і фактів. У роботі 
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висвітлено питання про місце і статус церковнослов’янізмів 

у лексичній системі сучасної української мови, а цей аспект 

дослідження тісно пов’язаний із проблемою взаємодії 

церковнослов’янських і власне українських елементів в 

українській мові нового часу і дотепер залишається 
дискусійним. У дослідженні використані такі наукові 

методи: описовий, статистичний. Наукова новизна роботи 

полягає у тому, що вперше в українському мовознавстві 

здійснено комплексний лексико-семантичний аналіз 

церковнослов’янізмів сучасної української мови, 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 т.2, “Великий тлумачний словник сучасної української 

мови” за ред В. Бусела3 “Словник української мови ” в 20 т.4 

та “Етимологічний словник української мови”5. 

Підставою для віднесення зафіксованих нами 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” та П. Черних14, 

“Этимологическом словаре русского языка” Г. Циганенко15. 

Виклад основного матеріалу. Для лексико-
семантичного групування церковнослов’янізмів 

скористаємося класифікаціями, які існують у сучасному 

мовознавстві (див. праці М. Юрковського16, М. Скаб17, 

І. Черненко18, Н. Пуряєвої19, Ю. Осінчука20, Т. Мороз21), 

доповнюючи їх. 

1 Hrinchenko B. (Eds.) Slovar’ ukrayins’koyi movy: v 4 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 4 v.], K.: AN URSR, 1958–1959, Vol. 1–4  

[in Ukrainian]. 
2 Biliodid I. (Eds.) Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 v.], K.: Naukova dumka, 1970–1980, Vol. 1–11 

[in Ukrainian]. 
3 Busel V. (Eds.) Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnjyi ukrayins’koyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], K.: 

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.], K.: 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 6 t. [Etymological dictionary of 

Ukrainian language: in 6 v.], K., 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 p. [in Russian]. 
7 Tseyylin R., Vecherka R., Blagova E. (Eds.) Staroslav’anskiy slovar’ (po rukopis’am X–XI  v’ekov) [Old Church Slavonic Dictionary (based on 

manuscripts of the X-XI centuries)], M.: 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]. 
11 Trubachov O. Etimologicheskiy slovar’ slav’anskih yazykov: praslav’anskiy leksicheskiy fond [Etymological Dictionary of Slavic Languages:  

Proto-Slavic Lexical Fund], M.: 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.], M.: Progress, 1986–

1987, Vol. 1–4 [in Russia]. 
13 Pr’eobrazhenskiy A. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 3 t. [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 3 v.], M.: Tipo-

grafiya 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.], 

M.: 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.], K.: Rad’ans’ka 

shkola, 1970, 599 p. [in Ukrainian]. 
16 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. 290‒292 [in Bulgarian]. 
17 Skab M. Bohoslovs’ka terminolohiya u “Slovnyku ukrayins’koyi movy” [Theological terminology in the “Dictionary of the Ukrainian 

Language”], Suchasna ukrayins’ka bohoslovs’ka terminolohiya: vid istorychnykh tradytsiy do novykh kontseptsiy: materialy Vseukrayins’koyi nau-

kovoyi konferentsiyi (13–15 travnia 1998 roku) [Modern Ukrainian theological terminology: from historical traditions to new concepts: Materials of all-

Ukrainian scientific conference (May 13–15, 1998)], L’viv: Instytut Bohoslovs’koyi Terminolohiyi i Perkladiv, 1998, P. 179‒182 [in Ukrainian]. 
18 Chernenko I. “Leksyko-semantychni hrupy tserkovno-relihiynych terminiv u “Rosiys’ko-ukrayins’komu slovnyku naukovoyi terminolo-

hiyi” [Lexical and semantic groups of church and religious terms in the “Russian-Ukrainian Dictionary of Scientific Terminology”], Suchasna 

ukrayins’ka bohoslovs’ka terminolohiya: vid istorychnykh tradytsiy do novykh kontseptsiy: materialy Vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi (13

–15 travnia 1998 roku) [Modern Ukrainian theological terminology: from historical traditions to new concepts: Materials of all-Ukrainian scien-

tific conference (May 13–15, 1998)], L’viv: Instytut Bohoslovs’koyi Terminolohiyi i Perkladiv, 1998, P. 280‒286 [in Ukrainian]. 
19 Pur’ayeva N. “Ukrayins’ka tserkovno-obriadova terminolohuya” [Ukrainian Church and Ritual Terminology], Das Ukrainische als Kirchen-

sprahe (Ukrayins’ka mova v tserkvi) / Michael Moser [Ukrainian as a Church Language / Michael Moser], Verlag Munster – Berlin – Hamburg – 

London – Wien: Lit, 2005, PP. 355‒360 [in German]. 
20 Osinchuk, Yu. Istoriya bohosluzhbovoyi-obriadovoyi leksyky ukrayins’koyi movy: monohrafiya [History of the liturgical and ritual 

vocabulary of the Ukrainian language: monograph], K.: Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, 2009, P. 24–58 [in Ukrainian]. 
21 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 

language in the second half of the nineteenth – early twentieth century], Extended abstract of candidate’s thesis, Chernivtsi: Ruta, 

2007, P. 8 [in Ukrainian]. 
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Ukrainian language 

Проводячи аналіз церковнослов’янізмів у 

частиномовному аспекті, дослідники зазначають, що 

особливості їхнього стилістичного використання 

виявляються передусім в іменниках22. Зібраний матеріал 

також свідчить, що церковнослов’янізми-іменники (а також 
субстантивовані прикметники) є найбільшим 

морфологічним класом серед церковнослов’янізмів і творять 

у мові певні лексико-семантичні групи на позначення різних 

понять. Це можна пояснити тим, що саме іменники точніше 

передають мовний колорит епохи, за допомогою яких 

досягається правдивість опису, серед них знаходимо 

церковнослов’янізми-абстракти, церковнослов’янізми-

номени на позначення релігійних понять, церковних 

предметів, обрядів, традицій тощо. 

Серед зібраного матеріалу ми виокремили 27 лексико-

семантичних груп церковнослов’янізмів-іменників та 
субстантивованих прикметників (до уваги беремо окремі 

значення слова, серед яких і ті, що з’явилися вже в сучасній 

мові; лексеми зі словника за ред. Б. Грінченка маркуємо 

літерою Г, з ЕСУМ – літерою Е) (тут подаємо лише основні 

церковнослов’янізми, оскільки обсяг статті на дає нам змоги 

представити весь список):  

1) найменування Бога, Ісуса Христа, Божої Матері, 

Святої Трійці та ангелів (27 одиниць): Агнець, Амінь 

“найменування Ісуса Христа”, Архангел, Владичиця “епітет 

Богородиці”, Всеблагий, Всевишній, Вседержитель, 

Всемогущий, Єгова, Месія, Пресвята “Богородиця”, Саваоф 
“біблійна назва Бога”, Серафим “ангел вищого рангу з 

шістьма крилами”, Сотворитель, Трійця “триєдине 

Божество” та ін.; 

2) найменування святих, священнослужителів, інших 

духовних та релігійно-церковних осіб, а також назви 

церковних посад, титулів, санів та чинів духовенства 

(165 одиниць): апостол, архієпископ, благовірний 

“православний святий з монархів, який прославляється 

церквою”, благочинний, блаженний “юродивий”, 

блаженніший, єпископ, паламар, пастир “священник”, 

превелебність “титулування єпископа”, преподобні “святі”, 
пророк, псалтирник Г “той, хто вивчає Псалтир”, рабин, 

Хреститель “назва християнського святого Іоанна 

Предтечі”, хреститель “той, хто здійснює обряд хрещення” 

та ін.;  

3) найменування споруд, будівель, зокрема церковних, 

частин храму і предметів релігійно-церковного вжитку (73 

одиниці): воздух “покривало для церковного посуду з 

причастям”, врата (царські), карнавка “скарбничка для 

грошей (перев. у церкві)”, обитель, “монастир, будинок”, 

паламарня “приміщення в церкві для зберігання речей”, 

собор “церква”, хрестильня “посудина з водою для 
хрещення дітей” та ін.; 

4) назви релігійно-церковних богослужінь, таїнств, 

обрядів, молитов, законів, пісень (42 одиниці): алілуя 

“хвалебний церковний спів”, амінь “заключне слово у 

молитвах, проповідях”, благовіст “дзвоніння перед 

початком церковної відправи”, всеношна “у православних 

християн – церковна служба, що правиться цілу ніч під 

Великдень”, священство “таїнство, за допомогою якого 

здійснюється зведення сан священнослужителя”, 

соборування Е “обряд помазання тяжкохворого”, хрест 

“молитовний жест християн” та ін.; 
5) назви релігійно-церковних та інших свят (31 

одиниця): Благовісник “Благовіщення”, Благовіщення Е, 

Водохреще Г, Вознесіння, Воскресіння, Глави Е “свято 

усічення голови Іоана Хрестителя”, Главосік Е, “т.с.”, 

Пречиста (Перша Пречиста Г, Друга Пречиста Г), Різдво, 

Середохрестя Г “Хреснопоклонна неділя”, торжество 
“свято на відзначення якоїсь видатної події”, Трійця, храм 

“релігійне свято на честь якогось святого або якоїсь 

релігійної події”, Хрещення “свято Богоявлення” та ін.; 

6) найменування одягу, зазвичай убрання 

священнослужителів (30 одиниць): власяниця Е “одяг з 

волосся тварин”, вретище Е “одяг із грубої товстої тканини, 

убогий одяг”, злато “дорогий, золототканий одяг”, 

златоглав “одяг”, камилавка “головний убір православних 

священників”, облачення “одяг служителів культу”, омофор 

“частина убрання духовної особи, що накидається на плечі” 

та ін.; 
7) назви релігійно-церковних книг, збірників та їх 

частин (29 одиниць): Апостол “церковна книга”, 

Богогласник, Євангеліє, кормчі (книги) Е “збірники 

церковних і світських законів”, полуставець “молитовник”, 

пророцтво “твір релігійного змісту, що становить перелік 

Божих одкровень”, Псалтир “книга Псалмів”, Часословець 

“богослужбова книга з текстами релігійних пісень” та ін.; 

8) назви абстрактних понять, дій, станів, властивостей, 

а також різних сфер діяльності, наукових термінів, учень, 

релігійних течій (450 одиниць): амінь “кінець” або 

“смерть Г”, апостольство “покликання, служіння 
апостола”, благодать, благоговенство, благочестя “істинне 

шанування Бога”, грядуще “майбутнє”, єресь “відступ від 

панівних поглядів; релігійне вчення, що заперечує догми 

панівної церкви”, одкровення “раптове осягнення істини”, 

пророцтво “пророкування, що є виявленням Божої волі”, 

храм “сфери високих духовних цінностей”, упованіє Е та ін.; 

9) назви осіб за видом діяльності, соціальним станом, 

характером чи поведінкою (286 одиниць): благодійник “той, 

хто подає якусь допомогу; той, хто займається 

благодійністю”, блаженний “дуже щасливий, пройнятий 

щастям, радістю”, временщик Е “чудна, незвичайна 
людина”, глашатай, градоначальник, златоуст “балакун”, 

омраза “негідник”, осквернитель, премудрий, преподобний 

“безгрішний”, страж, тать “злодій”, хранитель та ін.;  

10) найменування осіб, шо відображають родинні 

стосунки (65 одиниць): благовірний “чоловік”, дяченко “син 

дяка”, єдиниця Г “єдина дочка”, паламарівна “дочка 

паламаря”, попадянка “попівна”, предки “батьки”, сопруг Е 

“чоловік”, стражничиха “дружина стражника”, хрещéний 

“духовний батько” та ін.; 

11) назви рослин (49 одиниць): виноград, древо, кедр, 

кориця, крин “лілея”, злак, мигдаль, плевели Е “бур’ян”, 
сикомор “дерево родини шовковичних” та ін.;  

12) назви тварин (42 одиниці): агнець, аспід “отруйна 

змія”, єдинак Г “старий кабан, що живе одинаком”, 

мармур Г “птах”, онагр “дикий осел”, попадя Г “риба”, 

скорпіон “отруйна членистонога тварина”, супруг Е “пара 

волів”, хрестоносець “жук” та ін.; 

13) найменування територій, місцевостей, частин 

землі, простору (41 одиниця): град “місто”, кедрина 

“кедровий ліс”, область, небеса, пещера Е, “печера”, 

тартар “пекло”, Юдея Г, юдоль “місце, де страждають, 

терплять нестатки; злигодні” та ін.; 
14) назви символіки, атрибутів (27 одиниць): Вірую Г 

22 Korniyenko S. Leksychni staroslovyanizmy v ukrayins’kiy literaturniy movi XIX st. (semantychnyy i stylistychnyy aspekty) [Lexical 

Old Slavonic in the Ukrainian literary language of the XIX century (semantic and stylistic aspects)], Extended abstract of candidate’s 

thesis, Dnipropetrovs’k, 2008, P. 17 [in Ukrainian]. 
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“назва молитви”, престол “символ вищої духовної, 

божественної влади; трон як символ влади монарха”, 

причастя “хліб і вино, як кров і тіло Христове”, прапор 

“офіційна емблема держави, символ суверенітету або 

символізує належність до певної групи, організації, партії” 
та ін.; 

15) найменування злих сил (25 одиниць): áгел Г 

“диявол”, аспид “гаспид”, враг “нечиста сила, чорт”, 

враженя Г “чортеня”, демон, диявол, дракон “потвора, 

чудовисько у вигляді крилатого змія”, идол Г “чорт” та ін.; 

16) назви літер, слів, абеток, знаків писемності та мов 

(24 одиниці): аз “літера а”, ази Г “букви”, альфа “назва 

першої літери грецького алфавіту”, глагол “мова, слово”, 

йота “літера грецького алфавіту”, кирилиця, титло 

“надрядковий знак”, твердо Е “літера т”, юс, іврит та ін.; 

17) назви речовин, корисних копалин, мінералів (23 
одиниці): аметист “різновид кварцу; камінець цього 

мінералу”, аромати “запашні, духмяні речовини”, жупел 

“кипляча смола для покарання грішників у пеклі”, нард 

“ароматична речовина з нарду”, онікс “мінерал, різновид 

агату”, сапфір “різновид корунду; камінець цього 

мінералу”, смирна “ароматична смола”, сурик “мінерал; 

природна мінеральна фарба; дрібнокристалічний порошок” 

та ін.; 

18) найменування систем, форм та методів правлінь, 

округів, установ, різних груп та об’єднань людей (23 

одиниці): воїнство “військо”, єдиноначальність “метод 
управління”, єпархія “церковно-адміністративний округ”, 

легіон “вища бойова одиниця у Стародавньому Римі, 

військо”, община “форма виробничого і громадського 

об’єднання людей; адміністративне об’єднання селян”, 

патріархія “церковна область”, рабство “суспільний лад”, 

стихія “маса людей, які діють без керівництва”, 

священство “священники; сан священника”, трійця “про 

осіб, що пов’язані між собою близькими стосунками” 

та ін.; 

19) назви явищ природи, пір року, днів тижня (22 

одиниці): високосний (рік), воздух Г “повітря”, лампада 
“про сяйво зірок”, март Е “березень”, облак Г “хмара”, 

саван “покрив (перев. сніговий)”, седмиця “тиждень”, 

стихія “явище природи”, твердь “небесне склепіння, 

небозвід; небо; земна твердінь”, хрест Г “сузір’я” та ін.; 

20) назви страв, продуктів харчування (18 одиниць): 

коливо “поминальна кутя чи каша з пшениці”, манна “їжа, 

що падала євреям з неба”, мигдаль, насущник “хліб”, 

опріснок “корж спечений із прісного тіста”, сущик Г 

“сухий баранок”, хрест Г “печиво у формі хреста, яке 

печуть на хрестопоклонному тижні” та ін.; 

21) назви народів та етносів (18 одиниць): древляни, 
гебрей Е “рідко, належний до давньоєврейського народу”, 

єврей, іудеї, предок “той, від кого походять людські 

племена, народності”, юдеї та ін.; 

22) назви частин тіла людини або тварини (16 

одиниць): возлоб’я Г “волосся над чолом”, глава “голова”, 

ланіти, мощі, нуждочка Г “родимець у дітей”, прах “тіло 

померлої людини; попіл від спаленого трупа людини”, 

тілеса “тіло; тіло гладкої людини”, хрестки Г “поясниця”, 

член “частина тіла”, чрево Е та ін.; 

23) назви витворів мистецтва, музичних творів, 

орнаментів (13 одиниць): лицедійство “театральна 
вистава”, представлення “вистава, спектакль”, прелюдія 

“вступ до музичного твору; музична п’єса”, хрест “спосіб 

вишивання”, “рід орнаменту на писанці Г”, хрещик “рід 

орнаменту на дереві, посуді; рід вишивки” та ін.; 

24) назви грошових одиниць, різних величин та 

числових мір (13 одиниць): альфа “позначення змінної 

величини в спеціальних текстах”, драхма “у Греції 

грошова одиниця; одиниця аптекарської ваги”, йота 
“мізерна частина чого-небудь”, злато “золоті гроші, 

монети”, лепта “дрібна монета”, поприще “давня міра 

довжини”, стадія “одиниця відстані під час спортивних 

змагань у стародавніх греків; стадій”, статер “назва 

давньогрецької монети” та ін.; 

25) назви осіб за віковими характеристиками (6 

одиниць): младенець, нарожденець Е “новонароджений”, 

отрок, престарий “дуже стара людина” та ін.; 

26) назви захворювань та ліків (4 одиниці): вред Е 

“чиряк”, запрет Г “запор”, нуждота Г “хвороба” та ін.; 

27) назви предметів, зокрема побутового вжитку, та 
інших понять (72 одиниці): бісер “дрібне різнокольорове 

намисто”, древó Е “бук, дрючок, кий”, жезл, лампада 

“світильник, лампа”, псалтир “давньогрецький і 

давньоєврейський багатострунний музичний інструмент”, 

твердь “тверда поверхня чогось; маса, товща чогось 

твердого” та ін. 

Серед аналізованого матеріалу 201 багатозначна 

лексема, а тому різними значеннями одне й те ж слово 

може входити до різних лексико-семантичних груп. 

Висновки та перспективи майбутніх досліджень. 

Отже, лексико-семантичні групи церковнослов’янізмів у 
сучасній українській мові різноманітні. Найчисельнішими 

є групи на позначення абстрактних понять, дій станів, 

властивостей, а також різних сфер діяльності, наукових 

термінів, учень, релігійних течій (450), осіб за видом 

діяльності, соціальним станом, характером чи поведінкою 

(286), святих, священнослужителів, інших духовних та 

церковно-релігійних осіб, а також назви церковних посад, 

титулів, санів та чинів духовенства (165). Великими за 

кількістю є також групи: найменування споруд, будівель, 

зокрема церковних, частин храму і предметів релігійно-

церковного вжитку (73), найменування людей, що 
відображають родинні стосунки (65), назви релігійно-

церковних богослужінь, таїнств, обрядів, молитов, законів, 

пісень (42), найменування територій, місцевостей, частин 

землі, простору (41) та ін. Меншою кількістю лексем 

представлені такі групи: назви релігійно-церковних та 

інших свят (31), найменування одягу, зазвичай убрання 

священнослужителів (30), назви релігійно-церковних книг, 

збірників та їх частин (29), найменування Бога, Ісуса 

Христа, Божої Матері, Святої Трійці та ангелів (27) та ін. 

Меншу кількість церковнослов’янських лексем мають 

групи: назви народів та етносів (18), назви частин тіла 
людини або тварини (16), назви грошових одиниць різних 

величин та числових вимірювань (13), назви осіб за 

віковими характеристиками (6), назви захворювань та ліків 

(4) та ін. 

За словами П. Сігалова, можна говорити про відносно 

слабку (порівняно з російською мовою) представленість в 

українській мові лексичних і фонетичних 

церковнослов’янізмів, що належать, як правило, до 

релігійної і книжної сфер лексики і виконують переважно 

поняттєву функцію. На думку вченого, ця незначна 

кількість церковнослов’янізмів в українській мові, що 
означають переважно нові поняття і стали частиною 

українського словника (храм, совість, собор), не змінила 

структури української літературної мови23. Однак 
23 Sihalov H. “Tserkovnoslovyanizmy v ukrayins’kiy movi” [Church Slavonicisms in the Ukrainian language], Yedynymy ustamy: visnyk 

Instytutu bohoslovs’koyi terminolohiyi ta perekladiv [Current problems of Ukrainian linguistics], L’viv: Ukrayins’kyy Katolyts’kyy uni-

versytet, 2001, № 5, P. 52 [in Ukrainian]. 
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Ю. Шевельов24 пише про надлишкове використання 

запозичень, які позначають поняття, що в українській мові 

уже мають свої назви, тобто можливості стилістичного 

диференціювання, порівн.: страж – сторож, раб – 

невільник, прах – порох. Ми цілком погоджуємося із 
думкою П. Сігалова25, що церковнослов’янська мова – це 

мова української церкви, одна з мов української 

середньовічної культури; звідти відкритість українського 

словника для церковнослов’янського впливу, і зрозумілість 

такого типу вживання на цитатному і лексичному рівнях. 

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. 

 
Tatiana Novikova. Lexical and semantic classification of 

Church Slavonic. The article analyzed the Church Slavonic 

vocabulary, which formed 27 lexical and semantic groups of church 

Slavonic nouns and substantive adjectives. The largest in volume (450 

units) is a group to refer to the names of abstract concepts, different 

states, actions, properties, as well as various fields of activity, scientific 

terms, students, currents, in particular religious, which indicates the 

great influence of the Church Slavonic language on the Ukrainian 

language in this area. Smaller groups are groups designating persons by 

type of activity, social status, character or behavior (286), the names of 

saints, clergy, other spiritual and religious-church persons, as well as 

the names of church positions, titles, sleighs and ranks of the clergy 

(165), the names of buildings, in particular church, parts of the temple 

and objects of religious and ecclesiastical use (73) and others. The 

relevance of work pours out of the need for a comprehensive analysis 

of Church Slavonic as an organic member of the modern Ukrainian 

language that requires a special study – fuller presentation, 

clarification, specifying or reassessment of previously known 

phenomena and facts. The paper covers the question of the place and 

status of Church Slavonic the lexical system of the modern Ukrainian 

language, and this aspect of the study, closely related to the problem of 

interaction between church Slavonic and Ukrainian elements in the 

Ukrainian language of the new time, still remains debatable. The 

following scientific methods were used in the study: descriptive, 

statistical. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the 

first time in Ukrainian linguistics a comprehensive lexical and semantic 

analysis of Church Slavonic in the modern Ukrainian language was 

carried out, which makes it possible to determine the place of Church 

Slavonic vocabulary in the system of modern Ukrainian language and 

the influence of the Church Slavonic language on the Ukrainian 

language. 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 Slavonic language, Ukrainian language, 

Church Slavonic, Church Slavonic vocabulary, lexical unit, lexical-

semantic classics. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 3(31), P. 21-26       

Наталья Руснак. Проблема названия – основная проблема этнолингвистики. Изучение номинации требует 

междисциплинарных усилий (психологии и языкознания) и межуровневых исследований (лексики, словообразования, 

фонетики). Актуальность научной работы обусловлена ‒ потребностью философского и лингвистического 

осмысления проблемы номинации. Цель статьи – рассмотреть феномен номинации и соприкасаемые проблемы – 

сигнификативное, денотативное и коннотативное значение слова – с точки зрения психологии и лингвистики; 

сопоставить термины признак, сема, внутренняя форма слова. В исследовании использованы общенаучные методы 

анализа и синтеза, а также лингвистические методы –  наблюдения над языковыми явлениями, описательный, 

сравнительно-исторический. 

Выводы. Реализуя дихотомию язык – мышление, проблема названия становится одной из главных в 

культурологической научной парадигме. Научная синонимия как один из признаков современного метаязыка науки в 

проблеме названия выделяет ряд близких терминов – признак, сема, внутренняя форма слова. Понятия семиотики – 

сигнификативное, денотативное и коннотативное значение слова – находятся в сфере теории номинации.  

Ключевые слова: номинация, слово, сигнификативное значение, денотативное значение, коннотативное 

значение, сема, внешняя форма слова, внутренняя форма слова. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Мова є частиною духовної культури 

людства (нації). Дихотомія мова – мислення як складник 

засадничої тріади етнолінгвістики мова – мислення – 
культура з-поміж проблем, які перебувають у межах 

цієї дисципліни, на передній план висуває проблему 

номінації, вона повинна дати відповідь, чому реалія має 

таку назву, тобто як мислив народ, номінуючи об’єкт 

дійсності таким словом. Теорія номінації – аспект 

мовознавства, який потребує міждисциплінарних зусиль 

(психології та мовознавства) і міжрівневих розвідок 

(лексики, словотвору, фонетики). Проблема назви 

вимагає врахування діахронного та синхронного 

аспектів вивчення мовного матеріалу. 

Теорія номінації ґрунується на ідеях та наукових 
розвідках Б. Потьє, А. Греймаса, Е. Косеріу, А. Мартіне, 

Ю. Найда, Дж. Лайонза, О.Потебні, Д. Шмельова, 

М. Толстого, Ю. Апресяна, В. Гака, Ю. Караулова та ін. 

Актуальність наукової роботи зумовлена 

потребою філософського та лінгвістичного осмислення 

проблеми номінації. 

Мета статті – розглянути проблему номінації та 

дотичні до цієї проблеми питання з погляду психології, 

лінгвістики, як-от: сигніфікативне, денотативне та 

конотативне значення слова; зіставити терміни ознака, 

сема, внутрішня форма слова.   
У дослідженні використано загальнонаукові 

методи аналізу та синтезу та мовознавчі – метод 

спостереження над мовними явищами, описовий, 

порівняльно-історичний.  

Виклад основного матеріалу. До процесу 

пізнання (проблема психології, гносеології), внаслідок 

якого формується система знань – картина світу, 

залучено органи чуття та мислення (вища форма 
сприйняття): уявлення “розуміння чого-небудь, знання 

чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних 

відомостях, якихось даних і т. ін.”1; поняття “одна з 

форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак 

об’єкта дійсності”2. І уявлення, і поняття відтворено у 

слові – основній одиниці мовознавства. Cлово носій 

передовсім лексичного значення – історично 

закріпленої у свідомості людини співвіднесеності слова 

з певним явищем дійсності, зв’язок звучання з певним 

поняттям, волевиявленням; слово виконує номінативну 

функцію (символьну, за Е. Сепіром). Однією з основних 
рис людського мислення є здатність до узагальнення, 

абстрагування. Тому слово іменує (називає) не кожен 

окремий предмет, а клас однорідних предметів.  

Поняття – термін психології, ширший, ніж слово. 

Зазвичай слово відображає одну рису, ознаку явища. 

Тож мова відтворює не предмети, а ознаки предметів, 

звідси ідея про світобачення народу В. фон Гумбольдта. 

Уявлення (поняття) залежать від мови – робив висновок 

В. фон Гумбольдт. 

Ознаки поняття відтворено у лексичному значенні 

слова. Напр., за Словником української мови, слово 
сонце має 5 ЛСВ (семем). Пор.: 

Cонце. тільки в одн.1. Розжарене кулясте небесне 

тіло, навколо якого обертаються планети. Земля 

1 Novyi tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language], za red. V.Iaremenka, O. Slipushko, 

Kyiv: Vydavnytstvo "Akonit", 2001, Vol. 3, P. 642 [in Ukrainian]. 
2 Ibidem, Vol. 2, P. 794. 
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обертається навколо Сонця. 2. Світло й тепло, що 

випромінюється цим тілом. Смагнути на сонці. 3. 

перен., висок. Те, що є осередком чогось цінного, 

високого. Сонце волі. 5. спорт. Гімнастична вправа на 

турніку3. Так, поняття сонце має низку ознак, як-от: 1) 
астрономічне тіло, 2) джерело тепла, 3) джерело світла, 

4) центр (один) Сонячної системи, 5) символ життя 

тощо. У слові ж (назві) відображено лише одну ознаку 

(4): слово сонце походить від лат. solo “один” (розумій 

центр Сонячної системи).  

Отже, в основу слова кладеться одна ознака 

поняття. Нерідко ця ознака яскраво виражена. Пор.: 

Більмо. Білувата пляма на оці, яка виникла внаслідок 

помутніння рогової оболонки ока4, тобто в основу назви 

покладена кольороназва, зареєстрована у словниковій 

статті. 
Білок. Густа напівпрозора маса пташиного яйця, в 

якій міститься жовток. 2. біол., хім. Речовина, яка є 

основною складовою частиною клітин організмів5, в 

основі слова кольорова ознака, виражена імпліцитно 

(при варіння білок стає білим). 

Веснянки. Дрібні жовтувато-бурі або коричнюваті 

пігментні плями (перв. обличчя) деяких людей, що 

особливо помітні навесні; ластовиння6. В основі назви – 

темпоральна ознака – весна.  

Людвіг Фейєрбах (1904–1972), представник 

золотого віку німецької філософії ХІХ ст., (філософ-
матеріаліст та атеїст, прибічник антропологізму, що 

основу моральності вбачав у потягу людини до щастя, 

яке можна досягнути через “релігію любові”), так 

визначав природу назви: Назва – це знак, це ознака, що 

впадає у вічі, який я роблю представником предмета, 

щоб уявити його собі у цілісності. 

Ознака поняття (у лінгвістиці зазвичай 

диференційна ознака), покладена в основу слова, може 

розширюватися, заступаючи всі інші, напр., білизна, 

чорнило або, навпаки, звужуватися, пор.: квас, білка, 

голубий. У номінаціях-словосполученнях одна з ознак 
поняття зазвичай есплікується, напр.: червоний борщ, 

глухий кут “безвихідне становище”, білий танець 

“танок, на який дівчата запрошують хлопців”, за 

кольороназвою білий у свідомості мовців закріплено 

символічне значення, пов’язане з дівчиною. 

Нерідко ознака, покладена в основу назви, 

відходить на другий план, стирається, мовна свідомість 

носіїв не знає її (відомості про неї містяться у 

етимологічних словниках). Йдеться про діахронний 

аспект вивчення мовних одиниць. Пор.: 

Гривня. 1. У Київській Русі  – срібний злиток 
вагою близько фунта, який служив основною грошовою 

одиницею. 2. заст. Мідна монета в три, а в деяких 

місцях – у дві з половиною копійки. 3. заст. Те саме, що 

гривеник (срібна монета в десять копійок). 4. Грошова 

одиниця незалежної України7. Слово гривня походить 

від псл. grivьna, похідного від griva “шия, потилиця”; 

первісне значення “намисто” доповнилось в окремих 
мовах значенням “грошова одиниця” внаслідок звичаю 

робити намисто з монет8. Тож диференційна ознака 

грива навряд чи відома пересічному носієві мови. 

Міщанство. 1. Соціальна група людей, що 

складалась з дрібних торговців, ремісників, нижчих 

службовців і т. ін.2. перен. Погляди й поведінка 

міщанина9. Зазвичай слово сприймається із негативною 

конотацією (ЛСВ2), проте ознака, покладена в основу 

назви, – просторова місто.  

Затемнена ознака (імпліцитна) властива і 

запозиченим словам. Вона відображена в етимологічних 
словниках. Пор.: 

Цинізм. Відверто зневажливе ставлення до 

загальноприйнятих норм моралі, до того, що 

користується визнанням10. Слово цинізм грецького 

походження, етимологічно споріднене зі словами кінік, 

кінолог. Філософська школа кініків, заснована у ІV ст. 

до н.е. Антістеном у Древній Греції, збиралась у 

гімназії, що розташовувалася на пагорбі Кіносарг11, за 

іншою версією, у будинку, на фронтоні якого була 

зображена собака; грец., лат. сanis “пес”.   

Шедевр. Зразковий витвір, що є найвищим 
досягненням мистецтва, майстерності12. Слово шедевр 

французького походження; у середньовіччі учень 

майстра повинен був зробити шедевр, тобто скласти 

іспит на майстерність; фр. букв. “вершина роботи, діла”, 

первісно “зразковий твір”, складається з іменника chef  

“голова”, перен. “верх”, прийменника de “з, від” та 

іменника ouvre “твір; діло”, що продовжує лат. opera 

“робота, праця, твір”13. 

Газета. Періодичне, переважно щоденне 

(щоденник, тижневик, місячник, квартальник), 

друковане на великих аркушах паперу видання, яке 
містить матеріали про поточні події у різних ділянках 

життя. Газета, часопис14. Слово газета італійського 

походження; походить від назви грошової одиниці, яку 

платили за читання газети; назва старовинної 

венеціанської монети gaza, пов’язана з грецьким 

“майно, скарб”15.  

Порівняймо також: 

Слово академія – “найвища наукова або мистецька 

установа. Академія наук України”16 – через польську 

мову запозичено з латинської; лат. “школа Платона, 

пізніше вища наукова установа”, походить від назви 
міфічного героя, якому, за переказами, належала ділянка 

з садом, де заснував школу Платон”17.  

3 Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], za. red. V.V. Zhaivoronok, Kyiv: Prosvita, 2012, P. 1075 [in Ukrainian]. 
4 Novyi  tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…op. cit., Vol. 1, P. 96. 
5 Ibidem, Vol. 1, P. 107. 
6 Ibidem, Vol. 1, P. 187. 
7 Ibidem, Vol. 1, P. 480. 
8 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy v 7 t. [Etymological dictionary of Ukrainian language], K.: Nauk. dumka, 1982 – 2012, 

Vol. I, P. 593 [in Ukrainian]. 
9 Novyi  tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…op. cit., Vol. 2, P. 207. 
10 Ibidem, Vol. 3, P. 732. 
11 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy...,op. cit.,Vol. 6, P. 249. 
12 Novyi  tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…op. cit., Vol. 3, P. 800. 
13 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy...,op. cit., Vol. 6, P. 402. 
14 Novyi  tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…op. cit., Vol. 1, P. 406. 
15 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy...,op. cit., Vol. 1, P. 451. 
16 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 18. 
17 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy..., op. cit., Vol. 1, P. 54. 
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Ліцей. 1. заст. У Росії до 1917 р. середній, іноді 

вищий привілейований чоловічий навчальний заклад. 2. 

Середній навчальний заклад18. Слово ліцей через зах.-

європ. мови запозичено з лат., гр. “назва гаю біля храму 

Аполлона Лікейського поблизу Афін, де Арістотель 
навчав учнів”, походить від одного з епітетів Аполлона, 

букв. “той, що вбиває вовків”19. 

Лексема гімназія – “середній навчальний заклад з 

поглибленим вивченням деяких предметів”20 – через 

пол. або нім. мови запозичено з лат. мови зі значенням 

“школа фізичних вправ; місце зборів філософів”, через 

зах.-європ. мови зводиться до лат. “весь, цілий”22. 

Університет. 1. Найвищий навчальний заклад з 

різними гуманітарними та природничо-математичними 

відділеннями23. Слово університет, заст. 

університант, – запозичення із зах.-європ. мов, яке 
зводиться до пізньолат. ūniversitās “кілька осіб, 

об’єднаних в одне ціле”, малося на увазі “об’єднання 

професорів і учнів” і “об’єднання наук”, сходить до лат. 

ūniversus “весь, цілий, загальний”24. 

Факультет – “навчальний, науковий та 

адміністративний підрозділ в інституті, університеті, що 

об’єднує кафедри якої-небудь однієї галузі знань”25 – 

запозичення з нім. мови; назва Facultät походить від лат. 

facultās, форма родового відмінка facultātis “можливість, 

спроможність, здатність”, похідне від faciо “роблю”, 

термін facultās, очевидно, є калькою з гр. “сила, галузь 
знання”26.  

Кафедра. 1. Пристосування для лектора, викладача 

або промовця у вигляді трибуни з пюпітром для паперів. 

2. Об’єднання викладачів і науковців однієї або 

споріднених дисциплін у вищих навчальних закладах. 3. 

церк. У християнській церкві – підвищення для 

єпископа з кріслом, звідки виголошуються проповіді. 4. 

церк. Посада єпископа, який керує єпархією27. Слово 

через російське посередництво запозичено з грецької 

мови (форма катедра – через польську і латинську 

мови); гр. κάϑέδπά “сидіння, стілець” пов’язане з 
дієсловом κάϑέξομάι “сідаю, сиджу”28. 

Для метамови сучасної науки характерна 

термінологічна синонімія. Із поняттям ознака, 

покладеним в основу теорії номінації, корелює термін 

сема. 

Сема (від гр. знак) – елементарний компонент 

значення як найменша розрізнювальна риса, яка 

об’єктивно притаманна денотату, а на думку деяких 

науковців, і конотату. Термін увів Б. Потьє. Семний 

склад установлюється шляхом компонентного аналізу, 

впровадженого у 1956 р. американськими 
антропологами У. Гуденафом і Ф. Лаунсбері. 

Компонентний аналіз ґрунтується на ідеї розкладу 

значення на найпростіші елементи. У американській 

етнолінгвістиці з другої половини ХХ ст. впроваджено 

компонентний аналіз значення слів. 

У сучасній семантиці семний аналіз використовує 

набір семантичних множників (сем): класема – 
найбільш узагальнена частиномовна ознака; 

інтегральна сема (архісема) – ознака тематичної групи 

чи лексико-семантичного поля; диференційна сема 

(гіпосема) – ознака, що відрізняє значення слова від слів 

того ж класу. Існують й інші розгалужені класифікації 

сем, як-от: “експліцитні й імпліцитні; яскраві, 

градуальні, граматичні, словотвірні; обов’язкові й 

факультативні”29.  

Мовознавство інтегрує досягнення гуманітарних 

наук. У лексичному значенні слова експлікуються різні 

за ступенем узагальнення зв’язки з дійсністю. Так, у 
семіотиці виділяють сигніфікативне, денотативне та 

конототивне значення. Природу значення визначають 

як шлях від думки до слова. Сигніфікативне значення 

(від лат. signum знак) – це специфічне (поняттєве) мовне 

відображення дійсності, віднесенність слова до поняття 

(отже, це сукупність ознак (сем) слова). Сигніфікативне 

значення узагальнює усі конкретні вияви слова, ЛСВ 

(семеми), або денотативні значення.  

Денотативне значення, або референтне (лат. 

предмет, до якого відноситься слово або знак) – це 

предметне (конкретне) значення, яке характеризує 
зв’язок лексичної одиниці з об’єктом, явищем дійсності. 

Характер денотативної направленості мовної одиниці 

актуалізує її різні значення. Пор.:  

Ліс. 1. Великий простір, зарослий деревами і 

кущами. 2. Зрубані і оброблені дерева як будівельний чи 

ін. матеріал30. Але слово ліс може мати денотативне 

значення “багато”, переносне значення зумовлене 

семою ЛСВ1 “багато”, напр., ліс рук.  

Котел. 1. Металева посудина для нагрівання чи 

кип’ятіння води, варіння їжі 2. Закрита посудина для 

перетворення води у пару. 3. Казан31. Денотативні 
значення котел “характер рельєфу (заглиблення земної 

поверхні, оточене пагорбами)”; військ. “військо в 

оточенні ворога”. 

Море. 1. Частина океану – великий водний простір 

з гірко-солоною водою, який більш-менш оточений 

суходолом 2. Дуже велике штучне водоймище 3. чого, 

перен. Поросла, вкрита чимось, велика, безмежна 

площина. 4. чого, перен. Велика кількість чогось32. 

Денотативні значення ЛСВ2, ЛСВ3, ЛСВ4 відтворені у 

словниковій статті. 

Сигніфікативне та денотативне значення 
перебувають у співвідношеннях ідеальне – матеріальне, 

узагальнене – конкретне, системне (мовне) –  

18 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 506. 
19 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy..., op. cit., Vol. 3, P. 273. 
20 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 188. 
21 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy..., op. cit., Vol. 1, P. 514. 
22 Ibidem, Vol. 6, P. 34. 
23 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 1198. 
24 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy..., op. cit., Vol. 6, P. 35. 
25 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 1214. 
26 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy..., op. cit., Vol. 6, P. 67. 
27 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 427. 
28 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy..., op. cit., Vol. 2, P. 407. 
29 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclopedia], Poltava: 

Dovkillia-K., 2006,  P. 526 [in Ukrainian]. 
30 Novyi  tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., Vol. 2, P. 92. 
31 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 466. 
32 Novyi  tlumachnui slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., Vol. 1, P. 226. 
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мовленнєве. 

До лексичного значення, крім сигніфікативного і 

денотативного, входить ще й конотативне значення. 

Конотативне, або емотивне значення, – це оцінний, 

емоційно-експресивний компонент значення лексичної 
одиниці. Конотація – додатковий компонент значення 

мовної одиниці, що доповнює її предметно-логічний 

зміст суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності, 

експресивності, функціонально-стилістичної 

забарвленості, а також відтінками, зумовленими 

соціальними, ідеологічними, культурними, 

ситуаційними аспектами комунікації. Зв’язок денотата і 

конотата переважно розглядають як залежність другого 

від першого при вторинності другого.  

Конотативне значення наявне у стилістично 

забарвлених словах. В українській мові можна 
виокремити такі групи лексичних одиниць із 

конотативним забарвленням.   

1.Конотативне значення мають застарілі слова, 

архаїзми, витіснення їх на периферію лексичної 

системи, нечастотність використання сприяють 

увиразненню емоційно-оцінного компонента, пор.: йти 

– рушати, говорити –ректи, прапор – стяг, бій – 

баталія, губи – вуста, права рука – десниця, щоки– 

ланіти.  

2.Ситуативність використання жаргонізмів та 

арготизмів також підкреслює їх конотативне значення: 
прикол – жарт, припухнути – знахабніти, лажа – щось 

погане, штрих – хлопчик, хавати – їсти; шпора – 

шпаргалка, тусня – вечірка, пролетіти – зазнати 

невдачі тощо.  

3.Конотативне забарвлення мають слова-інвективи 

– лайливі, образливі слова, лайка. До інвективної 

лексики належить мат (вербальний та невербальний), 

пов’язаний із інтимною сферою людських стосунків. 

Складником інвективної лексики є слова, пов’язані з 

позашлюбними дітьми (вилупок, покруч, сучий син). 

Народна свідомість засуджує незаконне народження 
дитини. Родинні стосунки також стають джерелом 

інвективної лексики. Пор. гарбуз бабі твої! (вигук на 

позначення незадоволення).  

Антиетикетну комунікативну поведінку здатні 

реалізувати етноніми, назви етнічних угруповань 

виступають образливою лексикою (кацап, хохол, жид, 

москаль).  

4.Поширеною практикою бруднослів’я є назви 

тварин, які стають символами ознак людей: свиня (про 

неохайну людину), баран (про нерозумну людину), 

корова (про незграбну жінку), змія (про підступну 
людину), лисиця (про хитру людину), вовк (про злу 

людину), заєць (про боязку людину). Слова 

використовуються у вторинній номінативній функції 

(внаслідок семантичного словотвору). Ймовірно, вони 

постали як редукція загальнонародних метафор – сталих 

порівнянь, де порівняльний зворот дублює ознаку: 

хитрий як лис, дурний як баран, незграбна як корова, 

упертий як баран, здоровий як бик. Про творчий 

характер народного мовомислення свідчать 

компаративні фразеологізми на основі енантіосемії: 

мудрий як бекало рогате, розумний як баран, чистий як 
свиня.  

5.В українській мові є чимало стилістично 

забарвлених слів (здебільшого це дієслова): йти – 

плентатися, ходити – швендяти, говорити – базікати, 

сміятися – реготати, говорити – гавкати; обманювати 

– брехати, худнути – сохнути, повнішати – жиріти, 

замовкнути – заткнутися. 

6.Конотативне забарвлення мають іменники 

спільного роду із закінченнями -а, -о, (у словниках 

подані з позначкою знев.). Наводимо слова спільного 
роду з народного мовлення, говірки с. Южинець 

Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 

ВолоцЮга, -и, сп., знев. Ледар, людина, яка 

безцільно проводить час, бродяга. То такий лАйдак, 

волоцюга, хату мая, али ни тримаяси йї. Нічьо ни 

робит коло неї, ни дбая. Нидбайлица.  

СліпУндра, -и, сп., знев. Про того, хто недобачає. Е, 

сліпундро, шо ни видиш, дивиси добре. 

ЖвиндА, -и, сп., знев. Про занудливу людину. То 

така жвинда, поки шос скаже, голова від него болит. 

МаґУля. -і, сп., знев. Нерозумний. Ти, маґули, шос 
наробила. 

МирзА, -и, сп., лайл. Бридка, неприємна людина. 

Мирза така, нічім ни мож догодити.  

ПЕндя, -і, сп., знев. Про людину, яка без мети 

ходить селом. Була в силі жінка. Вона ни пазила роботи 

дома, а ходила силом. То й казали як Пиндючка або 

Пендя. 

ПирилЕта, -и, сп., знев. Про настирливу людину. 

Літаєш всюда, як пирилета, повнО тибе скрізь. 

ПросторІка, -и, сп., знев. Людина, яка багато і 

недоречно говорить. Спер бис писок трохи! 
Торохкотит і торохкотит дурної! Йкис просторіка! 

Боже ня прости! 

ДрипІцкало, -а, сп., знев. Вередлива людина. То 

таке дрипіцкало, дрипіцкаяси, ни годин вітримати. 

ПИрскало, -а, сп., знев. Про людину, яка вередує, 

все заперечує. То таке пирскало, ни послухая ніколи, 

най Бог бороне. 

Конотативне значення можуть виражати не лише 

основи слова, але й словотворчі засоби. Передовсім це 

демінутивні (зменшено-пестливі) суфікси. Специфікою 

української мови є те, що демінутивні суфікси можуть 
сполучатися з основами різних частин мови: 

з іменниками: донечка, стільчик, носик, ніжка, 

реченька, білочка, ведмедик, лиска; 

прикметниками: дорогенький, білісінький, 

малуватий: 

Місяць світлесенький промінь тонесенький кинув 

на нас. 

Спи, мій малесенький, пізній бо час (Леся 

Українка). 

 дієсловами: (особливістю української мови є 

наявність зменшено-пестливих суфіксів у інфінітивних 
формах; прикріпленість демінутивних суфіксів до 

інфінітивних основ пояснюється їхнім походженням; 

інфінітив – це колишній віддієслівний іменник у формі 

Д.в. Інфінітиви зі зменшено-пестливими суфіксами 

властиві дитячому мовленню: спатоньки, їстоньки. 

Проте у художньому мовленні Ю. Федьковича 

натрапляємо на інфінітиви із демінутивними суфіксами: 

Дрівець єї врубатоньки, / Би хатку нагрів 

(Ю. Федькович “Дезертир”).  

прислівниками: ніжненько, дорогенько, тамочки, 

осьдечки, теперечки: 

 –  Вже десятий місяць твоєму козакові. “Мамо” 

вимовляє, а коли б ти був, говорив би й “тато”. Діти 

теперечки теж розумнішими пішли (М. Стельмах); 

 займенниками (напр., оказіоналізм у листуванні 
Лесі Українки до О.Кобилянської): Мій хтосічок знає, 
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що хтось завжди тримався добре з Квіточкою, але тепер 

тримається ще ліпше, і тепер уже Квіточка зовсім не 

може без когось жити, та і хтось близько того. 

 – числівниками:  двієчко, трієчко. 

Семіотичний (знаковий) характер мовної одиниці 
(слова) зумовлює її вивчення у сфері номінації у двох 

аспектах: ономасіологічному (від знака до семантики) та 

семасіологічному (від значення до знака). Для 

етнолінгвістики актуальний останній. 

У руслі психолінгвістики О. О. Потебня створив 

концепцію слова, яка безпосередньо стосується 

проблеми назви. Слово складається з трьох виявів: 

внутрішньої форми, зовнішньої форми та значення. 

О.О.Потебня пише: “У слові розрізняємо: зовнішню 

форму, звуковий склад, зміст, що об’єктивується за 

допомогою звука, і внутрішню форму, або найближче 
етимологічне значення слова, той спосіб, яким 

виражається зміст... Зовнішня форма невіддільна від 

внутрішньої, змінюється разом з нею...”33.   

Зовнішня форма – це звуковий вияв слова, 

сукупність звуків, які відтворюють внутрішню форму 

слова (фонетичний чинник). Представники 

психологічного напряму у мовознавстві приділяли 

велику увагу звуковій стороні мови, по-перше, тому що 

фонетичний склад мови є однією з дистинктивних рис 

мови, по-друге, фонетичні закономірності важливі у 

відтворенні внутрішньої форми слова, по-третє, і це 
найголовніше, мова становить ступінь розвитку, якій 

передує “патогномічний звук, тобто онатомо-поетичний 

ступінь, коли звуки відтворюють мисленнєві явища”34, 

йдеться про звуковий символізм.  

Значення слова становить сукупність ознак. Слово 

сприймається як знак готової думки, “а не як її орган, не 

як засіб добувати її (думку) із родовищ своєї душі і 

надавати їй найвищу ціну”35. Порівняймо визначення 

сигніфікативного значення з опертям на концепцію 

слова О.О.Потебні. Сигніфікативне значення 

визначають як “певне відображення предмета, явища 
або відношення у свідомості, що входить до структури 

слова в ролі так званої внутрішньої її сторони, по 

відношенню до якої звучання слова виступає як 

матеріальна оболонка, необхідна не лише для 

вираження значення і для повідомлення його іншим 

людям, а й для самого його виникнення, формування, 

існування і розвитку”36. 

Під внутрішньою формою слова лінгвісти услід за 

В. Гумбольдтом і Г.Штейнталем розуміють спосіб 

уявлення (виявлення) значення у слові, спосіб 

поєднання думки із звуком. Уявлення, – твердить 
Потебня, обов’язкова стихія слова. Слово з живим 

уявленням образне, поетичне слово. У внутрішніх 

формах слова відображається “тлумачення дійсності, її 

переробка для нової, більш складної, вищої мети 

життя”37 (зіставімо інші терміни – диференційна ознака, 

сема). Внутрішня форма історично змінюється, вона 

зумовлена поглядом на дійсність і характером 

відношень між елементами семантичної системи. 

Внутрішня форма – це “чуттєвий образ”, що лежить в 

основі значення або вживання слова, вона з’ясовується 

на фоні матеріальної чи духовної культури тієї системи 

мови, у контексті якої виникло слово (пригадайте 
приклади більмо, білок, гривня тощо). Внутрішня форма 

слова відтворює лише одну ознаку поняття. Так, 

внутрішньою формою для слова-поняття стіл є ознака – 

стелити або стояти, вікно – око. З погляду діахронії, 

внутрішня форма слова – найближче етимологічне 

значення слова. Внутрішня форма слова – це 

відношення думки до свідомості. Вона виявляє, як нація 

бачить власну думку. Цим можна пояснити, чому у мові 

є багато  слів на позначення одного предмета, і навпаки, 

слово може позначати різні предмети38.  

Внутрішня форма слова може бути прозорою 
березень, травень, неділя, понеділок, стілець, держава 

та затемненою тварина, зябра. Процес затемнення 

внутрішньої форми слова – деетимологізація. 

Для багатьох слів української мови внутрішньою 

формою є слова-соматизми, це так зване явище 

антропоморфізму: ручка від рука, рушник – рука, 

рушниця – рука, заручити – рука, обруч– рука, зручний – 

рука, вікно – око, віко – око, гирло – горло, перстень – 

перст, гривня – грива “шия”, пор. також потилиця, 

вилиця, обличчя, очолювати. Продуктивний 

антропоморфізм при творенні переносних значень слів, 
так звані антропоморфні метафори: ніжка столу, зубок 

часнику, головка капусти, головка часнику, підніжжя 

гори, ніс корабля, пам’ять машини.   

До втрати зв’язків слова із внутрішньою формою 

призводять архаїзація та семантичні зрушення слів, 

фонетичні зміни. Внутрішня форма слова може 

“забутися”, тобто виходить із ужитку слово, напр., 

тварина походить від  застарілого слова твар “лице”, 

яке збереглося ще у буковиньких говірках. Відомості 

про внутрішню форму міститься у § 1 Українського 

правопису 2008 р. У деяких словах на місці 
етимологічного о у переднаголошеному складі а: калач 

– коло, гарячий – горіти, качан – котити, кажан – 

кожа, багатий – бог39.   

Вибір внутрішньої форми зумовлений ідеологічно, 

культурно-історично та соціально: для багатьох слів 

внутрішньою формою є слово бог: багатий, небіж 

(небога), небіжчик, убогий, збіжжя, Богдан, богун, 

бігме, бозна. 

Пор. також поганий “1) позбавлений позитивних 

властивостей, незадовільний, не такий, як треба; 2) 

непривабливий, негарний зовні; 3) етн. пов’язаний з 
нечистою силою”40 – давнє запозичення з латинської 

мови; лат. paganus “сільський, селянський, простий, 

неосвічений; язичницький”41, звідси поганська віра 

“язичництво”, тобто первісно віра, яка зберігалась у 

сільській місцевості, первісно поганин – прибічник 

язичництва, згодом поганий. 

Терміни О. О. Потебні внутрішня форма слова і 

33 Potebnia A.A. Slovo i mif [Word and myth], Moskva, 1989, P. 160 [in Russian].  
34 Ibidem, P. 97. 
35 Ibidem, P. 136. 
36 Smyrnytskyi A.Y. “Znachenye slova” [The meaning of the word], Voprosy  yazykoznanyia [Linguistic issues], 1955, №2, P. 89  

[in Russian]. 
37 Potebnia A.A. Slovo i mif…, op. cit., P. 17.  
38 Ibidem, P. 97-98. 
39 Ukrainskyi pravopys [Ukrainian orthography], K.: Nauk. dumka, 2008. P. 7 [in Ukrainian]. 
40 Slovnyk ukrainskoi movy…, op. cit., P. 805. 
41 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy..., op. cit., Vol. 4, P. 472. 
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Rusnak N. The problem of nomination is the main problem of ethnolinguistics... 

зовнішня форма слова є продовженням ідей В. фон 

Гумбольдта про зовнішню форму мови і внутрішню 

форму мови. Внутрішня форма мови, за В. фон 

Гумбольдтом, – “чуттєві порухи душі”, зовнішня форма 

мови – фонетичний вияв мови. 
Концепція слова О.О. Потебні, створена в контексті 

психолінгвістичних розвідок для усвідомлення 

розуміння й сприйняття думки, “слово як сукупність 

внутрішньої форми і звука є засобом розуміти мовця, 

сприймати зміст його думки”42, є імпульсом для 

розуміння процесу номінації і, ширше, походження 

мови. 

Чинник часу дозволяє вивчати мовні явища у двох 

аспектах – діахронії та синхронії. Термін внутрішня 

форма слова стосується передовсім історичного 

погляду: слова, назви кристалізує історія, час. 
Привабливість же цього терміна у тому, що його можна 

застосувати і на синхронному зрізі, поняття “чуттєвий 

образ” не суперечить терміну твірна основа. “У ряду 

спільнокореневих слів... кожне попереднє може бути 

названо внутрішньою формою наступного”43. Проте на 

синхронному зрізі внутрішню форму слова заступає 

спосіб словотвору. Способи словотвору реалізують 

модель, за якою з’являються нові слова, проте при 

цьому ознака, яка лягла в основу слова, відходить на 

другий план. Ймовірно, ознака увиразнена лише у 

діахронії, коли назва несе на собі відбиток культури. 
Одна внутрішня форма слова (первинний корінь) 

породжує низку етимологічно споріднених (діахронний 

аспект), проте різнокореневих слів (синхронний аспект). 

Пор.: 

Рука – заручини, доручати, рушник, зручний, 

виручати, рушниця. 

Родити – врода, народ, порода, урод. 

Яскрава образність (внутрішня форма слова) 

характерна для народного мовлення, пор. у говірці с. 

Южинець Кіцманського р-ну Чернівецької обл.: 

ПрилицькувАти. Прикрасити лиш зовні або 
зробити нашвидкуруч. Прилицькувала лиш так, шоб 

бУло, а то шо ни вмита, то нічо! 

ПрИліпка, - и, сп., знев. Про нав’язливу людину. То 

така приліпка, як йме дес на вулици – не вітчиписси.  

СтАкатиси, знев. Домовитися про щось. Те саме 

знЮхатиси. Вони обоя стакалиси, нічо ни мож 

доказати. 

СтаткувАти. Дбати. Він добре статкуя, з ним 

добре жити. 

СтрАбитиси. (ЛД). Згодитися. Дай ста! Це мині 

стрАбитци. Прийшла коза до воза? СтрАбилоси до 
мене?  

ЦЯцькатиси, знев. Панькатися, потакати. Ни 

цяцькайси з ним, бо він того ни вартий. 

ПрибандУритиси, знев., негат. Прийти до голови, 

необдумано щось зробити. Прибандурилоси мені це, 

тай пішла до неї. Думала-м вона пристане до нашої 

співки, та де там! І чути ни хтіла. 

ЗбурдАвіти, знев. Бути самовдоволеним. Збурдавів 

з добра, ни мож пітступитиси до него. 

Висновки. Отже, проблема назви, реалізуючи 

дихотомію мова – мислення, стає  однією з головних 

проблем культурологічної наукової парадигми. Наукова 

синонімія як одна з ознак сучасної метамови науки у 

проблемі назви виокремлює низку близьких термінів – 
ознака, сема, внутрішня форма слова. До проблеми 

назви дотичні поняття семіотики – сигніфікативне, 

денотативне та конотативне значення слова, які 

відтворюють різні ступені зв’язків слова з дійсністю. 

Конотативне значення дає змогу виокремити специфічні 

риси української мови. 
 

Natalia Rusnak. The problem of nomination is the main 

problem of ethnolinguistics. Language is a part of the spiritual 

culture of nation. Dichotomy language - thinking as a component 

of the basic triad of ethnolinguistics language - thinking - culture 

among the problems that are within this discipline, brings to the 

fore the problem of nomination, which requires interdisciplinary 

efforts (psychology and linguistics) and interlevel exploration 

(vocabulary, word formation, phonetics). The relevance of 

scientific work is due to the need for philosophical and linguistic 

understanding of the problem of nomination. 

The purpose of the article is to consider the problem of 

nomination and related issues in terms of psychology, linguistics, 

such as: significant, denotative and connotative meaning of the 

word; to compare the terms feature, sema, internal form of the 

word. 

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.  

Conclusions. Thus, the problem of the name, realizing the 

dichotomy of language – thinking, becomes one of the main 

problems of the culturological scientific paradigm. Scientific 

synonymy as one of the features of the modern metalanguage of 

science in the problem of the name distinguishes a number of 

related terms – feature, sema, internal form of the word. The 

concepts of semiotics are related to the problem of the name – 

significant, denotative and connotative meaning of the word, which 

reproduces the different degrees of connection of the word with 

reality. Connotative meaning makes it possible to highlight specific 

features of the Ukrainian language. 

Key words: nomination, word, significant meaning, 

denotative meaning, connotative meaning, sema, external form of a 

word, internal form of a word. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Юлия Руснак. Языковые единицы, обозначающие семейные связи, в художественном дискурсе  

О. Кобылянской. Цель статьи - проанализировать лексемы, которые обозначают родство в художественном дискурсе 

О. Кобылянской. Актуальность исследования мотивирована необходимостью углубленного анализа художественного 

дискурса Ольги Кобылянской для формирования когнитивно-прагматической концепции писательницы. Новизна 

научного исследования обусловлена тем, что языковые единицы, обозначающие семейные связи, в художественном 

дискурсе О. Кобылянской исследуются впервые. В статье использованы общенаучные методы анализа и синтеза, а 

также лингвистические – описательный, структурный, сравнительно-исторический. Выводы. В художественном 

дискурсе О. Кобылянской родственные связи реализует широкий спектр лексем, среди них слова, обозначающие 

генетическое родство, номинации социальной роли особ, связанных родственными узами. Родственные связи реализуют 

лексемы коррелятивной градуальной оппозиции, члены которой отличаются одним признаком. В этой семантической 

группе немало диалектных названний, связанных нулевой оппозицей. 

Ключевые слова: художестаенный дискурс, лексика родственных связей, апелятив, диалектизм, коррелятивная 

градуальная оппозиция, нулевая оппозиция, заимствование.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Cюжетна лінія художнього тексту 

пов’язана передовсім з діями, вчинками дійових осіб. На 

позначення персонажів художнього твору автор 
використовує власні назви, функція яких номінувати 

героїв. Власні назви у тексті виступають ключовими 

словами, які в процесі розгортання змістово-

фактуальної інформації тексту набувають семантичної 

ваги. Уточнюють ідентифікують дійових осіб загальні 

назви, апелятиви, на позначення осіб. М. Крупа вважає, 

що “у позначенні особи апелятиви можуть виконувати 

функцію ідентифікації та предикації”1. На думку 

Н.Д. Арутюнової, апелявиви на відміну від власного 

імені “володіють повною семантичною структурою, що 

складається із деякого поняття… що утворюється 
загальними ознаками класу реалій, і конкретного, 

індивідуального змісту, створюваного в мовленні 

властивостями денотата”2. Особи художнього дискурсу 

ідентифікуються за родом діяльності, національністю, 

фахом, інтересами, віком, соціальним статусом тощо. З-

поміж назв осіб художнього дискурсу можна 

виокремити угруповання слів на позначення родинного 

зв’язку. Спорідненість у науковому сенсі пов’язана із 

кровним генетичним зв’язком. Проте родинний зв’язок 

персонажів художнього дискурсу ширша категорія, до 

якої входить родинна (кровна) спорідненість 
літературних героїв. Лексика родинного зв’язку 

важлива частина лексичного складу художнього 

дискурсу, оскільки на характер персонажів впливає 

передовсім родинне коло. 

Мета статті – проаналізувати лексеми на 

позначення родинного зв’язку у художньому дискурсі 
О. Кобилянської.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мовотворчість Ольги Кобилянської досліджували різні 

науковці, передовсім  буковинські: Н.В. Гуйванюк,  

Н.Д. Бабич, Л.О. Ткач , О.В. Кульбабська, М.В. Скаб, 

Н.О. Руснак , С.Т. Шабат-Савки, О.В. Кардащук,  

Т.Є. Гуцуляк, С.Є. Панцьо, Т.П. Вільчинська, 

В.А. Чолкан, О.В. Максимʼюк, О.Л. Даскалюк та ін.  

Актуальність дослідження умотивована 

необхідністю поглибленого аналізу художнього 

дискурсу Ольги Кобилянської для формування 
когнітивно-прагматичної концепції письменниці.  

Новизна наукової розвідки зумовлена тим, що 

мовні одиниці на позначення родинного зв’язку у 

художньому дискурсі О. Кобилянської досліджується 

вперше.  

Виклад основного матеріалу. На позначення 

родинної спорідненоcті як родові назви авторка 

використовує слова літературної мови і народно-

розмовного мовлення: рідня (літ.), кревні (нар.). Пор. 

Рідня. 1. збірн. Чиїсь родичі, близькі або далекі. 2. кому, 

розм. Родич або родичка кому-, чому-небудь3. Кревний, 

рідк.1. Рідний4.  

1 Krupa M. Linhvistychnyi analiz khudozhnoho tekstu [Linguistic analysis of an artistic text], Ternopil: “Pidruchnyky i posibnyky”, 2005, 

Р. 330 [in Ukrainian]. 
2 Arutiunova N. D. Predlozheniye i ego smysl [Sentence and its meaning], M., 1976, P. 327 [in Russian]. 
3 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vol.], Kyiv, 1970-1980, Vol 8, P. 559 [in Ukrainian]. 
4 Slovnyk bukovynskyh govirok [Dictionary of Bukovynian dialects], za red. N.V. Guivanyuk, Chernivtsi: Ruta, 2005, P. 232 [in Ukrainian]. 

mailto:yuliyarusnak@bsmu.edu.ua


28                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Rusnak Yu. Language units which denote family relationship in O. Kobylyanska's artistic discourse… 

Слова родич в літературній мові та родичі в 

буковинських говірках різняться значенням. Пор.: Родич 

кому, чий, рідк. кого. Той, хто перебуває в спорідненості 

з ким-небудь5. Пор. також у буковинських говірках: 

Родичі. Батьки (батько і мати)6. Тож у художньому 
дискурсі О. Кобилянської слово родичі функціонує як 

семантичний і граматичний діалектизм. Пор.: Часто 

пориває мене гіркий жаль, дика вражда супроти моїх 

померших родичів, що мене в життя трутили, і я 

тепер безцільно блукаю!7. 

В одному контексті авторка використовує 

спільнокореневі слова рідня, родичі. Значення слова 

родичі увиразнює контекст у своїх родичів одинак. Пор.: 

“Мусиш мене шукати! – сичала у сні. – Аякже, 

шукати“. На те, аби він прийшов сюди, ішов за її 

кликом Бог знає куди, заблудив і попався в пазурі її рідні, 
а його щастя перейшло на неї! Чому вона питалася, чи 

він у своїх родичів одинак? Лиш одинаки особливо 

щасливі. І чому вона тоді не обіцяла, що прийде знов, 

коли вона дійсно була дівчина і християнська дитина? 

Чому не боялася, як була в лісі цілком сама? А перед ним 

чинилася, що боїться. Він же не Довбуш!8. 

У наступному контексті О. Кобилянська 

використовує описовий вираз своїх родичів та їх дідів і 

прадідів, йдеться про батька і матір та рідню 

попереднього ступеня спорідненості. Пор.: 

Умостившися довгими сумерками на своїй лаві та 
займаючися чим-будь, отирав уста хіба на те, щоб 

оповідати про своїх родичів та їх дідів і прадідів, що не 

належали собі, а чужим, як їх плечі угиналися при 

кривавій праці, і про страшне знущання панів польських 

зі своїх людей…9. 

 Словник буковинських говірок подає слово 

кревний з позначкою рідкісне як синонім до слова 

рідний. Пор. Кревний, рідк.1. Рідний10. Письменниця 

використовує похідне від кревний – кревнячка 

(черезступеневий словотвір), яке має статус 

оказіоналізму. Лексема кревнячка у описовій 
конструкції кревнячка мого мужа розширює семантику 

і набуває значення “своячка”. Напр.: Се він тобі 

оповідав, коли ви сиділи в поетично украшенім куті, а я 

мало що з сорому в землю не запалася, що кревнячка 

мого мужа вдається в розмову з соціалістом!11. 

Корелятивна градуальна опозиція, члени якої 

різняться тільки однією ознакою, а за іншими 

ознаками збігаються “близька рідня – далека рідня” 

реалізують мовні одиниці кревні – “чужі”, для 

актуалізації градуального члена опозиції далека рідня 

“чужий“ авторка використовує графічні засоби – 

лапки. Напр.: Вже третій рік кінчиться, відколи 

покинула я дім своїх кревних і пробуваю між 

„чужими“12.  
У іншому контексті відсутній маркований член 

“близька рідня”, член “далека рідня” реалізує мовна 

одиниця далекі кревні, визначаючи далекий ступінь 

генетичної спорідненості. Пор.: Опісля пішов до неї і 

просив не впускати до нього нікого, хотів з нею 

остатися сам, і остався аж до ясної днини, доки не 

прийшли прикликані жінки убирати і спорядити 

покійницю і не появилися знайомі та деякі далекі 

кревні, з котрими небіжка не жила13. 

Авторка використовує зворот ні вітця, ні матері, 

ні брата, ні мужа, низка слів пов’язані сурядними 
сполучниками, причому кровну спорідненість з 

наступним поколінням реалізують слова отець, 

матір, брат, родинну спорідненість (родинний 

зв’язок) – муж. Напр.: В мене нема ні вітця, ні 

матері, ні брата, ні мужа, котрі би мене 

проводжали, тому маєте право обиджати мене!14. 

Батько і мати не відтворюють генетичну (кровну) 

спорідненість, проте для наступного покоління вони 

реалізують кровний зв’язок. 

На позначення рідного батька авторка 

використовує низку назв: дєдьо, неньо, тато, отець, 
батько – слова пов’язані нульовою опозицією.  

У художньому дискурсі О. Кобилянської 

побутують діалектизми дедьо, неньо для відтворення 

народного місцевого колориту, що зумовлено темою 

твору. Пор.: Дєдьо, дєдьо. Тато. Слово у різних 

фонетичних варіантах дєдя, ґєґьо, ґяґя, дядя, дядьо 

побутувало у гуцульських і подільських говірках 

Буковини15. Дєдя “батько” – діалектна фонетична 

форма слова дядьо “батько; дядько”, в семантиці якої 

зберігається давнє об’єднання батька і дядьків у 

єдиній загальній категорії спорідненості16. Неньо. 
Батько (рідний і нерідний)17 – псл. nanъ, nana, nena, 

nenja; – дитячі за походженням слова (від дитячого 

лепету), що виникли в різних мовах, очевидно, 

існували вже в індоєвроейській прамові18. Наразі 

слова дєдьо, неньо у буковинських говірках застарілі. 

Напр.: Варе твій дєдьо великий пан? Хто ти?./ Туди 

не ходить ні одна людська душа, лиш іноді у свята мій 

неньо. Там я сиджу з мамою вже далі два місяці, і нас 

не відвідала майже ні одна людська душа19.  

5 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t…, op. cit., Vol. 8, P. 596. 
6 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 458. 
7 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t. Vol. IV. Lyudyna. Tsarivna: povisti [Collection of writing works: in 10 v. Vol. IV. Human 

buing. Queen: stories], Chernivtsi: Bukrek, 2016, Р. 82 [in Ukrainian]. 
8 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. 134 [in Ukrainian]. 
9 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. 28 [in Ukrainian]. 
10 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 232. 
11 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 128. 
12 Ibidem, P. 211. 
13 Ibidem, P. 275. 
14 Ibidem, P. 341. 
15 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 91. 
16 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy [Etymological dictionary of Ukrainian language], K.: Nauk. dumka, 1982–2012, Vol. II,  

P. 46 [in Ukrainian]. 
17 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 329. 
18 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., Vol. IV, P. 71. 
19 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. I, Novely. Opovidannya…, op.cit., Р. 123, 125. 
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Проте письменниця використовує літературні назви 

тато, батько. Пор.: Ей, добре було ще тогди, як жив 

його тато і мав ще маєток20. Тобі, чужому, звірилась, 

а перед своїм батьком, перед рідним батьком, могла 

щось такого затаїти!...21. 
О. Кобилянська послуговується і словом отець. 

Отець. діал., уроч. Батько22. Пор. також у СБГ: Отец, 

отця, рідк., уроч. Батько23. Письменниця використовує 

слово отець у застарілих відмінкових формах вітця, 

вітцеві. Напр.: При таких нагодах змінялись любов і 

пестощі вітця в скаженість24. Мені припала задача 

заявити одному вбогому мужикові, вітцеві чотирьох 

малих дітей, його господарство має ліцитуватися25.   

На позначення рідної матері у художньому 

дискурсі авторки побутує зменшено-пестлива форма 

мамця; зменшено-пестливі форми властиві народному 
буковинському мовленню: Вікторця, доньця, мамця, 

панунця. Пор.: Мамцю, і я піду з вами надвір! – кликнуло 

дівчатко живо з печі. 

Чого, доньцю? – спитала лагідно мати. – нема 

чого. Бачиш, яка студінь26. 

 На позначення подружжя (чоловіка, жінки), 

соціальної ролі батька і матері, використано слова муж, 

чоловік – жінка. Пара лексем перебуває у корелятивній 

градуальній опозиції, члени якої різняться ознакою 

“стать”, вона реалізує родинний зв’язок; мовні одиниці 

муж, чоловік пов’язані нульовою опозицією.  
 У наступних роздумах авторки щодо жіночого 

питання, місця жінки в родині функціонує суспільно-

політична термінологія, абстрактні назви: потреби 

суспільства, ідеї, зрозуміння, репрезентація, 

становище. Жіноче питання переплетено з 

національним, яке реалізують етноніми: американець, 

русин. У філософських роздумах беруть участь народно-

розмовні елементи: ґаздиня “хороша господиня”, в 

чотирьох стінах – фразеологізм зі значенням “домівка”. 

Закономірно, що до цього контексту залучено лексеми 

муж – жінка. Муж, заст., уроч. Чоловік27. Пор.: Далі, 
поважного зрозуміння свого окруження, потреб 

суспільності, різного роду ідей, зрозуміння свого мужа, 

гідної репрезентації його становища, а передусім – щоб 

вона була найліпша ґаздиня, виховувала добре діти; 

одним словом – щоб перед світом міг русин жінкою 

гордитися, як американець, а в чотирьох своїх стінах 

мав знов свою радість із неї!28. 

В іншому контексті використано лексеми чоловік – 

жінка. У описі побутової ситуації, де чоловіків 

характеризує бовванутий вигляд, використання цієї пари 

умотивоване. Пор.: Чоловіки балакали і пили, доки їх 

лиця не приняли аж боввануватого вигляду; бавилися 

двозначними дотепами, зиркаючи на своїх жінок і 

сусідок29.  
На позначення матері матері або батька, батька 

матері або батька у художньому дискурсі буковинської 

письменниці функціонують зменшено-пестливі назви 

бабуня, дідик. У народному мовленні і сьогодні на 

позначення цих осіб на Буковині побутують зменшено-

пестливі назви бабка, дідик. Пор.: 

Так, бабуня шептала молитву, а я, приклякнувши і 

спираючись ліктями на її колінах, числила морщинки, 

що повкладалися над її очима, й дивилася нерухомо на її 

долішню губу, як вона під час шептання судорожно 

тремтіла... /Яка ж я чудна, злишня істота, на котру 
цілий світ сердиться, особливо відколи моя дорога 

бабуня розпрощалася зі мною навіки! / Сукні, полишені 

мені бабунею, були з тяжкого, коштовного атласу, 

який тепер дістав би лише за грубі гроші./ Срібне 

світло місяця ллялося вікном у кімнату, а старий 

годинник цокав тихесенько, мов той дідик в 

пантофельках, щоб нікого не збудити своїм ходом30. 

 Художній дискурс О. Кобилянської рясніє 

зменшено-пестливими формами на позначення цих осіб: 

бабуня, бабусенка, бабунця, дідуня, що пояснюється 

психологічними чинника: ставленням онуків до баби та 
діда. Закономірно, що ці лексеми функціонують у 

кличному відмінку: 

Так, наприклад, коли тебе руки і ноги болять в 

мокре і холодне верем'я? Так, бабуню?.. Бабусенько моя 

золота!31. 

Не ходіть сюди, бабунцю, бо куля вас трафить32. 

Ой дідуню, приходіть! – кликнула дівчина 

врадувано33. 

Дідуню… Ох, Боже мій! Се вже його річ, але 

любить34. 

Дідо… дідо, що ви наробили, чому затуго 
натягнули струни?35. 

У художньому дискурсі родинний зв’язок реалізує і 

слово вдова, проте у лексичному значенні слова 

закцентовано увагу на інших ознаках поняття.  Слово 

вдова – “жінка, яка після смерті чоловіка не одружилася 

вдруге”36, праслов’янського походження37, у 

художньому дискурсі набуває форми словотвірного 

діалектизму вдовиця, від літ. удова відрізняється 

морфемним складом. Член градуальної корелятивної 

20 Ibidem, P. 219.  
21 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV,  Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 26. 
22 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t…, op. cit., Vol 5, P. 804. 
23 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 372. 
24 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 22. 
25 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. I., Novely. Opovidannya…, op. cit., Р. 186. 
26 Ibidem, P. 356. 
27 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t…, op. cit., Vol 4, P. 820. 
28 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. I, Novely. Opovidannya…, op. cit., Р. 332. 
29 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna: povisti…, op. cit., P. 260. 
30 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 73, 74, 94, 150. 
31 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. I, Novely. Opovidannya…, op. cit., Р. 72‒73. 
32 Kobylyanska O.Y. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. II, Novely. Opovidannya…, op. cit., Р. 106. 
33 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna.Tsarivna…, op. cit., P. 272. 
34 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. 518 [in Ukrainian]. 
35 Ibidem, P. 529. 
36 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t…, op. cit., Vol. 1, P. 312. 
37 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., Vol. VI, P. 20. 
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опозиції із семою “чоловіча стать” набуває форми 

фонетичних варіантів вдівець, удівець. Напр.: Була 

вдовиця, мала трьох синів і одну доньку і жила при однім 

сині38. Стану за товаришку в одної маючої угорки, 

вдовиці по лікарі39. А наостанку вийшла за старого, за 
вдівця. Не так, Параско? Ваш чоловік був удівець?40.  

Родинний зв’язок відтворює слово бадіка. Пор.: 

Бадіка, бадика 1. Близький родич, – старший віком – брат, 

чоловік сестри, брат батька або матері. 2. Форма 

звертання до старшого чоловіка41. Бадя “чоловік старшої 

сестри; старший брат” – запозичення зі східнороманських 

мов, походить, можливо, від болгарського батя, батьо 

“тс”42. Наразі у буковинських говірках слово застаріле. 

Слово бадіка зазвичай функціонує у кличному відмінку. 

Пор.: - Нічо, бадіко, але ви казали переписати задовжений 

ґрунт на себе .../ Я й забула, бадіко, - і розсміється ще 
більше. /- Ей, бадіко, бадіко! Не з таго я роду!43. 

На позначення генетичної спорідненості другого 

рівня – дядька, тітки – використано назви тітка, тета; 

стрийко, вуйко.  

Так, у повісті “Царівна” героїня дає лаконічну 

характеристику тітці, зазначаючи її національне 

походження – німкеня, тобто національні ознаки 

проєктуються на представника етносу. Наталка називає її 

славною господинею, відзначаючи ощадливість, яку 

вербалізує специфічний вираз числяться в потребі і “з 

атомами”!, до нього входить лексема числитися 
“рахувати; вважатися”, а також науковий термін “атом”, 

який в контексті набуває значення “до дрібниць”. Напр.: 

Тітка не була дурно німкенею; а німкені не без причини 

вважаються славними ґаздинями, такими, що 

числяться в потребі і „з атомами“!44 

Проте О. Кобилянська використовує народні 

варіанти (фонетичні діалектизми) до слова тітка – тета, 

тетка. Пор.: Тета 1. Рідна тітка, материна або батькова 

сестра. 2. Значно старша за віком рідна сестра. 3. Братова 

дружина. 4. Чужа старша жінка або далека родичка45. 

Характерно, що у художньому дискурсі функціонує ще 
одна лексема на позначення далекої родинної 

спорідненості, спільнокореневе слово зі словом тітка, – 

пратітка “сестра прабаби, прадіда”, слово утворене за 

зразком прабаба, прадід, проте відсутнє в сучасній 

українській мові. Напр.: Позаяк тета Оля виїжджає до 

хорої пратітки до Покутівки і їм дорога однакова, то він 

також поїде, але щоб вона, Дора, знала, що він забере і її 

з собою./ - Пішки, пані? Такі розігріті? Се недобре. 

Правда, тетко? Погляньте самі, - сказав Юліян…46. 

На позначення дядька авторка використовує народні 

назви вуйко, стрий. Пор.: Вуйко. 1. Дядько, батьків або 
материн брат47. 2. Про старшого віком чоловіка (звич. при 

шанобливому звертанні)48 – псл. * ujь; споріднене з лит. 

avynas “дядько по матері”49. Стрий. 1. Дядько по батькові 

брат батька та чоловік батькової сестри50 – псл. stryjь, 

очевидно, результат закономірної фонетичної видозміни 

форми *ptruuio-, що зводиться до нульового основи іє. 

pətér “батько”51. Напр.: А на стрийка зовсім не 

надієтесь? – спитала я. / Годі, душко, годі, чого 

іритуватися? –  втихомирював вуйко спокійно, як це було 

в нього в звичаю./ Але, на жаль, вуйку, покуса вашого 

принципу замогуча і запринадна, щоб їм мало що не всі не 
корилися, хотя душа його – то самолюбство52. 

Лексика родинного зв’язку відображає основні 

тенденції лексики художнього дискурсу О. Кобилянської. 

Так, у цьому угрупованні наявні запозичені слова. Напр.: 

Кузен. заст. Двоюрідний брат, а також взагалі родич 

(переважно в буржуазно-дворянському середовищі)53 – 

запозичення з французької мови, ймовірно, через 

посередництво російської мови54. У контексті 

спостерігаємо симбіоз українських літературних слів, 

запозичених назв, народно-розмовних (родичі, завід). 

Напр.: - Оба кузини радилися з родичами, який завід 
вибрати собі на ціле життя55. На позначення жіночої 

статі авторка використовує застаріле слово кузинка:  Моє 

довге рудаве волосся давало кузинам та кузинкам причину 

до прикрих глумливих жартів та сміху56. 

У художньому дискурсі племінницю, дочку сестри 

реалізують слова сестрінниця, сестріниця, а племінника – 

братанко. Відмінність в написанні сестрінниця, 

сестріниця пояснюється пошуком творчого почерку 

авторки. Пор. також Сестрінниця. Сестриница, 

сестреница, сестріница. Племінниця, дочка сестри57. 

Напр.: Мені вже кілька разів прийшлося від старших 
почути:“У вас дуже інтересна сестрінниця!”./ Ти, як 

мені здається, заголомшений превеликим щастям своєї 

сестріниці, забув уже задивлятися на речі тверезими 

очима!58 Пані Рибко потвердила слова свого братанка59. 

У художньому дискурсі використано низку 

номінацій на позначення свояків. Пор.: Свояк. 1. Брат 

38 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. I, Novely. Opovidannya…, op. cit., Р. 181. 
39 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t.,Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 186. 
40 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. I, Novely. Opovidannya…, op. cit., Р. 223. 
41 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 21. 
42 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., Vol. I, P. 112. 
43 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. I, Novely. Opovidannya…, op. cit., Р. 187, 217, 219. 
44 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 94. 
45 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 544. 
46 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. VIII, Apostol cherni…, op. cit., P. 416, 425. 
47 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 64.  
48 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t…, op. cit., Vol. 1, P. 785. 
49 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., Vol. I, P. 438. 
50 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 526. 
51 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., Vol. V, P. 442. 
52 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 121, 76, 140. 
53 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t…, op. cit., Vol. 4, P. 386. 
54 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op. cit., Vol. III, P. 126. 
55 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna. Tsarivna…, op. cit., P. 78. 
56 Ibidem, P. 72. 
57 Slovnyk bukovynskyh govirok…, op. cit., P. 482. 
58 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. IV, Lyudyna.Tsarivna…, op. cit., P.75, 355. 
59 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t., Vol. VIII, Apostol cherni…, op. cit., P. 425. 
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дружини. 2. діал. Родич. 3. розм. Своя, близька людина60. 

Лексема свояк у художньому дискурсі конкретизується, 

формуючи описовий вираз свояки її мужа. Напр.: Чому 

думав він, що я се вчиню і покину її (і то через кілька 

несправедливих слів) на ласку і неласку чужого окруження 
або, може, на ласку тих кількох свояків її мужа, з 

котрими від многих літ зірвала зносини?61. 

Слово швагер вступає у гіпонімічні відношення зі 

словом свояк: Шваґер, шваґир, шваґір, шваґр. 1.Шурин, 

брат дружини. 2. Сестрин чоловік62 – запозичення з 

(можливо, через польське посередництво) з німецької 

мови63. Напр.: Той її швагер мав далеко від міста 

кільканадцять фальчів поля з обійстям, і теє хотіла 

тепер пані радникова за порадою Олени взяти в оренду, 

бо не знали іншого виходу з лихих обставин64. 

У художньому дискурсі О. Кобилянської наявні 
лексеми, що реалізують не  кровний (генетичний) зв’язок, 

а лише родинний. На позначення пасинка авторка 

використовує синонім пасерб65 – слово утворене за 

допомогою префікса па- від іменника *серб, який 

загальноприйнятої етимології не має: зіставляється з п. 

заст. sarbać (укр. сьорбати) як назва “того, хто сьорбав 

(ссав) те саме молоко”, пов’язується з етнонімом серб та 

словом сябер “учасник земельного володіння, спільник у 

торговельній справі”66. Пор.: Ніколи не бачила я таких 

гарних відносин між мачухою а пасербом, як тут!67. 

 Висновки. Отже, у художньому дискурсі 
О. Кобилянської родинний зв’язок відтворює широке коло 

лексем, до них входять лексеми на позначення генетичної 

спорідненості, слова на позначення соціальної ролі осіб, 

пов’язаних родинним зв’язком тощо. Родинний зв’язок 

реалізують лексеми, що перебувають у корелятивній 

градуальній опозиції, члени якої різняться однією 

ознакою. У цьому семантичному угрупованні чимало 

діалектних назв, пов’язаних нульовою опозицією. 
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Лариса Шутак, Галина Навчук. Использование вторичных номинаций в коммуникативных ситуациях 

медицинского дискурса (на основе анкетирования медицинских работников).  Цель статьи – исследовать причины 

и способы создания вторичных номинаций в современном украинском медицинском дискурсе, выяснить особенности 

использования и назначения таких названий в разных коммуникативных ситуациях.  В статье использованы следующие 

методы исследования: описательный, сравнительный и статистический. 

Выводы. Методом анкетирования медицинских работников исследовано частоту использования вторичных 

наименований, то есть неофициальных заменителей медицинских терминов, в коммуникативной ситуации врач – врач и  

врач – пациент. Проанализированы вторичные названия, которые являются эвфемизмами к официальным медицинским 

терминам, отмечено их смягчающе-корректное назначение.  

Ключевые слова: вторичная номинация, вторичные названия, медицинский дискурс, анкетирование медицинских 

работников. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Сучасні лінгвістичні дослідження 

характеризуються особливою увагою до проблем 

вторинної номінації, проте досі немає єдиного 
потрактування вторинних новотворів. В. М. Телія, зокрема, 

пропонує називати вторинними вже відомі в мові 

номінативні одиниці, що вживаються в новій для них 

функції називання1. На думку В. Г. Гака, вторинні назви 

відображають процес, унаслідок якого та сама форма може 

пристосовуватися для виконання нових функцій2. Інші 

дослідники розмежовують первинну і вторинну номінації 

на рівні слова та його значення, словосполучення та 

речення, причому первинна номінація репрезентує мовну 

дійсність через слово і словосполучення, а вторинна – 

реалізується в реченні; первинна номінація – це процес 
первинного називання предметів і явищ, вторинна – це 

творення слів за допомогою різноманітних словотворчих 

засобів, розпаду багатозначності, а також на основі 

метафоричних та метонімічних перенесень, перифрази, 

евфемізмів тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні 

дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних мовознавців 

доводять, що вторинна лексична номінація є результатом 

природного розвитку мови, зумовленого пізнавальною і 

когнітивно-комунікативною потребою людини в її 

суспільно-історичній практиці. Виникнення нових назв 

призводить до концентрації в словесному знакові нової 

інформації. Як зазначає Є. А. Карпіловська, “новотвори 

відіграють провідну роль у зміні як українськомовного 

“креслення” дійсності в цілому (послуговуючись 

термінами креслення, в її загальному вигляді), так і 
“креслення” окремих її об’єктів, їх сукупностей чи 

реальних і ментальних просторів з ними (їх вигляду у 

певній мовній проекції)”3. Попри активні пошуки 

дослідників у цьому напрямі, в українському мовознавстві 

типологія вторинних номінацій у медичному дискурсі 

мало вивчена, немає ґрунтовного дослідження щодо 

причин та способів творення вторинних назв у побутовому 

мовленні медичних працівників. Саме тому нам видається 

актуальним питання дослідження особливостей творення 

та використання вторинних назв у різних комунікативних 

ситуаціях українського медичного дискурсу. 
У статті використано такі методи дослідження: 

описовий, порівняльний та статистичний. 

Мета статті – методом анкетування з’ясувати 

причини використання вторинних назв у різних 

комунікативних ситуаціях, дослідити частоту 

використання творення вторинних назв, уживаних у 

комунікативних ситуаціях фахівець – фахівець, фахівець – 

нефахівець сучасного українського медичного дискурсу. 

Матеріалом для аналізу послугували вторинні назви, 

дібрані з побутового професійного мовлення працівників 

медичної галузі в різних комунікативних ситуаціях.  

1 Teliya V.N. Vtorichnaia nomynatsyia i ee vidy [Secondary nomination and its types], M.: Nauka, 1977, P. 129 [in Russian]. 
2 Hak V. H. K tipolohii linhvisticheskikh nominatsyi [Towards a typology of linguistic nominations], M.: Nauka, 1977, P. 243 [in Russian]. 
3 Karpilovska Ye. A. Nova Ukraina u slovotvirnii nominatsii: zminy u movnomu “kreslenni” svitu [New Ukraine in the word-forming nomination: 

changes in the linguistic “drawing” of the world], Vidobrazhennia istorii ta kultury narodu v slovotvorenni: Dopovidi XII Mizhnarodnoi konfere-

ntsii [Reflection of the history and culture of the people in word formation: Reports of the XII International Conference], Uporiadk. N. 

F. Klymenko, Ye. A. Karpilovska,  K., 2010, P. 91 [in Ukrainian]. 
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Виклад основного матеріалу. Для ґрунтовного 

дослідження типології вторинних найменувань ми провели 

анкетування медичних працівників.  

Анкетування проводилося у трьох клінічних 

лікарнях: обласній клінічній лікарні м. Чернівці 
(Україна), Сторожинецькій центральній районній 

лікарні (Україна), Чернівецькій міській стоматологічній 

клініці (Україна).  

Усього опитано 42 лікарі (100 %), з них – 18 лікарів, 

трудовий стаж яких складає від 5 до 10 років (42,8 %), 14 

лікарів, трудовий стаж яких складає від 10 до 20 років (33,4 

%) і 10 лікарів, трудовий стаж яких складає понад 20 років 

(23,8%). 

Усі респонденти відповідали на два запитання: 

Які вторинні найменування, тобто неофіційні 

замінники медичних термінів, використовуєте у 
комунікативній ситуації лікар – лікар? Чи часто 

послуговуєтеся такими конструкціями (так (зрідка, 

часто)) / ні? 

Які вторинні найменування, тобто неофіційні 

замінники медичних термінів, використовуєте у 

комунікативній ситуації лікар – пацієнт? Чи часто 

послуговуєтеся такими конструкціями (так (зрідка, 

часто)) / ні? 

Аналіз відповідей респондентів уможливив зробити 

такі висновки. 

Комунікативна ситуація лікар – лікар 
Близько 90% опитаних (37 лікарів різного фаху) дали 

ствердну відповідь на запитання: “Які вторинні 

найменування, тобто неофіційні замінники медичних 

термінів, використовуєте у комунікативній ситуації лікар – 

лікар? Чи часто послуговуєтеся такими конструкціями 

(так (зрідка, часто)) / ні?”. І лише п’ятеро лікарів 

(приблизно 10%) дали відповідь “ні”. З-поміж тих, хто 
відповів “так”, 20 (47,6%) додали “часто”, 17 (42,4%) – 

“зрідка”. При цьому варто зауважити той факт, що 

послуговуються вторинними номінаціями лікарі різних 

вікових категорій, і чіткої градації за віком не 

спостерігається, хоча частіше використовують вторинні 

назви лікарі з більш тривалим трудовим стажем, що ми 

пов’язуємо з набуттям професійних навичок, опануванням 

не лише медичною термінологією, але й неофіційними 

замінниками термінів (див. табл. 1.1). У результаті 

дослідження з’ясувалося, що найуживанішими вторинними 

номінаціями є назви команд у ситуаціях, коли необхідна 
негайна реакція (див. табл. 1.2). Серед вторинних назв, 

якими медичні працівники часто послуговуються, можна 

виокремити такі:  

Запустити / відпустити пацієнта. 

Каміння (у мовленні стоматологів). 

Кинути тиск. 

Одиничка, двійка і т.д. (у мовленні стоматологів). 

Пацієнт миготить. 

Посадити на трубу. 

Проколоти / прокрапати пацієнта. 

Прощупувати / відтинати / різати. 
Розмочити пацієнта. 

Стукнути серце. 

Таблиця 1.1 

Трудовий стаж Кількість реципіє-

нтів 
Відповідь “так” 

Відповідь “так, 

зрідка” 
Відповідь “так, 

часто” 
Відповідь “ні” 

Від 5 до 10 років 18 (42,8 %) 15 (83,3%) 12 (80%) 3 (20%) 3 (16,7%) 

Від 10 до 20 років 14 (33,4%) 13 (92,9%) 3 (23,1%) 10 (76,9%) 1 (7,1%) 

Понад 20 років 10 (23,8%) 9 (90%) 2 (22,2%) 7 (77,8%) 1 (10%) 

Всього 42 (100%) 37 17 20 5 

Таблиця 1.2 

Вторинна номінація 
У мовленні якого спеціаліс-

та вживається 
Ситуації Приклади 

Запустити / відпустити пацієнта 
  

Анестезіолога Надання невідкладної 
допомоги 

Терміново вмикаємо дефібрилятор: 
треба запустити пацієнта. 

Каміння (у мовленні стоматологів) 
  

Стоматолога Видалення твердих зубних 
відкладень 

З кожним роком все більше пацієнтів 
звертається до стоматологів з прохан-

ням почистити каміння. 

Кинути тиск 
  

Кардіолога чи невропатолога Огляд пацієнта, підготовка 
до операції 

Під час операції пацієнт несподівано 
кинув тиск. 

Одиничка,  
двійка ... 

Стоматолога Огляд пацієнта Лікар-стоматолог зняв відбитки для 
виготовлення одиничок, двійок і трійок. 

5. Пацієнт миготить 
  

Кардіолога Огляд пацієнта, встанов-
лення діагнозу 

Під час огляду виявилося, що пацієнт 
миготить. 

6. Посадити на трубу 
  

Анестезіолога Надання невідкладної 
допомоги 

Пацієнту важко дихати, треба посади-
ти на трубу. 

7. Проколоти / прокрапати пацієнта.  Терапевта, лікаря сімейної 
медицини 

Огляд пацієнта, встанов-
лення діагнозу 

Для кращого ефекту лікування, небхі-
дно Вас прокрапати. 

8. Прощупувати / відтина-
ти / різати / пересаджувати 

Хірурга, травматолога Огляд пацієнта, встанов-

лення діагнозу 

Пацієнтові потрібна пересадка органа. 

9. Розмочити пацієнта Хірурга Огляд пацієнта в після 
операції 

Після операції пройшла доба, треба 
розмочити пацієнта. 

10. Стукнути серце Кардіолога 
  

Надання невідкладної 
допомоги 

Втрачаємо пацієнта, негайно стукну-
ти серце. 

На друге запитання: “Які вторинні найменування, 

тобто неофіційні замінники медичних термінів, викори-

стовуєте у комунікативній ситуації лікар – пацієнт? 

Чи часто послуговуєтеся такими конструкціями (так 

(зрідка, часто)) / ні ?” – усі респонденти відповіли пози-
тивно. При цьому варто зауважити, що такі вторинні 

назви використовуються для пом’якшення звучання 

діагнозу, зрозумілості висловлювання, вони ніби набли-

жують лікаря до пацієнта (див. табл. 2). 

Серед найуживаніших вторинних назв, використо-

вуваних у ситуації  лікар – пацієнт, на особливу увагу 
заслуговують такі комунікативні формули:  
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Ukrainian language 

Комунікативна формула Ситуації Приклади 

1. Особливе використаня займенника “ми” Під час огляду, обходу Як ми себе почуваємо? 
  

2. Використаня евфемізмів у процесі тво-
рення вторинних номінативних одиниць 
  

Під час обходу оголошення діагнозу, час огляду Новоутворення замість рак, 
серцевий напад замість гостра 

серцева недостатність, брон-

хіт з астматичним компонен-
том замість астма, хімія за-

мість хіміотерапія, серцевий 

напад замість тромбоз корона-
рних артерій, підвищений тиск 

замість гіпертонія. 
Напр.: 
У Вас діагностовано новоутво-

рення, яке потребує оператив-

ного втручання. 

3. Послуговування вторинними суфіксаль-
ними лексемами для називання пацієнтів 

за властивою їм хворобою, інколи з відтін-

ками згрубілості, зневаги 

Під час огляду, обходу Гіпертонік – хворий з підвище-
ним артеріальним тиском; гаст-

ритик – хворий на гастрит; 

пневматик – хворий на пневмо-
нію; ревматик – пацієнт з пато-

логією суглобів. 
Напр.: 
Оскільки Ви гастритики, то 

потребуєте санаторно-

курортного лікування. 

4. Використання асоціативних зв’язків, 
унаслідок чого постали двокомпонентні 

номінації, які вживають замість іншомов-

них однослівних термінів 

У ситуації знайомства, під час обходу Жіночий лікар замість гінеко-
лог; чоловічий лікар замість 

уролог; дитячий лікар замість 

педіатр. 
Напр.: 
У нашій лікарні працює чудовий 

дитячий лікар, зверніться до 
нього за консультацією. 

Висновки. Отже, вторинні назви переважно такі, що 

характеризують клінічні процеси і потребують швидкої 

реакції на ситуацію, активно використовують лікарі різної 

спеціалізації в комунікативній ситуації лікар – лікар, у 

ситуації лікар – пацієнт переважають комунікативні фор-
мули, що пом’якшують чи роз’яснюють висловлювання. 

 
Larysa Shutak, Galina Navchuk. Use of secondary names in 

communicative situations of medical discourse (based on a quest-

ionnaire of medical workers).  The purpose of the article is to in-

vestigate the reasons and ways of creating secondary nominations in 

modern Ukrainian medical discourse, to find out the features of the use 

and purpose of such names in different communicative situations. In 

the article descriptive, comparative and statistical research methods 

are used. 

The frequency of use of secondary names, namely unofficial 

substitutes for medical terms, in the communicative situation doctor – 

doctor was investigated by the method of questionnaires of medical 

workers. In the scientific work the circle of specialists is described 

who use secondary definitions as a informal substitutes for medical 

terms in a communicative situation doctor – doctor. The most com-

mon secondary names used in the situation of doctors – patients are 

analyzed. 

Conclusions. Recent studies by both foreign and domestic lin-

guists prove that the secondary lexical nomination is the result of the 

natural development of language due to the cognitive and cognitive-

communicative needs of human being in socio-historical practice. The 

emergence of new names leads to a concentration of new information 

in the verbal sign. Secondary names as an euphemisms for official 

medical terms are named and their mitigating and correct purpose is 

noted. 

Key words: secondary nomination, secondary names, medical 

discourse, questionnaire of medical workers. 
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Паранюк Дан, Тычинина Алѐна. Симулякры гиперреального фантастического мира в романе Клиффорда 

Саймака “Out of Their Minds”. В статье осуществляется интертекстуальный анализ малоисследованного романа 

американского фантаста Клиффорда Саймака (1904–1988) “Out of Their Minds” (1970), в котором эклектично сочетаются 

элементы волшебной сказки, сновидения и фантасмагорического повествования, трансгрессируя в квазиреальность с 

помощью функционирования интертекстуальных, транзитивных образов Дон Кихота и Санчо Пансы. Актуальность 

статьи обусловлена усилением интереса украинских переводчиков и литературоведов к творчеству К. Саймака, а также 

отсутствием интертекстуального анализа его классических текстов. Целью работы стает определение специфики 

моделирования гиперреального фантастического мира в романе К. Саймака “Out of Their Minds” с участием 

интертекстуальных симулятивных форм, которые на практике осуществляются как “реверсии 

воображаемого” (Ж. Бодрийяр). Методология: анализ текста К. Саймака сквозь призму постнеклассической философии 

и методологии интертекстуальности. Выводы. Проанализированный текст К. Саймака показывает, что фантастическое 

может сочетаться с мистическими, онирическими, фантасмагорическими, гротескными и даже карнавальными 

компонентами. Их смысловую нагрузку усугубляет интертекстуальная природа сконструированных автором образцов 

персоносферы. Показательной в сюжетной канве текста “Out of Their Minds” выступает реминисцентная природа 

транзитивной персонопары Дон Кихот–Санчо Панса. К.Саймак предлагает специфическую аналогию-идеологему между 

фигурой главного персонажа Хортона Смита и Дон Кихотом-симулякром, функционирующего только в имагинативном 

измерении его воображения и следах детской памяти. Такой метажанровый аспект фэнтези обозначает присутствие 

специфического палимпсеста, насыщенного многочисленными интерпретантами и симулякрами гиперреальнго мира.  

Ключевые слова: Клиффорд Саймак, фантастика, гиперреальный мир, симулякр, Дон Кихот, 

интертекстуальность. 

Introduction. General statement of the problem and 

its connection with important scientific or practical aims. 
The current situation in verbal culture proves a rapid 

evolution of new literary genre forms. Science fiction is not 

an exception. In his work “Simulacra and 
Simulation” (1981), J. Baudrillard claims that “science 

fiction no longer exists”1, thus outlining the “expansion of 

the world” of classis science fiction. Above all, he means 

the so called “reversal of the imaginary”, as well as 

restructuring of the principles of genre modelling of science 

fiction discourse.  

It is believed that fantasy acts as an “intermediate” 

between the formal symbolic structure and the really 

existing objects that we encounter in life
2
. S. Zizek 

interprets fantasy as a primary form of narrative. However, 

in order to maintain its significance, fantasy must remain 

implicit, unnoticeable, that is, it should preserve a certain 

distance from its symbolic basis, otherwise it may turn into 

the phantasmagoria format3. T. Adorno claims, in particular, 

that the phantasmagoric basis of literary works makes them 

“irresistible”, especially in traditional prose forms (for 
example, in a novel), whereby “the illusion of panorama and 

the fictitious omnipresence of the narrator are combined 

with the idea of reality”. The latter aspect “technologically 

enhances the illusion of being-in-itself”4, as well as can be 

regarded as a “rival” of any romantic literary works, which 

are built, as we know, on an ironic implication. 
The issue of genre metamorphicality of fantasy has 

been considered within famous scientific conceptual 

investigations of time-space theory by M. Bakhtin, 

J. Baudrillard, A. Volkov, B. Dolezal, G. Deleuze, U. Eco, 

S. Kripke, N. Kopystianska, A. Niamtsu, T. Todorov. Such 

1 Baudrillard J. Symuliakry i symuliatsiia [Simulacra and simulation], Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”, 2004, Р. 177  

[in Ukrainian].  
2 Zizek S. Chuma fantazij [The plague of fantasies], Har'kov: Gumanitarnyj centr, 2012, Р. 40 [in Ukrainian]. 
3 Ibidem, Р. 60. 
4 Adorno T. Teoriia estetyky [Theory of aesthetics], Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko “Osnovy”, 2002, Р. 143 [in Ukrainian]. 
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an update of genre matrices takes place due to the insertion of 

intertextual images (which cause the hyperreal structure of 

fantastic worlds) into personosphere.  

This is particularly evident in the work by the classic of 

American science fiction Clifford Simak (1904–1988) “Out of 
Their Minds” (1970). The novel eclectically combines the 

elements of a fairy-tale, dreams and phantasmagoric narrative, 

transgressing into the quasi-real space through the images of 

Don Quixote and Sancho Panza. Consequently, the objective 

of the article under discussion is to outline the specifics of 

modelling a hyperreal fantasy world in the novel by C. Simak 

“Out of Their Minds” through a number of intertextual 

simulative forms that carry out “reversal of the imaginary” (the 

term by Jean Baudrillard) in practice. The objective requires the 

use of the respective methodology: firstly, the application of 

the post-non-classical philosophy categories of the imaginary 
(T. Adorno, S. Zizek), archetype (C. Jung), simulacrum 

(J. Baudrillar), fantasm (R. Barthes, G. Deleuze), memory 

(J. Lacan) and trace (J. Derrida) and, secondly, the usage of the 

methodology of intertextuality (I. Arnold, M. Bakhtin, 

Ju. Kristeva, M. Riffaterre, G. Genette, I. Smirnov, N. Fateeva, 

V. Cherniavska. The significance of the research has been 

stipulated by the growing interest of Ukrainian translators and 

literary critics in the creative activities of C. Simak, as well as 

by the lack of intertextual analyses of the writer’s classical 

texts. The novelty of the paper lies in the fact that it may be 

regarded as a new interpretation of genre formation of literary 
science fiction in Ukrainian science, whereby intertextual 

images-simulacra take part in modelling the hyperreal world.  

Laying out of the main research material. Literary 

science fiction of the XX century maintains a romantic 

tendency for genre polymorphism by means of attaching 

illusory realms, grotesque, carnivalization elements and 

pastiches (that contain an intertextual enzyme) to the plot of the 

text. Consequently, a rather widespread technique of literary 

science fiction is the intertextuality of personosphere (for 

instance, the figures of Homer and Aesop perform this function 

in C. Simak’s novel “The City”).  
At the peak of J. Tolkien’s popularity, C. Simak turned to 

the matagenre of fantasy, integrating various types of science 

fiction: “Out of Their Minds” (1970), “Destiny Doll” (1971), 

“Shakespeare’s Planet” (1976), “Cemetery World” (1973), 

“Enchanted Pilgrimage” (1975), “Fellowship of the 

Talisman” (1978), “Where the Evil Lives” (1982), etc. The 

writer’s style differed from other representatives of the genre in 

experimenting with the chronotope (creation of the parallel 

worlds), original implementation of the contact motif, 

rhizomorphism of the personosphere and, consequently, in the 

logic of complicated narrative specificity of the text.  
The presence of certain intertextual connections prove, 

above all, the existence of the textual means of their expression 

– the so called “interpretants” that “derive of contextual 

peculiarities”5. In simulative personosphere, these are allusions 

and reminiscences, which send the recipient to the 

“ideologemes” – specific functions that, “materializing” at 

different levels of the text structure, spread throughout its 

trajectory, assigning it with historical and social coordinates6. 

C. Simak’s peculiar intertextual strategy is characterized by 
anthroponymic presuppositions (Aesop, Joyce, Van Gogh), that 

is the use of names, which makes it possible to “design 

different cultural and historical sections beyond the limits of a 

single temporal space”7, thereby activating a powerful 

associative background – the communicative charge (the term 

by M.Gasparov). The intertextual insertions of a reminiscent 

nature are considered to be such fantazoid-simulacra. 

A vivid example of this is the novel by C. Simak “Out of 

Their Minds” (1970), where the elements of a magical fairytale, 

dreaming, and phantasmagoric narrative are eclectically 

interwoven, transgressing into a quasi-real space through the 
“realistically fantastic” (according to G. Lucacs) images of Don 

Quixote and Sancho Panza. Since the understanding of 

intertextual insertions is based on the combination of contexts 

and the proto-text, the reader is required to recognize and 

recollect. At the same time, as I. Arnold points out, the 

effectiveness of “contrasting all the relevant contexts” depends 

on the recipient’s awareness: “If the “other voice” cannot be 

recognized, the text either appears to be illegible or is perceived 

only superficially”8. 

“The energy of intertext” is accumulated due to the fact 

that a literary work relies on a really existing pre-intertext, 
which traditionally functions as a “reference to a reference”9. In 

our case, it is the “knightly” context of M. de Cervantes’ “Don 

Quixote”, which in the early XVII century, became” a cheerful, 

yet unclear exploration of the boundary between delirium and 

common sense, between fascination and disappointment”10. An 

easily recognized classical pair, devised by M. de Cervantes, 

originates from the previous “wandering plot”, the latter (being 

duly interpreted by the classics) subsequently penetrating into 

other literary texts, including the fantastic ones. In C.Simak’s 

novel, the couple acquires its own suggestive focus. The 

Cervantes’ images are perceived as exceptional, for they are 
extracted by the author from an interdiscursive context. 

A competent recipient of the novel “Out of Their Minds” 

has been feeling the presence of the above example in the 

personophere of a fantastic work since the introductory 

fragment with the help of thus generated the term by C. Pierce 

and M. Riffaterre “interpretants”: “Behind the crowd came two 

men riding horses, but as I watched the procession, I saw after a 

little time that the one who rode behind the other rode a 

donkey, not a horse, with his feet almost dragging on the 

ground. But it was the man who rode in front who attracted my 

attention and very well he might. He loomed tall and gaunt and 
was dressed in armor, with a shield upon one arm and a long 

lance carried on one shoulder. The horse was as gaunt as he 

was and it walked with a stumbling gait and with its head held 

low. As the procession approached closer I saw, in the light cast 

5 Nych R. Svit tekstu: poststrukturalizm i literaturoznavstvo [The world of the text: poststructuralism and literary criticism], Lviv: Litopys, 

2007, Р. 74 [in Ukrainian].  
6 Kristeva Yu. Sami sobi chuzhi [They are strangers to themselves], Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”, 2004, Р. 135–136  

[in Ukrainian].  
7 Fateeva N. A. Intertekst v mire tekstov. Kontrapunkt intertekstual'nosti [Intertext in the world of texts. Counterpoint to intertextuality], 

Moskva: KomKniga, 2007, Р. 43 [in Russian].  
8 Arnold I. V. Semantika. Stilistika. Intertekstual'nost' [Semantics. Stylistics. Intertextuality] , Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-

Peterburgskogo un-ta, 1999, Р. 376 [in Russian]. 
9 Smirnov I. P. Porozhdenie interteksta. Jelementy intertekstual'nogo analiza [Generation of intertext. Elements of intertextual analysis], 

Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 1995, Р. 19 [in Russian]. 
10 Ovrei-Asseia K., Baladie Sh. “Bezumstvo” [Madness], “Yevropeiskyi slovnyk filosofii: Leksykon neperekladnostei” [European 

Dictionary of Philosophy: A Lexicon of Intranslatability], Vol. 1, Kyiv: DUKh I LITERA, 2009. Р. 541 [in Ukrainian]. 
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by the torches, that the horse was little better than a bag of 

bones”11. 

Like in the original text, the intertextual strategy of “Out 

of Their Minds” is based on the conversations of Don Quixote 

and Sancho Panza. Their dialogues (which M. Bakhtin drew 
particular attention to) appear to be “a two-tone word at the 

stage of its incomplete decay”. They (dialogues) can be 

considered as a communication “between the top and the 

bottom, between birth and death”12.  

The dichotomous nature of their tandem is also 

accentuated by H. Bloom: “What unites the Don and his squire 

is both their mutual participation in what has been called “the 

order of play” and their equally mutual if not rather grumpy 

affection for each other. I cannot think of a fully comparable 

friendship anywhere else in Western literature, certainly not 

one that relies so exquisitely upon hilarious conversation”13. H. 
Bloom described quite well the role of Don Quixote's image for 

M. de Cervantes': “My characters have read all of the stories 

about one another, and much of the novels second part 

concerns itself with their reactions to having read the first”14.  

Likewise, M. Foucault emphasizes that Don Quixote 

acquires his own reality when he ” meets characters who have 

read the first part of his story and recognize him, the real man, 

as the hero of the book. Cervantes’s text turns back upon itself, 

thrusts itself back into its own density, and becomes the object 

of its own narrative. The first part of the hero’s adventures 

plays in the second part the role originally assumed by the 
chivalric romances”15. It is also worth mentioning the idea of 

J. Ortega y Gasset of M. de Cervantes “endowing us with the 

true presence of his characters”16. The penetration of the M. de 

Cervantes’ images into the fantastic worlds of C. Simak 

indicates the transgressiveness of this personospheric nucleus 

that turns, eventually, into a con-intertextual center.  

In identifying the intertextual parallels, much depends on 

the “communication channel”. In C. Simak’s novel “Out of Their 

Minds”, M. de Cervantes’ characters appear to have an 

existential connection in the protagonist’s thoughts, fantasies, and 

memories. What is more, they may be perceived as a simulative 
horizon of the retrospectively presented events: “I think we are 

haunted by all the fantasies, all the make-believe, all the ogres 

that we have ever dreamed, dating from that day when the 

caveman squatted in the dark beside his fire”17. 

Here, we have to deal with the phenomenon of collective 

memory, which is an important narrateme for many works of 

science fiction, including those by C.Simak. In this respect, an 

important receptive marker appears to be the 

“imaginary” (according to J. Lacan's terminology), which is 

distinguished along with the real and symbolic. Such 

phantasmagoria in modern literary practice are interpreted as 

fantastic visual allegories.  

S. Freud stated the following, regarding these outcomes of 

fantasy or “dreams of reality”: “such fantasies are very common 

phenomena, they are common for the healthy and the sick, they 

are very easy to study, especially in the course of fantastic 
delirium”18. Nevertheless, in the novel “Out of Their Minds”, the 

emergence in Horton's imagination of “carnival” pair Don 

Quixote-Sancho Panza is the most indicative. The intertextual 

dialogue in both C. Simak’s and M. de Cervantes’ works is 

performed mainly due to the allusive intertextual characters, 

through functioning of the borrowed elements of the pretext, 

which enable their “identification in the recipient text”.  

Don Quixote's “Intertextual Footprints” (M. Riffaterre) in 

C. Simak’s novel are stipulated by the fact that he “leaves his 

village to seek his spirits home in exile, because only exiled can 

he be free”19. His character acts similarly to his intertextual 
simulacrum: a writer Horton Smith, returning to the provincial 

surroundings of his childhood, encounters ”dinosaurs” that cause 

a car accident. This episode proves an irreconcilable collision 

between machines, humans and other fantasies: “Here in this 

land resided all the fantasies that mankind had developed through 

the centuries. Here, somewhere Huckleberry Finn floated on his 

raft down a never-ending river. Somewhere in this world Red 

Riding Hood went tripping down a woodland path. Somewhere 

Mr. Magoo blundered along on his near-blind course through a 

series of illogical circumstances”20.  

The traces of children's memory, presented by C. Simak in 
the dreams of the protagonist, capture, above all, the connection 

with the key associative images. The latter, in the receptive 

aspect, are perceived as intertextual references to the iconic 

images of classical children's literature, presented in the 

simulative “books”. They appear in the novel “Out of Their 

Minds” in the form of a specific palimpsest and a genre 

embodiment of hyperreality. In this case, the non-attributive 

allusions that imply the discovery of the “new in the old” and at 

the same time require the discovery on the part of the recipient, 

coincide with intense processes in the memory of C. Simak’s 

character (recognition, recollection, nostalgia), which are 
activated through the prism of temporal epistemological modes. 

A. Losev, in this connection, speaks of such a peculiarity of 

recollection as the creative reproduction21, which becomes a 

functionally significant aspect of simulation within science 

fiction.  

The transitivity of Don Quixote's image in the context of the 

discourse of madness is substantiated by M. Foucault. The 

philosopher emphasizes that “Don Quixote” is one of the first 

works of modern times, where the insane person is interpreted 

as“a madman, not as one who is sick but as an established and 

maintained deviant, as an indispensable cultural function, has 

11 Simak C. Out of Their Minds. URL: https://books.google.com.ua/books?id=0Q_GCQAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq=Out+ 

of+Their+Minds&source=bl&ots=R4YrR1j11w&sig=ACfU3U2GKleGraIpekW1Q04KeGd_ftijcQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwi5roeR

mZHhAhVL_CoKHYFJDrM4ChDoATAEegQIBxAB#v=onepage&q=Out%20of%20Their%20Minds&f=false. 
12 Bakhtin M. M. Sobranie sochinenij v 7 t. [Collected works in 7 volumes], Vol. 4(1), Moskva: Jazyki slavjanskih kul'tur, 2008, Р. 303  

[in Russian]. 
13 Blum H. Zakhidnyi kanon [The Western canon], Kyiv: Fakt, 2007, Р. 131 [in Ukrainian]. 
14 Ibidem. 
15 Foucault M. Slova i veshhi. Arheologija gumanitarnyh nauk [Words and things. Archeology of the Humanities], Sankt-Peterburg: A-cad, 

1994, Р. 83 . [in Russian]. 
16 Orteha-i-Haset Kh. Dumky pro roman [Thoughts about the novel], Kyiv: Osnovy, 1994, Р. 273–305. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/

Ortega_y_Gasset_Jose/Dumky_pro_roman.htm [in Ukrainian]. 
17 Simak C. Out of Their Minds, op. cit.  
18 Freud Z. Vstup do psykhoanalizu [Introduction to psychoanalysis], Kyiv: Osnovy, 1998, Р. 91 [in Ukrainian].  
19 Blum H. Zakhidnyi kanon [The Western canon], Kyiv: Fakt, 2007, Р. 133 [in Ukrainian]. 
20 Simak C. Out of Their Minds, op. cit.  
21 Losev A.F. Ocherki antichnogo simvolizma i mifologii [Essays on Ancient Symbolism and Mythology], Moskva : Mysl', 1993. URL: 

http://psylib.org.ua/books/lose000/txt050.htm [in Russian].  
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become, in Western experience, the man of primitive 

resemblances”22. The state of such conventional insanity is 

inherent in the behavior of Simak’s Horton.  

Of course, intertextuality is a specific double game: a 

phantasmagoria in C. Simak's version, where one deals with the 
world of fantasies created by him and pursues the witch Meg, 

then the devil, calls Don Quixote an insane man from Spain, as 

well as an inappropriate knight: “That Quixote is a fool. He 

never does things right. The beating of Don Quixote is no 

facing of a danger and…”23. C. Simak ironically overruns the 

behavior of friends: “Sancho had dismounted from the donkey 

and was trying manfully, but with small success, to roll Don 

Quixote over on his back”24. Simak’s narrator captures the 

public's ambiguous reaction to the appearance of a frantic Don 

Quixote-Sancho Panza couple. The onlookers laugh openly at 

the “scarecrow knight” (“Some of them were doubled over, 
laughing, with their arms wrapped about their middles, while 

others of them were rolling on the ground, helpless with their 

guffaws”)25. The author’s attention also focuses on the colorful 

image of Sancho and his lop-eared donkey, which is actively 

featured in the pretext: “Shambling down the road came the lop

-eared little donkey, still carrying the tattered man whose feet 

almost dragged upon the ground–poor, patient Sancho Panza 

coming once again to the relief of his master, Don Quixote de 

la Mancha”26. 

It looks quite reasonable that C.Simak appeals to the novel 

by M. de Cervantes. Therefore, it is expedient to dwell on a 
specific intertextual labyrinth, for a new semantic perspective 

arises in a rather distant (at first sight), connection of “one's 

own and someone else’s words”. In this case, there is a 

variational interpretation of the classical text, whose axiological 

nucleus is decentralized (according to J. Derrida) in the novel 

“Out of Their Minds”, thus producing a new ”image code”. 

Don Quixote's behavioral logic stipulates all the actions of C. 

Simak’s protagonist Horton Smith, yet Don Quixote's fictional 

character, activated in his memory, is getting more and more 

grotesque.  

It is essential that a special intertextual line in  
C. Simak’s novel is a simulative “pastiching” of M. de 

Cervantes' text through the so-called “intertextual anamnesis”. 

This peculiar ”ironic modus” is marked, first of all, with the 

negative pathos, directed in this case against the powerful 

cybernetization of space, emphasized by C. Simak. Certainly, 

within the designated thematic line of pastiche, the process of 

mystifying and parodying the images of classical literature 

emerges as derivative. It indicates “hypertextuality”, that is, the 

layering and transformation of texts along with imitation, 

parody and continuation27. Such hybrid forms, according to 

T. Basniak, “are marked with fragmentary nature, 
intertextuality, contamination of literary genres, as well as with 

the combination of different types of art and means of 

multimedia (intermediality)”28. The dynamics of the 

tantological motives in the consciousness of Simak’s 

protagonist (his speculations about his friend’s death) clearly 

indicates the strategy of hypertextuality through the intertext. 

At first, death is associated with the image of a sparrow, and 

then – with a popular comics book hero Superman. In this way, 
it passes to the grotesque “quasi-diachronic intertext” (I. 

Smirnov).  

A competent reader can associate Horton Smith (as a 

character of a fantastic text) with the figure of Don Quixote 

himself. Numerous books are gradually activated in the 

memory of the Simak’s character (those about King Arthur, 

Robin Hood, Mickey Mouse, Charlie Brown, Twins Bobs, 

Mister Tinkerbell, Howdy-Doody, Brother Fox, Bear, Wolf, 

Witch Meg and others). Simulative hypertextuality is 

complemented by a children's song, recalled by Horton. It 

ensures an active involvement of a competent reader in the text. 
In addition, this song must have been author’s favorite 

children's memory, since we find an allusion to it in his novel 

“The City”: 

“Who killed Cock Robin? 

I, said the Sparrow, 

With my bow and arrow, 

I killed Cock Robin…”29 

In our case, the “stranger’s” word of M. de Cervantes is 

interpreted through the hyperreal fantastic world of Horton's 

dreams. Here, Don Quixote becomes similar to the signs he 

copied, hence we may regard him as the Horton Smith 
simulacrum. However, Simak’s main character is not only 

associated with, but also struggles against Don Quixote, as if 

embodying Cervantes’ windmill: “Horton Smith, who has a 

wound from Gettysburg, who jousted barehanded with 

Quixote ...”30. Subsequently, Horton Smith returns to the “real” 

anthropological world again, tired of “the weird world of Devil 

and Don Quixote”31. Thus, Simak’s complicated intertextual 

reconstruction ensures a peculiar fragmentary integrity of the 

literary text.  

At the end of the novel, which serves as a powerful 

“intertextual semantic channel”, Horton's consciousness once 
again runs into the mystified figure of Don Quixote, who “was 

astride the running bag of bones that served him as a charger. 

His helmet was down and the shield was up. The leveled lance 

was aglitter in the sun. Behind him Sancho Panza applied an 

enthusiastic whip to his donkey, which humped along in a stiff-

legged gait not unlike a startled rabbit. While he applied the 

whip with one hand, Sancho Panza held the other arm out 

stiffly to one side, clutching a bucket”32. The phantasmagoric 

illusion is strengthened by the image of a unicorn (in fact, 

traditional for fantasy), with a young representative of the 

world of people Katie Adams on its back. The expansion of the 
intertextual field occurs when Horton Smith's subconsciousness 

prompts him to detain the ugly Devil: “If I could divert the 

Devil from taking off to some other place for no longer than a 

22 Foucault M. Slova i veshhi. Arheologija gumanitarnyh nauk [Words and things. Archeology of the Humanities], Sankt-Peterburg: A-cad, 

1994, Р. 84 [in Russian]. 
23 Simak C. Out of Their Minds, op. cit.   
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Genette G. Figury [The figures], Moskva: Izd.-vo im. Sabashnikovyh, Vol. 2, 1998, 472 p., Р. 18 [in Russian]. 
28 Basniak T. “Pastish yak svoieridna zhanrova model postmodernistskoho romanu” [Pastish as a kind of genre model of the postmodernist 

novel], “Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu. Slovianska filolohiia” [Scientific Bulletin of Chernivtsi National 

University. Slavic philology], 2012, Vyp. 648–649, Р. 51 [in Ukrainian]. 
29 Simak C. Out of Their Minds, op. cit.  
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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second, Don Quixote would be down upon him and if his goals 

were true, he'd have the Devil spitted on his lance”33. In this 

way, all fictional narratives of the novel are shifted and 

intertwined, adopting the carnival background of the pretext.  

Fighting on Horton’s side, Don Quixote injures the devil, 
demanding that he leave the human world. However, the villain 

gives a somewhat mocking response: “I will yield to no busy 

body of a do-gooder who spends his time sniffing out crusades. 

And of all of them, there is nothing worse than you, Quixote. 

You can sense a good deed a million light years off and you are 

off the hell-bent to get it”34. Sancho Panza has played a key role 

in the end, having poured on the Devil the holy water, blessed 

by St. Patrick. As a result, the Devil promises to no longer 

interfere in the world of humans, which is the mission of the 

phantasmagoric characters. Thus, the ideological and 

teleological guidelines of both the preliminary (“Don Quixote” 
by M. de Cervantes) and the derivative fantastic (“Out of Their 

Minds by C. Simak) texts concur. These intertextual layers 

arise due to metatropological relationships in the process of 

formation of a typical work of fantasy.  

The fantastic disappearance of Don Quixote (that had 

previously been the personosperic nucleus) from the plot of the 

novel is articulated by Horton Smith's words that illustrate the 

elusiveness of the images, visualized by his fantasy: “I didn't 

see them go. There wasn't even a flicker of their going. They 

just suddenly were gone. There was no Devil, no Don Quixote, 

no Sancho Panza and no unicorn”35. This example may be 
interpreted as a special genre principle of stylization.  

Conclusions. The intertextual connections of  

C. Simak’s novel, in the course of intertextual transformations, 

make up for its hyperreal nature. On the whole, C. Simak’s 

idiostyle does not aim at the synthesis of science fction and 

fantasy only. The author also undertakes the elements of 

carnival and phantasmagoria, which are able to significantly 

extend the horizons of fictional narratives to the genealogical 

features of pastiche, the latter being marked with the synthesis 

of different codes, styles and genres. Consequently, the 

stratification of intertextual lines and classical simulacra that 
specifically converge in the narratives of C. Simak’s hyperreal 

fictional worlds are typical of his writing style. 

On the example of C. Simak’s novel “Out of Their 

Minds”, we might determine the prevalent method of fantasy 

genre construction: simulacra, which are borrowed from 

famous texts, actively transgress into the quasi-realistic space of 

science fiction. In this case, we are dwelling on the simulative 

“realistically-fantastic” personopair of Don Quixote and 

Sancho Panza, which became the intertextual center of the 

personosphere of the novel by C. Simak .  

In conclusion, one of the basic aspects of the evolution of 
science fiction and its transition to the dimensions of 

hyperreality is the simulative nature of its images. The eclectic 

inclusion into fantastic plot of the elements of a fairy tale, 

dreams, traditional characters, phantasmagoria, grotesque, 

elements of carnivalization and pastiche lead to the creation of  

the so-called “fantazoid-simulacra”. Being presented as 

eloquent reminiscences, they enhance the intertextual 

significance of the text, thus creating additional fictional 

narratives, which is typical of fantasy.  

C. Simak’s text under analysis indicates that fantastic can 

be combined with mystical, oneiric, phantasmagoric, grotesque 
and even carnival elements. Their semantic essence is 

emphasized by the intertextual nature of the personospere 

samples, devised by the author. The reminiscent origin of a 

transitive personopair Don Quixote – Sancho Panza is very 

indicative in the plot of the novel “Out of Their Minds”. C. 

Simak offers a specific analogy-ideologeme between the 

character of Horton Smith and Don Quixote-simulacrum, 

which functions exceptionally in imaginative dimensions of his 
memory. Such a metagenre aspect of fantasy requires a peculiar 

palimpsest, filled with numerous interpretants and simulacra of 

the hyperreal world.  
 
Паранюк Дан, Тичініна Альона. Симулякри гіперреального 

фантастичного світу в романі Кліфорда Саймака “Out of Their Minds”. 

В статті пропонується інтертекстуальний аналіз малодослідженого роману 

американського фантаста Кліфорда Саймака (1904–1988) “Out of Their 

Minds” (“Ви сотворили нас”, 1970), у якому еклектично переплітаються 

елементи чарівної казки, сновидіння та фантасмагоричної оповіді, 

трансгресуючи у квазіреальний простір через оприявлені образи 

Дона Кіхота та Санчо Панси. Актуальність розвідки зумовлена 

посиленням інтересу українських перекладачів та літературознавців до 

творчості К. Саймака, а також відсутністю інтертекстуального аналізу його 

класичних текстів. Метою роботи постає окреслення специфіки 

моделювання гіперреального фантастичного світу в романі К. Саймака 

“Out of Their Minds” через низку інтертекстуальних симулятивних форм, 

які на практиці здійснюють “реверсію уявного” (Ж. Бодріяр). 

Методологія: аналіз тексту К. Саймака крізь призму постнекласичної 

філософії та методології інтертекстуальності. Висновки. Проаналізований 

текст К. Саймака демонструє, що фантастичне може поєднуватися з 

містичними, оніричними, фантасмагоричними, гротескними і навіть 

карнавальними компонентами. Їхнє смислове навантаження поглиблює 

інтертекстуальна природа сконструйованих автором зразків персоносфери. 

Показовою в сюжетній канві тексту “Out of Their Minds” виступає 

ремінісцентна природа транзитивної персонопари Дон Кіхот–Санчо Панса. 

К. Саймак пропонує специфічну аналогію-ідеологему між постаттю 

головного персонажа Хортона Сміта та Дон Кіхотом-симулякром, що 

функціонує виключно в імагінативних вимірах його уяви та слідах дитячої 

пам’яті. Такий метажанровий аспект фентезі означує присутність 

специфічного палімпсеста, насиченого численними інтерпретантами та 

симулякрами гіперреального світу.  

Ключові слова: Кліфорд Саймак, фантастика, гіперреальний світ, 

симулякр, Дон Кіхот, інтертекстуальність.  
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Кристина Макарадзе. Приемы комического как способ представления идеологии в романе И. Багряного 

“Сад Гефсиманский”. Цель исследования. В статье предпринята попытка проанализировать функции комического в 

романе И. Багряного “Сад Гефсиманский”. Впервые было проведено исследование романа И. Багряного на предмет 

комических элементов и осуществлена ‒ попытка определить их функции, что и составляет новизну научной работы. В 

статье использовано описательный метод исследования. Выводы. В результате обработки материала мы выяснили, что 

смеховая культура органично вплетается в ткань текста и служит идеологическим инструментом для разоблачения 

пороков советской системы правосудия. Создаваемое иронией несоответствие между реальностью и мнимой маской 

привлекает внимание к проблеме антигуманной советской действительности, а также служит способом эскапизма и 

сублимации негативных эмоций для обреченных узников. 

Ключевые слова: ирония, комическое, сарказм, идеология, И. Багряный, “Сад Гефсиманский”. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Роман “Сад Гетсиманський” І. Багряного 

належить до того типу творів, які мають потужний 

вплив на психологічний стан читача і через майстерно 
дібрані автором засоби відображення дійсності, і через 

особливості авторської роботи з реальністю. Проте 

визначна роль у формуванні читацької емпатії належить 

автору як носію певної ідеології та тому, як він свідомо 

чи несвідомо вміщує її у текст, які інструменти 

використовує для цього. У трагічний контекст 

зображуваної радянської дійсності несподівано, проте 

цілком органічно вплітається сміхова культура, 

особливості функціонування якої нам доведеться 

з’ясувати.  

Мета статті – виявити комічні елементи та 
проаналізувати їхню роль та функції у романі 

І. Багряного “Сад Гетсиманський”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники  творчості І. Багряного звертали увагу на 

автобіографізм романів (Л. Михида1, О. Шугай2) та їх 

ідеологічне спрямування (С. Степанівський3, 
В. Лазонівський4, О. Шапошникова5), аналізували роль 

біблійних елементів у вираженні авторської позиції 

(М. Сподарець6). В. Працьовитий7, досліджуючи 

жанрово-стильові особливості комедії І. Багряного 

“Генерал”, стверджував, що письменник спонукає до 

серйозних роздумів про долю українського народу через 

засоби комічного (іронію, гротеск, сарказм). Однак 

іронічне начало романів так званої тюремної прози, 

зокрема роману “Сад Гетсиманський”, ще не було 

предметом дослідження літературознавців. 

У статті використано описовий метод 

дослідження. 

1 Mykhyda L. Spetsyfika tvorchoi laboratorii Ivana Bahrianoho: transformatsiia zhyttievoho materialu [Specifics of Ivan Bahrianyi's 

creative laboratory: transformation of vital material], Extended abstract of candidate’s thesis: 10.01.01,  Lviv, 2012, 20  р. [in Ukrainian]. 
2 Shuhai O. Ivan Bahrianyi abo Cherez terny Hetsymanskoho sadu [Ivan Bahrianyi or Through the thorns of the Garden of Gethsemane], 

Кyiv: Rada, 1996, 480 p. [in Ukrainian]. 
3 Stepanivskyi S. “Sad Hetsymanskyi” u svitli suchasnykh ideolohichnykh superechnostei” [“The Garden of Gethsemane” in the light of 

modern ideological contradictions], Ivan Bahrianyi: nove i malovidome. Esei, dokumenty, lysty, spohady, notatky, fakty [Ivan Bahrianyi: 

new and little known. Essays, documents, letters, memoirs, notes, facts], Kyiv: Smoloskyp, 2013, Kn. 1, 482–486 p. [in Ukrainian]. 
4 Lazonovskyi V. “Vidhuk na “Sad Hetsymanskyi” [Feedback on “The Garden of Gethsemane”], Ivan Bahrianyi: nove i malovidome. Esei, 

dokumenty, lysty, spohady, notatky, fakty [Ivan Bahrianyi: new and little known. Essays, documents, letters, memoirs, notes, facts], Kyiv: 

Smoloskyp, 2013, Kn. 1, p. 482–486 [in Ukrainian]. 
5 Shaposhnykova O. “Romany I. Bahrianoho: mizh publitsystychnistiu i khudozhnistiu” [I. Bahrianyi's novels: between journalism and 

art], Visnyk Kharkivskoho natsionalnogo universytetu im. V.N. Karazina [Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University], 

Ser. “Philology”, 2013, Vyp. 67, № 1048, P. 238–243 [in Ukrainian]. 
6 Spodarets M. “Poetyka potoibichchia (mifolohichni modeli v romani I.Bahrianoho)” [Poetics of the afterlife (mythological models in the 

novel by I. Bahrianyi)], Visnyk Kharkivskoho natsionalnogo universytetu im. V.N. Karazina [Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National 

University], Ser. “Philology”, 1999. Vyp. 50, № 448, P. 226–230 [in Ukrainian]. 
7 Pratsovytyi V.  Zhanrovo-stylovi osoblyvosti satyrychnoi komedii “Heneral” Ivana Bahrianoho [Genre and style features of the satirical 

comedy “General” by Ivan Bahrianyi], Nauk. zap. Ternop. nats. un-tu im. V. Hnatiuka [Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk 

National Pedagogical University], Ser. “Literary stady”, 1999, Vyp. 50, №  448, P. 226–230 [in Ukrainian]. 
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Новизна наукової розвідки зумовлена тим, що 

вперше проведено дослідження роману І. Багряного на 

предмет комічних елементів та здійснена спроба 

визначити їхні функції. 

У статті використано описовий метод 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Комічне – один з 

модусів художності, естетична модальність породження 

смислу, що полягає в архітектонічній відсутності 

узгодження між “я” героя-дурника та нормативними 

установками світу, що в сміховому висвітленні 

постають рольовими масками8. Це та категорія естетики, 

яка оприявнюється через осміювання невідповідності 

між об’єктивним плином речей та естетичним ідеалом9. 

Комічний розрив між справжнім обличчям та маскою 

приводить до виявлення істинної самобутності. До 
к. ХVIII ст. домінував аристотелівський етичний погляд 

на комічне, згідно з яким об’єктом сміху завжди 

виступали “гірші”, а це передбачає певного арбітра та 

критерії, за якими здійснюється оцінка. На противагу 

теорії вищості виділяють так звану теорію 

невідповідності, згідно з якою комічне завжди містить 

несподіванку й виникає як реакція на неочікуване. 

Сучасна теорія сміху – теорія вивільнення – враховує й 

психологічний аспект. Згідно з цим ще кантівським 

баченням, сміх є вивільненням надлишкової енергії 

організму10. У психології сміх розглядають також як 
реактивне утворення, один із способів психологічного 

захисту від травмуючої ситуації. Гумор є одним зі 

способів розрядки, трансформації негативної енергії, що 

дозволяє зберегти цілісність людського “Я” в 

екстремальних умовах11. Психологічний захист 

необхідний для врегулювання поведінки людини. Він 

робить її більш пристосованою до обставин та захищає 

від деструктивного впливу.  

На думку Л. Мороз, комічне може міститися у будь

-якому елементі художнього твору, “починаючи  від 

простих слів, імен і прізвиськ, виразів та зворотів, 
прислів'їв і приказок, афоризмів, комічних повторів, і 

закінчуючи метафорами, вступними словами, 

епіграфами”12. 
Найчастотнішим засобом комічного у романі “Сад 

Гетсиманський”, проте не єдиним, є іронія. Іронія – 

одна з найбільш використовуваних у художній 

літературі риторичних фігур, що полягає в запереченні 

того, що удавано стверджується13. Іронію визначають як 

спосіб вираження думки, в якому висловлювання 

набуває такого значення, що суперечить буквальному з 

метою глузування, висловлення осуду. Об’єкти, що 
заслуговують на осуд, демонстративно схвалюються, їм 

приписують риси, яких очевидно вони не мають, проте 

мусили би.  

Л. Мороз зазначає, що в художньому творі іронія 

відіграє важливу роль у вираженні авторської позиції, є 

“засобом реалізації суб’єктивно-оцінної модальності” й 
“віддзеркалює незадоволеність автора навколишнім 

світом”14, тож у контексті аналізу ідеологічного 

дискурсу твору доцільно звернути увагу на такий спосіб 

представлення авторської позиції.  
У романі І. Багряного іронія є складовою 

стилістики й виражається на різних рівнях: в 

публіцистичних відступах, у змалюванні інтер’єру 

тощо. Вона завжди спрямована проти одного об’єкта, 

радянської дійсності, та всього, що її репрезентує. 

Найсприятливішою ситуацією для органічного 

виникнення іронічного є момент, коли об’єкт іронії 
вступає у безпосередню взаємодію з антагоністом. Це 

відбувається у діалогах головного персонажа з 

представниками правозахисних органів, а також у його 

внутрішніх монологах, коли виникає необхідність дати 

оцінку дійсності. Виникненню іронічних пасажів 

передує специфічний психічний стан приреченості та 

беззахисності, коли психіка, прагнучи зберегти 

цілісність, шукає розрядку. 

Наявність іронії у діалогах допомагає читачеві 

з’ясувати глибинний характер відносин між головним 

персонажем та його кривдниками, зрозуміти картину 
світу персонажа та його місця у ній. Цей зв'язок є не 

тільки відображенням авторського бачення радянського 

терору, але й означенням шляхів його подолання. Він 

виражається насамперед у чіткому розмежуванні між 

радянським та антирадянським типом свідомості. 

Подібно до персонажа Дж. Лондона Даррела Стендінга 

із роману “Подорож по зірках” Андрій Чумак практично 

не вступає в діалог з тюремниками як з рівними, не 

вважає за доцільне опускатися до їх рівня комунікації й 

обирає зовнішню відстороненість і ввічливість. Проте 

його іронічні, уїдливі відповіді, якими він час від часу їх 
удостоює, немовби говорять про те, наскільки добре він 

обізнаний у ментальному світі енкаведиста, і ця 

обізнаність зумовлює його презирливу зверхність, 

створює захисний бар’єр між учасниками комунікації. 

Андрій Чумак, впевнений у своїй правоті, не боїться 

висловлюватися: “Я не визнаю пролетарського 

правосуддя, здійснюваного закаблуками і палкою! Ось 

моє кредо»15, проте він не сподівається на 

конструктивний діалог зі слідчими, здебільшого воліє 

обмежуватися красномовним мовчанням або холодними 

малоінформативними репліками.  
Коли Андрія знайомлять із обвинуваченням, він 

8 Tiupa V. Ironiia. [Irony], Poetyka, Slovnyk ukrainskykh terminiv ta poniat [Poetics. Dictionary of Ukrainian words and concepts], Mos-

kva, 2008, P. 99 [in Russian].  
9 Holdentrykht S. Komycheskoe [Comic], Fylosofkyi slovar, red. Frolova [Philosophical Dictionary], Moskva: “Respublyka”, 2001, P. 254 

[in Russian].  
10 Semkiv R. Klasychni teorii komizmu: vid Arystotelia do Kanta [Classical theories of comedy: from Aristotle to Kant], Smikhova kultura 

Ukrainy [Laughter culture of Ukraine], Kharkiv: Akta, 2003, P. 32–37 [in Ukrainian]. 
11 Demyna L., Ralnykova Y. Psykhycheskoe zdorove i zashchytnye mekhanizmy lichnosty [Mental health and personal defense mecha-

nisms], Barnaul: Yzd-vo AltHU, 2005, P. 82 [in Russian]. 
12 Moroz L. Ironiia yak forma realizatsii komichnoho u khudozhnomu tvori [Irony as a form of realization of the comic in the artist's 

work], [Electronic resource], Chotyrnadtsiata vseukrainska praktychno-piznavalna internet-konferentsiia.   
 URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/44-chotirnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/ 

253-ironiya-yak-forma-realizatsiji-komichnogo-u-khudozhnomu-tvori (application date 03.09.2021) [in Ukrainian]. 
13Tiupa V. Komichne. [The Comic], Poetyka, Slovnyk ukrainskykh terminiv ta poniat [Poetics. Dictionary of Ukrainian words and con-

cepts], Moskva, 2008, P. 85 [in Russian]. 
14 Moroz L. Ironiia yak forma realizatsii komichnoho…, op. cit. 
15 Bahrianyi І. Sad Hetsymanskyi [The Garden of Gethsemane], Kharkiv: Folio, 2013, P. 179 [in Ukrainian]. 
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вибухає щирим сміхом: “Мені весело, що тут все-таки 

записано не весь карний кодекс, а лише шість пунктів”16. 

Він відверто глузує із того, із якою абсурдною 

легковажністю “енкаведисти” розпоряджаються 

людськими долями, вдаючись до особливого виду 
тюремної творчості – вигадування обвинувачень. Сміх 

викликаний невідповідністю між сформованим під 

впливом радянської ідеології віруванням, притаманним 

енкаведистам щодо культурної, соціальної вищості 

тюремників над в’язнями, що начебто дає право фізичної й 

моральної розправи перших над другими, та 

християнським світобаченням, носієм якого є Андрій. 

Іронічні репліки покликані увиразнити цю невідповідність, 

зробити її надбанням суспільства, а також розставити 

акценти щодо авторських симпатій у цій сутичці двох 

ідеологій. Хоча Андрій Чумак не веде дискусію, він не 
уникає можливості в іронічній формі висловити своє 

ставлення. Скажімо, на обвинувачення Сєргєєва у 

шпигунстві Андрій відповідає: “Тоді буде значитися, що я 

шпигував, незалежно від правди, наперекір моїм 

твердженням”17. У діалозі з “фурією” в іронічних висловах 

виявляється скерована на радянських правоохоронців 

претензія: “Скажем (презирлива пауза) – був покараний 

без суда. Чи це новина?”18, проте найяскравішим виявом 

презирливого ставлення Андрія до енкаведистів є 

прохання вбити блощицю19, невинне на перший погляд, 

проте наскрізь іронічне, якщо взяти до уваги очевидну 
паралель між блощицею та паразитичним образом 

тюремника. Отже, манера спілкування Андрія Чумака 

покликана підкреслити дистанцію між ним та радянською 

дійсністю, висміяти її, засудити, а також захистити себе, 

оскільки іронія як приховане глузування є єдиним 

доступним для персонажа способом боротьби за власну 

цілісність та честь. Травматична ситуація не передбачає 

позитивної розв’язки, відтак внутрішня напруга, тривога, 

фрустрація головного персонажа знаходить вихід через 

сміх. 

Тільки питання, які торкаються глибинних цінностей 
персонажа, здатні вивести його з рівноваги, з цієї зверхньо-

іронічної відстороненості й спровокувати щиру емоційну 

реакцію. Коли йдеться про небезпеку, що загрожує родині 

та близьким людям, Андрій Чумак не криється за маскою 

показної доброзичливості, оскільки в ці моменти перебуває 

у найуразливішому стані. Любов до близьких –  єдина 

слабкість цього гордого незламного неоромантичного 

персонажа з “залізною волею”20.  Природна шляхетність 

його натури, прагнення йти назустріч небезпеці, 

надзвичайна відвага й загострені почуття гідності та честі, 

а також прихований у серці образ Христа – втілення 
любові – не залишають Андрієві вибору як реагувати на 

подібні психологічні тортури. У такі моменти він не здатен 

захищатися іронією. 

 Крім іронії, представленої у діалогах, у тексті є й інші 

вияви комічного, зокрема цикл вставних анекдотичних 

історій про чистильника черевиків Аслана. Здавалося б, 

трагічність обставин не сприяє підтриманню 

оптимістичного настрою, проте в’язні обожнюють 

анекдоти. Вони слугують формою ескапізму – джерелом 

позитивних емоцій у зовсім несприятливих для цього 

обставинах. Крім цього, дарують втрачене відчуття 

справедливості, підтримки, оскільки висміюють те, що 

приносить в’язням кривду. Про характер сміху в таких 
нелюдських умовах вустами персонажів розмірковує 

І. Багряний: “Щось подібне могла витворити лише така 

безподібна, така неповторна, така карколомна епоха, в якій 

вони мали щастя жити, а тепер мають щастя сидіти в цій 

тюрмі..”21, адже тільки в таких умовах справжньою 

нагодою для сміху може стати відсутність розстрілів та 

фізичного болю протягом дня. Йдеться про своєрідну 

тюремну філософію життя сьогоденням: “Лови момент! 

Коли маєш нагоду посміятися сьогодні, не відкладай на 

завтра”; “Ще поки людині дають, крім “кунді-бунді» 

борщу і каші, вона має всі підстави посміятися”22, адже 
тільки фізична смерть позбавляє можливості бути 

людиною і любити життя. Любов до сміху серед в’язнів 

можна назвати провалом радянської влади, оскільки попри 

спроби тюремників утвердити своє положення “над”, 

принизити людську гідність, навіть найстрашнішими 

тортурами вони не здатні позбавити людину  

життєлюбності, відняти у неї її право на сміх, надію, 

любов, а отже, всесильність носіїв радянської ідеології – 

риса, якою вони самі себе наділили, не є істинною. Хоча 

вони мають владу над людським тілом, доступу до 

внутрішнього світу людини позбавлені, а відтак безсилі.  
На сторінках роману трапляються епізоди взаємодії 

між слідчим та підсудним, і майже завжди їх комунікація 

дисгармонійна, оскільки передбачає висунення абсурдних 

обвинувачень, моральний і фізичний тиск з боку першого 

й безпорадність та розгубленість підсудного. 

Найяскравішим втіленням такої взаємодії є цикл анекдотів 

“Перські мелодії”, які не тільки висміюють абсурдність 

епохи, а також із долею мстивої втіхи представляють 

узагальнений образ слідчого як інтелектуально й емоційно 

неповноцінного, оскільки йому бракує внутрішніх 

ресурсів, щоб усвідомити ненормальність того, що 
відбувається, того, що він сам коїть. Доведений до 

гротеску  парадокс полягає у тому, що обвинувачуваний не 

тільки не має змоги відстояти свою очевидну 

невинуватість, а і сам зобов’язаний вигадувати собі 

звинувачення, та ще й такі, які б відповідали певним 

вимогам, задовольняли б слідчих: вписувалися б у 

загальну картину їх справи, але водночас були б доволі 

серйозними. Хоча сюжет “Перських мелодій” покликаний 

принизити та висміяти носіїв “революційної законності”, 

які з непохитною серйозністю сприймають дійсність, не 

помічаючи її абсурдності, проте І. Багряний таки пояснює 
логіку сліпих обвинувачень: “Не важно, що ти робив 

учора, важно, що ти міг зробити завтра. Не важно, чи 

правдою є вся та брехня, яку слідчий змушує тебе 

говорити, а важний факт, що ти не любиш совєтської 

влади, а значить – ти небезпечний”23. Важливими 

залишаються лише ролі “обвинувача” та 

“обвинуваченого”, які встановлює система, тільки-но 

людина потрапляє у її пазурі, а їх сповнена абсурдністю 

16 Ibidem, P. 185. 
17 Ibidem, P. 210. 
18 Ibidem, P. 60. 
19 Ibidem, P. 251. 
20 Kovalchuk O. “Novitnii ukrainets u sadu strazhdan “Sad Hetsymanskyi” [The newest Ukrainian in the Garden of Suffering “The Garden 

of Gethsemane”], Dyvoslovo, 1997, № 7, P. 38–40 [in Ukrainian]. 
21 Bahrianyi І. Sad Hetsymanskyi…op. cit., P. 85. 
22 Ibidem, P. 85. 
23 Ibidem, P. 90. 
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взаємодія становить лише другорядний елемент гри. 

Андрій Чумак спершу не вірить, що історія про Аслана та 

слідчого має ознаки правдоподібності, адже, на його 

думку, настільки цинічну й безглузду історію могла 

виробити тільки “розбещена, злостива арештанська 
фантазія і тільки, мстива карикатура, іронія, що все 

шаржує і з усього глузує, безсила на будь-що солідніше”24, 

проте згодом розуміння приходить і до нього: у цих 

анекдотичних історіях – точний відбиток епохи. В образах 

Аслана та слідчого представлені два вияви однієї системи. 

Аслан – “трагічне, але ідеальне уособлення багатьох 

нещасних, пущених на конвеєр безглуздої дійсності тут”25, 

а слідчий – гвинтик системи, її уособлення.  

Сміх перерозподіляє встановлений у тюрмі характер 

ієрархії: в’язні висміюють наглядачів, відтак представники 

законності не можуть мати абсолютну владу та 
залишаються безпорадно безсилими. Показовим є епізод із 

крейдяними відбитками Штурмана в коридорі, коли 

в’язням не тільки вдалося легко уникнути покарання, а й 

познущатися з наглядачів: на питання, хто малює у камері, 

вони глузливо відповіли, що доречніше було б запитати, 

хто малює в коридорі, і тут же висловили припущення: 

мабуть, наглядач. Подібний епізод підкреслює відсутність 

поваги до тюремників, відсутність страху перед ними, а 

отже, й відсутність будь-яких засобів впливу: в’язням вже 

нічого втрачати, крім життя. Тож у наглядачів немає 

важелів, щоб підтримувати дисципліну у камері, і в’язні із 
геніальною винахідливістю зберігають та використовують 

заборонені предмети, організовують курси та літературні 

вечори, і навіть знаходять способи спілкування із в’язнями 

з інших камер. Наглядачам відомо про тюремний телеграф, 

і вони зі смиренністю сприймають факт його існування і 

навіть у разі необхідності самі звертаються до ув’язнених 

із проханням підказати, в якій із камер сидить той чи 

інший засуджений. 

Іронічністю відзначаються не тільки діалоги та 

епізоди взаємодії між в’язнями та тюремниками, вона 

позначає також і позасюжетні елементи: портрети, 
екстер’єри, інтер’єри, авторські публіцистичні відступи. 

Зображуючи радянський Харків, автор немовби зіставляє 

його сучасний образ із образом дорадянським, відбитим у 

пам’яті Андрія. Він підкреслює, наскільки багато втратило 

місто із приходом більшовицької влади, проте робить це за 

допомогою іронії, зосереджуючись на карикатурних рисах 

“модернізації” та “удосконалення”. Наприклад, у 

товаровому вагоні “на сорок чєловєк ілі восємь лошадей” 

пасажири, що набивались щільно, як в’юни, мали змогу 

їхати “з комфортом”, “як патриції”. Автор іронізує: для 

“удосконалення” достатньо перефарбувати будівлі у 
червоний колір – і “маєш нову епоху!!!”26. Такий 

неорієнтований на людину підхід  “цілком в дусі цієї 

епохи, в дусі цієї країни в дусі філософії, моралі й 

світогляду її вождів та ідеологів”27.  

Зображувану дійсність автор порівнює із безглуздою 

комедією, цирком. Знаком останнього можуть служити 

циркові тенета, розвішані скрізь в управлінні “фабрики-

кухні”. Будучи знаком циркової клоунської культури, вони 

посилюють контраст між своєю природною функцією і 

тим, яку спотворену роль відіграють. І. Багряний немовби 

натякає що там, за тенетами, прихована цікава вистава, 
однак читачу вже відомо: характер цієї “вистави” не 

відповідає канонам цирку.  

Отже, можна зробити висновок, що незважаючи на 

тему роману “Сад Гетсиманський”, на характер 

зображуваної дійсності, гумор, іронія, гротеск займають 

важливе місце у ньому. За допомогою засобів комічного 

автор розставляє ідеологічні маркери, протиставляє 
радянську дійсність антирадянському типу свідомості, 

засуджує її, висміює, пародіює. Іронізування немовби 

знижує значимість радянської дійсності, переводить її в 

іншу площину, адже явище, яке викликає не страх, а гіркий 

сміх та презирство, важко сприймати серйозно. Крім того, 

для арештантів сміх та іронія – один із доступних їм 

засобів боротьби із системою та захисту власної 

особистісної цілісності. 

 
Khrystyna Makaradze. Means of the comic as a way of 

representing ideology in I. Bahrianyi`s novel “The Garden of 

Gethsemane”. The article engages in an attempt to survey 

I. Bahrianyi`s novel “The Garden of Gethsemane” on the subject of 

comic elements. The novel is perceived as a realistic depiction of 

inhumane Soviet reality, so the question of how risorial culture is 

blended seamlessly with the text is relevant. The aim of the article is 

to find out the nature of the comic as an aesthetic category, in particular 

its varieties: irony, sarcasm, grotesque, and to analyze how the comic 

functions in the novel, what forms it takes, what functions 

performs.The descriptive method was used during the work. 

In I. Bahrianyi`s novel the most frequent manifestation of the 

comic is irony, which is used on different levels: in journalistic 

excursus, in depicting the interior, exterior, and most of all – in the 

dialogues between characters. Humor is also an inalienable part of 

prisoners’ lives.  

As a result of processing the material, we came to the following 

conclusions: the theme of I. Bahrianyi`s novel “The Garden of 

Gethsemane” envisages a profound pathos, but the comic elements are 

harmoniously woven into the fabric of the text. With the help of irony 

and sarcasm the author supports the anti-Soviet ideology and exposes 

the drawbacks of the Soviet system. 

The discrepancy between reality and the image, created 

employing irony draws attention to the issue, foregrounds it. In the 

dialogues between the two antagonists: the investigator and the 

prisoner – the irony serves as a means of characterizing the depicted 

world and the nature of the relationship between them, outlining the 

author's attitude to what is being said. Irony reduces the significance of 

Soviet reality as if depriving it of power because it recategorizes 

everything: now the absurd reality inspires not terror, but disdain. This 

way of reacting in a borderline situation protects the psyche of 

prisoners from feelings of doom and persecution. For prisoners irony 

and humor are one of the available ways of escapism, as well as the 

ability to preserve the integrity of one's self. 

Key words: irony, comic, sarcasm, ideology, І. Bagryany, “The 

Garden of Hetsiman”. 
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Валентин Мальцев, Юлия Цивинская. Проблемы поколения сквозь призму лирического видения Сергея 

Жадана (на материале сборника “Баллады о войне и восстановлении”). Целью исследования является определение 

и толкование основных мотивов и образов сборника С. Жадана “Баллады о войне и восстановлении”, его особенностей. 

Методы исследования:  культурно-исторический, биографический, сравнительный. Научная новизна. В статье 

впервые проанализированы авторское художественное видение кризиса поколения 90‒х, острые социальные проблемы, 

причины которых обусловлены общественно-политическими обстоятельствами прошлого века, а также выделены 

ключевые тематические черты сборника. Выводы. Сборник “Баллады о войне и восстановлении” содержит 

произведения, поднимающие важные проблемы прошлого века, среди которых война, ее последствия и влияние на 

формирование сознания последующих поколений, уничтожение советской властью культурных деятелей, миграция 

населения и критика политического строя. 

Ключевые слова. Сергей Жадан, поэзия, сборник, мотив, образ, символ, миграция, восстановление, кризис 

поколения. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими завданнями. У віршах 

Сергій Жадан пише про наше минуле й теперішнє, 

дивиться поглядом сучасної людини на пережите й 

намагається чи то звернути увагу на його абсурдність, чи 
то виправдати усі події. Автор, здається, хоче стати 

подразником, імпульсом для суспільного й культурного 

руху, при цьому часто вдаючись до епатажу. Ймовірно, 

звідси й обсценна лексика, якою автор часто 

послуговується в будь-яких контекстах, що також 

неоднозначно сприймається в суспільстві. 

У новому тисячолітті С. Жадан не відмовляється від 

тем, порушених у збірках, що вийшли друком у 

дев’яностих роках ХХ ст. Він розширює межі тематики 

творів, звертається до вже впізнаваних символів та образів, 

які переходять із твору до твору, удосконалює 
версифікаційну майстерність, пише римовані та білі вірші, 

верлібри. 

С. Жадан зумів поєднати українську модерністську 

поетичну традицію (зокрема, футуристичну, 

“семенківську”) із рок- та панк- субкультурами, що стало 

причиною літературних дискусій. Ольга Різниченко в 

післямові до однієї з перших поетичних книг письменника 

зазначає: “Поетичний простір С. Жадана значною мірою 

орієнтований на сучасність і світовідчуття свого 

покоління, яке, на відміну від шістдесятників, вийшло за 

межу суто національної проблематики. Важливо, що його 
поетичний дебют був зумовлений ролевою настановою. 

Мовчазний і самозаглиблений (таке враження, що він ніби 

весь час ховається в себе, бо на поверхні життя нібито 

мерзне), він захищається саморобними іміджами, в які 

хтось може закохуватися, хтось – сміятися з їх аматорської 

незграбності, інші – відчувати завдяки їм свою значущість 

і вищість у світі. Тема духовної і філософської межовості 
України в ліриці С. Жадана знаходить вияв у 

протиставленні бажання активності, сили і 

безрезультативності, браку ефекту спільної дії...”1. 

У 90-х роках ХХ століття поезія Сергія Жадана стала 

помітним явищем в українській літературі, викликала різні 

реакції та відгуки серед читачів. Протягом майже 

тридцятирічної активної літературної творчості автор 

набув ще більшої популярності серед представників різних 

поколінь. Тому закономірним стало те, що його ім’я 

з’явилося у працях відомих дослідників, а твори набули 

нового значення та репрезентують українську літературу в 
європейському контексті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увага до 

творчості С. Жадана підтверджена численними рецензіями 

та науковими статтями. Поетичні збірки автора стали 

об’єктом досліджень Л. Березовчук, А. Білої, Н. Гаврилюк, 

Т. Гундорової, А. Демченко, І. Дзюби, О. Коцарева, 

Б. Пастуха, О. Різниченко, М. Сулими, О. Шаф, Л. Шутяк 

та ін. Професійну оцінку у відгуках висловили й 

письменники-сучасники, зокрема Ю. Андрухович, 

О. Бойченко, Х. Венгринюк, О. Ірванець, М. Кіяновська, 

А. Кокотюха. 
Для Т. Гундорової твори поета стали відображенням 

травмованої підліткової свідомості. Початок 

1 Zhadan S. Tsytatnyk: (Virshi dlia kokhanok i kokhantsiv) [Quote Book (Poems for mistress and lovers)], avt. pisliamovy 

O. Riznychenko; vstup. slovo A. Kokotiukhy, Kyiv: Smoloskyp, 1995, P. 55–59 [in Ukrainian]. 
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посттоталітаризму закріпився як період штучного 

безбатьківства, відторгнення та недовіри, що спровокував 

постійні пошуки, мандри й кочування. Такий стан 

характерний для його ліричного персонажа – марґінала чи 

імміґранта. Ймовірно, це стало однією з причин для 
висновку Т. Гундорової, згідно з яким С. Жадан – це 

“сумний клоун”, “панк, що не хоче ставати дорослим” і 

“революціонер “бездомного” й “алкогольного” покоління 

1990-х”2. “Базжальною” та “скальпуючою щодо 

змавпованого суспільства”3 поезію С. Жадана називає 

А. Біла, вказуючи, що це часто й приваблювало увагу 

рецензентів. Зокрема, М. Кіяновської, яка підкреслює 

особливість поетового сприйняття світу як чогось 

химерного й розчленованого та вважає С. Жадана 

“рупором тематичного розкріпачення”4 в сучасній 

українській літературі. Ю. Ємець-Доброносова 
проаналізувала образ во ди у збірках  

“Балади про війну і відбудову” та “Історія культури 

початку століття”. Біблійний дискурс став предметом 

дослідження для Н. Гаврилюк, Л. Литвин, О. Шаф, яка, 

окрім того, розглянула специфіку реалізації топосу міста в 

ліриці С. Жадана. Провідні мотиви й образи-символи 

збірки “Тамплієри” виокремила В. Сірук, а Л. Лавринович 

та М. Салаган з’ясували принципи міфологізації хронотопу 

у книзі оповідань та поезій “Месопотамія”. М. Сулима, 

відгукуючись про “Список кораблів” (2020), відзначає 

розвиток і вдосконалення художніх засобів, образів та 
версифікації поета. 

Наукова новизна. У статті вперше проаналізовано 

художнє бачення С. Жадана кризи покоління 90-х, 

актуальні соціальні проблеми, зумовлені суспільно-

політичними обставинами минулого століття, а також 

виокремлено ключові тематичні риси збірки. 

Метою дослідження є визначення проблем покоління 

1990-х років, порушених у поетичній збірці С. Жадана 

“Балади про війну і відбудову”, та з’ясування специфіки 

авторської візії їхніх причин та впливу на соціум. 

Виклад основного матеріалу. Попередні збірки 
Сергія Жадана у дев’яності роки спровокували доволі 

бурхливі реакції, а книга “Балади про війну і відбудову”, 

яка стала першою в новому столітті, цілковито вивела її 

автора в “перший ешелон поезії”5, зокрема завдяки 

оригінальній і продуманій композиції, жанровій 

різноманітності (монолог у прозі, поезія, поеми).  

Збірка поезій Сергія Жадана “Балади про війну і 

відбудову” видана у 2001 році львівським видавництвом 

“Кальварія”. Містить близько тридцяти віршів. Варто 

згадати, що у 1933 році харківське видавництво 

“Література і мистецтво” видало збірку письменника доби 
“Розстріляного Відродження” Майка Йогансена під такою 

ж назвою (“Баляди про війну і відбудову”). Вона містить 

12 творів. Але, незважаючи на назву, не можна 

стверджувати, що ці збірки подібні чи становлять одне 

ціле. Спільною є їхня тематика. Однак Майк Йогансен 

пише про Першу світову війну, свідком якої він був, а 

Сергій Жадан – про Другу світову, а точніше, про її 

наслідки, тобто відбудову. До того ж автор не міг бути 

очевидцем подій. Твори збірки “Баляди про війну і 

відбудову” Майка Йогансена не можна вважати власне 

баладами, але до різних модифікацій цього жанру часто 

зверталися поети-модерністи на початку двадцятого 
століття. 

Порівнюючи збірки двох авторів, з’ясовуємо, що 

Майк Йогансен у поезії зображував справжню війну 

(“Крим”, “Червона армія”, “Потяг 1919 року”, 

“Партизани”, “З історії 45 дивізії”, “Отець”, “Комчоти 

Макаров”) і відбудову господарства, зокрема – працю 

шахтарів (“Внизу”),  трудовий ентузіазм (“Баляда про 

одного із ста”, “З лісів ліса”, “Порт радянський”).  

С. Жадан звертає більше уваги на “відбудову” життя 

людей, їх свідомості аж до 90-х років.   

Творчість С. Жадана відзначається однією з 
найвиразніших рис постмодернізму – це міграція, 

територіальна невизначеність, вихід за межі 

“домашньості”. Ліричні персонажі автора постійно 

подорожують, шукають свій шлях, своє місце у світі. І це 

не завершується, адже стан “в дорозі” є не тільки 

фізичним, а й психологічним. Підґрунтям для цього 

слугували розрив між поколіннями й криза довіри до 

старших. Незважаючи на вік, дорослі люди поводяться як 

діти, підлітки. Звідси злість, підозрілість і засудження 

минулого. С. Жадан іронізує з попереднього режиму і 

зневажає сучасність, яка не може позбутися його ознак і 
стереотипів. Усі ці риси органічно вписують автора у 

постмодерний простір мистецтва. 

“Балади про війну і відбудову” – одна зі збірок 

С. Жадана, в якій порушені гострі соціальні проблеми. 

Болісність цих питань провокує прямолінійність автора. І 

знову, як і в попередніх збірках, це вражає й створює 

епатаж, що спостерігаємо в поєднанні побутових та 

інтимних деталей, про які не прийнято говорити вголос, та 

соціальних проблем світового масштабу.  

До поета ніхто не акцентував на перевагах 

окупаційного режиму, бо не підозрювали, що такі є. 
“Перевагами”, очевидно, названо вигідне становище 

підневільного народу, яке породжує інфантилізм, 

байдужість, деградацію. Цикл “Переваги окупаційного 

режиму” (1998) розпочинається зі ствердження віри у те, 

що державність відновиться (“В один із днів повернеться 

весна”6), хоч і “вітчизняна пташина” застане “грубий крій 

солдатського сукна / і ще багато всякого гівна”. Але до 

того буде багато “переваг” і для поета, який через 

нужденність змушений промовляти “я є народ, якого 

правди сила” і любити жінку (чи то країну), бо “вона 

просила”, і для артистичного міщанина, промови якого 
переповнені “нездоровим еротизмом і побутовим 

антисемітизмом”7.  

Мало хто усвідомлював, чому саме їх країну 

окупували, але ще менше звинувачували в цьому себе: 

Сколовши босі ноги об стерню, 

старенький Перебендя коло тину 

ячить собі, що, скурвившись на пню, 

2 Hundorova T. Pisliachornobylska biblioteka. Ukrainskyi literaturnyi postmodern [Post-Chornobyl Library. Ukrainian literary postmodern], Kyiv: 

Krytyka, 2005, P. 254 [in Ukrainian]. 
3 Bila A. ““Vid lomky do lomky”: Liryka S. Zhadana” [“From breaking to breaking”: S. Zhadan`s lyrics], Slovo i chas [Word and time], 2002, №1, P. 

35 [in Ukrainian]. 
4 Kiianovska M. Serednoievropeiskyi Zhadan, abo zh Rembo v ekzyli. Stansy dlia Serhiia [Central European Zhadan, or Rimbaud in exile. Stances for 

Serhiia], Postup [Progress], 9-10 chervnia 2001 roku, №88 (746), URL: http://postup.brama.com/010609/88_8_2.html [in Ukrainian]. 
5 Kotsarev O. “Beznadiini vira i liubov Serhiia Zhadana” [Hopeless faith and love of Serhii Zhadan], LitAktsent [LitAccent], URL: http://

litakcent.com/2011/04/08/beznadijni-vira-i-ljubov-serhija-zhadana/ [in Ukrainian]. 
6 Zhadan S. Dynamo Kharkiv. Vybrani virshi [Dynamo Kharkiv. Selected poems], Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA, 2017, P. 232 [in Ukrainian]. 
7 Ibidem. 

http://postup.brama.com/010609/88_8_2.html
http://litakcent.com/2011/04/08/beznadijni-vira-i-ljubov-serhija-zhadana/
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лукаві діти в цю лиху годину / забули встид, просрали 

Україну, / забили на духовність і борню, / і взагалі творять 

якусь фігню8. 

Образ співця не може не нагадати “Перебендю” 

Т. Шевченка. Але в Кобзаря це високодуховний поет, який 
ховається на могилі, “щоб люде не чули, що то Боже слово, / 

То серце по волі з Богом розмовля, / То серце щебече 

Господнюю славу, / А думка край світа на хмарі гуля”9. А в 

С. Жадана Перебендя, у духовності якого ніхто не 

сумнівається, зовсім не Божими словами говорить правду, 

яка вона є. І це не іронія щодо Шевченкового образу, а, 

радше, радикальний спосіб показати, що за сто п’ятдесят 

років між ним і С. Жаданом у державі, яка ніяк не здобуде 

реальну незалежність, нічого не змінилося.  

Свою вигоду від окупаційного режиму мають і 

робітники заводу, що прямо на робочому місці “розводять 
спирт, заводять варшав’янку / і, втерши соплі та скупу 

сльозу, / майовку перетворюють на п’янку”, і село (“корінь 

нації”) “заводить, навернувшись до природи, народні 

сороміцькі хороводи”10, і молодь (“займаються 

конспектуванням лекцій, / зневаживши вимоги 

контрацепцій”11).  

С. Жадан звертається до рядків з поезії М. Рильського 

“Троянди й виноград”, що знову ж показує конфлікт 

поколінь і цінностей: “Бо попри те, дала чи не дала, / у 

щастя людського два рівних є крила: / троянди й виноград – 

красиве і корисне”. 
Одним із мотивів збірки, який розгортається у творі 

“Іммігрант зонг”, є міграція. Поезія починається рядками з 

анафорою “немає нічого тривалішого за ці речі / немає 

нічого ріднішого за ці муки”. Такими “рідними” муками 

С. Жадан, очевидно, вважає почуття людини, яка покидає 

своє рідне місто. До того ж ця людина є самотньою, 

оскільки “на виїзді з міста сніг ляже на плечі / торкнувшись 

йому лиця наче жіночі руки”. Сніг замість жіночих рук, який 

навряд чи зігріє на прощання. Мотив еміграції 

безпосередньо поєднується з дорогою, яка була одним із 

центральних образів у попередніх збірках автора. Ліричний 
персонаж поїздом їде на захід, у Європу. Чому він змушений 

це робити, можемо тільки здогадуватися. Може, це один із 

тих, хто шукає роботу або навіть притулку на не 

сплюндрованій війною землі, однак С. Жадан називає таких 

не робітниками, а мандрівниками. І за таких “мандрівників” 

письменник дорікає Європі: 

дорогою перегоном котиться поїзд на захід / плачуть 

губні гармонії з адресами сірниками / плач повоєнна європо 

хай будуть тобі мов закид / сумні чоловічі бари набиті 

мандрівниками12. 

Їх поява у Європі розцінюється як докір Німеччині та 
країнам, які її підтримували або навіть не перешкоджали під 

час Другої світової війни. Очевидно, йдеться про силоміць 

вивезених у ті часи осіб. Переселенець уже не повернеться 

“навіть коли захоче”, а довго буде шукати собі місця 

країнами (“вода усіх океанів йому вимиває очі”). Через це 

його забудуть, бо “що з нього можна взяти серед 

блаженної пам’яті п’ятдесятих”. У 50-ті роки після смерті 

Сталіна життя українців у складі СРСР зазнало змін, а отже, 

тут немає місця минулому – тому, хто колись після війни 

поїхав. Тепер він асоціюється лише з “готичними контурами 

завчених ним абеток”, “гранатами і листівками”. Логічним 
завершенням є смерть: 

вулиця затихає здригаються пальці посуд / смирення 

втрапляє в тіло мов пробиває вістрям / коли приходить 

смерть коли зостається осад / коли останнє ім’я видихуєш 

разом з повітрям / бо смерть наче білий цукор обліплює зуби 

ясна / зі смертю приходить терпіння спускається і 

дається / і починається тиша раптова вчасна / в якій не 

чути нічого навіть власного серця13. 

Тему еміграції С. Жадан порушує й у творі “Якщо ти 

надумаєш їхати з цього міста”. Виїзд з міста тут теж 

пов’язаний з неспокоєм, у цьому разі через (не)знання мови: 
вистукуючи пальцями по словнику / хвилюючись 

зазираючи до нього щомиті  / шліфуючи гострі камінчики /з 

вервиці підрядних речень / в гарячих морських каютах / в 

вагонах середнього класу14. 

Образ міста, який і у творах з попередніх збірок був 

одним із найуживаніших, тут – твердиня, “стіна, яку не 

мурував”, бо вона створена задовго до тебе або і не потребує 

матеріалізації. Місто береже дещо інтимне, а саме – спогади 

про дитинство, друзів і юність, яку зіпсувала війна: “наше з 

тобою дитинство старі гаражі / труби розбомбленої 

водостанції / офіцерські швейцарські ножі”. 
Еміграція, як пише автор, – “це довга тривала путь”, на 

якій зустрічається багато людей різних національностей зі 

своїми традиціями у різних містах. Тут і “мюнхенські 

турки”, що “готуються до різдва”, “ірландський студент … 

життя для якого рулетка а світ діра”. Усі вони є “ангелами 

тероризму”, і серед них доведеться жити, поступово 

забуваючи рідне. Тому ліричний персонаж буде молитись 

“за все що ти забув / і що забуваєш тепер / де б ти врешті 

не був / за все що забудеш потім / та найголовніше – за 

пам’ять твою за пам’ять”15. 

Пророкування зникнення країни знаходимо у вірші 
“Готель Харків”. Це вже кінець сімдесятих років минулого 

століття. Оркестр, що занепадає, грає у готелі. Він є 

“блиском і ропою підгниваючої системи”. Це “сутінки 

країни тепле дихання ЧК”. Це “провінційний харків”. Все, 

що можна тут побачити і відчути, – це “лише солодкий запах 

телефонних слухавок / лише білі згустки жувальної гумки / 

приліплені кимось до столу звисають немов кажани”16.  

Гостро відображена криза післявоєнного періоду, бо 

вона забрала цвіт нації, і тепер грають старі музиканти – “ті 

які вижили”. Вони “ниють тепер жмотяться з першого-

ліпшого приводу”. І чим більше років минає, тим більш 
відчутні наслідки війни:  

час просто ламає всім карки / без жодних питань17 .  

без жодних жодних питань. 

Але скільки б часу не минуло, “хтось ще і досі вірить 

чекає вістей”, а війна досі продовжується, накладає відбиток 

на нащадків, як-от: 

8 Ibidem, P. 233. 
9 Shevchenko T. Povne zibrannia tvoriv [Complete collection of works : u 12 t., NAN Ukrainy; Instytut literatury im. T. H. Shevchenka, 

red. kol. M. H. Zhulynskyi (holova) ta in., K.: Nauk. dumka, 2001, T. 1: Poeziia [Poetry] 1837–1847, P. 110 [in Ukrainian]. 
10 Zhadan S. Dynamo Kharkiv. Vybrani virshi…, op. cit., P. 233, 234. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, P. 210‒211. 
14 Ibidem, P. 224. 
15 Ibidem, P. 225. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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вона і тепер виступає тихо з імли / і маркером болю 

торкає сплячих дітей18. 

Було знищене ціле покоління, а діти війни залишилися 

сиротами. Цілком очевидно, що у них виникне бажання 

дізнатися про своїх батьків, аби брати з них приклад, як це й 
мало бути, щоб рости з опорою, підтримкою. Але війна 

настільки безжальна і всепоглинальна, що майже 

неможливо довідатися про подальшу долю її учасників; тих, 

що не повернулися: 

І сонце без руху лежить собі на горбах / трішки вище 

від ластівок і дротів / і той хто захоче іти по наших 

слідах / слідів не знайде хоч як би того хотів19. 

Також автор порівнює долю музиканта Джимі 

Гендрікса з долею українців. На перший погляд, це виглядає 

абсурдно, оскільки маємо неправдиві факти про виконавця: 

по-перше, у С. Жадана він є старим пройдисвітом, хоча 
помер у 27 років (1942–1970); по-друге, нібито він був 

етнічним українцем, який виїхав ще до першої єврейської 

хвилі еміграції. Але, напевно, це просто прийом для 

стимулювання довіри, підкріплений риторичним 

запитанням “ти що не віриш?”. За текстом, ми (тобто 

українці), як і Гендрікс, деградували морально й фізично, 

відбилися від громади. Зрештою, він “записав кілька 

номерних альбомів / захлинувся своєю блювотою”20, що 

відповідає фактам його біографії. За С. Жаданом, з 

українцями сталося так само. Зважаючи на політичні 

обставини, рівень національного самоусвідомлення 
українців і суспільну “незрілість” сучасників музиканта, 

таке порівняння вже не видається абсурдним. Можливо, що 

під готелем автор має на увазі всю країну і запрошує до неї, 

аби відчути її: 

велкам ту зе готел харків / потяг який прибуває на 

мирні переговори / ми забиваємо собі голови всіляким 

мотлохом / завжди з тобою ці голоси в коридорі / завжди з 

тобою ці дотики порожнечі / важкі підмурівки світу чорні 

опори21. 

“Кінець української силабо-тоніки” – таку назву має 

один із віршів, написаний 1999 року і вміщений у збірці 
“Балади про війну і відбудову”. У ній йдеться про відомий 

будинок “Слово” в Харкові. Його мешканцями були 

письменники та інші митці 1930-х років, що жили в 

радянській Україні й не завжди сприймали уклад СРСР 

(“бачиш ось там на рамах рештки червоної фарби / 

лущаться з тих часів…”22). Невипадково така кількість 

культурних діячів одночасно проживала в одному будинку: 

… хтось вигадав їх поселити / в одному домі щоб чути 

було дихання в передпокоях / дихання вітру структуру 

страху коли ти / дивишся на подвір’я / де військові кладуть 

асфальт / і саджають сосни23. 
Це було зроблено з метою стеження, постійного 

контролю за тими, хто міг вплинути на суспільну думку. 

Щоб цей вплив не зашкодив державі, навіть у повітрі 

повинна відчуватися “структура страху”. З цією ж метою 

саме військові, а не робітники у подвір’ї кладуть асфальт і 

саджають сосни. Це було вигідно. Відомо, що ставалося з 

тими, хто чимось кинув тінь на політичну систему чи просто 

висловлював думку про необхідність самостійності 

української держави: 

їх виводили серед ночі зганяючи сни / з їхніх плечей наче 

щурів з підвіконня / сірі сорочки на них просякали потом / і в 
тілах їхніх стояла жовта сеча / мов контрабанда / тим 

хто виводив подобався запах нічного життя / їхня сіра 

білизна що набрякала від збудження / їхні жінки що 

розмазували по обличчю / сліди переляку і макіяж24. 

Ті, хто вивозив, отримували задоволення від такої 

роботи, від виконання волі “старших”. Інакше це пояснити 

не вдається.  

Дім, на закінчення будівництва якого очікувало багато 

людей, мав стати рідною домівкою, а виявився об’єктом під 

“охороною”, місцем смерті українського відродження, за 

С. Жаданом, відбудови. Про відчуття захищеності у 
власному ж будинку не доводиться говорити: “і тінь від 

будинку підповзала до ніг мовби велика вода / скоріше б 

додому зачиняючи щільно двері / на чорний замок на 

ланцюжок на засув / слухати як нишпорить вітер у 

дверних / механізмах і під вилицями / слухати як калатає 

сонце / у незашторених вікнах”31. Письменників виводили 

серед ночі “в нутрощі чорних автомобілів”. Це відбувалося 

на очах сім’ї, переляканих дітей, опиратися не було сенсу, 

тому все, що залишалося, – це “дихати киснем будинку 

тамуючи його в шлунку / намагаючись не випускати з себе 

ні краплі свободи / ні краплі істерики”26. 
Автор вірша передає атмосферу того будинку 

завуальовано, так, що неознайомлений із минулою 

суспільно-політичною системою читач не зрозуміє, чому 

його тиша “розрива нічну серцевину скільки б сюди не 

вертався”. Тиша будинку “Слово” гучна й досі. Вона береже 

все те, що обов’язково мало бути сказане (або не мало). 

“Слово” – парадоксальне місце, що в приміщенні власної 

квартири створювало закритий простір, в’язницю для слів, 

бо й “стіни мають вуха”: 

тому що давно шматки гарячих лексем / холонули тут 

в ротах забиваючись страхом / і той чоловік із обважнілим 
лицем / з чорним записником і простим олівцем / лишав по 

собі тільки тишу що падала мертвим птахом27. 

Тиша падає саме мертвим птахом, бо вже ніхто не 

зможе її розшифрувати, хоч і знає, скільки вона приховує. 

Довгоочікувана домівка для більшості стала пеклом, “де 

починається смерть і кінчається література”. 

Зауважуємо, що, як і в попередніх збірках, автор 

найчастіше звертається до символів води/дощу/ріки/риби. У 

С. Жадана вода – це потужність, сила, яка змінює, знищує 

чи руйнує і не залежить ні від чого, невідворотність і плин 

часу: 
холодне начиння часу облич і речей 

ображені пам’яттю свідки розмиті загати 

це ніби ріка що невпинно тече і тече 

незалежно від того чи будеш ти перепливати28 (“Готель 

Харків”). 

Не знаходячи перешкод, / не втрачаючи висоти, / 

18 Ibidem. 
19 Ibidem, P. 219. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, P. 220. 
22 Ibidem, P. 212. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, P. 213. 
25 Ibidem, P. 212‒213. 
26 Ibidem, P. 213. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, P. 219. 
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каравани підземних вод / Пробиваються під мости29 

(“Пацифік”). 

Частотність і поширеність цих символів вказує на 

особливості сприйняття автором життя, на його філософські 

роздуми. Окрім того, такі асоціативні зв’язки “вода/ріка – 
життя” підтверджують відчуття неминучості чогось, 

невідворотності подій. Ліричний персонаж постає 

абсолютно безсилим проти стихії (тобто, проти всього, що 

відбувається) і залежним від умов. Такий стан не 

випадковий, а цілком зрозумілий у часи, про які пише поет. 

Відбудова у С. Жадана триває до 90-х років. Цілком 

логічно, що саме ці роки мали б бути розквітом життя, але 

молодість початку дев’яностих проходила у школах і ПТУ, 

де кожного року було одне і те саме: “щасливо – говорять 

вони – до наступного року”30. У С. Жадана саме Господь 

вирішує долі (хоч і пишеться з маленької літери). Він 
викреслює імена зі своїх блокнотів, тому “рік починається 

смертями друзів і зупинившись в очах / лишає снайперські 

мітки / на душах і на речах”. З часом це забувається, і 

залишається лише “вузькоколійка дитячої пам’яті”. Після 

школи бажають “щасливо дістатися”, тобто, знайти свої 

місце у цьому світі, яке б воно не було, але для цього 

неодмінно доведеться пройти через певний етап: “безумні 

іспити школа життя трахане петеу / сонце випалює 

вимотану траву”. 

С. Жадан оцей перехід “школа – ПТУ” називає часом 

дорослішання, бо в школі було простіше і легше: 
добрі часи погані часи – вони залишали шанс / коли ти 

грівсь на шкільних подвір’ях / й виригував палений польський 

шнапс / коли всі ці зими і стіни і сосни і тиша така 

навкруги / що чути навіть як дихають в небі птахи31. 

Саме під час навчання в ПТУ розгорталося активне 

життя підлітків, які часто були на відстані від батьків, 

вважали себе вільними й користувалися цим. Їм був 

притаманний максималізм і впевненість у власній правоті, 

що провокувало життя “без гальм”: 

мудрість речей якої стане як її не витрачай / 

тінейджерські зіткнення в кінотеатрах / вуличний секс 
фасований чай / скільки утіх і всіляких затій пропонувало 

життя / і що цікаво – на кожну була стаття32. 

Зрештою, і школа, й ПТУ виявляються недосконалими 

й неефективними як для успішного майбутнього покоління, 

так і для його ж дорослішання, соціалізації: “скільки муті в 

дитячих серцях особливо вночі / школа яка не навчила 

нічому / і час що нічому також не навчив / і я гадаю – вічна 

марното життя адже ця лажа трива / і добираю 

слова…”33. Очевидно, що підлітки 90-х виростають 

беззахисними перед життям і його випробуваннями (“і їхні 

серця тверді наче грифель / та разом з тим наче грифель 
крихкі”34). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Збірка “Балади про війну і відбудову” є одкровенням автора, 

виявом його ставлення до минулого. С. Жадан нічого не 

приховує і є самим собою, не боячись бути незрозумілим. 

Поет не маскує правди й не намагається її згладити. Саме це 

дозволяє йому розширити тематичний горизонт творчості.  

Автор звертає увагу на дрібниці, які часто суперечать 

тематиці, оскільки стає відчутним дисонанс “високе/

низьке”. Але цей прийом тільки загострює проблему, 

викликає ще більшу увагу й роздуми.  

Загалом збірка С. Жадана засвідчує розвиток 

авторського стилю на різних рівнях, а також продовжує 

основні мотиви його творчості та показує особливості 

художнього бачення митця. 
Перспективи подальших досліджень поетичної 

творчості Сергія Жадана вбачаємо в спостереженні за 

розвитком та в детальному аналізі проблематики й тематики 

збірок віршів автора, а також у вивченні звукопису, 

стилістичних і художніх засобів його текстів, особливостей 

віршування тощо.  

 
Valentyn Maltsev, Yuliia Tsivinska. Problems of the generation 

through the prism of Serhii Zhadan's lyrical vision (based on the collection 

“Ballads about war and reconstruction”). The aim of the study is to 

identify the problems of the generation of the 1990s, raised in the poetry 

collection of S. Zhadan “Ballads of war and reconstruction” and to clarify the 

specifics of the author's vision of their causes and impact on society. Research 

methods: cultural-historical, biographical, comparative. Scientific novelty. For 

the first time, the article analyzes the author's artistic vision of the crisis of the 

generation of the 90s, acute social problems, the causes of which are caused by 

the socio-political circumstances of the last century, and also highlights the key 

thematic features of the collection. Conclusions. The collection “Ballads of 

war and reconstruction” is the author's revelation about his attitude to the past. 

S. Zhadan does not hide anything and not afraid to be incomprehensible. The 

poet does not disguise the truth and does not try to smooth it out. The collection 

contains works that raise important problems of the last century, including war, 

its consequences and influence on the formation of consciousness of 

subsequent generations, the destruction of cultural figures by the Soviet regime, 

population migration and criticism of the political system. The author draws 

attention to details that often contradict the subject and the dissonance “high / 

low” becomes noticeable. But this technique only exacerbates the problem, 

causes even more attention and reflection. 

In general S. Zhadan's collection testifies to the development of the 

author's style at different levels as well as continues the main motives of his 

literary work and shows the peculiarities of artistic vision. 

Prospects for further research of S. Zhadan's poetic work are seen in the 

observation of the development and in the detailed analysis of the problems and 

topics of the author's collections of poems as well as in the study of emphony, 

stylistic and artistic means in his texts, features of  versification etc. 

Keywords: poetry, collection, motive, image, symbol, migration, 

reconstruction, generation crisis. 
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Татьяна Никифорук, Валерия Андриец. Литературоведческая рецепция поэтики стихотворных 

произведений Сидора Воробкевича в литературно-критических трудах О. Маковея. Целью статьи является 

рассмотреть и систематизировать литературно-критические труды О. Маковея, проанализировать соображения ученого 

по поэтике стихотворных произведений С. Воробкевича в аспекте генерики, металогии, поэтического синтаксиса, 

фоники, версификации, определить значимость, ценность и объект исследований О. Маковея. Методы исследования: 

анализ, синтез, сравнительно-исторический, сравнительный, описательный, метод рецептивной поэтики, 

биографический. Научная новизна исследования. Впервые в украинском литературоведении проведено исследование 

поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича сквозь призму видения О. Маковея; материалы проанализированы 

в аспекте генерики, металогии, поэтического синтаксиса, фоники, версификации. Вывод. Критик и литературовед  

О. Маковей в значительной степени привел к изучению жизненно-творческого пути С. Воробкевича, прежде всего, как 

составитель трехтомного издания произведений С. Воробкевича. Также интересны исследования, связанные с 

жизнеописанием буковинского художника. Подходящими являются рассуждения о периодизации стихотворного 

творчества С. Воробкевича. О. Маковей является автором предисловия “Общие заметки о поэзии Изидора 

Воробкевича”. Исследователь выступил с отзывом-рецензией в газете “Буковина” по поводу изданного Воробкевичевого 

сборника “Над Прутом”. В рецензии выделены три основных тезиса, касающиеся темы нашего исследования:  

1) анализируя стихотворение автора сборника, “Над Прутом”, следует учитывать единство словесного и музыкального 

ритмов; 2) большая часть стихов сборника написана, “на строй народных песен”; 3) в стихах С. Воробкевича ощутимо 

влияние Т. Шевченко и П. Кулиша. 

Основные тезисы и выводы O. Маковея выражают представление об особенностях поэтики стихотворных 

произведений С. Воробкевича и станут хорошим основанием для дальнейших исследований в этом ракурсе. 

Ключевые слова: поэтика, рецепция, O. Маковей, С. Воробкевич, стиль, генерика, тематика, металогия, 

поэтический синтаксис, фоника, версификация, ритмика, строфика, периодизация творчества. 

Життєво-творчий шлях, багатогранний талант 

буковинця привертали увагу науковців. Віршовану 

спадщину С. Воробкевича вивчали В. Гнатюк, М. Івасюк, 

Л. Ковалець, Н. Козачук, О. Кульбабська, Л. Кучурян, 

М. Ласло-Куцюк, В. Лесин, М. Лозинський, О. Маковей, 
Б. Мельничук, П. Никоненко, О. Огоновський, 

Ф. Погребенник, О. Попович, С. Протасова, О. Романець, 

Є. Семака, В. Сімович, С. Смаль‒Стоцький, І. Франко, 

Н. Шатілова, М. Юрійчук та ін.  

Досі добре досліджена біографія митця, тематика 

його поезії, частково розглянуто окремі питання форми 

поетичних творів. Цінними є матеріали О. Маковея. Тому 

метою статті є розглянути та систематизувати літературно-

критичні праці О. Маковея, проаналізувати міркування 

вченого щодо поетики віршованих творів С. Воробкевича 

в аспекті генерики, металогії, поетичного синтаксису, 
фоніки, версифікації, окреслити значимість, цінність і 

об’єктивність досліджень О. Маковея. Матеріалом 

дослідження слугують літературно-критичні праці  

О. Маковея.  

Питання про літературознавче потрактування 

творчості С. Воробкевича розглянув Б. Мельничук. У 

статті “Літературознавче і художнє осмислення постаті 

С. Воробкевича” (2012) відомий учений запропонував 

поділ літературно-критичних матеріалів про письменника 
на чотири періоди: ”По-перше, ті, що з’явилися за його 

життя (80-ті роки ХІХ – початок ХХ століття); по-друге, 

оприлюднені в перші кілька десятиліть по смерті 

письменника, по-третє, надруковані в 40-ві – першій 

половині 80-х років минулого століття, і, по-четверте, що 

прийшли і приходять до читача, починаючи від кінця 80-х 

років і до наших днів”1. Скористаємося із запропонованої 

класифікації і стисло розглянемо міркування  

О. Маковея щодо поетики віршованих творів 

С. Воробкевича в межах визначених періодів. 

З відгуком-рецензією щодо виданої Воробкевичевої 
збірки виступив того ж року в “Буковині” О. Маковей. У 

рецензії виділено три основні тези, дотичні до теми нашого 

дослідження: 1) аналізуючи вірш автора збірки ”Над 

Прутом”, треба враховувати єдність словесного і 

1 Melnychuk B. Literaturoznavche i khudozhnie osmyslennia postati Sydora Vorobkevycha [Literary and artistic understanding of the 

figure of Sidor Vorobkevych], Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha : [zb. nauk. prats] 

[Scientific Bulletin of Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovych: [collection. Science. work], Chernivtsi : Chernivetskyi 

nats. un-t, 2012, Vyp. 585–586. Slovianska filolohiia, S. 139. 

mailto:kuryluk235@ukr.net
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музичного ритмів; 2) більша частина віршів збірки написана 

”на лад народних пісень”; 3) у поезіях С. Воробкевича 

відчутний вплив Т. Шевченка і П. Куліша. 

Зосередимося на першій тезі. Поділяючи думку 

І. Франка, О. Маковей стверджує, що Данило Млака 
передовсім лірик, а не епік, він – поет-музика, що ”так як то 

ще давно було у старинних народів або й у нашого, складав 

дійсну пісню не тільки словами, але й тонами, – складав сам 

і слова, і мелодію”2. Народний співець, за переконанням 

автора рецензії, не був змушений “педантично” дбати про 

форму поезії: “він піснею прибрав не раз і не дуже дібрані 

слова”. Критик робить такий висновок щодо буковинського 

автора: “При осуді його ліричних поезій мусимо пам’ятати, 

що він, пишучи їх, рівночасно міг мати на думці мелодію їх і 

сею мелодією бажав надолужити нерівности поетичної 

форми, які можна знайти в його поезіях”. Тезу про 
невідокремленість співу від слова як характерну ознаку 

народної писемності обстоювала низка тодішніх дослідників 

фольклору, наприклад, П. Бажанський у праці “Русько-

народна поетична і музикальна ритміка” (1891). 

Найважливішими працями цього періоду про 

С. Воробкевича вважаємо дослідження О. Маковея. 

Питання поетики віршованих творів письменника він 

заторкує в публікаціях “Літературна спадщина по Ізидорі 
Воробкевичу” (1908). “Ізидор Воробкевич” та “Загальні 

замітки про поезії Ізидора Воробкевича” (обидві – 1909). 

У першій із них, уміщеній у № 103 “Буковини”, 

зацікавлюють дві позиції дослідника. Перша – про 

виправлення творів письменника. О. Маковей стверджує: 

“Він мало коли що поправляв або переробляв. Вдалося що 

відразу – то добре; не вдалося – то так лишив. З тої причини 

через цілий його вік, почавши від Дідицького, що друкував 

1863 р. перші його поезії, аж до Франка, що з рукописа Із. В-

а видав 1901 р. збірку “Над Прутом”… редактори 

поправляли то більше, то менше поезії Із. В-а, на що він 
часто сердився, а часто і сам просив о се”3. 

Друга думка О. Маковея стосувалося певних 

версифікаційних особливостей Воробкевичевих віршів: 

“Поезія його була не раз зовсім до речі, але в однім і другім 

місці граматика, ритми і рими кричали о пімсту до неба – 

годі було їх не поправити. Траплялося се особливо в перших 

роках діяльності поета … ”4. 

У матеріалі, “Ізидор Воробкевич”, що відкриває І том 

“Творів Ізидора Воробкевича” відзначимо близьке до 

Франкового спостереження щодо змісту і форми ліричних 

творів поета: “Вірні спостереження народного горя і щастя, 
велика любов до нашої бувальщини, до України і Буковини, 

бажання кращої долі народові та десь колись і суб’єктивна 

лірика або весела видумка – отже зміст його поезій, а 

простота виразу і щирість – се їх прикмети”5. Критик 

хвалить дрібні поезії автора, сперечається з О. Огоновським 

та солідаризується з І. Франком щодо епосу буковинця, а 

також вказує на залежність козацьких “дум” від історичних 

поем великих попередників. Наведемо ці міркування 

О. Маковея повністю: “Коротші поезії (з них багато відомих 

через музику самого ж Воробкевича), звичайно, краще, ніж 

довші поеми, н. пр. цілий ряд “дум” з козацької історії, де 

він на лад Шевченка і Куліша оспівував бувальщину, мало 

маючи джерел до того”6. 

“Загальні замітки про поезії Ізидора Воробкевича”, що 
завершують перший том “Творів Ізидора Воробкевича”, 

дослідник подав уже після ретельного опрацювання всіх 

віршованих творів поета. Врахувавши досвід І. Франка 

щодо видання збірки “Над Прутом”, О. Маковей у І томі 

поділяє, як І. Франко, поезії письменника на лірику (“Думки 

і пісні”) та епос (“Балади і оповідання”). В обох групах 

поезії розміщені за роками написання, що сприяє розумінню 

творчої еволюції С. Воробкевича. 

У “Загальних замітках…” О. Маковей виділяє два 

напрямки творчості поета: а) романтично-історичний; б) 

етнографічний. 
До сегменту романтично-історичних творів 

О. Маковей зараховував Воробкевичеві “думи” з козацької 

історії (звернемо увагу на те, що критик бере це слово в 

“лапки”, маючи, очевидно, на увазі, що це – власне поетове 

визначення) і показав, використовуючи епістолярій поета, 

джерела цих “дум” – оповідання М. Чайковського, 

“Geschichte der Ukraine” Енгеля, твори Гоппе, Бантиш-

Каменського, П. Куліша, Т. Шевченка від 1867 року, 

Д. Мордовця, М. Костомарова та ін. На думку О. Маковея, 

після переїзду до Чернівців “інтерес Воробкевича до 

козацьких тем ослаб, хоч він і пізніше не раз вертався до них 
(пор. поему про Тимоша Хмельницького, драму про 

Сагайдачного, повість і драму про Мазепу); натомість 

зацікавила його в 70‒х роках з нагоди російсько-турецької 

війни історія балканських народів, візантійська і новітня 

(турецька, сербська, албанська, чорногорська), і він радо 

обробляв теми із сеї історії то віршем, то прозою”7. 

Важливим видається і таке зауваження О. Маковея: поет, 

попри історичні теми, переповідав віршем також 

буковинські народні перекази. 

О. Маковей, услід за І. Франком, полемізує з тезою 

О. Огоновського, за якою С. Воробкевич “вище стоїть в 
нашій літературі яко поет епічний” і стверджує, що він 

передовсім лірик-співець. Наведемо присуд критика 

Воробкевичевим козацьким “думам”: “Тепер вони для нас 

мало інтересні, а з артистичного боку і зовсім не 

заслуговують на те, щоб їх пам’ятати, винявши декотрі, 

написані з більшим розмахом, чуттям та знанням справи”8. 

Етнографічний напрям у творчості С. Воробкевича, на 

думку О. Маковея, найпомітніший у його ліриці. Основним 

джерелом лірики поета критик вважає народну пісню. Він 

переконаний, що після 1869 року переважна частина 

Воробкевичевої лірики – “це вже пісні з музикою”9. Він 
пропонує таку класифікацію поетових пісень: “І тут є ціла 

в’язка козацьких і патріотичних пісень, друга в’язка 

любовних, третя – пісень до чарки, а четверта – комічних”10. 

“Воробкевич, – продовжував критик, – уважав себе, скорше, 

музиком, як поетом; тому й не диво, що всякі тексти до 

пісень він зміняв, переробляв на різні лади… Звідки 
2 Makovei O. “Nad Prutom. Zbirnyk poezii Izydora Vorobkevycha” [Over Prut. Collection of poems of Izydor Vorobkevych], Bukovyna, 

1901, 26 serpnia (8 veresnia), P. 4 [in Ukrainian]. 
3 Makovei O. Literaturna spadshchyna po Izydori Vorobkevychu [Literary heritage of Izydor Vorobkevych], Bukovyna [Bukovyna], 1908, 

N 103, P. 1 [in Ukrainian]. 
4 Ibidem, P. 1. 
5 Makovei O. Izydor Vorobkevych (zhyttiepys). Tvory [Izydor Vorobkevych (autobiography). Writings], Lviv, 1909, Vol. 1, P. 7 [in 

Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 7. 
7 Makovei O. “Zahalni zamitky pro poezii Izydora Vorobkevycha” [General notes about poetry of Izydor Vorobkevych], Vorobkevych I.  

Tvory [Vorobkevych I. Writings], Lviv, 1909, Vol. 1, P. 403 [in Ukrainian]. 
8 Ibidem, P. 404. 
9 Ibidem, P. 406. 
10 Ibidem, P. 406. 
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Звідки виходила деяка монотонність у помислах, напр., 

любовних пісень, монотонність, очевидно, у словах…”11. 

О. Маковей продовжує критику форми віршованих творів 

поета: “Форма його поезій не завсіди нас вдовольняє; на 

наголоси українці певно не згодяться, хоч вони народні, 
уживані на Буковині; рими часто не всюди добірні…”. 

Наприкінці свого розгляду поезії буковинця О. Маковей 

відзначає в нього чималу кількість дидактичних віршів, 

пояснюючи, що вони є наслідком “його заходів для освіти 

шкільної молоді”, та невелику частку особистої лірики. 

Зазначимо, що основні положення “Загальних заміток про 

поезії Ізидора Воробкевича” О. Маковея – це найкраще з 

того, що було написане про поетику віршованих творів 

письменника в цей період.  

Міркування О. Маковея про етапи життєво-творчого 

шляху С. Воробкевича значно спростовують проблему 
періодизації поетичної творчості буковинця. Попередні 

дослідники творчості С. Воробкевича її не запропонували. 

Деякі з них (О. Маковей, П. Никоненко і М. Юрійчук) 

обмежилися розглядом певних етапів життєво-творчого 

шляху поета.  

О. Маковей у передмові до першого тому видання 

творів С. Воробкевича у трьох томах щодо першого періоду 

творчості поета зазначає: “Скінчивши богословіє, Ізидор 

Воробкевич був від 1861 року священиком у Давиденах”, де 

був чотири роки, і в Руській Молдавици в горах поміж 

гуцулами до 30.ХІ.1867 р. За той період він читав і писав 
дуже багато”.  

О. Маковей, однак, указував, що кінець 1867 року 

(переїзд до Чернівців) був від’ємно переломним для митця: 

“Натомість житє в Чернівцях, де товариство “Руська 

Бесіда” (1869 – 1884) в ненародних руках було вороже 

українській літературі, разом з домашніми злиднями і 

недугами в родині і великою працею в школах, дуже 

прибивало єго духа”12. 

З О. Маковеєм погоджувалися також П. Никоненко і 

М. Юрійчук: “У літературній творчості письменника з 

переїздом до Чернівців закінчився надзвичайно плідний і 
динамічний період… Значного прогресу досяг 

С. Воробкевич як поет – лірик і прозаїк. Аж після переїзду 

до Чернівців він на кілька років майже зовсім припинив 

літературну творчість, що, звичайно, негативно позначилося 

на подальшому зростанні його письменницького таланту”13. 

З ліричних віршів 1873 року О. Маковей відібрав для 

першого тому поетових творів лише один (,,Одним доля на 

сорочку…”), з 1874 – теж один (,,Монастирська рожа”). З 

1875 року – жодного. З 1876 – вже шість. Отже, 

завершальним у низці складних для творчості чернівецьких 

70-х років був 1875-ий. Цікаво, що саме в цьому році в житті 
С. Воробкевича сталася значна подія: письменник 

переходить працювати з Чернівецької духовної семінарії до 

Чернівецького університету.  

Спираючись на спостереження О. Маковея, 

П. Никоненка і М. Юрійчука і враховуючи біографічні 

моменти в житті С. Воробкевича, що мали відчутний вплив 

на його творчість, маємо можливість виокремити періоди 

його поетичної творчості. Що може стати об’єктом наших 

подальших студій. 

Висновок. Критик та літературознавець О. Маковей 

значною мірою спричинився до вивчення життєво-творчого 
шляху С. Воробкевича насамперед як упорядник 

тритомного видання творів С. Воробкевича. Також  

цікавими є дослідження пов’язані з життєписом 

буковинського митця. Слушними є міркування про 

періодизацію віршованої творчості С. Воробкевича.  

О. Маковей є автором передмови “Загальні замітки про 

поезії Ізидора Воробкевича”. О. Маковей виступив з 
відгуком-рецензією у газеті “Буковина” щодо виданої 

Воробкевичевої збірки. У рецензії виділено три основні 

тези, дотичні до теми нашого дослідження: 1) аналізуючи 

вірш автора збірки “Над Прутом”, треба враховувати єдність 

словесного і музичного ритмів; 2) більша частина віршів 

збірки написана “на лад народних пісень”; 3) у поезіях 

С. Воробкевича відчутний вплив Т. Шевченка і П. Куліша. 

Основні положення та висновки О. Маковея 

увиразнюють уявлення про особливості поетики 

віршованих творів С. Воробкевича і стануть доброю 

основою для подальших досліджень у цьому ракурсі.  
 
Tetyana Nykyforuk, Valeriyа Andriyets. Literary reception of poetics 

of sydir vorobkevych’s poetic works in O. Makovei's literary and critical 

works. This study is aimed to consider and systematize the literary and critical 

works of O. Makovei, to analyze the scientist’s thoughts about the poetics of S. 

Vorobkevych’s poetic works in terms of generics, metalogy, poetic syntax, phonics, 

versification, to outline the significance, value and objectivity of O. Makovei’s 

research. Research methods: analysis, synthesis, comparative and historical, 

comparative, descriptive, method of receptive poetics, biographical. Scientific 

novelty of the research. For the first time in Ukrainian literary criticism, the poetics 

of S. Vorobkevych's poetic works was studied through the prism of O. Makovei's 

vision; materials are analyzed in terms of generics, metalogy, poetic syntax, 

phonics, versification. Summary. Literary critic O. Makovei largely contributed to 

the study of the life and career of S. Vorobkevych primarily as a compiler of a three

-volume edition of works by S. Vorobkevych. Studies related to the biography of 

the Bukovynian artist are also very interesting. Considerations about the 

periodization of S. Vorobkevych's poetic work are correct. O. Makovei is the author 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 3(31), P. 52-56       

Наталья Реуцкая. Литературоведческий обзор поэтического творчества Василия Пачевского. Цель 

исследования: осуществить подробный анализ критических и научных трудов, посвященных поэтическому творчеству 

В. Пачевского. Методы исследования: систематизации, классификации, биографический, исторический методы. 

Научная новизна статьи заключается в том, что в ней впервые осуществлен комплексный обзор научных работ, 

посвященных поэзии В. Пачевского. Предложена классификация на две группы: рецензии на сборники поэта и 

исследования, посвященные поэзии В. Пачевского в целом. Выводы. Стихотворное творчество В. Пачевского еще 

требует детального изучения, поскольку детального анализа его поеэтики, основанного на статистическом анализе в 

аспекте лексики, поэтического синтаксиса, фоники, версификации, все еще нет. 

Ключевые слова: В. Пачевский, поэтика, критика, Молодая Муза, обзор. 

Вступ. Поезія Василя Пачовського завжди була у 

полі зору критиків та літературознавців. Існуючі праці, 

в яких постає питання про поезію Василя Пачовського 

можна поділити на дві групи: рецензії на збірки 

науковців та дослідження, присвячені його поезії 
загалом. У свою чергу останні можна диференціювати 

на праці, у яких поезія В. Пачовського розглядається 

принагідно та спеціальні дослідження. 

Історіографія проблеми. Огляд праць про поезію 

В. Пачовського подавали Л. Голомб, Е. Балла, 

Н. Мушировська, Б. Бунчук, О. Камінчук, А. Верлата. 

Мета: здійснити детальний аналіз критичних та 

наукових праць, присвячених поетичній творчості 

Василя Пачовського та запропонувати їх класифікацію.  

Виклад основного матеріалу. До першої з 

виділених груп відносимо рецензії на збірки В. 
Пачовського, написані І. Франком, М. Степняком, 

В. Бирчаком та М. Євшаном. Для поета дебютною стала 

збірка ―Розсипані перли‖, котра вийшла друком у 1901 

році та була тепло прийнята критиками. У статті ―Наша 

поезія в 1901 році‖1 Іван Франко схвально відгукнувся 

про творчість Василя Пачовського: ―Д. Пачовський – 

спарвдїшнїй талант. Поезія пливе у него натурально, не 

силувана, як найпростїйший вислов його чуття. Нехай і 

так, що те чутє ще не глибоке, що круг вражінь нашого 

поета поки-що не широкий, що мельодії його 

монотонні; тим більше признанє належить ся його 
талантови, що в 

ін і найпростїйші, найтривіяльнїйші річи вміє 

висловити поетично, не шабльоново, вміє змалювати 

сьвіжими, рідко де позиченими красками"2. Однак, на 

думку І. Франка, у В. Пачовського помітне ―невелике 

кокетування з формою, надмірна балакучість, гра в 

звучні фрази без відповідного їм значення, повторення 
тих самих зворотів і образів, навіть подекуди неприємні 

неологізми або невдалі образи‖3. Незважаючи на це, 

критика І. Франка мала позитивний вплив на долю 

В. Пачовського як поета.  

З 1907 року В. Пачовський входить до літературно-

мистецького угруповання ―Молода Муза‖. Саме період 

―Молодої Музи‖ став важливим для його творчості. 

Вплив цього угруповання на його поезію значний і 

проявляється навіть у пізній творчості. Хоча деякі 

досвідчені поети ставились до молодомузівців 

критично, а їхня література асоціювалась із 
занепадництвом, їм вдалось стати першими 

передвісниками символізму в українській літературі 

початку ХХ століття. Оскільки молодомузівці були 

новаторами у сфері мистецтва та мали на меті розвиток 

української культури за допомогою сецесії та 

символізму, їхня творчість активно обговорювалась у 

літературних колах. 

У праці ―Поети Молодої Музи‖4 Мирон Степняк 

називає творчість молодомузівців такою, що 

―організовано намагалась перевести українську 

літературу на європейський лад‖5. Втім дослідник 
зазначає, що окрім новаторства, вони принесли в 

українську літературу і європейське занепадництво. 

1 Franko I. Nasha poeziia v 1901 rotsi [Our poetry in 1901], Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty tomakh, Vol. 33 [Collection of works in 50 

volumes. V. 33] [in Ukrainian]. 
2 Ibidem, P. 37. 
3 Ibidem, P. 438. 
4 Stepniak M. Poety “Molodoi Muzy” [Poets of the Young Muse], Chervonyi shliakh, N. 3, Kharkiv, 1933 [in Ukrainian]. 
5 Ibidem, P. 258.  
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Науковець не залишає без уваги і творчість 

В. Пачовського. М. Степняк здійснив повний огляд на 

збірки ―На стоці гір‖ та ―Ладі й Марені терновий вінок 

мій‖. У статті ―Поети Молодої Музи‖ він називає 

останню поетичну збірку В. Пачовського 
символістською та високо поціновує його поетичну 

манеру, порівнюючи її із творчістю російських майстрів 

Бальмонта і Блока. Окрім того, дослідник подає зразки 

поетового віршування та називає В. Пачовського 

―великим майстром інструментування‖. Саме цим, на 

думку М. Степняка, В. Пачовський перевершив всіх 

молодомузівців. Дослідник водночас визнав, що іноді 

інструментування у поета переростає у ―милування 

звуками, позбавленими змісту‖6. Автор статті 

наголошує на надмірній кількості італійських слів, які 

нерідко зустрічаються посеред віршованих рядків. Їх він 
називає ―семантичною заум’ю‖7.  

Розглядав творчість В. Пачовського і Микола 

Євшан у статті ―Василь Пачовський‖8. Він характеризує 

його ранню збірку ―Розсипані перли‖, у котрій ―ні про 

що інше не говориться як про любов, нещасливу любов 

до дівчини, що зрадила його‖9. М. Євшан поділяє 

творчість В. Пачовського на ―лірику любовну‖ і ―поезію 

патріотичну‖. Науковець називає В. Пачовського 

поетом, який ―вірить у силу любові, у молодість з її 

весняними поривами, у щастя в тому досяганні 

недосяжному‖10. Втім життєрадісне та оптимістичне 
світобачення В. Пачовського у наступній збірці 

змінюють бунтарство і непримиренність. На думку 

дослідника, у наступному драматичному творі –―Сон 

української ночі‖ – В. Пачовський ―пішов врозріз зі 

старим поколінням, врозріз на всіх полях. Дух його 

поезії стає щораз більше полемічним, намагається 

звалити давні основи‖11. Яскравим прикладом цього є 

поетична збірка ―На стоці гір‖. У ній автор перемішав 

цинізм з патріотичними вигуками, що зробило збірку 

―несимпатичною, обнижувало її ідейну та моральну 

вартість‖12. Як і його попередник, І. Франко, М. Євшан 
зауважує, що стиль В. Пачовського легко впізнати, 

однак загравання з формами, словами, любов до 

декорацій, милування епітетами породжують штучність 

у поезії і ―стають манерою‖. А на думку дослідника 

―всяка манера псує артистичний смак‖13. Він вважає, що 

часте переспівування, наслідування народнопісенної 

творчості спрямовує поезію та національну 

реформаторську теорію В. Пачовського до висихання. 

Саме в ―Сні української ночі‖ мимоволі кождий мусів 

звертати увагу на декорації всякі, на шуми Дністра, на 

тупіт, на русалок, загалом на зверхній блиск, — а зміст 
лишився тільки додатком, хоч автор і подав примітку до 

твору. Тим способом зробилися ті ―пропасні 

ями‖ (Пачовський) поміж його словом і народом‖14. 

У статті ―Козаччина в українській поезії‖ 

літературознавець на прикладі драми ―Сон української 

ночі‖ зауважує, що В. Пачовський є новатором, котрий 

не романтизує образ козаків, а повністю поринає у дух, 
політику та є ―добрим психологом козаччини‖. Драма 

стає джерелом нових ідей і порушує багато питань, 

котрі були важливими на той час. Тому вплив 

драматичного твору дослідник вважає епохальним. 

В. Пачовський, на думку М. Євшана, вбачає розвиток 

України через дотримання традицій козацтва. Головним 

чинником, котрий спонукав написати В. Пачовського 

драму, дослідник вважає публіцистичний твір Миколи 

Міхновського ―Самостійна Україна‖15. 

У статті ―Література Галицької України за 1913 

рік‖ М. Євшан продовжує огляд літературного доробку 
учасників ―Молодої Музи‖. Увагу дослідника привертає 

збірка ―Ладі й Марені терновий вінок мій‖, яку він 

називає ―слабшою від всіх попередніх збірок‖. На думку 

М. Євшана ―занадто еротичний зміст змішаний з 

патріотичною тенденцією псує враження від твору‖. 

Окрім того, дослідник вважає, що між любовною та 

патріотичною лірикою немає єдності. У своїй першій 

збірці В. Пачовський возвеличує жінку, а в інших 

навпаки – принижує і вважає джерелом всіх бід 

української нації. Часті повтори та одноманітність поезії 

зумовили до ―висихання‖ творчості. Автор збірки не 
може переходити з одного настрою у інший, від того 

виникає враження, що Пачовський ―не може позбутись 

карнавалу, не вміє на другий день перейти до другого 

життя‖16. 

Після смерті В. Пачовського (1942) з’явилися 

спроби дослідити його життєвий та творчий шлях. У 

часописах ―Наші дні‖ та ―Нова Україна‖ науковці 

намагалися окреслити літературний доробок поета. В. 

Бирчак називає ранню творчість близькою до 

фольклорної та вважає, що ―лірика Пачовського – це 

стилізована народна пісня. Пачовський – чи не останній 
український поет, в якого ще іскриться українська 

народна пісня, як найбільш мистецький вислів 

поетичного натхнення"17. 

До другої групи досліджень, у яких принагідно 

розглядаються поетичні праці В. Пачовського, 

відносимо віршознавчі додатки, написані С. Смаль-

Стоцьким та В. Сімовичем, монографії Т. Гундорової, 

Я. Поліщука, М. Ільницького, О. Камінчук. 

 С. Смаль-Стоцький видав із Ф. Гартнером 

―Граматику руської мови‖18, яка вийшла друком у Відні 

1914 р. У віршознавчому додатку С. Смаль-Стоцький 
дає характеристику українській пісні, і пояснює, що 

―Сьпівана річ, так само як і мельодия, мусить бути 

6 Ibidem, P. 182. 
7 Ibidem, P. 188. 
8 Ievshan M. Krytyka; Literaturoznavstvo; Estetyka [Criticism. Literary Studies. Aeththetics], uporiad. N. Shumylo, Kyiv: Osnovy, 1998, 

[in Ukrainian]. 
9 Ibidem, P. 181. 
10 Ibidem, P.181. 
11 Ibidem, P. 182. 
12 Ibidem, P. 182. 
13 Ibidem, P. 186. 
14 Ibidem, P. 187. 
15 Ibidem, P. 433. 
16 Ibidem, P. 491. 
17 Byrchak V. Lytsar-mriinyk [Dreamer knight], Pachovkyi V. Zibrani tvory [Collected works], Filadelfiia-Niu-York-Toronto, 1984, 

Vol. 2, 23–28. [in Ukrainian]. 
18 Hramatyka ruskoi movy [The Grammar of the Ruthenian language], ulozhyly: S. Smal-Stotskyi, F. Hartner. 3-tie pererobl. vyd. Viden: 

Nakladom vlasnym, 1914, 202 p. [in Ukrainian]. 
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збудована після якогось ритму, т. зв. наголошені склади 

(силяби) піснї, так само як з притиском піднесені тони 

мельодиї, мусять все наново і правильно по якімсь часї по 

собі наступати‖19. Таким чином він виділяє шість 

українських народних ритмів, а саме: коломийка (1), 
шумка (2), колядка, щедрівка, весільні і обжинкові пісні 

(3), веснянки, гаївки і купальські пісні (4), думки (5) та 

думи (6). Окрім народних пісень С. Смаль-Стоцький 

виокремлює також штучну поезію, тобто таку, яка була 

створена авторами. Далі науковець надає приклади 

штучної поезії, де автори використовують українські 

народні ритми. Серед них С. Смаль-Стоцький подає вірш 

В. Пачовського ―Ой щебечуть соловії‖ і відносить цю 

поезію до прикладів шумкового ритму. 

В. Сімович, учень С. Смаль-Стоцького, також 

звертався до творчості поета В. Пачовського. У 
віршознавчих додатках до своєї праці ―Граматика 

української мови‖20, науковець розглядає силабічні вірші і 

народні ритми ―що творять перехід від складів до 

тоніки‖21. Він вважає, що чисто-силабічними віршами 

можуть бути тільки думи, які в основному мали на меті 

зміст. Саме тому, в народних думах вірші різної довжини. 

Згідно з прикладами, які подає нам В. Сімович, 

В. Пачовський також пробував вживати цієї форми навіть 

у драмі (―Сонце руїни‖). ―Розумієть ся, що для думи не 

тільки характеристичні цї ріжної довготи вірші, але ж сам 

вислів, і постійні прикмети, т. зв. епітети (тихі води, ясні 
зорі, сивий сокіл, жовта кість…), і заперечні порівняння й 

т.д.‖22. Окрім цього В. Сімович зазначає, що ―поети 

повторяють нераз чи половину вірша у другому рядку, чи 

то й цїлий рядок (нераз і два, і три), що був чи на початку 

строфи чи в її серединї, наводять іще раз із кінцем строфи 

(а то і в середині)", та подає визначення рефрену 

(поворотливого риму)23. Науковець наводить приклади із 

віршованої творчості В. Пачовського (―Спів відлетних 

журавлів‖). 

 У ХІІІ розділі ―Строфи‖ В. Сімович дає визначення 

строфи і поділяє їх за числом віршових рядків, який 
підходить і до народних, і до штучних строф. До народних 

строф належать сім видів: коломийкові строфи, 

комбіновані строфи з коломийковим віршем, строфи з 

дванадцяти- й шестискладовим віршем, козачкові строфи, 

комбіновані козачкові строфи, колядкові строфи, строфи 

ріжної будови. Автор згадує вірш В. Пачовського ―Ой 

щебечуть соловії‖ і відносить його до комбінованих 

козачкових строф. Серед них науковець виділяє 

п’ятистрічкові, шостистрічкові та сьомистрічкові строфи. 

Вірш В. Пачовського В. Сімович відносить до 

шостистрічкових строф і називає його ―чисто козачковою 

строфою‖24. Цензура радянського періоду спричинила 

затишшя у дослідженнях творчості Молодої Музи. 

Модерністський доробок письменників-молодомузівців 

вважався буржуазним, тому більшість творів не 

розглядались і не досліджувались. Ім’я В. Пачовського 
було призабуте. Втім, починаючи із Незалежності України, 

ситуація змінюється. Яскравим прикладом нових підходів 

є праця М. Ільницького ―Від Молодої Музи до Празької 

школи‖25, у котрій науковець розглядає літературний 

процес початку ХХ століття.  

У цьому дослідженні він виводить на новий рівень 

імена Богдана Лепкого, Петра Карманського, Василя 

Пачовського та розглядає феномен Молодої Музи у 

контексті модернізму. М. Ільницький здійснює 

розгорнутий аналіз літературного доробку В. Пачовського. 

На противагу статті М. Євшана, у котрій автор засуджує 
відверті сцени та мізогінію, М. Ільницький не вбачає у 

творчості В. Пачовського нічого аморального. Навпаки, 

дослідник наводить приклади із поетичної збірки ―На стоці 

гір‖ та навіть знаходить ―відгомін туги за коханою, яка 

пішла за нелюба, і тепер страждає, і він, коханий, гасить 

свій жаль самоіронією"26. Також науковець вважає, що у 

третій збірці ―Ладі й Марені – терновий огонь мій‖ В. 

Пачовський чи не перший серед українських письменників 

використовує синтез слов’янської міфології та філософії. 

М. Ільницький у статті ―Поет національної ідеї" робить 

висновок, що В. Пачовський випередив свій час і створив 
дещо унікальне, притаманне новітній літературі. Поезії, 

котрі належать третій збірці, близькі за своєю суттю до 

творів Олекси Стефановича та Богдана-Ігоря Антонича. 

У контексті ранньомодерністського дискурсу 

творчість В. Пачовського розглядають Т. Гундорова та 

Я. Поліщук. 

Т. Гундорова27 досліджує творчість молодомузівців 

загалом, принагідно розглядаючи ліричний доробок 

В. Пачовського. Вона відносить його поезію до альбомної і 

вважає, що особлива функція віршів полягає у 

―десакралізації романтичного поетичного вислову‖28.  На 
думку дослідниці, у такий спосіб ―відбувається 

руйнування самого ідеального поетичного значення, його 

деромантизація‖29. Окрім того Т. Гундорова відносить 

ранню творчість В. Пачовського до психоаналітичного 

дискурсу, котрий яскраво виражений у ліричному доробку 

молодомузівців. Дослідниця пояснює, що даний дискурс 

характерний спонтанністю поетичного мовлення, 

особливими формами та засобами вираження. Прикладом 

цього є ―карнавал масок-ілюзій (коханок-любок), а також 

блиск масок самоіндетифікацій ―я‖30. 

Я. Поліщук31 вбачає у творчості В. Пачовського 

19 Ibidem, P. 171. 
20 Simovych V. Hramatyka ukrainskoi movy: dlia samonavchannia ta v dopomohu shkilnii nautsi [The Grammar of the Ukrainian Langua-

ge: For Self-Study and for Help to school Science], dr. Vasyl Simovych, 2-he vyd. z odminamy y dodatkamy, Kyiv, Liaiptsih: Ukr. 

nakladnia, 583 p.[in Ukrainian]. 
21 Ibidem, P. 491. 
22 Ibidem, P. 492. 
23 Ibidem, P. 532. 
24 Ibidem, P. 542. 
25 Ilnytskyi M. Vid “Molodoi Muzy” do “Prazkoi shkoly” [From a Young Muse to a Prague School], Lviv, 1995, 318 p. [in Ukrainian]. 
26 Ibidem, P. 50. 
27 Hundorova T. Proiavlennia Slova. Dyskursiia rannoho ukrainskoho modernizmu [The Manifestation of the Word. Discourses of the 

Early Ukrainian Modernism], Kyiv, 2009, 447 p. [in Ukrainian]. 
28 Ibidem, P. 250. 
29 Ibidem, P. 251. 
30 Ibidem, P. 264. 
31 Polishchuk Ya. Mifolohichni horyzont ukrainskoho modernizmu. Literaturoznavchi studii [The Mythological Horizon of Ukrainian 

Modernism. Literary Studies], Ivano-Frankivsk: Lileia, 1998, 296 p. [in Ukrainian]. 
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витоки слов’янського міфологізму: ―Василь Пачовський 

викликає міфологічні асоціації поганської проукраїнської 

культури образами Лади й Марени, царівни Млаки і Цар-

Сонця, Дива й Творця, хоч є і в цього поета також свої 

Прометеї й демони, Содоми й нірвани‖32. 
У монографії ―Художній дискурс української поезії 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.‖ О. Камінчук33 виокремила 

структурно-семантичні типи художнього дискурсу, а саме: 

просвітницький романтизм, неокласицизм, неоромантизм, 

символізм та декаданс. У четвертому розділі – ―Символізм: 

сакральне та естетичне‖ – дослідниця розглядає розвиток 

українського символізму, на прикладі поетичних творів 

М. Вороного, П. Карманського, В. Пачовського та 

Г. Чупринки. На думку О. Камінчук ―поетичні твори 

Пачовського розкривають художньо-світоглядні 

особливості символістичного бачення суспільної функції 
мистецтва‖34. Дослідниця вважає, що поезія В. Пачовського 

містить думку про ―містику національної ідеї‖, що є 

наявною в українській ліриці ХІХ – початку ХХ ст. 

Осмислення цієї ідеї ―перебуває в поезії Пачовського в 

найбезпосереднішому зв’язку з осудом рабської свідомості 

та національного безпам’ятства як ментально-психологічних 

причин бездержавного становища України‖35. 

Авторка здійснює аналіз художньої символіки у 

поетичних творах В. Пачовського. Наприклад, фольклорні 

образи поезії ―Весілля‖ символізують енергію 

національного визволення, а в поемі ―Сріберний дзвін‖ – 
дзвін князя Ярослава є символом визволення України від 

загарбників. Також дослідниця розглянула деякі віршовані 

твори В. Пачовського та охарактеризувала їхні 

ритмомелодичні форми. Поезіям збірки ―Розсипані перли‖ 

притаманні фольклорні мотиви, різноманітні форми 

віршування. Ронсарова строфа є найбільш властивою для 

ритмомелодичної структури цієї збірки. У наступній збірці 

―На стоці гір‖ поезії ―започатковують евфонічно-

ритмотворчу функцію лексичних неологізмів36. Пізніше 

П. Тичина розвине цю функцію у своїх поезіях. 

Підкреслено, що у збірці ―Ладі й Марені терновий огонь 
мій…‖ автор продовжує ритмомелодичну традицію. Значну 

роль у віршах цієї книжки відіграють повтори та рефрени. 

До спеціальних праць, у яких було здійснено аналіз 

поетичної творчості В. Пачовського, відносимо статті та 

монографії Л. Голомб, Н. Мушировської, Е. Балли, 

Б. Бунчука, А. Верлати. 

Ґрунтовне дослідження творчої спадщини В. 

Пачовського здійснила Л. Голомб. У статті ―Тема України в 

ліриці В. Пачовського 20-х рр.‖37 дослідниця вперше 

розглядає громадську лірику поета, адже до того існувало 

твердження, що В. Пачовський проявив себе значною мірою 

тільки у ―народнопісенних стилізаціях любовної теми‖38. 

Авторка розвінчує цей міф та звертає увагу на поетичні 
твори збірки ―Огні мести‖. У збірці розглядається тема 

історичної долі України. На думку Л. Голомб, 

―простежується закономірна еволюція поета-лірика від 

інтимних до громадянських тем і з відповідною 

перебудовою ключових мотивів, образів, символіки, що 

природно вростали в цілісну художню систему митця, який і 

в творчості залишався політиком‖39. 

У праці ―Закарпатські сторінки життя і творчості‖ 

дослідниця розглянула один із найменш досліджених 

періодів письменника, а саме закарпатський період. Книга 

має методичний характер і за словами Л. Голомб ―містить 
багатий матеріал для ознайомлення учнів із головними 

прикметами явища українського модернізму, формування в 

них уявлення про особистість В. Пачовського, основні віхи 

життєвого шляху поета та його доробок як талановитого 

майстра слова‖40. 

Ґрунтовно розглянула поезію В. Пачовського Е. Балла. 

У статті ―Міфопоетика циклу В. Пачовського ―На 

гори‖ (збірка ―На стоці гір‖)‖41 авторка називає цикл ―На 

гори‖ ―найбільш строкатим‖42. У творчості В. Пачовського 

вона виявляє фольклорну основу. На думку авторки, у циклі 

було виявлено ―всі творчі можливості поета-модерніста‖. 
Поет і раніше епізодично інтерпретував міфологічні образи 

та символи, втім саме у пізніший період він вдається до 

нового ліричного етапу засвоєння – міфологічного. 

Дослідниця вважає, що ―особлива майстерність 

міфопоетики В. Пачовського виявляється у віршах, у яких 

він міфологічно поетизує природу‖43. Вона наводить 

приклади образів та символіки, до яких найчастіше 

звертався В. Пачовський, а саме: сонце, танець, повітрулі, 

русалки, цвіт папороті, змії-мідяниці. 

Комплексне дослідження творчості В. Пачовського 

здійснила Н. Мушировська. Праця ―Поетична творчість 
Василя Пачовського у контексті української літератури 

першої половини ХХ століття‖44 є спробою системного 

осмислення ліричного доробку поета-молодомузівця під 

кутом зору його творчої еволюції45. Дослідниця 

проаналізувала поетичну спадщину письменника та зв’язок 

ліричних творів із фольклорними джерелами. Окрім того 

Н. Мушировська звертає увагу і на символи, притаманні 

раннім поезіям В. Пачовського. Зокрема, вона  

32 Ibidem, P. 205. 
33 Kaminchuk O. Khudozhnii dyskurs ukrainskoi poezii kintsia 19 – pochatku 20 st. [Artistic Discourse of Ukrainian Poetry of the late 19-th and 

early 20-th centuries], Kyiv: Ped. presa, 2009, 352 p. [in Ukrainian]. 
34 Ibidem, P. 249. 
35 Ibidem, P. 251. 
36 Ibidem, P. 251. 
37 Holomb Lidiia. Tema Ukrainy v lirytsi V. Pachovskoho 20-kh rr [The theme of Ukraine in the lyrics of Vasyl Pachovsky], Vasyl Pachovskyi u 

konteksti istorii ta kultury Ukrainy [Vasyl Pachovsky in the context of the history and culture of Ukraine], Uzhhorod, vydavnytstvo “Zakarpattia”, 

2001 [in Ukrainian]. 
38 Ibidem, P. 18. 
39 Ibidem, P. 24. 
40 Holomb Lidiia. Vasyl Pachovskyi. Zakarpatski storinky zhyttia i tvorchosti poeta [Vasyl Pachovsky. Transcarpathian pages of the poet’s life and 

work], Shkilna seriia [School series], Vypusk 6. Uzhhorod: Grazhda-Karpaty, 1999, 146 p. [in Ukrainian]. 
41 Balla E. Mifopoetyka tsyklu V. Pachovskoho “Na hory” (zbirka “Na stotsi hir”) [Mythopoetics of V. Pachovsky's cycle “On the mountai-

ns” (poetry collection “On the flow of mountains”)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Seriia filolohichna [Scientific Bulletin of 

Uzhgorod University, Philological Series], 2002, Vypusk 6 [in Ukrainian]. 
42 Ibidem, P. 87. 
43 Ibidem, P. 87. 
44 Mushyrovska N. Poetychna tvorchist Vasylia Pachovskoho u konteksti ukrainskoi literatury pershoi polovyny XX stolittia: avtoreferat dysertatsii na 

zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filolohichnykh nauk: 10.01.01 [Poetic creativity of Vasyl Pachovsky in the context of Ukrainian literature of the 

first half of the XX century: abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences: 10.01.01], Kyiv, 2011, 17 p., [in Ukrainian]. 
45 Ibidem, P. 3. 
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аналізує символіку рослин та птахів, котрі, на її думку, 

―мають не лише символічне навантаження, а й служать 

психологічній мотивації почуттів та вчинків ліричного 

суб’єкта‖46. Рання творчість В. Пачовського служить 

об’єктом стилізації, втім з часом трансформується у 
переосмислення народнопісенної творчості. 

Наступний період у творчості В. Пачовського 

дослідниця характеризує як спробу відшукати художній 

ідеал ―на основі поєднання двох сфер – особистісної, в якій 

далеко не останнє місце займає почуття кохання, та 

національної, що концентрує суспільні інтереси людини-

громадянина‖47. Авторка розглядає збірку ―На стоці 

гір‖ (1907), у котрій можна простежити широкий 

тематичний діапазон поета. Якщо у першій збірці 

―Розсипані перли‖ автор розглядав тільки почуттєву сферу, 

то вже у наступній він звертався до міфологічних, 
національних, пейзажних та філософських мотивів. 

У поетичній книзі ―Ладі й Марені терновий огонь 

мій‖ Н. Мушировська помічає ―різні способи інтерпретації 

та реінтерпретації фольклорного матеріалу – від стилізації 

до міфологізації‖48. Зокрема, значна частина багатьох 

ілюстрацій, наявних у збірці, засвідчувала, що 

В. Пачовський орієнтувався на твори образотворчого 

мистецтва. Серед них були картини популярних у Європі 

живописців – А. Бекліна, Ф. де Гойя, Ф. Штука, 

Ф. Котарбінського та інших. Дослідниця припускає, 

що  поетичну уяву В. Пачовського живило саме 
споглядання та естетичне переживання цих відомих 

картин‖49.  

У статті Б. Бунчука ―Про вірш Василя Пачовського 

(на матеріалі поезій збірки ―Розсипані перли‖)‖50 

проаналізовано віршову структуру творів збірки. 

Дослідник робить висновок, що В. Пачовський найчастіше 

вдавався до ямба, особливо чотиристопного. Лише 

невелика кількість ранніх поезій характеризується 

хореїчною будовою. На гадку Б. Бунчука,  автор стилізував 

свої вірші під народні мотиви. Дослідник простежує у 

ранній творчості В. Пачовського 27 варіантів 
трансформації народного вірша. Цікавим є міркування 

віршознавця про строфіку поета: ―У першій збірці 

В. Пачовський використав дев’ять видів строф: від 

двовірша до десятивірша. Найчастіше поет застосовував 

шестивірш (50 творів), катрен (47), п’ятивірш (17)‖51 . 

Поет часто вдавався до дактилічних рим, котрі 

використовувались задля трансформації народного вірша. 

Цей вид рим застосовували і його попередники – 

Т. Шевченко, Л. Глібов та інші. Зокрема В. Пачовський 

вдається і до повторів. У ранній творчості автора присутні 

всі види повторів. Б. Бунчук робить висновок, що ―великий 
експеримент у трансформації народного вірша, розпочатий 

Т. Шевченком, був сміливо продовжений В. Пачовським. 

Поетові вдалось добути нові віршові ритми, а значить 

експеримент виявився вдалим‖52. 

У праці ―Поетика драматургії Василя Пачовського: 

Своєрідність модерністського художнього мислення‖53 

А. Верлата розглянула творчість В. Пачовського на основі 

дослідження драматичних творів ―Сон української ночі‖, 

―Сонце Руїни‖, ―Сфінкс Європи‖, ―Роман Великий‖ та 
―Гетьман Мазепа‖. Вона здійснила детальний огляд 

драматичної спадщини поета та проаналізувала вплив 

―Молодої Музи‖ на В. Пачовського як драматурга-

символіста.  

Висновки. Поезія В. Пачовського вже була об’єктом 

розгляду критиків та вчених-літературознавців. 

Найважливішими з них вважаємо дослідження Е. Балли, 

Н. Мушировської. Отримані ними результати дають 

можливість суттєво доповнити уявлення про поетику 

віршованих творів В. Пачовського. 

Перспективи подальших досліджень. Системного 
дослідження поетики віршованих творів, базованого на 

статистичному аналізові поезій в аспекті лексики, тропіки, 

поетичного синтаксису, фоніки, версифікації, все ще 

немає. Тому віршована творчість цього автора досі 

потребує подальшого вивчення. 

 
 Nataliia Reutska. Literary reception of Vasyl 

Pachovsky’s poetry. The purpose of the article is to analyze of 

critic and science works, devoted to the poetry of Vasyl Pachovsky. 

Research methods: methods of systematization, classification, 

biographical, historical, formal methods. The scientific novelty of 

the article is that it was the first review of scientific works on the 

poetry of Vasyl Pachovsky. Existing works were classified into two 

groups, in  which considered reviews of poetic collections of 

scientists  and studies of poetry by V. Pachovsky in general. A 

significant number of critical works were devoted to the work of 

the Young Muse and consideration of the poetic heritage of Vasyl 

Pachovsky was carried out on occasion. Conclusions. V. 

Pachovsky's poetic work still needs detailed study, as a significant 

part of his poetic work was considered in the context of studying 

the creative heritage of the Young Muse. There are still no 

scientific works in which a detailed analysis of his poetics, namely 

a systematic study based on statistical analysis in terms of 
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49 Ibidem, P. 10. 
50 Bunchuk B. Pro virsh Vasylia Pachovskoho (na materiali poezii zbirky “Rozsypani perly”) [About a poem by V.Pachovsky(based on 

material of the poetic collection “Scattered pearls”)], Vasyl Pachovskyi u konteksti istorii ta kultury Ukrainy [Vasyl Pachovsky in the 

context of the history and culture of Ukraine], Uzhhorod, vydavnytstvo “Zakarpattia”, 2001, [in Ukrainian]. 
51 Ibidem, P. 73. 
52 Ibidem, P. 74. 
53 Verlata A. Poetyka dramaturhii Vasylia Pachovskoho: Svoieridnist modernistskoho khudozhnoho myslennia [Poetics of Vasyl 

Pachovskyi’s Dramaturgy: Originality of Modernistic Fictional Thinking], Ivano-Frankivsk, 2017 [in Ukrainian]. 

 



57                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2021, №:3 (31)  

НОВЕЛА ДЕНИСА ЛУКІЯНОВИЧА “БІЛІ НАРЦИЗИ В’ЯЛИ” 

В АСПЕКТІ ЖАНРУ ТА СТИЛЮ 

Лілія ШМОРЛІВСЬКА,  

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, liliashm@ukr.net 

 

DENYS LUKIYANOVICH'S SHORT STORY  

“WHITE DAFFODILS WITHERED” IN TERMS  

OF GENRE AND STYLE 

Liliia SHMORLIVSKA,  

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 

ORCID 0000-0002-6843-3545. 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2021, №:3(31), P. 57-62 

UDK  821.161.2-Лук7]Біл.08 
DOI  10.24061/2411-6181.3.2021.294 

 

Українська література 

 
Ukrainian literature 

 

 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 3(31), P. 57-62       

Лилия Шморливская. Новела Дениса Лукияновича “Белые нарцизы вяли” в аспекте жанра и стиля. В 

статье рассмотрена новелла Дениса Лукияновича “Белые нарцизы вяли” с точки зрения ее жанрово-стилевой специфики, 

мотивов, образной системы. Цель научной работы – раскрыть значение произведения для понимания особенностей 

литературного процесса начала ХХ ст., засвидетельствовать влияние автора на формирование художественных 

тенденций нового времени, проанализировав жанрово-стилевые приметы новеллы. Актуальность обусловлена ‒ тем, 

что произведение “Белые нарцизы вяли” совсем не исследовано и не вовлечено в литературный контекст. Этот 

малоизвестный текст впервые проанализирован с точки зрения особенностей сочетания в творческой манере автора 

признаков нескольких направлений, в том числе импрессионизма, экспрессионизма и натурализма с присущими им 

стилевыми маркерами, что и составляет новизну исследования. Для этого были использованы описательный и 

контекстуально-интерпретационный методы. Сделан вывод, что по жанровой специфике это произведение 

приближается к новелле, а именно новелле настроения, оно является оригинальным проявлением стилевой манеры 

писателя. 

Ключевые слова: Д. Лукиянович, модернизм, модерность письма, импрессионизм, экспрессионизм, натурализм, 

малая проза, жанр, стиль. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Рубіж ХІХ–ХХ ст. в українській літературі 

позначений новими тенденціями в розвитку стилів, 

жанрів, тематики і проблематики. Письменники 
прагнули відійти од канонічних форм минулого й 

намагались по-своєму реалізувати досвід світового 

письменства. Література виступала сміливою ареною 

для нових шляхів розвитку й реалізації через слово – 

оригінальне, свіже й демократичне. Прагнув іти в ногу з 

цими процесами і Денис Лукіянович (1873–1965) – у 

майбутньому відомий український письменник і критик, 

на той час початківець у літературі, активний учасник 

різних громадських і літературних товариств. Уже тоді 

він випробовує себе в кількох жанрово-стильових 

парадигмах і зближується із західноукраїнським колом 
письменників (О. Кобилянською, О. Маковеєм, 

І. Франком та ін.).  

Д. Лукіянович увійшов в історію української 

літератури, найперше, як її дослідник і критик, але 

показний він також оригінальною творчістю. Дещо з 

написаного впізнаване в художньому контексті, та це 

переважно великі прозові полотна – повісті (“За 

Кадильну”, 1902; “Від кривди”, 1904; “Франко і 

Беркут”, 1956) та роман (“Філістер», 1909). Часто ці 
твори згадують у ракурсі реалістичного відображення 

української дійсності на зламі століть (передмови 

І. Денисюка та Л. Міщенко, Д. Павличка до їхніх 

видань), подекуди з характеристиками застарілого 

ідеологічного порядку. Мали місце також спроби 

написання літературного портрета Д. Лукіяновича 

(І. Приходько), огляду архівних матеріалів, що 

стосуються його біографії та діяльності (П. Баб’як), 

підготовки спогадів (Б. Горинь) тощо. Водночас творча 

скарбниця Д. Лукіяновича як автора й цікавої малої 

прози таки обділена дослідницькою увагою – попри вже 
сучасні розвідки1. Але і в них заявлений у назві 

пропонованої студії твір не розглядався. Ця розвідка, у 

якій вперше репрезентується запропонована новела, і 

зумовлює новизну дослідження. 

1 Shmorlivska L. “Bahnitky” D. Lukiianovycha z pohliadu impresionistskoi poetyky” ["Bagnitkу" D. Lukiyanovich in terms of Impressionist poet-

tics], Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo: zbirnyk 

naukovykh prats [Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka Eastern European National University. Philological sciences. Literary Studies: a collec-

tion of scientific papers], Lutsk: Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky, 2016, N  8 (333), P. 196–200 [in Ukrainian];  

Shmorlivska L. “Debiut Denysa Lukiianovycha v ukrainskii literaturi: shliakh vid maloho” [The debut of Denis Lukiyanovych in Ukrainian 

literature: the path from childhood], Scripta manent: molodizhnyi naukovyi visnyk Instytutu filolohii ta zhurnalistyky: zb. nauk. pr [Scripta manet: 
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Lukiyanovich], Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Filolohichni nauky 
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Shmorlivska L. Denys Lukiyanovich's short story “White Daffodils Withered” in terms of genre and style... 

Попри те, що творчість Д. Лукіяновича донедавна 

сприймалася сучасною літературознавчою думкою як 

доволі заангажована, обмежена тенденціями часу, усе ж 

є у цій спадщині твори, зокрема зразки малої прози, що 

мають незаперечне мистецьке значення як для самої 
епохи, так і для письменника – її репрезентанта. Однією 

з таких робіт є новела “Білі нарцизи в’яли”, 

опублікована в “Літературно-науковому вістнику” за 

1907 рік, але зовсім не досліджена й не залучена до 

літературного контексту, що й зумовлює актуальність 

цієї студії. Розкрити значення твору для розуміння 

особливостей літературного процесу початку ХХ ст., 

засвідчити впливи й Д. Лукіяновича на формування 

мистецьких тенденцій нової доби, проаналізувавши 

жанрово-стильові прикмети новели, і є метою та 

завданням статті. 
Методи та методика дослідження. В основі статті 

лежить використання системного підходу до об’єкта 

вивчення. Цей підхід передбачає застосування 

традиційного описового методу і його ключових 

прийомів: спостереження, інтерпретації та узагальнення 

(для з’ясування своєрідності авторського стилю 

Д. Лукіяновича, його зв’язку з кодом тогочасної 

літератури). Також задля порівняння художнього 

полотна Д. Лукіяновича з іншими матеріалами 

(науковими і художніми) задіяно метод контекстуально-

інтерпретаційного аналізу, завдяки якому 
встановлюється статус твору Д. Лукіяновича відносно 

інших художніх зразків, його місце в соціокультурному 

контексті, не кажучи про те, що важливо відтворити 

авторські задуми, мотиви й цілі, загальний зміст питань 

тощо.  

Виклад основного матеріалу. Твір “Білі нарцизи 

в’яли” перегукується з раніше виданою цим же митцем 

новелою “Не бачив квітів” (1904). І тепер Д. Лукіянович 

не відходить від модерністського стилю письма, а ще 

більше його реалізує. Лейтмотивом служить образ 

квітів, що асоціюється з ніжною душею оповідача-
автора, творця ліричної прози.  

Перед реципієнтом же хоч і зразок епічного твору, 

але зразок особливий: автор вдало ув’язує в полотно 

тексту ліричний струмінь за допомогою образу 

ліричного героя, віршованих уривків, а також уплітає 

фрагмент драматизований – із дійовими особами та 

їхніми репліками. Це ще більше підкреслює, з одного 

боку, прагнення Д. Лукіяновича до чіткості 

“розказування”, притаманного новелі, з іншого ж, 

використання прийомів драматургії свідчить про 

заперечення будь-якої “подієвості”, адже вони, ці 
прийоми, реалізують телеграфний стиль письма, такий 

характерний для літератури ХХ ст. Відчутним тут є 

відхід від канонічної форми, адже автор надає перевагу 

не зовнішнім ефектам і діям, а внутрішньому світові, 

базованому на імпульсивності, невпевненості й 

невизначеності. Інакше кажучи, письменник не зраджує 

своїй модерністській манері, він створює одразу цілий 

калейдоскоп художніх форм. 

І хоч авторське визначення жанру “Білих 

нарцизів…” не зазначено в першопублікації, та маємо 

новелістичний підхід до зображення подій. Тут довге 

“розгойдування” за допомогою пейзажних замальовок 

іще перед зав’язкою, потім легкими мазками подається 

конфлікт інтересів, наприкінці неочікувана кульмінація, 
що виростає зі звичайної розмови, але є все ж 

закономірністю долі. І після цього так само згасають, 

нівелюються усі зв’язки між персонажами, почуття 

переносяться на природу, з якої все почалось. Задля 

чіткої структуризації тексту Д. Лукіянович удається до 

поділу його на розділи (усіх три) та підрозділи. Письмо 

уривчасте, переважають прості речення, думка може 

несподівано й різко перейти в новий абзац. Відомий 

дослідник малих жанрових форм цього часу І. Денисюк 

так пояснює подібне авторське тяжіння: “При всій 

канонічності новела – не застиглий, не закостенілий 
жанр, вона може йти за духом часу, модифікувати свою 

поетику, засоби освоєння нового життєвого матеріалу”2. 

І далі: “Канонічність її [новели] проявляється у тому, 

що вона зберігає водночас і тисячоліттям вироблені 

пропорції”3. 

Кульмінація як “центр” розповіді в тексті теж 

цілком модерна. Немає різкої події, зіткнення інтересів, 

що змінять увесь хід повістування. Кульмінація тут 

радше психологічна: душевний злам, переломний 

момент, навіть внутрішня криза особистості. 

Дослідниця говорить про це так: “Психологізм є 
основною типологічною ознакою літератури помежів’я 

століть: складні і часто суперечливі душевні поштовхи, 

нюанси почуттів, емоційні реакції на події, подекуди 

межові психічні стани стають головним об’єктом 

зображення”4. 

Швидкий темп розповіді створює дисонанс, адже 

такі багаті почуттєва й пейзажна частини прагнуть до 

виваженості, та все ж динаміка напруженості тут 

переважає. Усі події максимально “концентратні”, хоч 

письменник і прагне збагатити новелістичний малюнок 

розлогою передісторією, пейзажними відступами, 
зверненими переважно до квітів. Навіть предметним 

символом новели, з яким пов’язаний кульмінаційний 

поворот, є білі нарциси. Д. Лукіянович готує читача до 

зустрічі з цим символом, підсвідомо упродовж усього 

твору подає інформацію про приховану небезпеку від 

нього, але секрет розкриває тільки у кінці. 

Такий специфічний виклад теж був характерним 

для модерністського письма, зокрема для течій 

імпресіонізму, неоромантизму чи експресіонізму. Так, 

новела є репрезентацією модерністського стилю 

письменника, особливо завдяки дифузії родів і жанрів у 
ній та стильового “злиття”. Зауважує про це явище 

І. Денисюк: “Для літератури цього періоду взагалі 

характерний посилений родово-жанровий синкретизм – 

взаємопроникнення епічного, драматичного й ліричного 

начала, трансформація жанрів, “накладання” одних 

модифікацій на інші. Ці тенденції викликані 

коригуючою силою літературного розвитку, що 

націлював письменників на всебічне змалювання 

дійсності, на проникнення з якоюсь магічною лампою у 

2 Denysiuk I. Rozvytok ukrainskoi maloi prozy ХІХ – poch. ХХ st. [Development of Ukrainian short prose of the XIX – early XX centu-

ry], Lviv : Naukovo-vydavnyche tovarystvo “Akademichnyi Ekspres”, 1999. P. 17 [in Ukrainina]. 
3 Ibidem, Р. 17. 
4 Sizova K. Liudyna u dzerkali literatury: transformatsiia pryntsypiv portretuvannia v ukrainskii prozi ХІХ – pochatku ХХ st.: monohrafiia 

[Human in the Mirror of Literature: Transformation of the Principles of Portrait in Ukrainian Prose of the 19th – Early 20th Centuries: 

Monograph], Kyiv: Nasha kultura i nauka, 2010, P. 22. [in Ukrainina]. 
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всі клітини життя”5. 

Найхарактернішим стильовим напрямом, 

зреалізованим у творі, є все ж імпресіонізм. Читач не 

тільки бачить і чує все, що переживає персонаж, але й 

сприймає дотиком, відчуває на смак і запах, проникає в 
найпотаємніші глибини душі. Усе описане бачиться немов 

під кутом зору самого героя і передається 

суб’єктивістськи. І хоч в імпресіоністичній новелі зазвичай 

виразно подаються душевні поривання однієї людини як 

центру всього (так простіше зосередитись на емоційній 

складовій героя, скоротити відстань між письменником та 

читачем), Д. Лукіянович пропонує порівняти почуття 

одразу двох головних персонажів – закоханої пари Лілії-

Сергія, між якими і відбувається основний конфлікт. Вони 

почергово виступають у ролях “кривдник-жертва”, тож 

часто змінюють свої переживання. Тут доречно мовити 
про наближення “Білих нарцизів…” до так званої “новели 

настрою”, започаткованої в українській літературі 

Степаном Васильченком (“Басурмен”, “Осінній ескіз”). 

Подібно до творів цього автора, у Д. Лукіяновича 

головною постаттю теж виступає саме ліричний герой, 

його емоційний стан виходить на перший план, і, за 

словами І. Денисюка, “функція його аналогічна до 

ліричного героя в поезії: він сам говорить про свої почуття 

і настрої, виспівує свою душу”6. В автора ж “Білих 

нарцизів…” головним персонажем-ядром виступає пара 

“він-вона”, емоції і хвилювання якої транслюються і 
чоловіком, і жінкою, та все ж у різному діапазоні: Сергій 

зосереджений на почутті образи й розчарування, Лілія – 

болю і відчаю. 

Сюжет твору доволі простий і монолінійний. 

Зовнішні події можна звести до однієї зустрічі персонажів, 

усе інше транслюється тільки у внутрішньому світі. 

Конфлікт, як згодом про це довідається читач, базується на 

висловленні Сергія щодо поведінки Лілі. І хоч причиною 

цієї розмови стало те, що дівчина хотіла поділитися 

відчаєм через грубе ставлення до неї свого “управителя”, 

який “кліщами здавив” її, та все ж автор будує 
кульмінацію не за допомогою розкриття факту фізичної 

наруги над дівчиною, а подає її завдяки зневажливій 

реакції Сергія на це: “Він [управитель] міг гадати, що ти й 

не гніваєшся”7. Такі слова сколихнули дівчину: “З тим 

окликом щось розірвалося у неї в грудях, і вона пустилася 

йти в кут плакати так, аби й життя виплило з неї з 

останньою сльозою”8. Це і є та єдина “зовнішня” подія  у 

творі, про яку казали, вона і є кульмінаційним моментом. 

Та починається все таки з кінця – з опису емоційного 

стану ображеного юнака; той різко вибігає від дівчини і 

прямує додому: “Зворушення і гнів були ще такі дужі, до 
рівноваги було ще так далеко, що він ніяк не міг би зараз 

покинути рух, який так дуже відповідав його душевному 

настроєві, та й піти в хату”9. Використання такого прийому 

свідчить про асиметричність сюжетної організації новели. 

Спочатку непояснений сплеск почуттів, а вже потім їх 

проєкція на опис місцевості, природу – що завгодно: “Ішов 

високим берегом, що звивався гадюкою горі на другою 

терасою Збручевої долини, засіяної хатками подільських 

селян і чорноземними, вузько пошматованими, родючими 
городами”10. Таким пасторальним штрихам одразу ж 

контрастно суперечить настрій персонажа: “З його грудей 

виривалися зчаста півголосні, короткі оклики, нервові 

корчі стискали його п’ястук…”11 Подекуди переживання 

хлопця набирали градаційних обертів: “Ішов ще й тепер 

тим самим скорим кроком, у тім самім лютім настрою, з 

тими самими гнівними думками й розбурханням…”12  

Цікаво транслюється Д. Лукіяновичем поняття 

“щастя” через проєкцію на зовсім інших, побіжних 

персонажів, яких випадково зустрічає по дорозі головний 

герой: “Трималися любо за руки, як хлопчик і дівчинка, а 
хід, і рух, і вся постава вказували на велику радість, на 

небуденне щастя тих двох”13. Реципієнт іще не може 

оцінити такої незрозумілої подачі, що “спрацює” в 

майбутньому на руку письменникові. Саме тут контрастно 

до щастя чужих уперше виступає символ біди своєї: “…бо 

на грудях Лілі білий нарциз в’яне”14. Білий колір у новелі 

не несе щастя, чогось світлого чи святого, радше, навпаки, 

він є знаком болю, приреченості й безвиході, утрати 

чистоти. А от темні кольори сприймаються ліричним 

героєм нейтрально, спокійно, адже передають його 

психологічний стан: “Вже гинула ніч, ранок ще не встав, 
але темінь уже розсувалася, звільна перекочувалася під 

гай, у шанці, у провали під горбочки, а сиза сутінь ледве-

ледве просікалася й сіріла”15. Автор природно передає усі 

кольори, без лиску, штучності, що було характерним для 

імпресіоністів. О. Колінько, пишучи про колористику 

модерністської новели, невипадково згадує художників-

імпресіоністів: “Через поєднання кількох природних фарб, 

часто контрастних, вони досягали ефекту суто 

живописного враження, позаяк у природі, на їх думку, 

існують тільки чисті фарби, які завжди по-новому 

складаються в людському сприйнятті в загальне, зокрема, 
близькозоре, “дитяче” враження”16. 

Оригінально мислиться пізніше й образ іще одного 

Лукіяновичевого персонажа на дорозі життя – бурлаки, 

через якого вже прямо транслюється біль, нещастя, 

приреченість: “Ледве почали розмову, надплила з буртів 

тужна пісня; старий чабан-бурлака журився і нарікав на 

своє сирітство”17 Бурлацька пісня тут символізує 

нескінченність людських страждань, плинність життя, що 

нагадує “павутиння”, бо воно так само снувалось “не знати 

відки й куди”. 

Не зовсім характерною для Д. Лукіяновича рисою 
(але виправданою тяжінням до художнього синтезу в 

модернізмі) є подача великої кількості пейзажних 

замальовок, що зближують постать письменника із 

прискіпливим живописцем. Створюється культ природи, 

5 Denysiuk I. O. Literaturoznavchi ta folklorystychni pratsi [Literary and folklore works], Lviv, 2005, P. 90–91 [in Ukrainian]. 
6 Denysiuk I. Rozvytok ukrainskoi maloi prozy XIX – poch. ХХ st…, op. cit., P. 152. 
7 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy [White daffodils withered], Literaturno-naukovyi vistnyk [Literary-scientific bulletin], 1907, Tom 37, 

P. 204 [in Ukrainian]. 
8 Ibidem, P. 204. 
9 Ibidem, P. 194. 
10 Ibidem, P. 194. 
11 Ibidem, P. 194. 
12 Ibidem, P. 195. 
13 Kolinko O. “Kolorystyka modernistskoi novely: khudozhnii i psykholohichnyi aspekty” [Colouristics of modernist short stories: literary 

and psychological aspects], Aktualni problemy ukrainskoi literatury i folkloru [Current issues of Ukrainian literature and folklore], 2014, 

№ 21–22, P. 20 [in Ukrainian]. 
14 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…, op. cit., P. 197. 
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характерний більше для новел М. Коцюбинського 

(“Іntermezzo”, “Сон”, “В дорозі”). Думки головного 

персонажа в основному подаються саме завдяки таким 

мазкам: “Тепер вибігала стежка на стрімкий горбок, зразу 

провалом, а далі рівчаком, яким після дощів туркотів 
потічок”15. Перед важливою внутрішньою бурею показано 

затишшя природи, що ніби готує читача до чогось 

непоправного: “Не гукала перепелиця, не лопав деркач, 

бугай не гупав. Узгір’я замовкло, долина завмерла, поки 

захлипала тихим плачем”16. Найбільше внутрішнє 

загострення автор транспонує на найтихіші звуки довкілля. 

Це поглиблює ефект екзистенційної безвиході. Цікаво, що 

всі порухи природи сприймаються через самого ліричного 

героя, а не автора. Л. Каневська, аналізуючи твори 

І. Франка, пише про це так: “Зміна ракурсу оповіді у 

відтворенні пейзажів (картини природи постають не у 
призмі авторського бачення, а через відбиття у свідомості 

героя) психологізує художній виклад”17. Д. Лукіянович у 

своєму творі майстерно втілює психологічні пейзажі, 

зокрема пейзажі-паралелі (консонанси): “А довкола була 

ніч; долина хлипала, горб заносився від плачу, хитаючись. 

Сергій прислухався і почув, як Лілі плакала, плакала, 

плакала. Лілі ридала”18. Автор навмисне використовує 

демінутив “Лілі”, щоби показати свою прихильність до 

героїні.  

Використовує Д. Лукіянович для подання 

внутрішнього світу ліричного героя не тільки більш-менш 
статичну пейзажну картину, властиву імпресіонізмові, але 

й динаміку природних об’єктів, зокрема тваринного світу, 

характерну для експресіонізму: “Туга гнала перепелицю по 

довгих загонах на горбі, а внизу деркач бігав у траві і з 

розпуки дер собі груди своїм тріскотливим криком, а на те 

все бугай, мов божевільний, бухає в очереті і бухає”19. 

Автор, як бачиться, не дбає про естетичний ефект, а 

“вганяє” читача в агонію, змушує усвідомлено страждати: 

“Слово експресіоніста – скальпель хірурга, який 

безжалісно руйнує найпрекраснішу плоть, аби оприявнити 

те, що під нею”20. 
Викликає зацікавлення й інтерпретація імен 

персонажів твору, зокрема жіночого образу. Лелія, Ліля, 

Лілі – ось такі варіанти пропонує письменник, точніше – 

його ліричний герой для головної героїні. Якщо “Лелія” 

звучить ніжно, підкреслює єдність з образом квітів (“Ніхто 

ще не пив із медниць злотоцвіту білих нарцизів, а Сергій 

приніс їх Лелії, своїй душі”21), то “Лілі” мислиться 

уривчасто, схвильовано: “Лілі не виходила… А Лілі не 

виходила”22. 

У новелі яскраво постає символ квітів, тут згадуються 

не тільки нарциси, хоч вони є й ключовими, але й 

туберози, скабіози, рожі (гарячо-жовті, кремові, блідо-

кремові), братчики, вербена, резеда, гвоздики, повійки 

тощо. Квіти виступають природними маркерами 
внутрішнього стану героїв: “Щирі братчики видивляли 

свої очи на приязну голубінь неба і линяли; резеда за весь 

день вилила всю свою симпатію міцним запахом, і гуділи її 

різочки, як зраджений любчик”23. Жодна квітка не несе в 

собі сталої презентації героя, а тільки пов’язана з окремою 

нараційною картиною. Сад загалом виступає безпечним 

асоціативно-образним полем, випромінює радість 

порівняно з навколишнім світом. Проте в моменти 

найгострішого відчаю він переходить у темну палітру 

болю: “А листочки винограду тріпалися так безнадійно, 

тихо-тихо, як потопаючий, що дармо жде порятунку”24. 
Загальний образ тривоги підсилюється й тим, що квіти 

подаються автором персоніфіковано: “Темні понсові 

[рожі], свідомі про свою красу та силу, сховалися поміж 

листя і невидні вмлівали від розкоші… А блідо-кремова 

[рожа]…збудилася зо сну, як зітхнув сірий ранок 

нинішнього дня, і відкрила соромливо своє лоно під золоте 

проміння”25. Уся природа в Д. Лукіяновича настільки 

“оживлена”, що складається враження, що персонажі 

дихають, існують виключно завдяки цьому, бо їх 

особистий живець під впливом зовнішніх чинників 

максимально ослаблений. Говорячи про утворення нового 
стилю на межі ХІХ–ХХ ст. і зародження з тим “інших” 

персонажів, дослідниця явища сецесії стверджує: “Тонкі, 

витягнуті фігури, вдягнені в химерний одяг, сповнені 

томління й муки обличчя, заплутані стосунки, безвихідні 

ситуації – всі явища і предмети стали багатозначними й 

символічними”26. Таке “буття” на межі виродження 

насправді ж, навпаки, стимулює відродження, перехід на 

інший рівень відновлення.  

Сюжет повільно розвивається з кінця, наближаючись 

до моменту найбільшого загострення. Автор гіперболізує 

страждання персонажа, моментально перекидаючи їх на 
образ квітів: “На кождім цвіті туберози виступали вже 

смертні, медяні крапки…”27 Читачеві чекати на 

позитивний розвиток подій не доводиться, усе стає на свої 

місця після подання письменником моменту знайомства 

майбутньої пари: “Сергій взагалі держався осторонь від 

жіноцтва і на Лілю в час похоронної стипи не звернув 

великої уваги”28. Уже з відправної точки стосунків на 

героїв чигало нещастя. Цей образ смерті посилюється 

дедалі сильніше, інколи навіть можна подумати, забігаючи 

15 Ibidem, P. 195. 
16 Ibidem, P. 196. 
17 Kanevska L. V. Psykholohizm romaniv Ivana Franka seredyny 80-kh – 90-kh rokiv: avtoref. dys. na zdobuttia nau-

k. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.01.01 “Ukrainska literatura” [Psychologism of Ivan Franko's novels in the mid-80's – 90's], Kyiv, 

2004, P. 13 [in Ukrainian]. 
18 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…, op. cit., P. 196. 
19 Ibidem,  P. 195–196. 
20 Yastrubetska H. Dynamika ukrainskoho literaturnoho ekspresionizmu: monohrafiia [Dynamics of Ukrainian literary expressionism: 

monograph], Lutsk: PVD “Tverdynia”, 2013, P. 21 [in Ukrainian]. 
21 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…, op. cit., P. 199. 
22 Ibidem, P. 202. 
23 Ibidem, P. 202. 
24 Ibidem, P. 206. 
25 Ibidem, P. 201. 
26 Belimova T. Setsesiia yak filosofsko-estetychna model modernizmu kintsia XIX – pochatku XX st. [Secession as a philosophical and 

aesthetic model of modernism of the late ХІХ – early ХХ century.] [Elektronnyi resurs]: URL: https://probapera.org/publication/13/16585/

setsesiya-yak-filosofsko-estetychna-model-modernizmu-kintsya-xix--pochatku-xx-st.html#article (data zvernennia: 10.07.2021). 
27 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…op. cit., P. 196. 
28 Ibidem, P. 196. 
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наперед, про майбутню кончину когось із героїв (“там 

скрізь нишпорила тепер тихо-непомітно смерть”29), тоді ці 

страждання були б виправданими. Та її все ж не настане. 

Цей глибокий психологічний тиск, ця суцільна, всеохопна 

туга за живими гірші за будь-яку фізичну смерть: “А 
наперед хворість в’ялить різку, цвіт, листочки, а потому 

осінь силу бере і мугиче смутну пісню, таку жалібну і 

довгу-довгу, як туга…то так наче сі приятелі при ложу 

сухотника, що знають лікарську діагнозу і сумовито та 

ніжно всміхаються до хворого”30. Є припущення, що 

страждання головного персонажа – це ще і єдиний шлях до 

його “дотикання” із життям та щастям. Т. Гундорова про 

таку зображальну тенденцію, властиву модернізмові, 

висловилась так: “Смерть прибрана, як це типово для 

сецесіоністів, у декорації, шати – білі лілії, іриси, 

ангельські шепотіння”31. 
І саме так – по-ангельськи – ліричний герой виписує 

образ прекрасної дівчини: “Лілі одна цвіла в тім зільнику: 

на її личку бліді красітки, леліткою цвіло дівоче здоровлє 

молодих сил, незмарганих іще насущною, важкою працею 

в школі”32. Та вже в наступному абзаці продовжується 

нескінченне балансування між архетипами “життя-

смерть”, “радість-смуток”: “Але як глянув він її в очі – 

вони були незвичайні. З широкими чорними зіницями, 

обняті меланхолійною затінею вій, а на карій дугівці і на 

перловім-жовтявім білку завмер той самий безнадійний 

стогін розпуки, який мовчав заклятий в конаючім 
зільнику”33. Цей прекрасно-болючий образ дівчини кожен 

може інтерпретувати по-своєму, так створюються 

“сугестивні форми впливу, співтворчість читачів, 

формуючи новий комунікативний простір”34. 

Концепт “кохання” у творі не виходить за межі “гри 

зображень” (Т. Гундорова): від абсолютного захоплення 

(“на її городці зацвіла рожа, а в серденьку найкращий цвіт 

– любов”35) до безнадії (“терня вбивалося в ноги, а один 

терен, великий, як вість, – у серце”36). Отак за допомогою 

словесної “маніпуляції” Д. Лукіянович сугестіює 

реципієнтові загадковість, а подекуди й містичність (“біла 
голубка зависла перед її вікном”). Це не завжди легко 

осмислити, осягнути, а подекуди й просто зрозуміти; як 

висловилась С. Павличко: “Поетична й загалом так звана 

модерна проза страждала на еклектичність. У ній було 

безліч красивостей на зразок інструментів, “перевитих 

гірляндами квіток””37. 

Високо можна оцінити імпресіоністську подачу 

Д. Лукіяновичем страждання чоловічого й жіночого 

сердець. І хоча причина їхнього болю та сама, але 

потерпають вони по-різному, і в різних структурних 

частинах автор зосереджується на їхніх переживаннях. 

Якщо на початку новели читач усеохопно сприймає 

внутрішні муки Сергія, звикає до них, бачить у кожному 

пейзажному помаху пензель Д. Лукіяновича, то перед 

самою кульмінацією це почуття зміщується у бік Лілі, 

наповнюється новими барвами, новою силою: “Гризота, 
яку гордо сховала в найглибшу закутину серця, жура, що 

завдала їй стілько сердечної муки і троїла кождий усміх 

радости та в’ялила цвітку щастя, – виповзла тепер і 

обізвалася”38. Опис почуттів дівчини забезпечує 

максимальну ліризацію прозового твору. Забезпечує 

настільки, що його можна вважати сміливою спробою 

“освіжити” жанрові візії прози на початку ХХ ст. Як 

зауважує Н. Шумило, “стихія ліризму в цей час виявилася 

такою сильною, що викликала перебудову всієї жанрової 

системи. Виникають різні форми “новелістичних” нарисів-

фрагментів – етюдів, образків, ескізів, поезій у прозі. Ось, 
наприклад, в 1903 р. на сторінках “Літературно-наукового 

вістника” на кожні 15 більших прозових творів було 

вміщено 60 менших, ліричних мініатюр, близьких поезіям 

в прозі. А це вже ознака часу”39.  

Вдається Д. Лукіянович і до подачі самої поезії, яку 

виголошує лірична героїня, підсилюючи тим самим 

стривоженість своєї душі перед найгострішим конфліктом. 

Особистісне у проказаному поєднується з 

народнопоетичним, що забезпечує, сказати б, подвійний 

ефект: 

Не згасайте, ясні зорі, 
Я всю ніч не спала,  

Я ще своєму миленькому  

Правди не сказала…40 

Після кульмінації сюжет не одразу іде на спад, 

ліричні герої спазматично, як “подих вітру”, виривають з 

грудей інтенції болю: “Бідна, бідна Лілі! Скілько ти 

страждала, скілько муки витерпіла від того ранку по 

страшнім вечері, від того дня, коли побачила, що білі 

нарциси зів’яли на твоїй дівочій груді”41. З цього моменту 

настає точка невідворотності: їм не бути разом. Та не 

ліричні герої про це уповідають читачеві, використовує 
для цього письменник уста природи: “По надвір’ю 

пустився шпориш і закрив сліди коліс, а стіни в хаті такі ж 

пусті, як із надвору. Тільки пара голубів не покинула свого 

причілка, жиють у купі любо”.  

Розв’язку новели автор подає за допомогою 

драматичної конструкції, у якій знову вчуваються ноти 

фольклорної стилістики:  

Голубко біла, лети до неї. Неси їй зілля, що родить 

любов. 

Голубка мовить: Далеко! 

Соколе сизий, лети до неба. Подай ту іскру, що серце 

29 Ibidem, P. 197. 
30 Ibidem, P. 197. 
31 Hundorova T. Proiavlennia slova: dyskursiia rannoho ukrainskoho modernizmu [Manifestation of the word: the discourse of early Ukrai-

nian modernism], Vyd. druhe, pererob. ta dop, Kyiv: Krytyka, 2009, P. 178 [in Ukrainian]. 
32 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…, op. cit., P. 197. 
33 Ibidem, P. 197. 
34 Hundorova T. Proiavlennia slova. Dyskursiia rannoho ukrainskoho modernizmu. Postmoderna interpretatsiia [Manifestation of the word. 

Discourse of early Ukrainian modernism. Postmodern interpretation], Lviv: Litopys, 1997, P. 289 [in Ukrainian]. 
35 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…, op. cit., P. 198. 
36 Ibidem, P. 198. 
37 Pavlychko S. Dyskurs modernizmu v ukrainskii literaturi: monohrafiia [The discourse of modernism in Ukrainian literature: monog-

raph], 2-he vyd., pererob. i dop. Kyiv: Lybid, 1999. P. 123 [in Ukrainian]. 
38 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…, op. cit., P. 202. 
39 Shumylo N. M. Do problemy “liryzatsii” ukrainskoi prozy kintsia ХІХ – pochatku ХХ st. [To the problem of "lyricization" of Ukrainian 

prose of the end of XIX – the beginning XX century], Problemy istorii ta teorii ukrainskoi literatury ХІХ – pochatku ХХ st. [Problems of 

history and theory of Ukrainian literature of the XIX - early XX centuries.], Kyiv, 1991. P. 252 [in Ukrainian]. 
40 Lukiianovych D. Bili nartsyzy vialy…, op. cit., P. 203. 
41 Ibidem, P. 205. 
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палить!  

Сокіл голосить: Високо! 

Гей орле, орле! Розшарпай груди, вирви із серця її 

ім’я! 

Орел клекоче: Запізно!43 

Така розв’язка не тільки виглядає модерно, але й 

виконує свою основну функцію динамічної кінцівки. Цей 

формат не можна вважати повноцінним драматичним 

уривком, а тільки лаконічним доповненням до прозового 

твору. Використання інших родових ознак у жанрі новели 

– теж явище, що потверджує синкретизм не тільки 

стильовий, а й родовий. Наука акцентує на 

функціональному значенні таких сцен: “Драматизація, 

таким чином, може бути розглянута як особливий 

композиційний ефект, запрограмований у самій 

новелістичній структурі”44. І хоч така подача була 
популярною наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (скажімо, у 

“Сойчиному крилі” І. Франка, “Intermezzo” 

М. Коцюбинського), у Д. Лукіяновича помітна своя манера 

використання драми – її ліризація. Адже автор подає 

репліки двох осіб, називаючи тільки одну (“Голубка”, 

“Орел”, “Сокіл”), другу ж “закріплює” за ліричним героєм, 

тим самим максимально опоетизовуючи драматичні рядки. 

Висновки. Отже, “новела настрою” “Білі нарцизи 

в’яли” – цікава спроба застосування Д. Лукіяновичем 

модерністського письма. Завдяки синкретизму стильових, 

жанрових і родових ознак автор створив оригінальний 
зразок малої прози, який разом з іншими творами цього 

письменника став примітним явищем національного 

письменства початку ХХ ст. 

 
Liliia Shmorlivska. Denys Lukiyanovich's short story “White 

Daffodils Withered” in terms of genre and style. The article 

considers Denys Lukiyanovich's short story “White Daffodils 

Withered” in terms of its genre and style specifics, motives, image 

system. The purpose of the research is to reveal the significance of 

the work for understanding the peculiarities of the literary process of 

the early twentieth century. The urgency of the investigation is due to 

the fact that the work “White Daffodils Withered” is not studied at all 

and is not involved in the literary context. This little-known text was 

first analyzed in terms of the peculiarities of combining in the author's 

creative style features of several trends, including Impressionism, 

Expressionism and Naturalism with their inherent stylistic markers, 

which is a novelty of the study. It is also compared with those samples 

of Ukrainian prose of the XIX-XX centuries, which have similar 

artistic features and are close in theme. 

Research methods. The article is based on the use of a 

systematic approach to the object of study. This approach involves the 

use of traditional descriptive method and its key techniques: 

observation, interpretation and generalization (to clarify the originality 

of the author's style of D. Lukiyanovich, its connection with the code of 

contemporary literature). Also, in order to compare D. Lukiyanovych's 

artistic sample with other materials (scientific and artistic), the method 

of contextual-interpretive analysis is used: thanks to him the status of 

D. Lukiyanovych's work is established in relation to other artistic 

samples, its place in sociocultural context, not to mention author's 

ideas, motives and goals, general content of questions etc. 

Conclusions. It is concluded that in terms of genre specifics, this 

work is close to a short story, namely “mood short story”, it is an 

original manifestation of the writer's creative style, which in this case is 

the syncretism of stylistic, genre and generic features. 

Key words: D. Lukiyanovych, modernism, modernity of 

writing, impressionism, expressionism, naturalism, short prose, genre, 

style. 
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Антонина Анистратенко. Связь романной и малой прозы альтернативной истории: сегментирование 

метажанра как внутренняя архитектоника произведения. Статья посвящена компаративному анализу выражения 

связи архитектонических компонентов в малой и романной прозе. Цель предлагаемой статьи заключается в том, чтобы в 

компаративном ключе продемонстрировать концепции сегментирования метажанра АИ в малой прозе Т. Фермеса,  

О. Меньшова, В. Кожелянко в сравнении с сочинениями малой прозы, парадигмой взглядов на это понятие в разные 

историко-культурные вехи и их экстраполяцию в литературе современности. Новизна статьи заключается в том, что 

здесь впервые рассмотрены хронотопные концепции в малой прозе метажанра альтернативной истории в сравнении с 

романной прозой АИ. Методы исследования представляют собой комплекс из сравнительного, описательного, 

историко-литературного подходов. Выводы. На основе исследования современного функционирования генеалогии в 

обширном отечественном и зарубежном литературоведческом и литературоведческом дискурсе, можно развить 

потенциал отечественной компаративистики: избежать опасности попасть в ловушку «литературных вневременных» 

теоретических аналитических принципов; в ходе анализа, было заключено, что, определяя жанровую маркировку прозы, 

следует учитывать не только особенности поэтики в контексте четырехуровневой структуры прозы, но и временной 

контекст произведения, его культурный фон, литературную область или направление. в которых писатель анализирует в 

основном произведения, и нацеленные на реципиентов скрытого понятийно-символического набора анализируемой 

литературы метажанра альтернативной истории; существует набор архитектонических особенностей романной прозы 

АИ, переносимый в сочинения малой формы, отчего хронотоп последних подвергается модификации. 

Ключевые слова: метажанр, альтернативная история, хронотоп малой прозы, романная проза, временной 

концепт, жанровое сегментирование. 

Introduction. The alternative history (AH) concept as 

a phenomenon of the literary process in the Ukrainian 

literature is outlined in the field of neo and postmodernism, 

therefore it is connected with the 1970s–1990s and the first 

decade of the 21st century.  Examples of AH works have 
been known as phenomena since the beginning of the 20th 

century. They were published both in Ukraine and in 

emigration (for example, V. Vynnychenko’s “The Solar 

Machine”, 1920, M. Tchaikovsky’s “For the Power of the 

Sun”, 1918). In historical science and fiction, the desire of 

an individual to change something in history to turn it back 

to the right track is ever more frequently realized. 

The term alternative history describes the meta-genre 

of literature that is a combination of fictional and historical 

narratives and historiographic description of events, 

historical figures, preceding the fantasy story. 
It produces active sub-genres in the context of creating 

new samples, and, meanwhile, this formation exists 

provisionally and is rarely named in literary or critical 

works, as it is seldom indicated in annotations to fictional 

works. For example, the novel by O. Menshov “The Third 

Tertiary” is marked as one of the retro-detective story genre, 

V. Kozhelyanko's “Terorium” – as a political mock novel, 

A. Afanasiev's “The Last Warrior” – as an adventure novel, 

V. Vynnychenko's “The Solar Machine” is described as the 

greatest contribution to the Ukrainian science fiction in the 

1920s and the largest and most complex science fiction 

work, although all of these works, with their specific genre 
palettes, based on the architectonic and fable formula, 

belong to the meta-genre of AH. 

Historiographie of the study. As the subgenre of “N 

genre + AH element”, the path of AH starts in the Ukrainian 

literature, dating back to the 1920s. Meanwhile, in the 

American literature, the chronology is quite clear and 

associated with post-postmodernism. M. Schneider-

Mayerson in his article «What almost happened... » clearly 

indicates the year of emergence of the AH genre: «1995 can 

be considered the year of the birth of alternative history as a 

genre»1. As we can see, the basis for such distinction derives 
from the view of William Joseph Collins stated in his 

dissertation paper «Paths Not Taken: The Development, 

Structure, and Aesthetics of the Alternative History»2. 

While W. J. Collins offers the global direction and 

description of the AH genre to develop a simple way of 

reading and analyzing this type of novels, Matthew 

Schneider-Mayerson writes his own alternate history of the 

1 Schneider-Mayerson M. “What Almost Was: The Politics of the Contemporary Alternate History Novel”, American Studies, Vol. l50 

(3/4), P. 63-84, URL: https://journals.ku.edu/ amerstud/article/view/4177 [in English]. 
2 Collins W. J. Paths Not Taken: The Development, Structure, and Aesthetics of the Alternative History, Unpublished PhD dissertation, 

University of California-Davis, 1990, P. 85–86. 
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alternative history world: «The alternate history is primarily 

an American phenomenon; almost two thirds of Sidewise 

winners or runners-up are American, and the most popular 

topics deal with themes directly relevant to U.S. history, 

often in an intentionally nationalistic manner. Judging from 
their web presence, the vast majority of alternate history 

fans are Americans. As a result, I examine the alternate 

history in the context of American politics and culture»3. So, 

we’ve got a point to seek some general options in the same 

historical and fiction field of novel and short prose of AH 

meta-genre. 

The main body of the article. Genealogy of 

alternative history definitely goes back to the genre matrix 

of the historical novel and the literary means of fantasy and 

science fiction. However, where it functions as a meta-

genre, we see there interpenetrations of the basic elements 
of poetics and genealogy of modern urban political prose, 

being an artistic alternative to the post-postmodern novel as 

a genre segment. 

So, to establish peculiarities of poetics and the genre of 

the alternative history political novel, we compared the 

following works: “The Third Tertiary” by O. Menshov and 

“Look Who's Back” by Timur Vermes (Germ. “Er ist wieder 

da”). 

Genealogically, alternative history was formed based 

on the matrix of the historical novel (according to 

N.Kopystianska it is based on the English historiographical 
novel), borrowing the formal markers and architectonic 

“puzzles” of the science-fiction novel. In the historical and 

literary key of temporality, the first actual examples of the 

alternative history novel appeared in the early twentieth 

century in the United States, Canada, Western Europe, and 

they spread in literatures of the Slavic world in the mid-

twentieth century, having been actualized in the Russian and 

Far East literatures in the 1970s. In the second decade of the 

21st century, historical alternatives in fiction appeared and 

gained popularity in the middle-literature of Australia and 

Oceania. 
Functioning of alternative history subgenres in the 

discourse of the meta-genre and interaction of the post-genre 

cultural factors of the modern novel are heterogeneous. 

Logical genealogical intersections and superstructures of 

poetics create secondary connections between the 

phenomena of literature and real time cultural sections. For 

example, cultural aesthetics of the urban novel fit into the 

framework of the alternative historical detective story, 

which, in turn, partially contains signs of a political novel. 

Such interweaving is not uncommon in the field of the 

ekphrastic novel. According to D. Zatonskyi, 
T. Bovsunivska in her well-known monograph “Genre 

Modifications of the Modern Novel”4 views political novel 

as a genre variety rather than a thematic segment, however, 

she develops this statement: “The political novel has a 

peculiar feature, –T.  Bovsunivska writes, – it coexists with 

the artistic and political type of communication, which is an 

important factor for the next genre’s creation”5. The “next 

genre” also involves re-arrangement of genre schemes, 

consolidation of cultural and historical contents as an extract 

of the ideological basis of the novel and creation of a unique 

model of poetics of a work of art. The researcher sees this 

process as a three-way communication: “Communication, in 
this case, is understood as interaction of manifested 

consciousnesses. Communication by means of the text of a 

political novel is creation of a system of conscious verbal 

behaviors of the author of the novel aimed at interacting 

with the collective recipient (and building a certain model of 

the world in their cognitive system) in order to transfer 

personal or collective meanings and exert aesthetic and 

political influence on them”6. Consequently, the 

communication goal “guides” the work of art at all levels. 

For example, at the cultural and stylistic level, the authors 

mainly use the journalistic style, slang words, phrases, 
internal dialogues in the form of indirect speech in their 

work (“...Sokil told us, sipping cognac and eating 

“nikoliashkamy”... counterintelligence already set their 

pants on fire out of joy. I can only imagine how many 

people felt at the top of the world due to the fact they had 

caught a spy! And he ran away from them before they know 

it”); at the syntactic level there are incomplete sentences, 

appellative constructions, etc. (“...the reader is caught in a 

trap where the ridicule ends with Hitler, the reader laughs. 

Not of him, but with him. Is it possible to laugh with Hitler? 

Is it allowed? Find out for yourself. It is finally a free 
country. Yet...” (ed. transl.) [“Weil der Leser sich 

zunehmend ertappt, wie er nicht mehr über Hitler lacht. 

Sondern mit ihm. Lachen mit Hitler – geht das? Darf man 

das überhaupt? Finden Sie’s selbst raus. Dies ist schließlich 

ein freies Land. Noch” (orig. Germ.)])7. At the symbolic 

level, political slogans may act as characters, and famous 

historical figures act as symbols of the collective national 

choice (“We are at war! What do you think the Russians 

will do to you when they come here? Believe me, a Russian 

will look at your child and say, for example, Oh, it's a young 

German girl, but for the sake of the child I do not want to let 
low instincts in my pants?” (ed. transl.) [“Wir sind im 

Krieg! Was glauben Sie, was der Russe mit Ihnen macht, 

wenn er hierherkommt? Glauben Sie, der Russe wirft einen 

Blick auf Ihr Kind und sagt, oho, ein frisches deutsches 

Mädel, aber dem Kinde zuliebe will ich meine niederen 

Instinkte in meiner Hose lassen?” (Germ.)])8; at the 

genealogical level we will have a combined genre variety, 

and at the ideological and thematic ones - the declared result 

of communication, which consists in impacting the reader 

aesthetically and politically so that can they had food for 

rethinking certain historical and political events (“And when 
you read this thing, love my little-known city and its 

citizens, when you are imbued with respect for the history of 

Yaropol and its future movements, then I will consider that 

my life has not been in vain”9, – concludes Yu. Scherbak in 

his letter to the reader of his novel. 

It should be noted that qualification of subgenres of 

alternative history within a meta-genre highly depends on 

3 Schneider-Mayerson M. “What Almost Was…”, op. cit., P. 64. 
4 Bovsunivsʹka T. Kohnityvna zhanrolohiya i poetyka [Cognitive genre and poetics], monografia, Kyjiv, VPTS Kyyivsʹkyy universytet, 

2010, 180 p. [in Ukrainian]. 
5 Bovsunivsʹka T. Zhanrovi modyfikatsiyi suchasnoho romanu [Genre modifications of the modern novel] , Kharkiv, Disa plyus, 2015,  

P. 282 [in Ukrainian]. 
6 Ibidem. 
7 Rychlo P. Czernowitz [The Chernivtsi], Klagenfurt, Wieser Verlag, 2004, P. 303 [in German]. 
8 Vermes T. Er ist wieder da [He is here again], Der Roman, Köln, Lübbe GmbH& Co.KG, 2012, P. 4‒5 [in German]. 
9 Shcherbak Yu. Khroniky mista Yaropolya [Chronicles of the city of Yaropol], Kharkiv, Folio, 2008, P. 242 [in Ukrainian]. 
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functional characteristics of each of the subgenres. English-

language literary criticism tends to describe alternative 

history as a subsidiary genre of science fiction just because 

of the traditional inclusion of alternative history into the 

genre prose in mass literature (genre fiction). Tom Shippey 
uses a similar approach in his work  “Hard reading: learning 

from science fiction”10. But the European literary criticism, 

in particular, Eastern European, operates the approach to 

consideration of alternative history based on “stratification 

as subsidiary subgenres”, as S. Soboliev points out in his 

“Manual for Chrono-hitchhikers”11. Actually, in terms of the 

content of national literatures, the both versions work well. 

There is a lot of disagreement regarding perception of 

the genre as such. Today, understanding of the genre as a 

basic frame element of a work of art in modern literary 

criticism is increasingly sidelined and is perceived as an 
element of the classical “outdated literary criticism”. After 

2010, the split of researchers as two “rival” camps has been 

ongoing in English-language criticism. They can be 

conventionally referred to as “far-right genealogists” and 

“far-left genealogists”. In this case, “far rightists” devote 

themselves to the concept of “overgenre”, regardless of the 

thematic aspect of the research (this may be a work 

onaesthetics of popular literature or historical-literary 

analysis of the works of a particular writer, or even a 

comparative study), while “far‒left activists” purposefully 

negate influence of the genre on the form or content of the 
modern novel, they put on the pedestal the artistic style , the 

ideological-thematic level of the work, the contact between 

the author and recipient, the artistic context, etc. It is clear 

that these dualities imply researchers who ignore such 

discourses and work in harmony with literary methods and 

with the literature they have undertaken to analyze. 

Speaking in detail, the far-right group, for example, 

includes K. Gelder, who attributes the genre of a fiction 

work  with a marker of a literary niche, dividing literature 

into belles-lettres (i.e. popular literature), and the “most 

popular literature”, moreover, the very popular literature is 
completely determined by its genre canon, while intellectual 

literature, literature of high writing, does not need genre 

marking and in each case it can be described as some 

author's variations beyond the genre or any other limits. K. 

Gelder states in his work “Popular Fiction: The Logics 

and Practices of a Literary Field”: “It is simply one way of 

noting that Literature deploys a set of logic and practices 

that are different in kind to those deployed in the field of 

popular fiction”12. Following English-speaking “far-right” 

literary critics, Ukrainian researchers support superposition 

of the genre. For example, S. Filonenko in her monograph 
“Mass literature in Ukraine: discourse / gender / genre”13 

borrows the theory of K. Gelder and fits it into the 

theoretical framework analyzing the Ukrainian mass prose, 

focusing on the genealogical aspect of fiction. It is the 

genre, according to S. Filonenko, that comprises the 

complex discourse of the work and asks questions that 

“make it clear that the answers will be completely 

dependent on the genre identification of a particular work”. 

Consequently, the genre appears to be not just a frame of the 

work, but even an inevitable fate for the writer, because, as 

the literary critic points out, “the author always exists in 

connection with a certain genre”14. 
At the same time, “far-left genealogists” declare the 

actual role of genre in literary studies, which stems from 

understanding of the functional genre in linguistics. The 

theory of C. Miller about the nature of the genre as a social 

action was taken over in works by Ukrainian linguists from 

Kharkiv. “The genre is a rhetorical means, which plays the 

role of an intermediary between concrete intentions and 

social necessity, it connects the personal with the public, the 

individual with the repetitive”, indicate I. Korneiko, O. 

Petrov, N. Popov in their monograph. The artistic genre 

acquires this interpretation among literary critics engaged in 
literature of the post-postmodern era. The predominant 

influence of the social factor on formation and 

rearrangement of genres of the modern novel, in particular 

in the Ukrainian literature, is often perceived by literary 

critics of the post-postmodern era as key: “From now on, the 

Ukrainian literature exists in a free society where everyone 

can write and read whatever they like. Mass genres develop 

[...] In this case, the national context is modified as the 

context of mass literature. At the same time, Ukrainian 

writers remain active (neo-positivists, neo-modernists), they 

seek to create “high” literature, the writers (postmodernists), 
appealing to mass genres, try to imply serious senses in 

them”15. In an attempt to generalize the genealogical and 

stylistic discourses of the contemporary Ukrainian prose, R. 

Kharchuk narrowed the boundary between mass and 

intellectual prose, thus complicating analytical work for 

literary critics, who mainly develop an extensive range of 

texts of the historical and literary nature, the theoretical and 

literary components develop focused on the trends of the 

Western European literary theory or the trend of the Soviet 

literary studies. 

So, we are talking about the fact that the distinction 
between mass and “high” literatures is quite vague, 

especially when we use the concept of a “bestseller”. Novels 

based on the scheme of the fictional text have mostly 

stylistic, not genre identification markers, which is stated, 

for example, in the encyclopedia article: “In modern literary 

fiction belles-lettres refers to a light, lively, entertaining, 

accessible, formulaic story about some event or scientific 

issue, a well-known personality, with the aim of promoting 

them, mainly for the naïve recipient; it is considered to be a 

type of popular literature that employsnarrative forms  

focused on easy reading”. 
So, we see that genealogy studies today in Ukraine face 

the problem of insufficiently clear differentiation of the 

social intent of a literary work, especially of a modern 

novel. Therefore, introduction of the term “a literary 

product” in circulation of the Ukrainian literary criticism, 

which is actually close in semantics to the concept of “a 

printed product”, brings the discourse of literary criticism 

10 Shippey T. Hard reading: learning from science fiction, Liverpool University Press, 2016, 352 p. [in English]. 
11 Sobolev S. Al'ternativnaya istoriya: posobiye dlya khronokhichkhaykerov [Alternative history: a guide for chronochichhaikers], Lipetsk, 

Krot, 2006, 232 p. [in Russian]. 
12 Gelder K. Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field, Routledge, 1st edition, 2004. P. 11–12 [in English]. 
13 Filonenko S. Masova literatura v Ukrayini: dyskurs / gender / zhanr [Mass literature in Ukraine: discourse / gender / genre],  Donetsʹk, 

LANDON –ХХІ, 2011, P. 146 [in Ukrainian]. 
14 Ibidem. 
15 Kharchuk R. Suchasna ukrayinsʹka proza: postmodernyy period [Modern Ukrainian prose: the postmodern period], Navch. posib., Kyjiv, 

VTS “Akademiya”, 2008, P. 233 [in Ukrainian]. 
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back to the twentieth century, when the so-called “high” 

literature was created based on the principle of “free-load 

books”, and “a printed product” on the level of poetics and 

stylistics is approximated to “tabloid periodicals” for one-

time entertaining reading. It was at that time that the cliche 
was formed regarding a lower emotional and intellectual 

level of popular literature in particular, as well as the culture 

in general. At the same time, the Western European literary 

criticism both in the twentieth century and today has not 

implied a reduced status of belles-lettres, so it distinguishes 

it from samples of intellectual prose solely by the structure 

of the genre matrix, i.e. based on rigidity of subordination of 

the plot of a novel to its genealogical variety. 

Conclusions. To summarize, based on exploration of 

modern functioning of genealogy in the vast domestic and 

foreign literary theoretical and literary discourse, it is 
possible to develop the potential of the school: to avoid the 

danger of falling into the trap of “literature timeless” 

theoretical analysts, defining genre labelling of prose, not 

only features of the poetics in the context of the four-level 

structure of the prose should be taken into account, but also 

the temporal context of the work, its cultural background, 

the literary domain or the direction in which the writer 

analyzed mostly works, and target recipients of the hidden 

conceptual and symbolic set of the literature analyzed. 

Reclassification of genres of the modern novel, which 

actively developed in the Ukrainian literature in the early 
2000s (while the Western European literature leaves the 

Slavic discourse some 30 to 50 years behind) has been 

marked by changes in the structure of the alternative history 

meta-genre. We see the process of transition of stylistic 

forms and features of poetics as subgenres and genre units 

based on repeated and reproducible schemes. So the 

political novel according to style characteristic and the 

detective novel according to the genre one - merging with 

the genre of journalism in the intermedial space – form the 

AH subgenre of the political novel. 

 
Аністратенко Антоніна. Зв’язок романної та малої 

прози альтернативної історії: сегментування метажанру як 

внутрішня архітектоніка твору. Стаття присвячена 

компаративному аналізу вираження зв'язку архітектонічних 

компонентів у малій та романній прозі. Мета запропонованої 

статті полягає в тому, щоб у компаративному ключі 

продемонструвати концепції сегментування метажанру АІ у 

малій прозі Т. Фермеса, О. Меньшова, В. Кожелянка порівняно 

з творами малої прози, парадигмою поглядів на це поняття у 

різні історико-культурні віхи та їх екстраполяцію у літературі 

сучасності. Новизна статті полягає в тому, що тут уперше 

розглянуто хронотопні концепції у малій прозі метажанру 

альтернативної історії порівняно з романною прозою АІ. 

Методи дослідження є комплексом з порівняльного, 

описового, історико-літературного підходів. Висновки. На 

основі дослідження сучасного функціонування генеалогії у 

великому вітчизняному та зарубіжному літературознавчому та 

літературознавчому дискурсі можна розвинути потенціал 

української компаративістики: уникнути небезпеки потрапити 

в пастку “літературних позачасових теоретичних аналітичних 

принципів”; в ході аналізу було з’ясовано, що, визначаючи 

жанрове маркування прози, слід враховувати не лише 

особливості поетики в контексті чотирирівневої структури 

прози, а й часовий контекст твору, його культурне тло, 

літературну галузь або напрямок, в яких письменник витримує 

твори, та націлені на реципієнтів приховані понятійно-

символічні значення історії та альтернативної історії, 

реалізованих у літературі метажанру альтернативної історії; 

існує набір архітектонічних особливостей романної прози АІ, 

що переноситься у твори малої форми, через що хронотоп 

останніх піддається модифікації. 

Ключові слова: метажанр, альтернативна історія, 

хронотоп малої прози, романна проза, часовий концепт, 

жанрове сегментування. 
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Наталия Билык. Интермедиальность сербского романа конца XX – начала ХХІ века. Актуальность анализа 

обусловлена тем, что поэтика литературных направлений, течений и стилей конца ХХ – начала ХХI в. характеризуется 

многообразием способов реализации. Одним из ее модусов считается интермедиальность. Современная история 

искусства слова в Сербии отдельно демонстрирует убедительное утверждение “новых жанровых смыслов выраженного 

комбинированного характера”. Аналитическое освещение опыта интермедиального формата литературной актуализации 

поэтики изобразительного искусства является целью данной статьи. Новизна изложенного материала состоит в 

прецедентной систематизации отдельных проявлении интермедиальности в дискурсе сербского романа. Исследование 

основано на продуктивности метода структурного анализа в комплексе с культурсемиотическим подходом. Выводы. В 

романах С. Басары, Д. Киша, М. Павича наблюдается особая форма интермедиальности, связанная с включением 

графических фрагментов в пространство прозаического текста. Репродукции, интегрированные в тексты произведений, 

приобретают формосмысловую актуализацию по принципу психологизации визуального изображения, что делает более 

подробным воплощение динамики эмоций знаковых персонажей, их духовной эволюции.  

Ключевые слова: интермедиальность, сербский роман, искусство, смысловая эффективность. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Поетика, пов’язана з літературними 

напрямами, течіями і стилями кінця ХХ – початку ХХІ ст., 

характеризується багатоманітністю способів реалізації, які 
рефлексують значною семантичною потужністю і 

поліфункціональністю. Кращим зразкам літератури 

вдалося поєднати різнорідні техніки, створити 

багатомовність, багатошаровість, і все це у руслі такої 

визначальної риси, як існування певного суперкоду в 

художній творчості1.  

Відтак на сучасному етапі еволюціонування наукових 

напрямів нові концепції компаративістики розвивають 

релевантну тезу, пов’язану з принциповим збагаченням 

літературознавчого досвіду, орієнтованого на 

багатоманітні взаємини різних медіа, виокремлених свого 
часу канадським філософом, філологом і теоретиком ЗМІ 

М. Маклюеном, чиїми ідеями закладені підвалини не лише 

математичного, а й філософського напряму досліджень 

функціонування всіх можливих матеріальних і 

нематеріальних феноменів як медійних систем2. 

Академічними науковими дискусіями третього 

тисячоліття, присвяченими проблематиці літератури в колі 

найрізноманітніших медіа3, було окреслено дефінітивні 

береги, у яких загальне, універсальне явище будь-якої 

взаємодії між численними медіа різних сфер людської 

діяльності дістало назву інтермедійності. 

За узагальненою типологією, з-поміж типів 
інтермедійності на сучасному етапі одним із найплідніших 

і найефективніших слід уважати інтермедіальність – 

особливий прояв інтермедійності, явище конкретного 

виражального посередництва – медіаторства – одного 

медіа в образному полі іншого4. 

Сучасна історія мистецтва слова в Сербії5 окремо 

підкреслює переконливе ствердження “нових жанрових 

змістів вираженого комбінованого характеру”: у зв’язку з 

відзначеним представниками сучасних гуманітарних наук 

неспинним інтересом, зосередженим на проблематиці 

взаємодії медіа, особливу увагу привертає своєрідність 
різних її форматів, явлених і поетологічним досвідом 

сербського роману кінця ХХ – початку ХХІ ст., що своєю 

чергою зумовлює й актуальність досліджень цього 

явища.  

Особливий емпіричний поетологічний простір 

формується в сербському романі, який, на переконання 

А. Єркова, сягнув “нової текстуальності”6. За А. Татаренко, 

1 Syvachenko H. M. Paradoksy slovatsʹkoho romanu [Paradoxes of the Slovak novel], Kyiv, 1993, P. 2‒15 [in Ukrainian]. 
2 Maklyuen M. Ponymanye medya [Understanding of Media], Moscow, 2011, 464 p. [in Russian]. 
3 Shostyy Mizhnarodnyy mizhdystsyplinarnyy teoretychnyy sympozium “Literatura v koli mediy: intermediyne pole khudozhnikh praktyk, 

retseptyvni stratehiyi, syntez mystetstv”, travenʹ 2013. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrayiny [Sixth International Inter-

disciplinary Theoretical Symposium “Literature in the Media: Intermediate Field of Artistic Practices, Receptive Strategies, Synthesis of 

Arts”, May 2013, Institute of Literature. T. H. Shevchenko National Academy of Sciences of Ukraine], Kyiv, 2013, P. 8 [in Ukrainian]. 
4 Bilyk N. L. “Stratehiyi komparatyvistyky v serbsʹkomu romani porubizhzhya XX ‒ XXI storich” [Strategies of comparative studies in the 

Serbian novel at the turn of the XX ‒ XXI centuries], Kyiv, 2018, P. 29 [in Ukrainian]. 
5 Petrovich S. “Altera Pars. Kruh” [Altera Pars. Circle], Prodanovyć M. Posmatran̂e umetnosty: odabrany radovy, 2008–2011.: Muzeǰ 

rudnychko-takovskoh kraǰa, Horn̂y Mylanovats, 15. apryl – 15. maǰ 2011, Horn̂y Mylanovats, 2011, Р. 17 [in Serbian]. 
6 Jerkov A. Nova tekstualnost: ogledi o srpskoj prozi postmodernog doba [New textuality: essays on Serbian prose of the postmodern era. 

Podgorica], Podgorica, Beograd. 1992, P. 6–7 [in Serbian]. 
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у загальній жанровій плеяді сербської літератури від 

середини ХХ століття вдалося максимально адаптувати 

універсалізм сучасності: явити високохудожні приклади 

новаторського ставлення до наявних у світовій літературі 

форм і моделей, зокрема пов’язаних із постмодерністською 
поетологічною концепцією, яка дала в сербській літературі 

надзвичайно багаті творчі результати, що значною мірою 

стосуються й гри з формою7, сприятливої для досягнення 

естетичної різноманітності та художньої полівалентності з 

жанровими гібридами та розмиванням меж дискурсу, 

притаманних, приміром, сербському роману в загальному 

руслі постмодерністської прози, для втілення 

“взаємовпливів літератури й інших мистецтв, зокрема тих, 

що зазнали в ХХ столітті експериментів, які докорінно 

змінили їхні фундаментальні принципи (музика, 

образотворче мистецтво), або в цьому сторіччі виникли 
(кіно, анімація, комікси, мультимедійні та віртуальні 

мистецькі проекти)”8. Причому динаміка форми, за 

спостереженнями дослідниці, служить індикатором змін у 

прозовій моделі: сербський роман стає схильним до 

поєднання фрагментів “рециклізованого” матеріалу і в 

цьому орієнтованим на звернення до тексту культури, що 

приводить до застосування письменниками структурних 

принципів та прийомів різних видів мистецтва 

(образотворчого, музичного, архітектурного), зокрема з 

їхнім подальшим перекодуванням, а застосування 

принципів ергодичної літератури, поєднання особливостей 
поетики роману і комбінованих можливостей 

позалітературних явищ (словники тощо) стало джерелом 

текстових інновацій, насамперед М. Павича9. 

Висвітлення оригінального творчого досвіду 

інтермедіального формату активування поетики різних 

видів мистецтва, її формального втілення і смислової 

ефективності в сербському романі кінця ХХ – початку ХХІ 

століття є метою статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Актуальний досвід сучасних досліджень різних аспектів 

літературної інтермедіальності міститься у працях 
зарубіжних дослідників М. Маклюена, В. Геллера та ін. і 

українських учених О. Астаф’єва, Т. Бовсунівської, 

Є. Васильєва, О. Кеби, Г. Клочека Ю. Коваліва, І. Мегели, 

М. Наєнка, В. Нарівської, Г. Сиваченко, А. Степанової, 

М. Шаповал. 

Новизна наукової розвідки полягає в прецедентній 

систематизації окремих проявів інтермедіальності в 

дискурсі сербського роману. 

Дослідження засноване на продуктивності методу 

структурного аналізу в комплексі з культурсеміотичним 

підходом.  
Виклад основного матеріалу. У посутньому 

дефінітивному уточненні власне інтермедіальність 

вирізняється за організаційним принципом своєрідного 

відтворення змісту виражальних засобів різних 

дискурсивних практик і знакових систем культурної сфери 

із предметним оперуванням аналогами образної системи 

художнього твору на рівні самодостатності притаманних 

різним знаковим системам культури виражальних засобів 

із наступною автономною гіпотетичною продуктивністю і 
плідністю закодованих ними змістів10. 

Актуальним у контексті прийнятої постановки 

проблеми виявляється напрацьоване в емпіричному полі 

сучасного порівняльного літературознавства мотиваційне 

для додаткового увиразнення інтермедіальності 

дефінітивне висвітлення інтердискурсивності, із 

потенціалом якої в сучасних дослідженнях пов’язується 

основний механізм багатьох образних корелятів стратегій 

компаративістики. Ситуативної функціональності наразі 

набуває введений до наукового обігу притаманний системі 

атрибутів інтердискурсивності аспект глобальної взаємодії 
дискурсивних практик, що походить із сутності самих 

дискурсів – гетерогенних, неоднорідних ‒ і оприявлює такі 

відповідні їхній природі зв’язки між ними, які не 

зумовлюються детермінантами й уможливлюються 

певною спорідненістю дискурсивних зразків, не 

передбачають умов, оскільки входять до характеру 

існування дискурсів, визначеного здатністю кожного з них, 

маркованих будь-якими моментами дотичності, до 

взаємної кореляції11. Дедалі частіше в літературознавстві 

відбувається адаптування тез до позначеного 

семіотичними розробками12 поняттєвого річища знакових 
систем, відмінних за матеріалом і водночас укладених за 

принципами із певною спільністю. Зрештою, власне 

дискурсами виступають феномени інших видів мистецтв 

та позалітературної реальності загалом, які кореспондують 

із відповідниками з-поміж виражальних та змістових 

компонентів твору.  

За цих теоретичних обставин в емпіричному полі 

літературознавства виявилася рельєфнішою підсумована 

Ю. Руднєвим13 практика прочитання інтердискурсивності 

в сенсі зв’язку та взаємодії, а переважно єднання та 

співприсутності різних – і генетично споріднених, і 
позбавлених такої спільності – знакових систем, які 

традиційно вичленовуються здебільшого в напрямах 

суспільного і мистецького сектора культури.  

Наведене наукове переконання суголосне і 

ставленню, синтезованому в сучасній українській 

компаративістиці. Воно підсумовується (узагальненою 

Г. Сиваченко на матеріалі постмодернізму) пропозицією 

тлумачити інтердискурсивність як взаємодію художнього 

дискурсу з різними знаковими системами (літературою, 

музикою, живописом, архітектурою, кіно та ін.) у рамках 

семіосфери. А в ній, власне, розгортаються дискурсивні 
формації (“тип”, “будова” дискурсу) у такій логічній 

субординації, коли художня субстанція реалізується 

завдяки умовам, означеним категорією 

інтердискурсивності14. 

7 Tatarenko A. Poetyka formy v prozi postmodernizmu (dosvid serbsʹkoyi literatury) [Poetics of form in the prose of postmodernism (the 

experience of Serbian literature)], Lviv, 2010, P. 14‒15 [in Ukrainian]. 
8 Ibidem, P. 479‒488. 
9 Ibidem, P. 497‒498. 
10 Bilyk N. L. Stratehiyi komparatyvistyky v serbsʹkomu romani porubizhzhya XX‒XXI st…op. cit., P. 258. 
11 Maingueneau D. L'analyse du discours [Discourse analysis], Paris, 1991, 268 p. [in French].  
12 Lotman Yu. Semyosfera. Kulʹtura y vzryv. Vnutry myslyashchykh myrov. Statʹy. Yssledovanyya [Semiosphere. Culture and explosion. 

Inside the thinking worlds. Articles. Research], SPb, 2000, 704 p.  [in Russian] 
13 Rudnev Yu. Kontseptsyya dyskursa kak elementa lyteraturovedcheskoho metayazyka [The concept of discourse as an element of literary 

metalanguage], URL: http://zhelty-dom.narod.ru/literature/txt/discours_jr.htm [in Russian] 
14 Syvachenko G. M. “Interdyskursyvnistʹ yak dialoh kulʹtur” [Interdiscursivity as a dialogue of cultures], Komparatyvni doslidzhennya 

slovyansʹkykh mov i literatur. Pamyati akademika Leonida Bulakhovsʹkoho [Comparative studies of Slavic languages and literatures. In 

memory of Academician Leonid Bulakhovsky], 2015, Vyp. 27, P. 365‒368 [in Ukrainian]. 

http://zhelty-dom.narod.ru/literature/txt/discours_jr.htm
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Із перспективи даної логіко-понятійної позиції до 

сфери інтердискурсивності потрапляють і фактичні або 

гіпотетичні прецеденти ситуативного зічленовування цих 

явищ між собою, а також цілий комплекс такої ширшої, 

розгалуженішої взаємодії в літературному творі.  
Таким чином, наведений теоретико-методологічний 

зміст інтердискурсивності скеровує і наближає до позиції, 

де, за окремим узагальненням, ідеться про окрему форму 

інтермедіальності, що пов’язана з формально-зоровим 

включенням графічних фрагментів до простору прозового 

тексту. 

Із увиразненої наукової перспективи помітно 

вияскравлюється роман Данила Кіша “Клепсидра”15, 

збагачений оригінальним ансамблем образного матеріалу ‒ 

інтегруванням до тексту твору репродукції власне 

клепсидри, чиє біле тло поза контуром оточене чорним 
фоном. За принципом психологізації візуального 

зображення, бічні лінії обрисів піщаного годинника 

габаритами відділених темних полів візуалізують профілі 

людських тіней, звернені у взаємному погляді. І даний 

фрагмент супроводжується органічним образним 

переходом до проголошення однієї з магістральних ідей 

роману: “ті два образи, коли довше придивлятися до них, 

однаково наближаються один до одного, ніби в бажанні 

поєднатися, підтвердити свою ідентичність”16. 

У творі Светіслава Басари “Фама про велосипедистів” 

потенціал домінантних міжтекстових зв’язків суміщається 
з образним матеріалом, відповідним інтермедіальній 

стратегії компаративістики, зокрема з ланцюгом 

репродукцій з-поміж графіки тексту: приміром, у 

зображенні увиразненої в дійсності роману на мапі 

Лондона траєкторії переміщень велосипедиста, де далі 

слідує графічна вставка, котра нагадує, власне, схематичне 

накреслення велосипеда17. 

Показовим компонентом романів Мілорада Павича 

визнаємо образну матерію, відповідну інтермедіальності, 

помітну в організації низки творів. Її форма взаємного 

інтегрування різних знакових систем за хронологією 
репрезентується “Хозарським словником”, чия 

архітектоніка організована за моделлю словника й образна 

матерія посилена оприявленням репродукцій, пов’язаних із 

корелятами інтертекстуальних прототекстів. 

Вияскравлюються передусім фотокопії титульної сторінки 

перекладу латиною книги про хозар18 і водяного знаку зі 

збірки Абу-Кабіра Муавії19, репродукція портрета Мефодія 

Солунського за фрескою ІХ ст.20 тощо. Суттєву аналогію у 

взаємодії різних знакових систем помічаємо в романі 

“Остання любов у Царгороді…”21, де кожен розділ 

починається репродукцією малюнка на карті таро, з чиєю 

символікою цей розділ пов’язаний. Аналогічний прийом 

з’являється й у творі  

“Друге тіло”, чий образний матеріал оздоблюється 

графічними включеннями, що зображають концептуальні 
атрибути художньої дійсності, – ескізом зведеної церкви 

Святого Миколая і символічного хреста, мальованого на 

щастя й надію22, обрисом системи координат, чиї вісі 

визначені категоріями “вічності” й “часу”23, фотокопією 

фрагмента партитури із нотним записом композиції 

відомого представника сербського мистецтва XVIII 

сторіччя й видатного діяча історії національної культури 

сербів Захаріє Орфеліна24 тощо. Подібним включенням 

збагачується й роман “Краєвид, мальований чаєм” – у 

ньому оприсутнюється репродукція креслення так званої 

“блакитної мечеті”, омріяної в юнацтві одним із 
протагоністів – архітектором Разіним25. 

Даний підхід проголошується змістом в ініціальній 

позиції роману Горана Петровича “Атлас, описаний 

небом”26: його образна лінія окреслює подобу невеличкого 

атласу. Його обриси стають ключовими й магістральними 

для структури твору, де опиняються поряд і просотуються 

єднальним азимутом життєлюбства різноманітні зоряні 

спалахи творчих проявів у спільному мистецтві за 

екзистенційними дороговказами віднаходити сенс життя. 

Найприкметніші риси належать корельованому з 

інтермедіальністю своєрідному системному оформленню 
художньої матерії твору, де візуалізуються 

відокремленням своєрідними “кордонами” так звані статті, 

оздоблені каталогізаційними підписами – на кшталт 

укладання класичного астрономічного атласу. 

Петровичів роман “Осада церкви Святого Спаса” 

урізноманітнюється й інтермедіальністю. У його підрозділі 

“Ніч” автор вдається до графічної візуалізації 

непроглядності нічної темряви: у художній матерії роману 

з’являються сторінки без тексту з контурним означенням 

його передбаченого розташування, яким переконливо 

втілюється значуща відсутність27. Аналогічний прийом 
з’являється й у фрагменті твору, зосередженому на 

оприявленні мови без слів, коли промовляння персонажів 

перетворюється “на якусь шепіт-оповідь, на німе 

мовлення”28. У даному випадку промовиста нестача 

оприявнюється пустотами без тексту й без будь-яких 

графічних позначок – їхнє місце заступають порожньо білі 

простори окремих сторінок29. Ідентичним рішенням 

вибудовується й зміст розділу “Сороковий день” і його 

єдиного підрозділу під назвою “Від усього більше нічого 

не лишилося, навіть для оповіді”30. 

15 Kysh D. Porodychny tsyklus [Family cycle], Belgrade, 2001, P. 331‒655 [in Serbian]. 
16 Ibidem, P. 340. 
17 Basara S. Fama pro velosypedystiv [Fama about cyclists], Chernivtsi, 2017, P. 65 [in Ukrainian]. 
18 Pavić M. Hazarski rečnik: ženski primerak. Roman leksikon u 100.000 reči [Khazar dictionary: female specimen. Novel lexicon in 

100,000 words], Beograd, Sarajevo, Priština, Novi Sad, 1988, P. 235 [in Serbian]. 
19 Ibidem, P. 174. 
20 Ibidem, P. 83. 
21 Pavić M. Poslednja ljubav u Carigradu: Priručnik za gatanje [The Last Love in Constantinople: A Handbook of Divination], Beograd, 

2004, 229 p. [in Serbian]. 
22 Pavić M. Drugo telo [Another body], Beograd, 2006, P. 244–245 [in Serbian]. 
23 Ibidem, P. 224. 
24 Ibidem, P. 53. 
25 Pavyć M. Predeo slykan chaǰem [Landscape painted with tea], Belgrade, 2012, P. 230 [in Serbian]. 
26 Petrovyć H. Atlas opysan nebom [Atlas is described by the sky], Belgrade, 2008, 267 p. [in Serbian]. 
27 Petrovyć H. Opsada tsrkve Svetoh Spasa [Siege of the Church of the Holy Savior], Belgrade, 2008, P. 306‒307 [in Serbian]. 
28 Ibidem, P. 306. 
29 Ibidem, P. 306‒307 
30 Ibidem, P. 393‒394. 
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Яскравий досвід спостерігається й у книзі 

М. Продановича “Ультрамарин: роман без слів”31. Назва 

твору неметафорично корелює з окремішньою сутністю 

авторового задуму: на сторінках опиняються лише 

ілюстрації з відображенням реалій вітчизняної та зарубіжної 
історії, знакові в особистісному становленні, світоглядному 

самовизначенні й цивілізаційному орієнтуванні 

протагоніста. З-поміж репродукцій знаходимо обриси мрій і 

прагнень, сумнівів і дилем, острахів і здобутків персонажа, 

на яких концентрувалася його людяність. 

Образні інстанції, співмірні інтермедіальності, 

містяться й у романі Марка Шелича 

“Вальтерего” (“Малтерего”, 2016). Художня матерія роману 

урізноманітнена і включеннями, рівнозначними 

інтермедіальному унаочнюванню, промовистими у двох 

образних рішеннях. Одне з них намічається в реальності 
спілкування музиканта Лео з шанувальниками, де 

традиційні нехитрі шанувальницькі прохання на кшталт 

“Лео, можна один підпис на фото й один на ранці?”32 

подаються безперервно, суцільною послідовною вервечкою, 

і таким чином оформлюються в нескінченний шквал, який 

заполонив увесь простір образної субстанції, виміряної в 

реальних параметрах площею книжного аркуша. І на дане 

щільне словесне тло аплікується – окантована рясною 

широкою межею – осамостійнена вставка, чиє поле містить 

замітку про придатність Марсу до життя, де втілюється 

героєва ідея: “немає нікого. Гітара і я під куполом, повним 
повітря. Найкраща акустика, яка тільки може бути”33. 

Але дана аплікація не перекриває унаочнений гул 

фанівських звернень до свого “ідола”. Ці репліки (“Друже, 

якщо можна, для мого товариша, який не зміг прийти, і для 

двох його сестер”34), однак, висотуються з-під ґрунтовного 

кордону музикантової фантазії про усамітнення, 

перетікають на наступну сторінку подальшим неспинним 

плином. Інше розлоге візуалізоване включення, співмірне 

інтермедіальності, спостерігається у відокремленні певних 

сегментів образної субстанції суто чорними сторінками35. В 

одному з таких сегментів міститься наступний 
інтермедіально значущий епізод роману, яким 

відтворюється момент роздумів, аспект внутрішнього світу 

одного з антагоністів. Наразі фрагментовані зображення 

текстів різного змісту – фрагментів нотного стану, цитат з 

радіоефіру й сентенцій, а то й багатократного повторення 

слова “ненависть”36 – поєднуються за принципом тієї самої 

аплікації, вертикально й горизонтально, хаотично 

перетинаються, наповзають, почасти затуливши одне 

одного, а подекуди опинившись острівцем посеред лакуни 

порожньої сторінки, виявивши безсистемну депресивну 

какофонію. 
 Висновки. Репродукції, інтегровані митцями до своїх 

творів, засвідчують прецеденти формосмислової актуалізації 

за принципом психологізації візуального зображення, що 

уможливлює детальніше, віртуозніше оприявлення 

емоційних порухів знакових персонажів, їхньої духовної 

еволюції. Образи, дотичні до інтермедійного поля або явлені 

в ньому, виводяться на усталений в постмодерністській 

філософії37 конструктивний рівень понять світорозуміння. 

Таким чином, у сербському романі кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., репрезентованому наразі образними парадигмами 

творів знаних сербських письменників, спостерігається 

окремий прецедент формально-змістового активування 

виражальних засобів образотворчого мистецтва, зокрема 

жанру репродукції у форматі інтермедіального канону, що 
своєю оригінальністю і смислоутворювальною наснагою у 

накресленні гуманістичної перспективи засвідчує сутнісне 

збагачення поетологічного дискурсу та увиразнює 

перспективу панорамного висвітлення сербського роману 

ХХ–ХХІ століть. 
 
Natalia Bilyk. Intermediality of the Serbian novel of the end of 

the XX ‒ early XXI century. The relevance of the analysis is due to the 

fact that the poetics of literary trends, trends and styles of the late XX – 

early XXI century characterized by a variety of implementation methods. 

Intermediate is considered one of its modes. The modern history of the art 

of words in Serbia separately demonstrates a convincing statement of “new 

genre meanings of an expressed combined character.” Analytical coverage 

of the experience of the intermediate format of literary actualization of the 

poetics of fine art is the purpose of this article. The novelty of the 

presented material lies in the precedent systematization of individual 

manifestations of intermediality in the discourse of the Serbian novel. The 

study is based on the productivity of the method of structural analysis in 

combination with the culture-semiotic approach. In the novels by D. Kish 

“Klepsidra”, S. Basara “Fama about cyclists”, M. Pavich “Khazar 

Dictionary”, “Second Body” there is a separate form of intermediality, 

which is associated with formal-visual inclusion of graphic fragments in the 

space of prose text. Reproductions, integrated by the artists into their works, 

testify to the precedents of form and sense actualization according to the 

principle of psychologization of the visual image, which allows making a 

more detailed, virtuosic depiction of emotional movements of iconic 

characters, their spiritual evolution. In conclusion, it should be admitted 

that in images that are tangent to the intermedia field or appear in it are 

brought to the constructive level of worldview concepts established in 

postmodern philosophy. Thus, in the novels of well-known Serbian writers 

there is a separate precedent of formal and semantic activation of the 

expressive means of fine arts, in particular the genre of reproduction in the 

format of an intermedia canon. And its originality and meaning-creating 

inspiration in outlining the humanistic perspective testifies to the essential 

enrichment of the poetic discourse of the contemporary Serbian novel. 

Key words: intermediality, Serbian novel, art, semantic efficiency. 
 
Білик Наталія – доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Після захисту 

докторської дисертації “Стратегії компаративістики в сербському 

романі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя” за спеціальністю 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство продовжує дослідження у галузі 

компаративістики. Авторка понад 60 наукових праць, двох 

навчальних посібників (один із грифом МОН України), монографії, 

співавторка сімох навчальних словників і трьох навчальних 

посібників. 

Bilyk Natalia – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor 

of the Department of Slavic Philology of the Institute of Philology Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. After defending her dissertation 

“Strategies of comparative studies in the Serbian novel of the end of the 

XXth century – the ear of the XXI st” in the specialty 01.10.05 – 

comparative literature, keeps on researching in the field of comparative 

studies. Author of 60 scientific works, two chief books (one of them is 

stamped by the Ministry of Education and Science of Ukraine), 

monographs, co-author of 7 basic vocabularies and 3 basic books. 

 

Received: 16.08.2021 

Advance Access Published: September, 2021 

____________________  
© N Bilyk, 2021  

31 Prodanović M. Ultramarin encore: roman bez reči [Ultramarine encore: a novel without words], Beograd, 2010, 135 p. [in Serbian]. 
32 Šelić M. Malterego. Knj.1. Rubikova stolica: rimejk [Malterego. Book 1. Rubik's chair: remake], Beograd, 2016, P. 248 [in  Serbian]. 
33 Ibidem, P. 248. 
34 Ibidem, P. 248‒249. 
35 Ibidem, P. 191. 
36 Ibidem, P. 192‒195. 
37 Noveyshyy fylosofskyy slovarʹ. Postmodernyzm [The latest philosophical dictionary. Postmodernism], Minsk. 2007, P. 262 [in Russian].   



71                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2021, №:3 (31)  

ЖАНР БАЛАДИ В КІНЕМАТОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

(КІНОБАЛАДА “БУКЕТ” (2000) ЧЕСЬКОГО РЕЖИСЕРА  

Ф.А. БРАБЕЦЯ)  

Наталія НІКОРЯК, Алла САЖИНА, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Чернівці (Україна) 
n.nikoriak@chnu.edu.ua, a.sazhyna@chnu.edu.ua 

 

THE GENRE OF BALLAD IN CINEMATIC  

DISCOURSE (THE CINEMA BALLAD “WILD FLOWERS  

(2000) BY THE CZECH DIRECTOR F.A. BRABEC) 

Natalia NIKORIAK, Alla SAZHYNA, 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi (Ukraine) 

orcid.org/0000-0001-6658-0114; orcid.org/0000-0002-9062-2860 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2021, №:3(31), P. 71-77 

UDK  82-144.09:791.31(437.3) 
DOI  10.24061/2411-6181.3.2021.297 

 

Теорія літератури 

 

Theory of literature 

 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Наталия Никоряк, Алла Сажина. Жанр баллады в кинематографическом дискурсе (кинобаллада 

“Букет” (2000) чешского режиссера Ф.А. Брабеца). Цель статьи – проанализировать специфику 

кинематографического прочтения баллад сборника “Букет” (1853) известного чешского писателя и фольклориста 

К.Я. Эрбена режиссером Ф.А. Брабецем (“Букет” (2000)) в русле концепции жанровой преемственности. Методы 

исследования: компаративный метод, метод интермедиального и рецептивного анализа. Новизна работы: впервые в 

дискурсе украинского литературоведения поднимается вопрос жанровой преемственности в интермедиальном ключе. 

Выводы. Кинематографический текст режиссера Ф. Брабеца максимально сохраняет и передает все ключевые коды 

жанра литературной баллады: лаконичность повествования, глубину раскрытия жизни, напряженный сюжет, остроту 

описанных ситуаций, немногочисленную персоносферу, драматическую и неожиданную развязку. В связи с этим, 

данные тексты воспринимаются как маленькие “концентрированные трагедии”. В то же время, кинорежиссер расширяет 

основной текст баллады, дополняя каждый сюжет предысторией; активно использует монтаж и кинотропы, редуцирует 

временные параметры, фрагменты, диалоги, сохраняя при этом основное содержание первоисточника.  

Ключевые слова: жанровая преемственность, баллада, кинобаллада, “Букет”, К.Я. Эрбен, Ф. Брабец. 

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими 

науковими завданнями. Жанрова система літературних 

форм протягом свого історичного дискурсу постійно 

змушена адаптуватися до нових умов буття культури, і 

саме це є ознакою її гетерогенності, що стимулює різні 
модифікації уже існуючих зразків чи виникнення нових. 

Зберігаючи життєздатні елементи, запозичуючи їх навіть у 

тих жанрах, що на певному етапі відкидаються сучасністю 

як застарілі, нецікаві чи, навіть, відмерлі, новоутворені 

жанрові явища активізують жанрову систему в усій її 

сукупності. Не випадково сучасна дослідниця 

Т. Рутковська, називає свою працю “Кінобалада, або Про 

“повернення, що тривають нескінченно”1, прямо вказуючи 

на процес актуалізації окремих жанрів на певному етапі 

розвитку мистецтва. Водночас, перегукуючись з працею 

відомого дослідника балади А. Гугніна про “постійність і 
мінливість” цього жанру2.  

Історіографія питання. Жанр балади займає свою 

особливу нішу у жанровій системі не лише літератури, а 

мистецтва в цілому (музична балада3, кінобалада), 

постійно привертаючи активну увагу дослідників. Так, 

жанр літературної балади активно функціонував у 

творчості західноєвропейських митців (Р. Бернс, Ф. Війон, 

Й.-В. Гете, Е. Дешан, П. Рошар, К. Маро, Дж. Чосер, 

Ф. Шіллер, Р. Кіплінг, Р. Сауті, Дж. Кітс). У слов’янському 

літературному дискурсі балада займала провідні позиції у 

творчості Л. Боровиковського, І. Вагилевича, П. Гулака-

Артемовського, В. Жуковського, М. Костомарова, 
П. Куліша, М. Лермонтова, А. Міцкевича, О. Пушкіна, 

Ю. Федьковича, Т. Шевченка, згодом, Б. Грінченка, 

П. Тичини, М. Рильського, О. Влизька, І. Драча, 

Л. Костенко. 

Питанням еволюції жанру балади, її поетики, 

тематики, класифікації присвячені численні праці знаних 

літературознавців: С. Єфремова, М. Зерова, 

М. Костомарова, М. Маркевича, І. Франка, П. Юркевича, 

О. Дея, А. Гугніна, Р. Кирчіва, М. Коцюбинської, 

В. Кравченко, Г. Нудьги, П. Приходька, О. Єременко,  

Н. Малютіної, Л. Петрухіної, Л. Тарнашинської та ін. 
Пригадаймо, що жанр балади являє собою синтетичне 

утворення ліро-епічної поезії фантастичного, історико-

героїчного або соціально-побутового типу з драматичним 

сюжетом4. Цей жанр у процесі своєї довготривалої 

еволюції виробив відносно сталі характеристики, що 

оприявнюють себе на тематичному рівні (загадкові, 

таємничі події; напружені життєві колізії; моральні 

1 Rutkovska T. “Kinobalada abo Pro “povernennia, shcho tryvaiut neskinchenno” [Cinema Ballad or on “infinite returns”], Studii 

mystetstvoznavchi [Art Studies], Chyslo 3 (23), Arkhitektura. Obrazotvorche ta dekoratyvno-vzhytkove mystetstvo. Teatr. Muzyka. Kino, 

Kyiv: Vyd-vo IMFE, 2008, P. 113–117 [in Ukrainian]. 
2 Gugnin A. “Postoyanstvo i izmenchivost zhanra” [Constancy and variability of the genre], Eolova arfa. Antologiya balladyi [Aeolian 

harp. Ballad Anthology], Moskva: Vyisshaya shkola, 1989, Р. 7–11 [in Russian]. 
3 Поняття балади активно функціонує і в музичному мистецтві ще з часів романтизму. Зокрема, згадаймо “Лісового царя” 

Ф. Шуберта, балади для фортепіано Ф. Шопена, Е. Гріна, Й. Брамса та ін. 
4 Literaturoznavcha entsyklopediia” / avtor-ukladach Yu.I. Kovaliv [Literary Encyclopedia / author-compiler Kovaliv Yu.], Kyiv: 

Akademiia, 2007, Vol.1, P. 111–113 [in Ukrainian]. 
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проблеми в центрі уваги), на композиційному 

(перервність оповіді, що концентрує увагу на 

кульмінаційних моментах; укрупнена концептуальна 

акція, інколи з напруженими діалогами та монологами), 

на сюжетному (динамічний розвиток подій, драматична 
і несподівана розв'язка), на рівні персонажів 

(нечисельна персоносфера). Г. Гегель відзначав, що 

балади, як правило, схоплюють цілісність замкнутої в 

собі події, проте створюють образ лише начерками 

найважливіших моментів; водночас вони з більшою 

повнотою, зосередженістю і проникливістю дають 

змогу виявитись глибинам серця, душевному тону 

скарги, смутку, журби, радості5.  

Хоча балада й інтегрувалася у жанрову структуру 

кіномистецтва (“Немає таких жанрів в літературі, які б 

не знайшли місця на екрані”, – зауважував І. Маневич6), 
проте не так активно була опрацьована режисерами, як, 

наприклад, жанри новели, повісті чи роману, 

насамперед через свою невелику форму та ліро-епічну 

природу. Зауважимо, що термін “кінобалада” 

функціонує у кількох значеннях: насамперед, так 

називають екранізовану баладу (наприклад, “Марійка-

невірниця” (1934) (роман-балада Івана Ольбрахта); 

“Толока” (2020) М. Іллєнка (за мотивами балади 

Т. Шевченка “У тієї Катерини хата на помості...”). 

Також цей термін застосовується на позначення 

оригінального кіножанру – художнього фільму, де 
застосовується жанрова матриця балади (наприклад, 

“Балада про солдата” (1959) Г. Чухрая, “Гусарська 

балада” (1962) Е. Рязанова, “Хто помер 

сьогодні?” (1967) В. Греся, “Фучжоу” (1991) 

Ю. Іллєнка). Проте, фіксуючи зворотній вплив кіно на 

літературу, слід згадати поетичний текст, який так і 

означується – “Кінобалада” у творчому доробку поета 

та кіносценариста, майстра жанру балади І. Драча.  

Мета дослідження. В руслі концепції жанрової 

спадковості проаналізувати специфіку 

кінематографічного прочитання балад збірки 
“Букет” (1853) відомого чеського письменника і 

фольклориста К.Я. Ербена режисером Ф.А. Брабецем 

(“Букет” (2000)).  

Виклад основного матеріалу. Серед сучасних 

звернень кіномитців до жанру балади слід відзначити 

фільм “Букет” (2000) чеського режисера Ф.А. Брабеця7. 

Фільм є екранізацією семи балад відомого чеського 

письменника і фольклориста Карела Яромира Ербена8 

(1811–1870), у творчості якого цей жанр займає одне з 

провідних місць. Чеська література ХІХ ст. надзвичайно 

тісно була пов'язана з народною творчістю, тому така 
тенденція не була винятковою. С. Нікольський вказував, 

що найбільші чеські прозаїки та поети першої половини 

ХІХ століття, як правило, були одночасно видатними 

збирачами і видавцями фольклору, та одним з 

“найяскравіших представників т.зв. народної школи, вся 

творчість якого йде своїм корінням у фольклор, є і 

великий чеський поет Карел Яромир Ербен”9. Звідси 

літературні балади К. Ербена постають зразком 

поетичного синтезу різних жанрів усної народної 
творчості: легенд та казок, повір'їв та притч, що 

збиралися, опрацьовувалися, досліджувалися Ербеном-

фольклористом.  

Зауважимо, що зацікавлення усім національним, 

зокрема традиціями фольклору та їх переосмисленням, 

було характерне в цілому для європейських романтиків. 

Н. Копистянська, дослідниця чеської балади в Україні, 

підкреслювала: “Підпорядковуючи баладу, як і всі інші 

жанри, основним завданням суспільно-політичної 

боротьби (відродженню національної культури й мови, 

боротьбі проти національного гніту), письменники-
романтики часто звертались до історичного минулого, 

до народних легенд, надавали своїм творам відкритого 

повчального характеру”10. Із часів романтизму в чеській 

літературі широко розвивалась “балада із трагічним 

конфліктом, основоположниками якої були передусім 

К. Ербен і Ф. Челаковський”, а також “сатирична, 

бурлескна балада, започаткована Ш. Гнєвковським”11. 

Як бачимо, К. Ербен презентує перший різновид – 

“балада із трагічним конфліктом”, в чому читач і, 

згодом, глядач може переконатися безпосередньо. Крім 

того, зауважується, що у Чехії дуже розповсюджена 
“балада значна за розміром (як для даного жанру), в якій 

зображена подія, звичайно трагічна, що подається з 

філософським підтекстом, сильним моралізаторським 

спрямуванням. Питання соціальні, етичні, моральні 

ставляться в їх тісному взаємозв'язку. Така балада часто 

наближається до притчі”12. Балади К. Ербена цілком 

ілюструють дане визначення, проте режисер не 

зупиняється на якійсь одній баладі, а вдається до 

нанизування кількох текстів.  

Таким чином, зі збірки К. Ербена “Букет” (“Букет з 

народних переказів”, 1853), вершинної в його поетичній 
творчості, режисером Ф. Брабецем для фільму були 

відібрані сім балад: “Букет”, “Водяник”, “Весільна 

сорочка”, “Полудниця”, “Золота прялка”, “Прокляття 

дочки”, “Святвечір”13. Підкреслимо, що літературна 

збірка включає дванадцять балад, написаних автором у 

різний час (відомо, що у 1834 р. написана “Полудниця”, 

а в 1942 р. зібраний фольклорний матеріал для 

“Весільних сорочок”), проте разом вони сприймаються 

як “єдине художнє ціле”14. Ці балади послідовно 

презентують чотири пори року, що відображено й у 

відповідній кольоровій гаммі, метафорично 
відтворюючи різні етапи людського життя. Саме цю 

художню цілісність спробував відтворити на екрані й 

режисер, виокремивши серед балад ключові, 

зупинившись при цьому на символічному числі сім.  

5 Gegel G. “Estetika” [Aesthetics], Moscow, 1971, Vol. 3, Р. 498 [in Russian]. 
6 Manevich I. “Kino i literatura” [Cinema and literature], Moskva: Iskusstvo, 1966, 240 p., Р. 39 [in Russian]. 
7 Buket (Kytice, 2000). Rezh. F.A. Brabets, URL: http://baskino.me/films/detektivy/6911-buket.htm 
8 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” [Ballads. Poems. Fairy-tales], Moskva: OGIZ, 1948, 303 р., URL: https://imwerden.de/pdf/

erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf [in Russian]. 
9 Nikolskiy S. “Karel Yaromir Erben” [Karel Jaromir Erben], Erben K.Ya. Balladyi. Stihi. Skazki [Ballads. Poems. Fairy-tales], 

Moskva:OGIZ, 1948, P. 3–14, P. 4, URL: https://imwerden.de/pdf/erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf [in Russian]. 
10 Kopystianska N. Kh. “Zhanr, zhanrova systema u prostori literaturoznavstva: monohrafiia” [Genre, genre system in the vastness of liter-

ary knowledge : monograph], Lviv: PAIS, 2005, 368 p., P. 104 [in Ukrainian]. 
11 Ibidem, P. 103. 
12 Ibidem, P. 105. 
13 Buket (Kytice, 2000). Rezh. F.A. Brabets, URL: http://baskino.me/films/detektivy/6911-buket.html 
14 Nikolskiy S. “Karel Yaromir Erben” [Karel Jaromir Erben], Erben K.Ya. Balladyi. Stihi. Skazki [Ballads. Poems. Fairy-tales], Moskva-

Moskva:OGIZ, 1948, P. 9, URL: https://imwerden.de/pdf/erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf [in Russian]. 

https://imwerden.de/pdf/erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf
https://imwerden.de/pdf/erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf
https://imwerden.de/pdf/erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf
https://imwerden.de/pdf/erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf
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Зауважимо, що дані тексти поєднують риси двох 

ключових різновидів балад одночасно: в них 

відтворюються міфологічні уявлення людей про 

метаморфози людини (в рослину чи тварину) і 

соціально-побутовий різновид балад, де піднімаються 
насамперед морально-етичні проблеми, питання 

взаємин батьків та дітей, кохання та ненависті, любові 

та ревнощів. При перенесенні даних літературних 

текстів на екран, режисером максимально зберігалася 

їхня баладна структура: напружений сюжет, нечисельна 

персоносфера, моральні проблеми в центрі уваги, 

драматична і несподівана розв'язка. Завдяки цьому 

кінотекст сприймається як “концентрована трагедія”. І 

цей трагізм відчувається вже у перших кадрах фільму: 

сім палаючих свічок символічно втілюють сім життєвих 

розказаних історій, з трагічним фіналом кожної з них 
згасатимуть і свічки.  

Зупинимося на аналізі трьох балад, найвідоміших і 

найпопулярніших у чеських читачів. 

Першою і заголовною баладою, яка зрештою дала 

назву як збірнику, так і фільму, стала балада “Букет”, 

створена К. Ербеном наприкінці 1851 – на початку 

1852 рр. Саме вона разом з останньою становлять ключ 

до розуміння поетичного задуму К. Ербена. 

Зауважується, що “використовуючи народну казку про 

квітку “душа матері”, що виростає на могилі матері на 

втіху осиротілим дітям, Ербен підносить читачеві свою 
збірку як букет польових квітів, зірваних на 

“стародавній могилі батьківщини милої”, – тобто як 

зібрання віршів в дусі народної поезії, що відбивають 

душу народу, його національну самобутність і художню 

обдарованість”15. Водночас, підкреслимо, що квіти, як в 

цілому рослинність, постають важливим ключем для 

розуміння символічного наповнення Ербенівських 

текстів. Дослідники відзначають, що фольклорист 

посилався на “мову квітів” (květomluva), що була 

модною формою культурного спілкування у той час, не 

лише в Чехії, а й у всій Європі16.  
Так, перші ж кадри кінобалади “Букет” 

надзвичайно символічні: на горизонті лише два об'єкти 

– високе дерево і маленька жінка, що спонукають 

глядача до екзистенційних роздумів. Дерево, будучи 

прадавнім символом, в даному контексті сприймається 

як дорога від землі до неба: крона піднімаються до 

найвищих висот, до невідомого, а коріння заховане 

глибоко в землю. Воно символізує і цикли життя, смерті 

й відродження17. Водночас в давнину дерево пов'язували 

з містичними силами природи і часто зображували саме 

в образі жінки. Вважалося, що дерево і людина подібні, 
вони ніби віддзеркалюють одне одного. Природа в 

К. Ербена – не лише тло для відображення основних 

подій, це – філософсько-онтологічна парадигма, сила, 

яка може керувати смертними і впливати на їхнє життя: 

“Кожен птах, дерево, таємнича трава, камінь можуть 

бути свідченням Божого втручання в життя людини, 

несучи відповідний символічний зміст”18. Звичайно, що 

подібне сприйняття природи у творчості Ербена не 

випадкове, а постає насамперед результатом 

романтичного світовідчуття.  
Пагорб, на якому росте дерево, презентує місце дії 

основних подій першої балади. Балада, зазвичай, 

обмежує автора у просторі й часі, позаяк “баладний 

хронотоп має свою щільну темпорально-просторову 

модель, що сприяє переакцентації образного ряду на 

символічний”19. Драматична напруга кінотексту зростає: 

глядач чує грім і жінка падає замертво. Музика Яна 

Їрасека доповнює загальну картину драматичних подій. 

Навколо дерева кружляють ворони, від чого відчуття 

тривоги починає лише посилюватися. Проте напруга 

відтягується, коли з-за горизонту з'являється маленький 
хлопчик, який грає на сопілці. Зауважимо, що хлопчина 

тут – наскрізний персонаж, який з'являтиметься у всіх 

баладах: в одних – як свідок страшних нещасть, в інших 

як активний учасник подій (наприклад, балада “Золота 

прялка”)20. 

Глядач може лише здогадуватися, що саме він і 

знайде тіло матері. Монтажна композиція дозволяє 

режисеру перенести нас у дім, де біля ложа мертвої 

матері стоять трійко малих дівчаток: камера ніби 

розглядає їхні обличчя, заглядає в очі кожної, ніби в 

душу. Звернемо увагу й на два вікна, що з'являються у 
кадрі. Вони постають символом “ідеї проникнення”, 

“зв'язку з потойбічним світом”, водночас, надії та 

чекання21.  

Техніка монтажу дає змогу динамічно розгорнути 

перед глядачем трагічну картину: ми вже спостерігаємо 

за поховальною процесією, матір несуть на те ж місце 

біля дерева, де вона й померла. Природа також тужить – 

дощ ллє з неймовірною силою. Далі кадр, що вражає 

глядача найбільше – камера ніби знаходиться у могилі 

біля матері – саме з цього ракурсу глядач спостерігає за 

дівчатками, які кидають квіти на померлу. Зауважимо, 
що тут немає ні переходів, ні подробиць, ні якихось 

пояснень, глядач повинен додумати все сам, стати 

співтворцем – в цьому режисер максимально зберігає 

жанрові маркери літературної балади. Але якщо 

звернутися до першоджерела, там ми не знайдемо ані 

експозиції до історії, ані зав’язки: балада К. Ербена 

розпочинається з кульмінаційної сцени смерті героїні. 

Режисер, вдаючись до т.зв. розширення сюжету, бере на 

себе сміливість доповнити першоджерело. 

Трагічний план нарації поступово змінюється 

ліричним. В кінотекст вплітаються рядки балади – ми 
чуємо дитячий спів, який накладається на візуальний 

ряд: “Как мать скончалась и ее схоронили, / сироты 

детки остались; / каждое утро на ее могиле / встречи с 

ней дожидались. / И загрустила мать по своим детям; / 

душа ее возвратилась, / и на могиле мелколистым 

15 Ibidem, P. 9. 
16 Pіlarski A. “Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych roślin w zbiorze Kytice” [Erben’s magic flowers – the motive of magic 

plant in the collection “A Bouquet of Czech Folk Legends”], Bohemistyka [Bohemistyka], 2017, N. 1, р. 46–58, P. 50 [in Polish]. 
17 Entsyklopedychnyi slovnyk symvoliv kultury Ukrainy” / za zah. red. V.P. Kotsura, O.I. Potapenka, V.V. Kuibidy [Encyclopedic Glossa-

ry of Symbols of Culture of Ukraine / edited by V. Kotsur, O. Potapenko, V. Kuybida], 5-e vyd. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP 

Havryshenko V.M., 2015, 912 р., Р. 215–218 [in Ukrainian]. 
18 Pіlarski A. “Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych roślin w zbiorze Kytice” …, op. cit., Р. 46–47 [in Polish]. 
19 Tarnashynska L. “Balada u tvorchosti ukrainskykh shistdesiatnykiv: modyfikatsii zhanru (slovianskyi kontekst)” [Ballad in the works of 

the Ukrainian sixties: modifications of the genre (Slavic context)], Ucrainica III. Soucasna Ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a 

kultury. Sbornik clanku. 2 cast. Olomouc: Univerzita Palackeno v Olomouci, 2008, P. 319–326, P. 320 [in Ukrainian]. 
20 Buket (Kytice, 2000). Rezh. F.A. Brabets, URL: http://baskino.me/films/detektivy/6911-buket.html 
21 “Entsyklopedychnyi slovnyk symvoliv kultury Ukrainy” …, op. cit., Р. 125 [in Ukrainian]. 
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цветом / выросла, расстелилась. / Почуяли детки 

родимой дыханье, / запрыгали, заиграли; / утешное 

травки этой благоуханье / мятой-душицей назвали”22. 

Кадри, наче калейдоскоп, змінюють один одного: 

сироти-дівчатка стоять у порожній хаті, вранці вони 
ходять на могилу матері, змінюються пори року – на 

могилі квітне чебрець (чеська назва mateřídouška 

якнайкраще передає символічний концепт усієї балади 

“материнська душа”), який дівчатка голублять, наче 

свою матір – переродження відбулося. 

Зауважимо, що поетичний світ практично усіх 

балад К. Ербена насичений різними рослинами, квітами, 

у чарівну силу яких вірили з прадавніх часів. Саме 

квітами проростає безмежна любов матері, вселяючи 

надію у серця донечок, для якої навіть смерть – не 

перешкода. Квіти постають своєрідною формою зв'язку 
між реальним та потойбічним світом, межа між якими 

практично стирається. Водночас зауважимо, загальний 

драматичний пафос балади переданий режисером 

максимально: оповідь закінчується – гасне перша 

свічка.  

Слід наголосити на концептуальності кольору в 

кінобаладах. Всі кадри першої балади виконані у 

фіолетово-бузкових та лілових відтінках. Режисер 

буквально розфарбовує ними все навколо – вечірнє небо 

і на світанку, саван матері, квіти, які кидають донечки в 

могилу і які виростають згодом на могилі. Така 
колористика витримана протягом усієї кіноісторії, що 

створює враження рухомого живопису. 

Ключову позицію у даній кінобаладі займає не 

власне подієвість, а глибокий і символічний підтекст: 

глядач, ґрунтуючись на власному досвіді, мусить 

самостійно розшифровувати філософське його 

наповнення. Якщо ж звернутися до літературного 

першоджерела, слід зауважити, що балада на цьому не 

завершується. Наратор переходить від опису окремої 

ситуації до філософських узагальнень: “Родина-мать, о 

твоей дивной силе повествуют наши преданья! / Собрал 
я их на древней могиле кому в назиданье? / Свяжу я их 

единым букетом, лентой обовью широкой, / пошлю их 

по белому свету дорогой далекой. / Может быть, почуяв 

свежее дыханье, дочь твоя найдется,/  может сын твой, 

слыша то благоуханье, сердцем встрепенется!”23. Таке 

риторичне звертання до Батьківщини презентує 

авторські сподівання на відгомін поетичного слова в 

душі кожного чеха. 

Другою для фільму обрана балада “Водяник”, що 

якнайкраще презентує зв'язок з фольклорною легендою 

та казкою. Ця балада написана 1853 р., джерелом її 
стали ряд народних оповідей про водяного, записані 

Ербеном24. У даній баладі сюжет будується на 

безпосередньому зіткненні двох світів: земного 

(людського) та потойбічного (водяник, потопельниці). 

Як і в першому випадку, кінематографічний наратив 

доповнює літературну історію експозицією, де ми 

знайомимося з ключовими персонажами та місцем дії. 

Зауважимо, що вона також починається з кадру із 

деревом, яке зрубане несуть хлопці для весільного 

обряду25. На горизонті також видно церкву й чути 
дзвони, але чи радісні, чи сумні з'ясується згодом. 

Наступні кадри переносять глядача у весняний сад. 

Білий цвіт дерев осипається на одягнену в білу сукню 

дівчину, що лежить на землі. На голові у неї віночок із 

польових ромашок, біля неї розстелені білі мереживні 

хустинки, які колишуться від вітру – створюється 

враження щасливої нареченої. Зауважимо, що загальна 

композиція кадру в даному випадку алюзивна, як і 

кольорова палітра окремих сцен кінобалади, і відсилає 

до відомих кадрів з “Саят-Нова” С. Параджанова26. 

Водночас білий і червоний кольори у канві 
першоджерела й екранної її версії відсилають до 

“родових” фарб чехів і разом із синім (вода, озеро) 

втілюють патріотичний концепт27. 

З-за пазухи дівчина дістає червону хустку, крізь неї 

дивиться навколо – все зафарбовується в червоний 

колір, наче кров застилає екран. Передчуття 

майбутнього нещастя починає вкрадатися у свідомість 

глядача. Вітер вириває з рук хустинку і відносить до 

озера. Зауважимо, що озеро постає як окремий 

загадковий світ, де мешкають водяники та утоплениці. 

Але він дуже близько від світу земного, межа між ними 
стирається: у земному світі фіксується присутність 

непізнаних і недоступних людській свідомості сил. 

Хустинку знаходить молодий водяник, за ним ревниво 

спостерігає його коханка. Зауважимо, що даний 

ліричний зачин аж ніяк не дисонує з загальним пафосом 

балади, навпаки – цілком природно доповнює 

літературний текст. 

Ввечері на озері чути любовні ігрища водяника, 

звуки доносяться до будинку дівчини. Вона вдивляється 

у вікно, але матір рішуче відсторонює її. Водяник 

промовляє слова першотексту: “Месяц, свет лей, / моя 
нить, шей. / Кожух зелен, боты ярки, / завтра к свадьбе 

мне подарки: / Месяц, свет лей, / моя нить, шей”28. 

Вплітаючи у канву фільму слова балади, вони дещо 

дисонують з візуальним рядом. Літературна балада 

презентує сцену, де водяник “шиє-приштопує” собі 

придане до весілля, тоді як кінобалада показує водяника 

після любовних втіх.  

Натомість початок другої частини балади 

відтворений режисером дослівно: ми бачимо дівчину, 

яка вранці встала й зібрала свої хустинки, щоб піти на 

озеро попрати. Діалог доньки і матері передано 
повністю: “Пойду, матушка, на запруду, / я платки себе 

стирать буду”. / “Не ходи, ты дочь, на запруду, / нынче 

сны мои были к худу! / Не ходи ты лучше к плотине, / 

оставайся-ка дома ныне. / Жемчуга я во сне сбирала, / в 

белый плат тебя обряжала, / пенной кипени был 

22 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” …, op. cit.  
23 Ibidem, P. 17–18. 
24 Ibidem, P. 294. 
25 Детальніше про символіку дерева у збірці “Букет” К. Ербена див.: Pіlarski A. “Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych 

roślin w zbiorze Kytice” [Erben’s magic flowers – the motive of magic plant in the collection “A Bouquet of Czech Folk Legends”], 

Bohemistyka [Bohemistyka], 2017, N. 1, Р. 46–47 [in Polish]. 
26 Nikoriak N. “Metaforychni kody kinotekstu S. Paradzhanova “Saiat-Nova” (1969)” [Metaphorical Codes of S. Parajanov’s Movie Text 

“Sayat Nova” (1969)], Pytannia literaturoznavstva: Ontolohiia metafory [Problems of Literary Criticism: Оntology of Мetaphor], 

Chernivtsi: Chernivetskyi nats.un-t, 2020, N. 101, P. 209–239 [in Ukrainian]. 
27 Macura V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ [Birth sign. Czech national revival as a cultural type], Praha: 

Melantrich, 1995, Р. 29 [in Czech]. 
28 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” …, op. cit.  
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исподник, – / не ходи ты к воде сегодня. / Бело платье 

сулит несчастье, / жемчуга – беду в одночасье, / день 

негожий – пятница ныне, / Не ходи ты, дочка, к 

плотине”29. Дівчину, наче тягне щось до озера, вона не 

слухає умовляння матері, не реагує на слова про віщі 
сни, радісна й щаслива вона наближається до зловісного 

місця. Звернемо увагу на введення режисером в 

кінотекст діалогу: у такий спосіб він зберігає ще одну 

специфічну рису жанру балади, де діалог постає як 

сюжетоформуючий чинник. І така тенденція буде 

спостерігатися у всіх частинах фільму. 

Своєрідним лейтмотивом постає хлопчик з 

сопілкою, який з'являється і в цій кіноісторії, наче 

свідок ще однієї смерті. Вдаючись до застосування 

різних форм повтору, режисер таким чином зберігає ще 

один жанровий маркер літературної балади30. Такий 
прийом сприяє насамперед посиленню драматизму 

певної ситуації. Камера з верхнього ракурсу показує нам 

дівчину на містку, фіксує в уповільненій зйомці момент 

падіння її у воду. Зйомки з води відтворюють, як плавно 

тіло молодої красуні поглинає підводне царство, де за 

струнким дівочим станом пожадливо спостерігає 

водяник. Він підпливає до дівчини, цілує її в уста, і 

відбувається перетворення – вона відкриває очі і з 

подивом озирається навкруги. Режисер майже дослівно 

переносить на екран авторські слова: “Невеселый, 

неприютный / край подводный, зыбкий, / где меж 
стеблями кувшинок/ лишь мелькают рыбки. / Здесь ни 

теплый луч не греет, / ветерок не веет, / словно в сердце 

безнадежном / сумрак холодеет”31.  

Наступні кадри фіксують любовні сцени молодої 

пари, вагітність дівчини, народження сина, молода мама 

співає своєму синочку колискову: “Баю-баю, мой 

малютка, / сын мой бесталанный, / ты смеешься 

беззаботно, / я ж – от горя вяну”, “Баю-баю, мой 
родимый, / водяной малютка! / Мать приводит мне на 

память / каждая минутка”32. Порівнюючи з текстом 

балади, колискова дещо зредукована, проте все ж 

передає весь біль та тугу доньки за матір'ю. У той же 

час вона стає монтажною скрепою з наступним кадром, 

де якраз і показана матір біля вікна. 

Діалог між водяником і дівчиною режисер також 

редукує: у літературному тексті спочатку дівчина 

промовляє свою репліку й тричі звертається до коханого 

“я сто раз тебя молила (просила)...”, а вже потім він дає 

свою відповідь. Натомість у фільм відібрано ключові 
слова з діалогів і репліки подружжя подаються по-черзі: 

“Ты сгубил меня в расцвете / молодости ранней: / ни с 

одним ты не считался / из моих желаний”. “Рад бы я, 

жена, послушать / жалобное слово, / только – пустишь 

рыбку в море, – / как поймаешь снова?”. “Я сто раз тебя 

молила, / ласково просила / отпустить хоть на часочек / 

к матушке родимой”. “Из подводного тебя я / отпустил 

бы царства, / да боюсь уловок хитрых, / женского 

коварства!”, “От утрени до вечерни / срок тебе дается; / 

а для верности – дитя / здесь пусть остается”33. 

Режисеру вдається зберегти основний зміст діалогу і 

зміну авторського фокуса в літературній баладі із 

зовнішньої подієвості на внутрішній стан душі героїв, 
що підсилює ліричне начало кінотексту.  

У фільмі наступний кадр надзвичайно живописний: 

наче Афродіта з морської піни, з води виходить дівчина 

у білому платті із сітки. В руці у неї подарунки для 

мами – різні мушлі. Накладання кадрів дозволяє 

одночасно показати дівчину і двері материного дому, 

потім матір у червоному вбранні, яка розсипає червоні 

яблука з миски. Підкреслимо, що біло-червона гамма – 

основна у даній кіноісторії.  

На кадр з радісними обіймами рідних людей 

накладається візуальна метафора редукованого часу: 
годинник показує сьому ранку, десять по дев'ятій, за 

десять одинадцята, тридцять п'ять хвилин по 

дванадцятій, за десять хвилин чотирнадцята, двадцять 

п'ять хвилин по п'ятнадцятій, десять по сімнадцятій, 

вісімнадцять сорок п'ять. Дівчина збирається назад до 

озера, загортає маленького дерев'яного коника – 

подарунок матері її синочку і промовляє слова: “Ах мне 

больно расставанье, / страшен вечер, матушка!”34. Проте 

матір не відпускає доньку: “Ты не бойся, дорогая, / 

отпугну того врага я, / и не дам ему в обиду / я родное 

чадушко!”35. Вона забиває дошками вікна і двері, 
годинник відбиває сьому вечора.  

Максимально драматичне напруження кінобалади, 

як і літературного першотексту, відбувається у 

кульмінаційній сцені, після якої настає трагічна 

розв’язка. У двері щосили намагається увірватися 

розлючений водяник. Діалог між представниками 

земного і потойбічного світу стає однією з форм 

контакту між світами, репліки фіксують наближення до 

загибелі або виявлення страшної істини36. Дівчина 

докладає усіх зусиль аби відсунути від дверей стіл, яким 

мати забарикадувала їх, та вона грубо відштовхує 
доньку – не пускає. Буря, що вирує навколо будинку 

посилюється: вода починає заливати вікна, двері, 

годинник зупиняється, віщуючи смерть. Водяний 

розриває тільце маленького синочка на шматки і кидає 

під двері, вода зафарбовується кров'ю, дівчина 

божеволіє від горя, гасне ще одна свічка. Дослідники 

підкреслюють, що Ербен схильний відбирати з 

фольклорного матеріалу саме мотиви боротьби людини 

з потойбічними силами, які досить часто перемагають 

її37. І хоча в цій баладі головна героїня залишається 

живою, але переживає те, що страшніше смерті: втрату 
рідної дитини.  

Заслуговує на окрему увагу балада “Весільні 

сорочки”, в якій найбільш відчутний генетичний код 

жанрів легенди та казки, що лягли в її основу. Ця генеза 

була зафіксована автором: балада вперше з'явилася в 

29 Ibidem, P. 95. 
30 Gugnin A. “Postoyanstvo i izmenchivost zhanra” [Constancy and variability of the genre], Eolova arfa. Antologiya balladyi [Aeolian 

harp. Ballad Anthology], Moskva: Vyisshaya shkola, 1989, Р. 7–11 [in Russian]. 
31 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” …, op. cit.  
32 Ibidem, P. 97. 
33 Ibidem, P. 99–100. 
34 Ibidem, P. 101. 
35 Ibidem, P. 101. 
36 Magomedova D. M. “Ballada” [Ballad], Poetika: slov. aktual. terminov i ponyatiy [Poetics: Dictionary of relevant terms and notions], 

Moskva: Izd-vo Kulaginoy; Intrada, 2008, Р. 27.[in Russian]. 
37 Nikolskiy S. “Karel Yaromir Erben” [Karel Jaromir Erben], Erben K.Ya. Balladyi. Stihi. Skazki [Ballads. Poems. Fairy-tales], 

Moskva:OGIZ, 1948, P. 9. URL: https://imwerden.de/pdf/erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf [in Russian]. 
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літературному додатку до “Вінка” (1843) з 

підзаголовком “народна казка”38. Безпосереднім 

джерелом при створенні літературної балади стала 

легенда, записана К. Ербеном у себе на батьківщині, в 

Мілетіні, а також той факт, що фольклорист добре знав 
низку народних балад про вампірів, які увійшли в його 

збірник “Чеські народні пісні”39.  

У даному тексті баладний сюжет будується на 

зустрічі “земного світу” та “царства мертвих”. Проте на 

відміну від чарівної казки, де персонаж прагне перейти 

межу і потрапити у потойбічний світ, у баладі межу 

переходить персонаж з потойбічного світу, вступаючи в 

контакт з земним героєм, для якого така зустріч 

завершується переважно катастрофою40. Проте, на 

відміну від фольклорного першоджерела, балада Ербена 

має позитивну розв'язку. Зазначається, що “в щасливих 
фіналах ряду чеських народних переказів на цю тему 

Ербен бачив приклад того, як навіть у повір'ях і 

переказах про мерців позначається моральна сила і 

“здоровий дух” народу”41. Найчастіше в ролі прибульця 

з потойбічного світу виступає мертвий наречений, 

мертвий коханий або мертва наречена42. “Весільні 

сорочки” презентують перший варіант: мертвий 

наречений приходить за своєю коханою, аби 

“одружитися” і забрати її у світ мертвих.  

Як і попередні балади, даний текст вирізняється 

глибоким ліризмом. Він також починаються з кадру, де 
на горизонті видно дерево та церковну процесію. Час 

режисером редукується: спочатку ми бачимо сонце, яке 

сідає за горизонт (у пришвидшеній зйомці), на зміну 

якому з'являється місяць уповні. Вечірня година, 

місячне світло проникає у будинок, де на землі 

розстелені білі весільні мереживні сорочки. Дівчина 

приміряє весільний вінок з фатою, милується і гладить 

сорочки, на які ллється світло місяця: на обличчі радість 

змінюється сумом і тугою. Ця кінематографічна 

експозиція доповнює першоджерело, де дія 

розпочинається лише зі звуку годинника: “Пробил 
одиннадцатый час, / а свет лампады все не гас, / и 

теплилась лампада / у бедного оклада”43. Сугестивна 

поетика Ербенівської балади майстерно передається 

режисером: тривога, передчуття трагічного просто 

“зависає” у повітрі. Дівчина стає на коліна перед 

образом Божої матері, звертається зі слізьми на очах 

проханням: “Любимый мой меня любил, / дороже жизни 

мне он был – / уехал на чужбину, / навек меня покинул”; 

“Мария непорочная, / будь мне защитой прочною: / 

верни с чужбины милого, / любимого, единого; / с 

чужбины милого верни – / а нет, так жизнь мою 
возьми”44. Одночасно з молитвою показано могили на 

цвинтарі, де чиясь тінь встає із землі і починає рухатися. 

Режисер дослівно відтворює кінематографічними 

засобами текст балади: ікона на стіні починає рухатися, 

вогонь у лампадці гасне і в цей же момент чути стукіт у 

вікно45. Показово, що така баладна риса як 
недомовленість, що надає цьому жанру таємничості, 

певної загадковості, у кінотексті проявляється 

надзвичайно майстерно: завдяки монтажу досягти 

такого ефекту ще простіше. 

Діалог нареченого й нареченої в редукованій формі 

вплітається режисером у кінотекст: “Ты спишь ли, 

милая, иль нет? / То я забрел к тебе на свет!”. “Ах, 

милый мой! Господь с тобой! / Все годы я томлюсь 

тоской, / с тобой все годы мысль моя, / сейчас молилась 

за тебя!”. “Молиться – зря! Вставай, пойдем, / пойдем со 

мной моим путем; / дорогой мне известною – / пришел я 
за невестою”. “О боже! Странен голос твой! / Куда ж 

идти ночной порой? / Бушует ветер, долог путь, / тебе 

не лучше ль отдохнуть?”. “Мне день, что ночь и ночь, 

как день, / при свете застит очи тень; / скорей чем 

крикнуть петухам / с тобой венчаться надо нам”46. 

Мрець силою витягує дівчину з вікна оселі і разом вони 

летять до цвинтаря. Дані кадри надзвичайно 

інтертекстуальні, оскільки відсилають чи до екранних 

версій “Вечорів на хуторі біля Диканьки”, чи до “Вія” 

М. Гоголя, а музичний супровід нагадує відому музику 

фільму “Майстер і Маргарита” за М. Булгаковим.  
Дівчина ще до кінця не розуміє, що коїться з нею, 

не усвідомлює, що її наречений – мрець. Розвиток 

cюжету відбувається з характерною для жанру балади 

“східчасто-драматичною побудовою”47. Драматичне 

напруження поступово наростає, діалог, виконуючи 

сюжетоформуючу функцію, наче наближає до трагічної 

розв'язки. Повторюваність, наспівна манера, властиві 

жанру баладі, переносяться у кінотекст: тричі хлопець 

звертається до дівчини зі словами: “Полночный час уже 

пробил, / выходят тени из могил; / коль их заметишь 

пред собой – / не побоишься, светик мой?”48. Тричі 
дівчина відповідає і ставить чергове запитання: “Чего ж 

бояться? Ты – живой / и очи божьи надо мной”. [...] 

“Что ж правой держишь ты рукой?”. “Несу молитвенник 

святой” / “Оставь его! Молитвы те – / как тяжесть камня 

на хребте. / Забрось его! Ведь нам идти / без ноши легче 

на пути”49. Наречений вириває молитовник з рук 

дівчини і викидає його: кадр (уповільнена зйомка) з 

падаючою розкритою книгою надзвичайно 

метафоричний. Та ж участь спіткала чотки та материн 

хрестик. Уповільнені кадри з падаючими священними 

предметами на тлі повні, яку застилають чорні хмари, 
посилюють відчуття наростаючої трагедії. Останніми 

38 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” …, op. cit.  
39 Ibidem, P. 292. 
40 Magomedova D. M. “Ballada” [Ballad], Poetika: slov. aktual. terminov i ponyatiy [Poetics: Dictionary of relevant terms and notions], 

Moskva: Izd-vo Kulaginoy; Intrada, 2008, Р. 26 [in Russian]. 
41 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” [Ballads. Poems. Fairy-tales], Moskva: OGIZ, 1948, Р. 292. URL: https://imwerden.de/pdf/

erben_ballady_stikhi_skazki_1948_text.pdf [in Russian]. 
42 Magomedova D. M. “Ballada” …, op. cit., Р. 26 [in Russian]. 
43 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” …, op. cit.  
44 Ibidem, P. 39. 
45 Buket (Kytice, 2000). Rezh. F.A. Brabets. URL: http://baskino.me/films/detektivy/6911-buket.html 
46 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” …, op. cit.; Buket (Kytice, 2000). Rezh. F.A. Brabets. URL: http://baskino.me/films/

detektivy/6911-buket.html 
47 Kopystianska N. Kh. “Zhanr, zhanrova systema u prostori literaturoznavstva: monohrafiia” [Genre, genre system in the vastness of liter-

ary knowledge : monograph], Lviv: PAIS, 2005, P. 106 [in Ukrainian]. 
48 Erben K.Ya. “Balladyi. Stihi. Skazki” …, op. cit.; Buket (Kytice , 2000). Rezh. F.A.  Brabets. URL: http://baskino.me/films/

detektivy/6911-buket.html 
49 Ibidem, P. 41–43. 
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викине наречений весільні сорочки, які у вузлик зібрала 

дівчина. Цей вчинок остаточно переконає її у злих намірах 

нареченого. 

Дівчина хитрістю втікає від нього, ховаючись у 

капличці на території цвинтаря: “Ты ж был все время 
впереди, / на нашем свадебном пути, / Ты шел все время 

впереди, / так первый ты и перейди!”50. Проте кульмінація 

історії відтягується: у капличці лежить труп чоловіка, до 

якого тричі звертається наречений: “Вставай, мертвец, 

вставай скорей, / засовы отодвинь с дверей!”51. Дівчина 

щиро молиться і мертвий чоловік назад повертається на 

ложе, поки півень не сповіщає про початок нового дня. Як 

бачимо, ще одна риса балади чітко збережена у кінотексті: 

несподівана розв'язка настає відразу після драматичної 

напруги кульмінації.  

Фінал “Весільних сорочок” режисер дозволяє собі 
дещо видозмінити: якщо у першоджерелі читаємо: “А 

утром люди, идя в храм, / остановились в страхе там: / 

раскрытый гроб в могиле пуст, / в часовне девушка без 

чувств, / и на могильные кресты / рубашек вздеты 

лоскуты. / Права ты, девушка, была, – / что мысли богу 

предала – / от злого отступила, / иначе б худо было! / И не 

рубашек клочья, / а тело было бы твое / растерзано на 

клочья!”52, то у фільмі повністю посивіла дівчина виходить 

з каплиці і бачить на хрестах розкидані весільні сорочки53. 

Історія завершилася – гасне ще одна свічка.  

Ключовими кольорами в цій баладі виступили білий і 
відтінки синього: від блакитного до темно-синього. Інші 

балади кінотексту також вимальовуються у певні кольори 

відповідно до їх змісту: “Полудниця” (жовтий, золотий; 

реалістичне зображення смерті маленького хлопчика, 

через те, що матір покликала Полудницю, аби налякати 

його), “Золота прялка” (жовтогарячий, багряно-кривавий; 

казковий сюжет про те, як мачуха зі своєю дочкою 

вбивають падчерку, проте за допомогою золотої прялки та 

живої води оповідач її воскрешає), “Прокляття 

доньки” (білий і синій; мати стає свідком любовних утіх 

своєї доньки з коханцем, дівчину вішають, але перед 
смертю вона звинувачує і проклинає матір, що не 

зупинила), “Святвечір” (білий і червоний; дівчата прядуть, 

а потім йдуть ворожити на берег річки)54.  

Останні кадри фільму “Букет” надзвичайно 

символічні: спочатку ми бачимо багато свічок у храмі, які 

виринають із пітьми, ніби кимось запалюючись, у кадрі 

знову з'являється хлопчина із сопілкою. А на горизонті 

бачимо процесію – усіх персонажів балад у шаленому 

танці ряжених і до цієї процесії приєднується хлопчина із 

сопілкою. Зауважимо, що ці кадри також алюзивні і 

нагадують відомі кадри “танцю зі смертю” із “Сьомої 
печатки” І. Бергмана. 

Висновки. Екранізуючи тексти К. Ербена зі збірки 

“Букет”, режисер Ф.А. Брабець намагається максимально 

зберегти й передати всі ключові коди ліро-епічного жанру 

балади: лаконічність оповіді, глибину розкриття життя, 

напружений сюжет, гостроту змальованих ситуацій, 

нечисельну персоносферу, драматичну дію і несподівану 

(здебільшого трагічну) розв'язку. Тому й сприймаються ці 

тексти, як маленькі “концентровані трагедії”. Водночас 

кіномитець вдається до розширення основного тексту 

балади, доповнюючи кожну передісторіями; активно 
застосовуючи монтаж та кінотропи, редукує часові 

параметри, фрагменти, діалоги, зберігаючи при цьому 

основний зміст першоджерела. Хоча кожна з семи балад: 

“Букет”, “Водяник”, “Весільна сорочка”, “Полудниця”, 

“Золота прялка”, “Прокляття дочки”, “Святвечір”, постає 

як цілком завершений автономний текст, проте в загальній 
канві кінотексту сприймається, як невід'ємна частина 

авторської концепції. 
 
Nikoriak Natalia, Sazhyna Alla – The genre of ballad in 

cinematic discourse (the cinema ballad “Wild flowers (2000) by the 

Czech director F.A. Brabec). The objective of the article is to 

analyze the specifics of cinematic interpretation of the ballads from the 

collection “A Bouquet of Czech Folk Legends” (1853), written by a 

famous Czech writer and folklorist K.J. Erben, in the film by 

F.A. Brabec “Wild Flowers” (2000) within the concept of genre 

continuity. Methods of research: comparative method, method of 

intermedial and receptive analysis. Novelty of research: the issue of 

intermedially oriented genre continuity is investigated for the first time 

within the discourse of Ukrainian Literary Criticism. Conclusions. The 

cinematic text of the director F. Brabec fully preserves and conveys all 

the basic codes of the genre of literary ballad:  the preciseness of the 

narrative, the depth of disclosure of life, the severity of the situations 

described, the limited personosphere, the dramatic and unexpected 

denouement. Therefore, the above texts are perceived as short 

“concentrated tragedies”. In addition, the director broadens the main 

text of the ballads, supplementing each plot with a backstory; he 

actively applies montage and film trails, as well as reduces time 

parameters, fragments and dialogues, at the same time preserving the 

main content of the original. Particular emphasis in the research has 

been laid on the fact that each ballad, reproduced by means of 

cinematic language (“Bouquet”, “The Water-Goblin”, “The Wedding 

Shirts”, “Lady Midday”, “The Golden Spinning Wheel”, “Daughter’s 

Curse”, “Christmas Eve”), is presented as a completed independent text 

and is regarded as an indispensable part of the holistic author’s concept. 

Key words: genre continuity, ballad, cinema ballad, “Wild 

Flowers”, K.J. Erben, F.A. Brabec.  
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Оксана Тиховская. Этнопсихологическая специфика образов болезней в фольклоре Закарпатья. Целью статьи 

является анализ персонифицированных образов болезней в фольклоре украинцев Закарпатья, осмысление их 

этнопсихологической семантики. Методы исследования: аналитический, генетичний, структурно-семантический, структурно

-типологический, сравнительно-исторический, психоаналитический. Научная новизна. Образы чумы (“умиткиˮ), холеры 

(белая дама), тифа / дизентерии (“червинкиˮ) и малярии (“трясучкиˮ) впервые рассматриваются как проекции архетипа 

коллективной Тени, как метафорические воплощения страха человека перед смертью. Объектом исследования стали сказки, 

былицы и легенды Закарпатья, героями которых являются упомянутые болезни, а также фольклорно-этнографические статьи 

Ф. Потушняка (“Демоны в народном веровании. Демоны болезнейˮ, 1940) и Д. Щербаковского (“Страница с украинской 

демонологии (верования о холере)ˮ, 1924). Выводы. В легендах и былицах болезни  – это антропоморфные или зооморфные 

существа: некрасивая девушка, ребенок, собака, черная кошка. Умитка в мифологических сказаниях Закарпатья или 

однозначно осуждается как источник безжалостной смерти, или же наделяется семантикой мудрого судьи, который 

избирательно уносит жизни – умерщвляет негодяев, а хороших людей не трогает. Холера в мифологических сказаниях 

Закарпатья – это белая госпожа, которая истребляет людей и напоминает безмолвный призрак. Все персонифицированные 

образы болезней, с одной стороны, пугают человека, а с другой, могут быть преодолены им тем или иным способом.  

Ключевые слова: антропоморфные существа, былицы, этнопсихология, легенды, магические ритуалы, мифология, 

образы болезней. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У фольклорі українців зустрічаються 

персоніфіковані образи хвороб, які “розглядалися нашими 

предками як супутниці та помічниці Смерті, а страшні й 
заразні вважалися уособленням самої смерті, і ніде так 

яскраво не виявляється стихійне значення давньої богині, 

як в народних переказах і повір’ях про різні недугиˮ1. О. 

Афанасьєв, розглянувши етимологію назв хвороб і їх 

зв’язок з демонологічними уявленнями, дійшов висновку, 

що колись “хвороби зачислялися до сонму нечистих 

духівˮ2. А за спостереженням Ф. Потушняка, “хвороби в 

народних віруваннях – це завжди живі, безтілесні істоти 

духовної субстанції, які мають власну форму й 

зображення. Але найчастіше хвороба – це тільки “тетюха” 

– демонічна істота без визначеної форми й зображення 
[…]. Назва “тетюха” поширюється майже на всі існуючі 

хвороби, бо до справжнього уособлення дозріли лише 

“чума”, “червінка” (тиф і дизентерія в одному понятті) і 

“трясучка” (малярія)ˮ3. На переконання дослідника, 

найчастіше появі демонічних уявлень про “чумуˮ 

передувала справжня чума, “що панувала в Європі від 

початку ХІV ст. до другої половини ХVIII ст., і тільки 

незначною мірою холера, котра лютувала в Європі в роках 

1846–1862, 1865, 1892–1897ˮ4. Як підкреслює Г. де 

Воллан, верховинці Закарпаття в другій половині ХІХ 

століття уявляли собі “холеру 1831 року у вигляді 
дебелого і спухлого жебрака, що має на животі і на спині 

два знаки, подібні до підкови; чуму 1571 року уявляли у 

вигляді нещасного немовляти, що страшно кричить; чуму 

1586 року у вигляді худої, кровожерливої жінки; 

нещасливий 1854 рік уявлявся їм у вигляді хирлявого, 

хворого, нещасного жебракаˮ5. 

Хвороби, які спричиняли масову смерть людей, 

постають в українському фольклорі в антропоморфному 

або зооморфному вигляді. Передумовою їх появи  

Д. Щербаківський називає прагнення народної свідомості 

вмістити нові явища у  сформовані традицією рамки: 
“силкуючись з’ясувати собі це нове з’явище, народ бере зі 

своєї демонології готові старі шаблони і додає до них 

тільки деякі нові риси, але робить це з якоюсь непевністю, 

несталістю: помітна надзвичайна різноманітність поглядів 

на те, що саме являє собою ця пошесть і як від неї 

оберегтисьˮ6.  

1 Afanas`ev A. Slavyanskie kolduny i ikh svita [Slavic sorcerers and their retinue], Moskva: RIPOL klassik, 2009, P. 81 [in Russian]. 
2 Ibidem, P. 82. 
3 F. P. [Fedor Potushnyak]. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej” [Demons in the folk belief. ІІ. Demons of disease],  Russkoe 

slovo [Russian word], Uzhgorod, 1940,  № 5 (22 sentyabrya),  P. 4 [in Russian]. 
4 Ibidem, P. 4. 
5 Vollan de G. “Ugro-russkie narodny`e pesni. Ocherk by`ta ugorskikh russkikh” [Ugro-Russian folk songs. Essay on the life of Hungarian Rus-

sians], Vcheni Rosii pro Zakarpattia. Iz karpatoznavchoi spadshchyny [Russian scientists about Transcarpathia. From the Carpathian heritage], 

Uzhhorod: Uzhhorodska miska drukarnia, 2009, P. 186 [in Russian]. 
6 Shcherbakivskyi D. “Storinka z ukrainskoi demonolohii (viruvannia pro kholeru)” [Page on Ukrainian demonology (beliefs about cholera)], 

Ukraintsi: Narodni viruvannia, poviria, demonolohiia [Ukrainians: Folk beliefs, superstitions, demonology], Kyiv: Lybid, 1991, P. 543 [in Ukrainian]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Образи 

персоніфікованих хвороб частково розглянуті у працях 

О. Афанасьєва, Г. де Воллана, В. Гнатюка, Ф. Потушняка, 

Д. Щербаківського, І. Швед, В. Ятченка. Образи хвороб у 

світогляді гуцулів у розрізі етнографії охарактеризовані у 
статті В. Короля7. Народні вірування українців Східної 

Словаччини про хвороби описала Н. Вархол.  

Актуальність статті зумовлена тим, що в ній вперше 

проаналізовано етнопсихологічне підґрунтя образів хвороб 

у казках, бувальщинах та легендах Закарпаття, осмислено 

специфіку цих образів у фольклорно-етнографічних 

розвідках Ф. Потушняка (“Демони в народному віруванню. 

Демони хворобˮ, 1940) та Д. Щербаківського (“Сторінка з 

української демонології (вірування про холеру)ˮ, 1924). 

Метою статті є аналіз персоніфікованих образів 

хвороб у фольклорі українців Закарпаття, вивчення їх 
етнопсихологічного підґрунтя. Наукова новизна роботи 

полягає в тому, що образи чуми (“уміткиˮ), холери (біла 

пані), тифу/дизентерії (“червінкиˮ) та малярії (“трясучкиˮ) 

в народних віруваннях, легендах та казках Закарпаття 

вперше розглядаються як проєкції архетипу колективної 

Тіні, як метафоричні втілення страху людини перед 

смертю, породжені прагненням витіснити його у 

несвідоме.  

Виклад основного матеріалу. Чума, холера, тиф та 

малярія у фольклорних оповідях стають видимими, і їх 

походження народна уява пов’язує з потойбічним світом 
(сферою несвідомого). Ф. Потушняк вважав, що 

специфікою цієї категорії демонічних істот “є 

прив’язаність до свого об’єкта, зв’язок з яким поки що не 

розірвано, і вони є його символічним зображенням. Їх 

розвитку сприяв перш за все страх перед  невідворотним 

злом, котре забирало життя людини в ситуації сповнених 

жахом явищ […]. Вони не є зображеннями 

індивідуального характеру або ж плодом галюцинацій 

одиниць, а є продуктом спільної душі цілої етнічної  

групиˮ8. Таким чином, можемо припустити, що 

персоніфіковані образи хвороб увібрали в себе проєкцію 
колективної Тіні. І саме архетипною семантикою 

зумовлене їхнє амбівалентне значення: у легендах та 

бувальщинах Закарпаття вони або однозначно 

засуджуються як джерело безжальної смерті, або 

наділяються семантикою мудрого судді, що вибірково 

забирає життя – умертвляє негідних людей, а добрих не 

чіпає. 

На Закарпатті чуму називали ще 

“уміткою” (виміткою), “бо все, що живе, вимітала із села, 

як віникомˮ9 і “корелоюˮ (похідне від холера). Також 

“чумою міг народ вважати будь-яку епідемію”10. За 
спостереженням Ф. Потушняка, “саме слово “умітка” 

може означати або властивість чуми: “замітати за собою”, 

тобто умертвляти велику кількість людей або ж “уметати 

(висипати – О. Т.) на тіліˮ11. Умітка в народних повір’ях 

Закарпаття постає у вигляді дівчини середніх років, яка йде 

селом,  стукає у вікна деяких хат і просить впустити її 
переночувати. Вона уявлялася “простоволосою, обличчя 

бліде, худорляве, втомлене, очі криваві, дивляться сумно і 

з тугою. Одяг порваний, і через численні дірки можна 

побачити її нещасне тіло, вкрите гнійними ранами. Умітка 

стане в кутку і вмовляє впустити її нещасну, хвору 

переночувати. Той, хто пожаліє її, хто таку бідну й 

мерзенну прийме до хати, намаже її виразки сметаною чи 

маслом, заслужить від умітки помилування: вона не 

займатиме його і його родинуˮ12. 

Добре ставлення господарів до умітки є 

метафоричним переосмисленням жертвоприношення: 
люди роблять для неї добро і отримують винагороду (вона 

дарує їм життя). Якщо ж господарі хати виявляються 

непривітними, виганяють умітку, вона “притискається до 

дверей у сінях і тремтить від холоду. І від погляду умітки 

всі в хаті робляться хворими і раптово падають на землю. 

Тоді вона дико регоче та зникаєˮ13. Зауважимо, що така 

поведінка умітки зближує її з образом богині смерті, 

частково наділеної рисами трікстера (оскільки своїм 

жалісливим виглядом спочатку намагається викликати 

співчуття, прикидається жертвою, а потім своїми жертвами 

робить людей).  
Ф. Потушняк відзначив, що умітка в міфологічних 

оповідях Закарпаття постає хитрою й вигадливою 

демонічною істотою: “Як правило, умітка сідає при дорозі, 

прикидаючись немічною бабою, яка просить милостиню та 

вмовляє людей, що проїжджають повз неї, взяти її на віз і 

привезти у село. Іноді їй досить тільки дорогу показати. 

Але люди, дізнавшись про те, що в сусідньому селі є 

умітка, не так легко стануть говорити з подорожуючими, 

та ще й на дорозі, за селом. Тоді умітка вдається до нових 

хитрощів: перетворюється в гарного песика. Комусь з 

перехожих песик сподобається і він забере його в село. 
Якщо ж ніхто не піддається на хитрощі умітки, тоді буває, 

шо умітка без церемоній хапає перехожого за плечі й 

наказує нести її в селоˮ14. Подібні народні уявлення про 

холеру зафіксував Д. Щербаківський на Волині15.  

Прикладом художньої трансформації народних 

вірувань Закарпаття про умітку є легенда “Чумаˮ, записана 

Л. Дем’яном у с. Верхні Верецькі (Воловецький район). 

Тут згадується, що чума може поставати перед людиною в 

різних образах: “Чума ходила з села на село, з хати до хати 

людиною або твариною, а то якоюсь негарною дівчиною, 

або перекинеться в чорного кота чи в собакуˮ16. Чума 
наділяється функціями судді: вона не забирає життя 

7 Korol V.  “Demony khvorob u tradytsiinomu svitohliadi hutsuliv etnoistorychnoho Zakarpattia (za polovymy materialamy)” [Desease 

demons in the traditional hutsuls outlook of ethnohistorical Transcarpathia (by the field materials)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho uni-

versytetu: seriia: Istoriia [Scientific Bulletin of Uzhgorod University: series: History], Uzhhorod: Hoverla, 2020, Vyp. 1 (42), P. 368‒375 

[in Ukrainian]. 
8 F. P. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej”, Russkoe slovo [Russian word], Uzhgorod, 1940,  № 7 (29 sentyabrya),   

P. 3 [in Russian]. 
9 Lehendy Karpat [Legends of the Carpathians], uporiad., zahalna redaktsiia ta pidhotovka tekstiv H. Ihnatovycha, pisliaslovo P. Lintura, 

Uzhhorod: Karpaty, 1968, P. 260 [in Ukrainian]. 
10 F. P.  “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej”, Russkoe slovo [Russian word], Uzhgorod, 1940,  № 5 (22 sentyabrya),  

P. 4 [in Russian]. 
11 Ibidem, P. 4. 
12 F. P. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej” [Demons in the folk belief. ІІ. Demons of disease], Russkoe slovo 

[Russian word], Uzhgorod, 1940,  № 6 (25 sentyabrya),  P. 3 [in Russian]. 
13 Ibidem, P. 3. 
14 Ibidem, P. 3. 
15 Shcherbakivskyi D. Storinka z ukrainskoi demonolohii…, op. cit., P. 541–542. 
16 Lehendy Karpat…, op. cit., P. 260. 
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добрих людей, а злих, жадібних, жорстоких умертвляє при 

зустрічі. Бідна жінка пошкодувала чуму-дівчину і 

пригостила їжею – виявила доброту і співчуття до 

ближнього, і як наслідок – залишилася живою. А багачці, 

яка ховалася від чуми в димарі, не вдалося уникнути 
смерті.  

Перед чоловічими персонажами чума постає в образі 

чорної кішки. Багач зневажливо відштовхнув кішку “і на 

дорозі впав неживийˮ17. А бідний чоловік “взяв кішку-

чуму на руки, погладив, пригорнув до себе й приніс 

додомуˮ18, потім сказав жінці нагодувати тварину 

молоком. Кішка-чума винагородила бідного чоловіка за 

його доброту – не забрала його життя, а скупу багачку, що 

не хотіла без грошей дати молока сусідці, умертвила. Як 

бачимо, жорстокість чуми в цій легенді вмотивована 

морально-етичними критеріями: тих, що не проходять 
випробування на людяність, вона вбиває, іншим не завдає 

шкоди. На нашу думку, такий розвиток подій у легенді 

відображає уявлення українців Закарпаття про вибіркове 

ставлення чуми до людей, про справедливість присуду 

долі, про можливість уникнення  смерті від страшної 

хвороби за умови доброчинного життя.  

У легенді “Гробки в селі Буковецьˮ19, записаній 

М. Парлагом від В. Головка у с. Буковець на Воловеччині 

1932 року, теж чітко вмотивовується вибіркове ставлення 

чуми (умітки) до людей: “В якій хаті прийняли умітку 

ласкаво, не виганяли, то там вона нікому нічого не 
шкодила. Але в яку хату її не пускали чи виганяли, там усі 

люди за кілька днів помирали”20. Зовнішність 

персоніфікованої хвороби окреслена так само, як і в 

легенді “Чумаˮ: “Умітка не мала весь час однакову подобу. 

Вона з’являлась то в подобі дитини, то кішки або іншої 

тварини й ходила з хати в хатуˮ21. Але на відміну від 

легенди, записаної Л. Дем’яном, тут люди прагнуть 

позбутися умітки, перемогти її магічним способом. Після 

того, як винищила всіх жителів села Перехресного, селяни 

з Буковця звернулись до ворожбита, і той сказав їм, “що не 

пустити умітку в село можна, але тоді, як у селі є двоє 
хлопчиків-близнюків і два бички-близнюки. Коли такі 

хлопці й бички є, то треба з одного дерева зробити плуга і 

в нього запрягти тих бичків. А тоді хай хлопці-близнюки 

цими бичками й плугом оборють борозною навколо цілого 

села. В селі Буковець знайшлися хлопці-близнюки й бички

-близнюки. Зробили і плугаˮ22. Хлопці виорали навколо 

села Буковець борозну – магічний кордон, який умітка 

здолати не могла “й почала страшним голосом ревтиˮ23. 

Деякі селяни не повірили в можливість магічного захисту 

й покинули село, пішли в поле. Там їх знайшла умітка й 

умертвила, інші зберегли собі життя завдяки окресленій 
магічній межі. 

Вважаємо, що у цій легенді метафорично 

переосмислені народні вірування про захист від чуми, які 

зафіксовав Ф. Потушняк 1940 року: “Умітці переступати 

самовільно межу між двома селами заборонено. Хтось 

повинен перенести її через межу, і тільки тоді їй дозволено 

вступити в селоˮ24. Якщо ж межа прокладалася навмисно, 

створювалося магічне коло, тоді тим більше умітка не 

могла його здолати.  
Зауважимо, що на Закарпатті передумовою вдалих 

магічних актів (і, зокрема, спрямованих на подолання 

умітки) вважалася оголеність виконавця ритуалу: “Колись 

обкружковування застосувалося в формі оборювання 

проти умітки, при чому використовувалися, наприклад, 

бички-близнюки (звідси за переказами, і походить назва 

села Бичків), а за плуг держала ставала гола жінка, а 

поганяли голі дівчата або вдови, чи інші комбінації. Що це 

не вигадки, свідчать побічні явища в інших місцях з 

точними записами очевидців або архівними документами 

доведені факти. І нині при спалахах епідемії селяни 
радяться про оборювання за подібних допровідних актів 

(хоч ця практика вже настільки ослабла, що до подібного 

виконання рідко дійдеˮ25. Отже, за допомогою плуга чи 

інших предметів робилися символічні межа, рів чи смуга у 

формі кола, котрі мали стати бар’єром, утворити 

невидимий символічний тин, що мав перешкодити впливу 

демонічних істот, хвороб. Створити такий метафоричний 

кордон, згідно з народними віруваннями, могли саме 

жінки, оскільки вони вважалася ближчими до потойбіччя 

через здатність до народження. (Водночас одноосібне 

ворожіння з обходом хати без одягу зустрічалося частіше. 
Зокрема, коли людина хотіла щось забути, тричі обходила 

хату голою).  

Як відзначає Д. Щербаківський, “чарівні кола в різних 

формах: обведення, обходу, оббігання, оборювання – дуже 

розповсюджені по Україніˮ26. У народному оповіданні про 

події 1818–1891рр., записаному В. Ляскоронським у м. 

Пирятині від очевидця обряду, дев’яностолітнього 

Г. Пушкова, ідеться про оборювання села голими жінками 

з метою захисту від холери: “Якось літом, коли в с. 

Костянтинівці була пошість, пізно вечором зібрались 

жінки в одно місце, поскидали з себе одежу, голими 
впряглися в рало і почали оборювати село. Їх вів чоловік, а 

самі вони провадили борозну замість волів. Решта жінок, 

що не були впряжені в рало, озброїлися нагостреними 

косами і під час цього оборювання мали убивати всяку 

живу істоту, яка здибається по дорозі: коня, корову, овечку 

і навіть чоловіка, тому що думали, що пошесть, щоби 

втікти, може перекинутись у живу істотуˮ27.  

Відсутність одягу на виконавцеві була умовою 

вдалого здійснення багатьох  магічних актів. Зокрема, 

цьому феномену присвячена фольклорно-етнографічна 

розвідка Ф. Потушняка “Нагота при ворожінню”. Учений 
так пояснює психологічне підгрунтя оголеності під час 

ритуалів: “Так само, як під час маґічного акту потрібні 

тиша, відповідний час і місце, так потребується і нагота, 

тобто відсторонення одежі, яка перешкоджає маґічному 

17 Ibidem, P. 261. 
18 Ibidem, P. 261. 
19 Lehendy Karpat…, op. cit., P. 262–263. 
20 Ibidem, P. 261. 
21 Ibidem, P. 261. 
22 Ibidem, P. 261. 
23 Ibidem, P. 261. 
24 F. P. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej” [Demons in the folk belief. ІІ. Demons of disease], Russkoe slovo 

[Russian word], Uzhgorod, 1940,  № 6 (25 sentyabrya),  P. 3 [in Russian]. 
25 Potushniak F. Nahota pry vorozhinniu [Nudity in fortunetelling], Lyteraturna nedilia [Literary Sunday], Unhvar, 1942, Rochnyk II, Ch. 

4, P. 114 [in Ukrainian]. 
26 Shcherbakivskyi D. Storinka z ukrainskoi demonolohii…, op. cit., P. 552. 
27 Ibidem, P. 552. 
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актові як частина світу реального, буденного – 

перешкоджає з’єднанню з основними силами природи, які 

тут викликаються до чинності”28. Відтак, позбуваючись 

одягу, людина метафорично ставала частиною природи й 

нібито могла здійснювати вплив на навколишній світ, 
використовуючи приховані енергії. З іншого боку, одяг 

з’являвся внаслідок процесів ткацтва, прядіння, шиття, 

вишивання, а кожен з цих процесів виконував символічну 

функцію оберегів від сил зла та потойбіччя (магія прядіння 

та ткацтва, магія вузла, орнаменти вишивок – хрести, 

сварги, світове дерево тощо), відповідно нібито створював 

бар’єр, що заважав магічним актам. Ф. Потушняк 

наголошував, що “одежа перешкоджає ворожінню чи 

ритуальному виступу, а саме оголення – це лише усунення 

хрещатості і вузлів”29.  

Коли господар хотів уберегти посіви пшениці та 
конопель від птахів (переважно – від горобців), він 

повинен був опівночі виконати певний магічний акт – 

зробити захисне магічне коло з терну: “Особа, “котра на 

тому розуміється”, іде вночі на місце і в саму північ вповні 

гола за відповідних заклинань обтягує довкола сіяня “до 

тричі” різну тернину. Терен коле. Нечисті духи не йдуть 

там, де він є […]. Тут має він значення затернення дороги, 

а тим – обмеження доступу”30. Як бачимо, українці 

Закарпаття вірили, що магічне коло надійно захищає і від 

персоніфікованих хвороб, і від демонів, і від птахів/тварин, 

які могли завдати шкоди господарству. 
У фольклорі Закарпаття хвороби могли 

об’єктивуватися в образах тварин. Зокрема, у легенді 

“Болячка”31, надрукованій 1930 року в журналі “Наш 

родний край”, хвороба не має імені (названа описово: від 

неї “люди вмирали, як паде лист восени”32) і постає в 

образі ловчого пса, який наділений здатністю розмовляти. 

Селянин Юра повернувся у свою хату, щоб спекти хліб (бо 

в хащах не можна було цього зробити), і принагідно 

врятував ловчого пса від нападу сільських собак, 

перев’язав йому рани й дав їсти. І коли чоловік хотів 

повертатися зі спеченим хлібом до лісу, пес раптом 
заговорив до нього: ““Нікуди не йди! Знай, що тоту 

болячку я ширив між людьми. Але, що ти мене так 

пожалував, погодував і обвив, тепер лишу цей край. 

Можете спокійно вернутись у ваші хати, нікому нічого не 

станеться!” І великий пес зник”33.  

Подібну українську легенду в селі Якуб’яни (Східна 

Словаччина) записала Н. Вархол, однак там жінка, а не 

чоловік доброзичливо ставиться до пса, що є уособленням 

холери. Одна вдовиця, “зійшовши з гірських лісів, де 

селяни повтікали від пошесті, повернулась у свою хату й 

почала готовити тісто на хліб. При появі чужого пса-
холери (“лем шя му очі світили”) жінка, відірвавши 

шматок з тіста, що кисло в кориті, спеціально його випекла 

для цього собаки, після чого він заговорив людським 

голосом”34. Пес сказав жінці, що оскільки вона 

доброзичливо до нього поставилася, люди можуть 

повертатися до своїх домівок, бо пошесті більше не буде.  

Хвороба в образі собаки в цих легендах має 

семантику смерті, провідника між світами і судді, здатного 

справедливо оцінити людську доброту й благородство. 

Такі сюжети, очевидно, постали внаслідок прагнення 
людини зменшити страх перед мором і пошестю, від яких 

лікарства не було. Ліки заміщуються в уявленні українців 

вірою в можливість уникнення хвороби для тих, хто має 

добре серце. Метафорично в легендах утверджувалася ідея 

формування особистості, здатної на співчуття до тварин і 

любов до ближнього (навіть чужинця, хворого, страшного, 

небезпечного). Відтак подолання страху перед хворобою 

трансформується в легендах у вияв позитивних емоцій у 

ставленні до негарної, обдертої дівчини-чуми або собаки-

болячки. 

Мотив допомоги людиною тварині й натомість 
отримання від неї винагороди характерний для жанру 

чарівної казки – там на тварину-помічника (яка завжди 

вступає в діалог з людиною) проєктується архетип 

позитивної Тіні35. А в легенді “Болячка” собака 

(персоніфікований образ хвороби) є семантично ближчим 

до казкового образу Смерті (сюжети “Кума-смерть”, 

“Рицар і смерть”). Відмінність між ними полягає в тому, 

що ловчий пес (хвороба) не приходить за героєм повторно, 

у нього є лише одна спроба позбавити людину життя. 

Метафорично персоніфіковану хворобу (холеру, чуму, 

трясучку, болячку) можна інтерпретувати як знаряддя 
Смерті.  

У легенді “Болячка” описується час, коли люди 

покидали села й оселялися в лісах, щоб не померти від 

невідомої пошесті. Інформацію про подібний спосіб втечі 

від холери зафіксувала Н. Вархол від українців Східної 

Словаччини: “Мешканці села Цигелка на Бардіївщині 

ізолювалися від епідемії холери таким способом, що 

відійшли жити в навколишній ліс”36. Тож, можливо, під 

“болячкою”, описаною в закарпатській легенді, слід 

розуміти саме холеру. 

Згідно із записами Ф. Потушняка, умітку не завжди 
можна побачити: “Півдня вона ходить видимою, а півдня – 

невидимою. Вночі умітка ходить по селу і виє, 

пародіюючи похоронні голосіння. Жах охоплює всіх. 

Матері закутують дітей, надійно замикають двері, гасять 

світло і закривають вікна простирадлами”37. Полотно 

виконує тут функцію захисного бар’єру, який не здатна 

здолати персоніфікована хвороба. Також, прагнучи 

захиститись від умітки, селяни на Закарпатті заповнювали 

“віконні отвори терням або лягали на землю і накривалися 

білими простирадлами. Умітка думає, що зайшла в 

покинуту хату або ж в дім, де всі померли. З цією ж метою 
на межах сіл (границях) розвішували червоні хустки та 

палили вогнища. Побачивши червоний колір –  символ 

смерті – умітка […] гадатиме, що у цьому селі вона вже 

була. Де пожежі, туди умітка теж не піде”38. 

“Червінка” уявлялася жителям Закарпаття як суха, 

28 Potushniak F. Nahota pry vorozhinniu…, op. cit., P. 115. 
29 Ibidem, P. 114. 
30 Ibidem, P. 114. 
31 Lehendy Karpat…, op. cit., P. 259–260.   
32 Ibidem, P. 259. 
33 Ibidem, P. 260. 
34 Varkhol N. Narodna demonolohiia ukraintsiv Slovachchyny [Folk demonology of Ukrainians in Slovakia], Svydnyk, 2017, P. 90  

[in Ukrainian]. 
35 Tykhovska O. Ukrainska narodna charivna kazka: psykhoanalitychnyi aspekt [Ukrainian folk fairy tale: psychoanalytic aspect], Mon-

ohrafiia, Uzhhorod: Hrazhda, 2011, P. 62–63 [in Ukrainian]. 
36 Varkhol N. Narodna demonolohiia ukraintsiv Slovachchyny…, op. cit., P. 86. 
37 F. P. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej” [Demons in the folk belief. ІІ. Demons of disease], Russkoe slovo [Russian word], 

Uzhgorod, 1940,  № 6 (25 sentyabrya),  P. 3 [in Russian]. 
38 Ibidem, P. 3. 
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висока, худорлява жінка в червоній сукні. Коли “вона йде 

по вершечках трав, вони не згинаються під її вагою, бо 

вона неймовірно легка. Невидимою проходить через село, і 

в будинках, в які вона заглядає, неодмінно хтось захворіє 

на “червінку””39. Відтак ця міфологічна істота асоціюється 
з хворобою (яскравим симптомом якої було почервоніння 

шкіри) та з червоним кольором, котрий язичники вважали 

кольором смерті, тому сама назва “червінка” та червона 

сукня метафорично ілюструють уявлення про її зв’язок з 

потойбіччям та смертю. Щоб обдурити червінку, “люди 

ставлять на вікно шматочки цегли, вона тоді думає, що в 

цьому домі уже є хворий і більше туди не заглядає”40.  

Народна свідомість акцентує на реакції червінки на 

червоний колір, котрий сприймається нею, як 

ідентифікатор належності об’єкта до її простору. Зв’язок з 

червоним кольором уподібнює образи червінки і холери. 
Зокрема, Н. Вархол відзначила, що українці Вишнього 

Верлиха (Східна Словаччина) уявляли холеру худорлявою 

жінкою “з червоною шапкою на голові, котра летіла на 

білому коні попід Яцкову гору. Холеру в зооморфному 

вигляді – червоного пса, собаки згадують у селі Вишня 

Полянка Бардіївського округу. Слід зауважити, що 

червоний колір, особливо червона шапка – це ознака 

демона. Мешканці хати, яку персоніфікована холера 

позначала людською кров’ю, гинули”41. 

 Народна уява наділила червінку, подібно до мавки й 

русалки, страхом перед запахом часнику: “часник лякає 
її”42. Очевидно, про червінку згадується і в легенді “Село 

Страбичове», записаній П. Лінтуром від В. Короловича у с. 

Страбичове (Мукачівський район). Тут розповідається про 

бабу-знахарку Лукачку, яка “радила людям проти болячки 

їсти много часнику. І справді, як люди почали часником 

лікуватися, пошесть помало вщухла”43. Ще одним 

способом порятунку від хвороби в цій легенді є покидання 

людьми домівок і переселення в інше місце: “Треба 

глядати нове місце, иншак тут усі погинеме! Болячка знову 

повернеся”44.  

Холера у фольклорі Закарпаття постає в образі “білої 
пані”. У легенді “Село Страбичове”, записаній П. Лінтуром 

від В. Короловича в селі Страбичово Мукачівського р-ну, 

згадується уявлення про холеру як жінку, одягнену в усе 

біле: “Коли люди сходилися на комашню, то тут ішла 

бесіда за “білу панію”. Так називали холеру, бо така чутка 

ся розійшла, що холера ходить у вигляді жінки, одіта від 

ніг до голови в біле плаття. Та “біла панія” ходила по 

ночах од хижі до хижі й доста їй зиркнути у вікно – нарано 

в тій хижі всі лежать мертві… Деякі люди під божбу, під 

присягу твердили, що вони виділи “білу панію” своїми 

власними очима”45. У цій легенді “біла панія” безмовно 
винищує людей, їй не належить жодна репліка, вона 

нагадує привид, один зовнішній вигляд якого віщує 

смерть. Водночас тут окреслюється можливість перемоги 

людини над холерою (“білою панею”) за умови відсутності 

страху перед нею. Герой легенди, Іван Ковбин, у котрого 

холера забрала жінку й дітей, прагне зустрічі з “білою 
панею”, і є переконаним у тому, що зможе помститися за 

смерть рідних: “Ой, лем кедь бих раз утямив тоту білу 

панію, я би-х їй дав духу!”46. Бажання чоловіка втілюється 

в життя: вночі біля дверей чужої хати він побачив “високу 

худу жінку в білому платтю від ніг до голови. Закричав 

таким страшним голосом, що аж люди повибігали з хат, а 

сам скочив до городини, виламав кола – й за панією! А 

тота стояла, стояла, а як увиділа, що се не фіглі – під себе 

ноги! Зачала тікати на поле. Ковбин за нею. Бігли, бігли аж 

до болота, до провалля, де люди й худоба топилися. В се 

болотище нагнав Ковбин холеру, “білу панію””47. І саме 
після цього випадку, згідно з легендою, люди у Страбичові 

перестали помирати від холери. Відтак метафорично 

утверджується здатність людини перебороти страшну 

хворобу (епідемію) за умови відсутності страху перед нею. 

У фольклорі українців Східної Словаччини, як 

свідчать записи Н. Вархол, холера найчастіше поставала у 

вигляді жінки (іноді двох сестер чи трьох бабів), теж була 

одягнена в біле, подерте лахміття, наказувала зустрічному 

нести її в сусіднє село, і там починалася пошесть. Холера 

постає в демонологічних оповідях “також у зооморфному 

вигляді: як коза, козеня, песик чи навіть гуска, яка 
умертвляла людей за те, що не здоровкалися Дай, боже, 

здоров’я! після того, коли хто-небудь в хаті чхнув. Іноді 

холера, нібито, з’являлася, сидячи верхом на коні, бо 

захворювання тіла було раптовим, проте лікування – 

процес довготривалий, що відображено в народному 

прислів’ї: Хвороба на коню приходить, а пішо одходить”48. 

У віруваннях словаків епідемія холери асоціювалася з 

кількома антопоморфними образами Смерті, які ходять 

разом, і їх “зазвичай три”49.  

 Ще одна іпостась смерті спроєктувалася в міфології 

Закарпаття на образ “трясучки” (малярії), яка в народній 
уяві поставала “у вигляді білої прозорої жінки з дуже 

довгими руками”50, котра живе під болотами. (Одягненими 

в білі сорочки уявлялися й відьми). У народних віруваннях 

“трясучка”, як і відьма, пов’язана зі стихією води, але не 

чистою, а брудною, гнилою (що символізує хворобу й у 

міфології, і в сновидіннях). Існувало вірування, що 

перебування біля боліт є небезпечним: “Тих, хто живе 

недалеко від боліт або того, хто заснув біля болота, 

трясучка хапає і трясе своїми довгими руками”51. Подолати 

“трясучку”, згідно з народними уявленнями Закарпаття, 

можна було за допомогою певних замовлянь та через 
споживання напою, виготовленого на основі спирту, 

39 F. P. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej” [Demons in the folk belief. ІІ. Demons of disease], Russkoe slovo [Russian word], 

Uzhgorod, 1940, N 7 (29 sentyabrya),  P. 3 [in Russian]. 
40 Ibidem, P.  3. 
41 Varkhol N. Narodna demonolohiia ukraintsiv Slovachchyny…, op. cit., P. 88. 
42 F. P. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej” [Demons in the folk belief. ІІ. Demons of disease], Russkoe slovo [Russian word], 

Uzhgorod, 1940, N 7 (29 sentyabrya),  P. 3 [in Russian]. 
43 Lehendy Karpat…, op. cit., P. 146. 
44 Ibidem, P. 146. 
45 Ibidem, P. 148. 
46 Ibidem, P. 149. 
47 Ibidem, P. 150. 
48 Varkhol N. Narodna demonolohiia ukraintsiv Slovachchyny…, op. cit., P. 88. 
49 Shved I. “Personazhi slovatskoi narodnoi demonolohii: “zhinochi” antropomorfni istoty” [Characters of Slovak national demonology: 

"female" anthropomorphic creatures], Mifolohiia i folklore [Mythology and folklore], 2010, N 3–4 (7), P. 57 [in Ukrainian]. 
50 F. P. “Demony v narodnom vyerovanii. II. Demony boleznej” [Demons in the folk belief. ІІ. Demons of disease], Russkoe slovo 

[Russian word],  Uzhgorod, 1940, N 7 (29 sentyabrya), P. 3 [in Russian]. 
51 Ibidem, P. 3. 
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настояного на жабі. Ф. Потушняк спостеріг, що образ цієї 

істоти є множинним, і якщо “червінка  тільки одна, 

трясучок може бути декілька”52. Можливо, це зумовлено 

розмаїттям причин, які могли спровокувати хворобу, й 

кожна з них отримувала інший образ.  
Висновки. Отже, персоніфіковані образи таких 

хвороб у фольклорі українців Закарпаття увібрали в себе 

проєкцію архетипу колективної Тіні – зла, що загрожує не 

одній людині, а цілому суспільству. Персоніфікація хвороб 

у фольклорі сприяла зменшенню страху людства перед 

загрозою масових смертей під час епідемій, подолати які їм 

було не під силу. Хвороби в легендах та бувальщинах 

постають в антропоморфному або зооморфному вигляді: 

набувають вигляду негарної дівчини, дитини, собаки, 

чорної кішки. Умітка в міфологічних оповідях Закарпаття 

або однозначно засуджується як джерело безжальної 
смерті, або ж наділяється семантикою мудрого судді, що 

вибірково забирає життя – умертвляє негідних людей, а 

добрих не чіпає. Доброзичливе ставлення господарів до 

умітки є метафоричним переосмисленням 

жертвоприношення: люди допомагають їй, і вона не 

позбавляє їх життя (легенди “Чума”, “Болячка”, “Гробки в 

селі Буковець”). Умітка в легендах боїться магічної межі, 

яку навколо села прокладали оголені жінки, поганяючи 

запряжених у плуг бичків-близнюків (“Гробки в селі 

Буковець”). У деяких легендах хвороба (чума, холера) 

постає в образі собаки, який потребує допомоги й здатен 
справедливо оцінити людську доброту й благородство. 

Метафорично в таких легендах утверджується ідея 

формування особистості, здатної на співчуття до тварин і 

незнайомих, чужих людей. Відповідно подолання страху 

перед хворобою трансформується в легендах у вияв 

позитивних емоцій у ставленні до негарної, обдертої 

дівчини-чуми або собаки-болячки.  

Холера в міфологічних оповідях Закарпаття постає 

білою панею, яка винищує людей і нагадує безмовний 

привид. Вона не проявляє доброго ставлення ні до кого та 

асоціюється з демоном, що несе смерть, і вблагати її 
неможливо. Однак у легендах утверджується думка про 

можливість подолання “білої пані”, якщо позбутися страху 

перед нею. Перемогу над холерою отримує людина, що не 

боїться її (“Село Страбичове”). Білим кольором маркована 

також “трясучка”: вона уявлялася білою прозорою жінкою 

з дуже довгими руками, місцем перебування якої є болота. 

“Червінка” асоціювалася з червоним кольором, її уявляли 

високою, худорлявою жінкою в червоній сукні, що ходить 

по вершечках трав, і вони не згинаються під її вагою, а її 

погляд спричиняє хворобу. Належність “червінки” до 

локусу смерті окреслюється і кольором її одягу, і 
невидимістю. І “трясучка”, і “червінка” сприймаються як 

такі, що можуть бути подолані або обдурені людиною. 

Зцілення від “трясучки” пов’язувалося із вживанням 

алкогольного напою, а уникнення зустрічі з “червінкою” 

уявлялося можливим через викладання шматочків цегли на 

вікні: червоний колір сприймається нею як ідентифікатор 

належності об’єкта до її простору. 

Таким чином, усі персоніфіковані образи хвороб, з 

одного боку, лякають людину, а з іншого, можуть бути 

подолані нею тим чи іншим способом. Народна свідомість 

утверджує значущість знань та морально-етичних ідеалів, 
завдяки яким людина здатна уникнути передчасного 

помирання й метафорично долає смерть. 

 
 

 

Oksana Tykhovska. Ethno-psychological specifics of diseases 

images in the folklore of Transcarpathia. The aim of the article is to 

analyze the personified images of diseases in the folklore of Ukrainians 

in Transcarpathia, to comprehend their ethno-psychological basis. The 

specificity of the topic determines the complex approach to the 

application of research methods, including analytical, genetic, 

structural-semantic, structural-typological, comparative-historical, 

psychoanalytic. Scientific novelty. Images of plague ("umitka"), cholera 

(white lady), typhus/dysentery ("rubella"), and malaria ("shake") were 

seen for the first time as projections of the archetype of the collective 

Shadow, as metaphorical incarnations of human fear of death, generated 

by the desire to displace it into the unconscious. The object of the study 

became fairy tales, stories and legends of Transcarpathia, the heroes of 

which are the mentioned diseases, as well as folklore and ethnographic 

research of Fedir Potushnyak ("Demons in folk belief. Demons of 

diseases", 1940) and D. Shcherbakovsky (Page on Ukrainian 

demonology (beliefs about cholera)", 1924). Conclusions. In legends 

and stories, diseases appear in the anthropomorphic or zoomorphic 

form: they take the form of an ugly girl, child, dog, black cat. Umitka in 

the mythological stories of Transcarpathia is either unambiguously 

condemned as a source of ruthless death, or endowed with the semantics 

of a wise judge who selectively takes away life – kills unworthy people 

and does not touch the good one. The friendly attitude of the owners to 

the umitka is a metaphorical rethinking of the sacrifice: people help her 

and she does not take their lives (legends "Plague", "Sick", "Graves in 

the village of Bukovets"). In legends "Umitka" is afraid of the magical 

border, which was laid around the village by naked women, driving twin 

bulls pulled into a plow ("Graves in the village of Bukovets"). In some 

legends the disease (plague, cholera) appears in the form of a dog that 

needs help and is able to assess human kindness and nobility fairly. 

Metaphorically such legends affirm the idea of forming a personality 

who can feel sympathy for animals and love to a neighbor (even to a 

stranger, sick, scary, dangerous). Accordingly, in legends, overcoming 

the fear of the disease is transformed into positive emotions in attitude 

towards an ugly, shabby girl-plague or dog-sore. In the mythological 

stories of Transcarpathia cholera appears as a white lady who kills 

people and resembles a speechless ghost. She does not show a good 

attitude towards anyone and is associated with a demon that carries 

death, and it is impossible to entreat her. However, legends confirm the 

idea of the possibility of overcoming the "white lady", if you get rid of 

the fear of her ("Village Strabychove"). All personified images of 

diseases, on the one hand, frighten a person, and on the other hand, can 

be overcome in one way or another. People's consciousness affirms the 

importance of knowledge and moral and ethical ideals, thanks to which 

a person is able to avoid premature death and metaphorically overcome 

death. 

Key words: anthropomorphic creatures, old stories, ethno-

psychology, legends, magical rituals, mythology, images of diseases. 
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focused on the concept of post-literature which 

places literature in the wider context that 

involves the cultural, historical, sociological 

and economical aspects and emphasizes the 

connection between all these fields in a world 
that “cannot be understood and traced in a 

static, closed vision, but in the light of constant 

changes, that propose to submit action model, 

that allow the reorientation of perception for the 

purposes of the intercultural phenomena”1. 

The most recent novel signed by Carmen 

Dărăbuș consists of a collection of case studies 

on Romanian authors Anonimul din Sebeș, Gala 

Galaction, Mihail Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 

Liviu Rebreanu, Geo Bogza, Marin Preda, 

Augustin Buzura, Petru Cârdu, Doina Ruști, but 
also Serbian authors; Milorad Pavic, Miloa 

Crnjanski, Croatian authors; Miroslav Krleza, 

Russian authors; Mihail Solohov, French 

authors; Montesquieu, British author; John 

Galsworthy, and two studies about Jewish 

identity; Nicolae Stainhardt and Aharon 

Appelfeld. The book also contains studies on 

Romanian feminism in international context and 

aspects regarding the Ukranian community at 

the border. 

The great variety, value and novelty of the 
themes the author addresses in her writing, the 

seriousness and competence with which she 

deals with the subjects she proposes should 

definitely be noticed. The collection of study 

cases covers a variety of topics, each being 

carefully chosen, in order to exemplify 

particular features of literature that are of 

interest nowadays to a wide range of possible 

readers. Topics like feminism, religion, identity, 

ethnicity, heterotopia, utopia, dystopia are 

masterfully blended together in a book that may 
be considered a must for all those interested in 

literary criticism up to date.  

1 Carmen Dărăbuș, Literature, Ethnic Groups and Historical-Cultural Context, Case Studies, Chișinău, LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2021, 222 р. 
2 Ibidem, P. 3. 

Carmen Dărăbuș, a comparative literature critic who has left 

her mark on the Romanian cultural and academic life and also inter-

nationally through a large number of published works, brings to the 

reader‟s attention a new book, Literature, Ethnic Groups and Histori-

cal-Cultural Context, Case Studies  
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At the beginning of the book the reader is introduced to 

the concept of Comparative Literature worldwide, then the 

focus narrows down, as the zoom of a lens camera, on the 

beginning of studying it in Romania and continues with the 

analysis of the annual journal „Acta Iassyensia 
Comparationis‟, a representative publication for the 

Romanian Comparative Literature studies. “At its modern 

beginnings, the Romanian approaches adopted in the 

comparative literature were situated at the junction between 

positivism, promoted by the French Comparatist school with 

the Scientism promoted by the American Comparativism”2  

Directly connected with the study of Comparative 

Literature, the translations are dealt with in the next study 

“Translations and World Literature”, the author 

emphasizing the role the translations have when it comes to 

comparing literary texts from different languages, as 
“translations from a foreign language  into a maternal one 

constitute the main material of translators and comparatists who 

should have access to good quality texts”3. The translations 

sections of the Acta Iassyensia Comparativism, 2003, are 

analysed in detail, and a well-documented opinion on the role 

of translations is given.  

In the study “Normative Multiculturalism”, the writer 

deals with the concept of multiculturalism, starting with the 19th 

century Europe and the impulse of coagulating or exacerbating 

the idea of nation, based on ethnic factor. The concept of 

multiculturalism was developed in the late modernity, triggered 
by the crisis brought by the war which involved even the 

extermination of some ethnic groups. Carmen Dărăbuș 

develops the subject of identity in such a context and also in the 

context of cultural worlds where the “preservation of identity is 

at first achieved spontaneously out of the wish of the member 

of the community to assume a certain identity”4. 

The literature of the diaspora and its development 

beginning with the 19th century and the communities in 

Hungary, Ukraine and the Serbian Banat is addressed in the 

study “Between Cultural Worlds”. The author studies the 

literary phenomenon in diaspora and emphasizes different 
aspects of diaspora social groups, who, according to the author, 

relate to their ethnic group as well as to the official culture of 

the country they live in, their home country and also the world 

culture. The author is given insight in the writings of Petru 

Cârdu who “successfully gathered around him the creative 

spirit of the Romanian Diaspora in Serbia, helping Diaspora to 

reach a new level of self-awareness”5. As well as the literature 

of diaspora, the relationships among different ethnic groups, 

Romanian, Hungarian, Ukranian and even Jews, from a village 

in Maramures, close to the border, are examined in the study 

Social Interaction at the Border. According to the writer, 
“Generally, ethnic minorities do not keep a constant connection 

with the native cultural area from which they claim to be, due 

to historical and political reasons or because of distance, better 

preserving the traditional elments that shape their identity[…]at 

a certain moment it is difficult to separate what is 

contamination due to coexistence with other ethnicities and 

what is originally for a specific ethnic group.”6 The issue of 

identity is further developed in the study The Construction of 

Identity through Languages which focuses on the life 

experience connected to the language experience of Aharop 

Appelfeld who was born in Cernăuți, imprisoned in a 

concentration camp in Transnistria, due to his Jew ethnic 

origin, his journey to Ukraine, Italy and finally Israel. 
According to Carmen Dărăbuș, The Story of a Life , which 

follows the author‟s journey, is in fact the story of developing 

an identity through contact with various cultures form Balkans, 

the West and Israel. In Identity in the Balkans the author‟s 

opinion regarding the identity construction in this geographical 

area implies that “it is with great difficulty that one can 

establish who the invading barbarians and who the civilized 

natives are, because roles have reversed along centuries, a 

certain crystallized spiritual profile surfacing, yet displaying 

innumerable deep layers, unexpected in the convulsions of 

history”7. 
As she has already done in her previous works, Carmen 

Dărăbuș, provides the reader with an insightful analysis of the 

female character from different points of view, in both literature 

and society in different periods of time. The study Romanian 

Feminism – Past and Present gives a brief but encompassing 

account on feminism movements both worldwide, as well as its 

echoes in Romania. The author takes the reader on a journey 

through the history of feminism from Middle Ages, to the 21st 

century, highlighting the main points, such as equality in rights 

promoted by Olymie de Gauges and her Declaration of the 

Rights of Woman and of the Female Citizen, then the 
Declaration of Sentiment drafted by the feminist militants in the 

USA. A comparison is made with the Romanian trends 

regarding feminism during the same time periods and the 

author masterfully highlights the most important moments of 

the feminist movement in Romania, as well as the leaders of 

feminist militants in our country. The readers are given a brief 

account of the movement‟s evolution in time from the Middle 

Ages to the present day. 

The female character in literature is brought to attention in 

the study Revolution and Female, where Quietly Flows the 

Don, by Mihail Solohov is analysed. As Carmen Dărăbuș says, 
“the role of female characters in literature is as old as literature 

itself. Part of the androgyny, maternal female, erotic, child, 

teenager, woman in many situations, the female character is 

commonly the most important ingredient of a dramatized epic 

tale”8. On the background of the Russian revolution Ilinshna 

represents the condition of woman in rural Russia in the 19th 

century, while the fatal woman Axinia is trying to overcome 

her condition, and to widen her horizons regarding the female‟s 

life. Victorian Era and the Female Character, introduces us to 

the condition of women in Victorian age through Galsworthy‟s 

trilogy Fortsyte Saga. We are also given the perspective of 
women in the context of migration in the study Women in 

migration, where the author sees migration in terms of identity 

and the way women deal with exile and its consequences, 

through Crnjanski‟s literary works, The Migrations and A 

Novel about London. According to Carmen Dărăbuș “If male 

characters are the ones who organize narrative networks, in 

literature as well as in real life, female characters take over, as a 

box of resonance, these socio-historical twists and turns 

3 Ibidem, P. 23. 
4 Ibidem, P. 58. 
5 Ibidem, P. 66. 
6 Ibidem, P. 109. 
7 Ibidem, P. 185. 
8 Ibidem, P. 198. 
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 transposed on a personal level”9. 

The concept of alterity as well as identity is uncovered  by 

the writer, through the historical novels of Mihail Sadoveanu 

compared to Montesquieu‟s Persian Letters, emphasizing the 

differences between the western and Persian cultures. 
According to the author “The condition of multicultural 

tolerance is the knowledge of the characteristics of an ethnic 

community, not levelling. The spiritual road towards tolerance 

starts from identity, passing through alterity – an rite of passage 

which has as a consequence a growth of the human being, both 

ontologically and axiologically”10. 

In the study In Europe through the Balkans, Carmen 

Dărăbuș brings in the spotlight a less known author, George 

from Sebes,  who lived in the 15th century and whose origin is 

still uncertain, he might have been Romanian, Hungarian or 

Transylvanian saxon. His writings, The Ottoman Empire, based 
on his experience during a period of 20 years of captivity in 

Adrianopole, were translated into Romanian only in 2017 and 

the study makes the reader interested to find out more about 

this writer who compares the two main religions of his time 

Christianity and Islam.  

The utopia and dystopia also make way in Carmen 

Dărăbuș‟s collection through the trilogy The Return of Philip 

Latinowicz, On the Edge of Reason, The Banquet in Blitva, 

written by the Croatian writer Miroslav Krleza where the reader 

is rendered the image of the dictator and dictatorship not only in 

the Balkans but also hints about Central and even Western 
Europe emerge.  

The last study in the collection Faces of Persecution and 

Salvation, focuses on Diary of Happiness, written by Nicolae 

Stainhardt, an intellectual of Jewish origin, converted to 

Orthodoxy, who suffered both ethnic persecution during the 

war as well as political persecution during the communism. We 

witness his journey through two fundamentalist ideologies – 

Communism and Nazism in his Diary of Happiness “A 

purification of the evil of history, of the vices of other social 

organizations by means of violence, class hate[…]only 

managed to suspend values which had been considered 
commonly good for centuries, without being able to put 

anything instead”. 

This most recent book published by Carmen Dărăbuș 

proves once again the author‟s inspiration in choosing a wide 

variety of themes less tackled by other writers, especially in 

Romania, which increases the appeal for the informed reader. 

She masterfully emphasises the hybridization of literature, the 

interdependence between literature and external factors, and 

other disciplines of utmost importance in this post-literature era, 

triggered by the development of the internet.  
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університету в м. Клуж-Напока. Сфера наукових досліджень: 

порівняльне літературознавство, культурологія. 

Останні дослідження засвідчують, що художня 

література все більше стає залежною від зовнішніх сфер 

впливу. Цей феномен породжує те, що було названо фахівцями 

всезагальною постлітературою. Термін стосується 

методологічних тенденцій, спрямованих на дослідження 

літератури, що характеризується поєднанням специфічних 

класичних методів різних дисциплін: антропології, соціології, 

філософії та навіть нових технологій. Ролан Барт, Жиль 

Дельоз, Фелікс Гваттарі, Жак Дерріда, Медісон Моррісон та 

інші своєю творчістю започатковують цей рух гібридизації. 

Жиль Дельоз і Фелікс Гватаріт використовують набір 

онтологічної герменевтики, заснованої на множинності, в якій 

найважливішу роль відіграє рух від знання інтересу до 

існування, а образ є результатом такого гетерогенного 

артикульованого поєднання. Мистецтво, наука та філософія 

повинні використовуватися для того, щоб розкрити сутність 

конкретного бачення, а також більш складних питань. Дана 

гібридизація, ця форма синкретизму, таким чином, напевно, 

найкраще зображає різноманітність сучасного світу.  

Ключові слова: художня література, постлітература, 

трансестетичний феномен, рух гібридизації, онтологічна 

герменевтика.  

 

Даніела Кінде Маріан – аспірантка Технічного 

університету в м. Клуж-Напока, Північного 

університетського Центру у м. Бая-Маре, отримала ступінь 

магістра іноземних мов з бізнес-питань у Західному 

університеті “Васілє Голдіс” у м. Арад, ступінь бакалавра 

румунської та англійської мов і літератури у Північному 

університеті у м. Бая-Маре, викладач англійської мови у 

Технічному коледжі “Георге Баріціу” у м. Бая-Маре. Сфера 

наукових досліджень: філологія, порівняльне 

літературознавство. Автор статей та навчально-

методичних праць. 

Daniela Chinde Marian – Phd Student Technical University 

of Cluj-Napoca, North University Centre of Baia Mare, Master 

Degree in Foreign Languages in Business, West University “Vasile 

Goldis” Arad, Bachelor Degree in Romanian and English 

language and literature, North University of Baia Mare, teacher of 

English, Colegiul Tehnic “George Baritiu”, Baia Mare. Field of 

research: Philology, Comparative Literature. Author of articles 

and educational works. 

 

Received: 25.07.2021 

Advance Access Published: September, 2021 

____________________  
© D. Chinde Marian, 2021  

 

9 Ibidem, P. 151 
10 Ibidem, P. 141. 



87                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2021, №:3 (31)  

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: EUGENIU COȘERIU.  

VOCAȚIA UNIVERSALITĂȚII, КИШИНІВ, 2021, 484 С. 

Діана КІБАК, 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича, 

kibakdiana@gmail.com 

Анка УРСАКЕ ТКАЧУК, 

Університет “Ніколае Тітулеску”, Бухарест, Румунія 

anca_ursaketcaciuc@yahoo.com  

 

REVIEW OF MONOGRAPH: EUGENIU COSHERIU.  

THE VOCATION OF UNIVERSALITY. KISHINIV, 2021, 484 P.  

Diana KIBAK, 

Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University, 

Anka URSAKE TKACHUK, 

Nicolae Titulescu University, Bucharest, Romania. 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2021, №:3(31), P. 87-89 

 

 

Рецензії 

 

Reviews 

 

 

 
 

 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 3(31), P. 87-89       

 

exemplară și un destin aparte. Poliglot desăvârșit, 

Eugeniu Coșeriu a demonstrat o privire de 

ansamblu asupra limbilor și a limbajului ca 

activitate simbolică a omului, impunându-se în 

domeniul lingvisticii mai întâi în calitatea sa 
incontestabilă de savant care a găsit rezolvarea 

dihotomiilor lui Ferdinand de Saussure limbă – 

vorbire și sincronie – diachronie, prin studiile sale 

timpurii, iar mai apoi ca teoretician al limbajului. 

Conform exegeților săi, el a reconstruit din temelii 

știința limbajului cunoscută în anii 60,  în epoca de 

vârf a structuralismului drept disciplină pilot a 

științelor umniste, statuînd-o ca pe o autentică 

știință a culturii, coerentă și sistematică, 

integratoare și polifonică.  

Pe acest fundal al contribuției științifice a lui 
Coșeriu, mai multe instituții educaționale sunt 

implicate în organizarea de evenimente  ocazionate 

de centenarul care se cuvine considerat ca atare.  

Astfel, Congresul Internațional Coșeriu’s 

Linguistics.Origin and Actuality, organizat de 

Universitatea din Zürich, între 16 – 18 iunie, prin 

reprezentantul său de seamă, Șeful Catedrei de 

lingvistică romanică Prof. dr. Johanes Kabatek și 

colaboratorii săi, a abordat o tematică amplă, având 

ca obiectiv crearea uni spațiu de dezbatere pe 

marginea originii și evoluției gândirii lui Coșeriu; 
organizatorii i-au invitat pe participanți să discute 

despre influența concepției coșeriene în lingvistica 

secolului al XX-lea și prezența sa continuă în 

secolul al XXI-lea, precum și despre relația sa cu 

alte teorii și curente lingvistice actuale. 

Conferințele în plen, masa rotundă și lucrările pe 

secțiuni au întrunit participanți - universitari, 

cercetători, doctoranzi - din Germania, SUA, 

Mexic, Japonia, Slovenia, Croația, Brazilia, Franța, 

Uruguyai, Chile, Spania, Italia, România, Elveția, 

care, în comunicările lor au dezvoltat idei coșeriene 
și au aplicat instrumentalul metodologic al 

lingvisticii integrale la interpretarea faptelor de 

limbă, demonstrând astfel potențialul teoretic și 

aplicativ al concepției coșeriene. 

Eveniment Monumental: Centenarul Eugeniu Coșeriu - 

100 de ani de la naștere. Cu prilejul aniversării a 100 de ani de 

la nașterea remarcabilului Eugeniu Coșeriu pe 27 iulie 2021, atât 

în spațiul meleagurilor sale natale cât și în afara acestora, sunt 

programate o serie de evenimente culturale și științifice pe întreg 
parcursul acestui an. Lingvist de talie internațională, reprezentant 

marcant al diasporei, a avut o traiectorie științifică  

mailto:kibakdiana@gmail.com
mailto:anca_ursaketcaciuc@yahoo.com
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În cadrul congresului au fost lansate mai multe volume 

cu tematică coșeriană: Eugenio Coseriu, Wolf Dietrich, 

Geschichte der ramanischen Sprachwissenchaft, Band 2: 

Von Nebrija (1942) bis Celso Cittadini (1601): Die Epoche 

des Humanismus. Tübingen, Narr 2020; Eugeniu Coșeriu, 
Vocația universalității (editor Gheorghe Popa), Editura 

Știința, Chișinău, 2021; Eugenio Coseriu, Past, Present and 

Future (editori: Klaas Willems, Cristinel Munteanu), De 

Gruyter, Berlin, 2021; Dincolo de structuralism. Scrisori 

către Eugeniu Coșeriu și istoria lingvisticii în secolul al XX-

lea. Corespondența Marius Sala – Eugeniu Coșeriu, ediție 

îngrijită de J. Kabatek și Cristina Bleorțu, Editura 

Academiei Române, București, 2021; Irina-Marinela Deftu, 

J. Kabatek, Eugenio Coseriu – Beyound Structuralism, De 

Gruyter, Berlin, 2021, ș.a. 

Echipa: Editura Știința - Gheorghe Popa și 

colaboratorii. 

Cu o istorie de mai bine de jumătate de secol, Editura 

Știința este cea mai veche instituție editorială din Republica 

Moldova, fondată în anul 1959 în cadrul Academiei de 

Științe în scopul valorificării rezultatelor cercetărilor 

științifice ale erudiților autohtoni. Astăzi, de o notorietate 

incontestabilă în colaborare cu cele mai prestigioase edituri 

de peste hotare, Editura Știința se conformează exigențelor 

timpului sub marca sa inconfundabilă a calității și a stilului, 

aducând în prim plan nume celebre de savanți, profesori și 

specialiști în diferite domenii ale activității umane atât din 
spațiul național cât și cel internațional.  

Unul din ambițioasele proiecte în care este implicată 

editura, intitulat Colecția Personalități notorii1 a înregistrat 

un succes considerabil de-a lungul anilor printre cititori, 

dovadă că s-a ajuns deja la numărul 12 al seriei prin 

publicarea în limba română, în primăvara acestui an, al 

volumului Eugeniu Coșeriu – Vocația universalității, sub 

coordonarea impecabilă a lingvistului Gheorghe Popa, 

profesor doctor habilitat în filologie și rector al Universității 

de Stat Alecu Russo din Bălți. În nota asupra ediției a acestei 

cărți, renumitul profesor Gheorghe Popa își amintește de 
Maestrul Coșeriu care considera că „nu există (...) o cale 

mai potrivită de a cinsti un cercetător decât aceea de a-i 

dedica o contribuție într-un domeniu de cercetare căruia el 

însuși i-a consacrat o bună parte din puterea sa de muncă”. 

(Eugeniu Coșeriu, Limba română în fața Occidentului. Cluj-

Napoca, Editura Dacia, 1994, p.11). În virtutea acestor 

spuse, o întreagă echipă formată din savanți, profesori, 

cercetători, jurnaliști, este angrenată în minunatul proiect 

parte din centenarul Coșeriu, „care vine nu doar în 

completarea colecției de carte Personalități notorii a 

prestigioasei Edituri Știința, dar și să reanimeze mai vechile 
colaborări ale editurii nominalizate, cu E. Coșeriu, 

publicându-i întâia carte în limba română Lingvistică din 

perspectivă spațială și antropologică, (1994), co-organizând 

și co-finanțând, totodată, Colocviul Filologia secolului al 

XXI-lea, ediția I, (2001).  

Întrucât, rigorile editoriale impun un spațiu limitat, la 

selectarea și structurarea materialului s-a avut în vedere 

obiectivul major al lucrării, de a cuprinde și dezvălui cât mai 

mult posibil, dimensiunile personalității lui E. Coșeriu din 

diverse perspective: biografică, spirituală, intelectuală, 

profesională, epistimică, etc. Astfel, în primăvara acestui an, 

în acord cu cele mai înalte standarde de calitate în ediție 

cartonată, însumând 484 de pagini, vede lumina tiparului 

această lucrare, sub titlul Eugeniu Coșeriu – Vocația 
universalității. Cartea este structurată în patru capitole, 

distincte în prezentare, dar interdependente și 

complementare în conținut; ea cuprinde parcursul vieții 

protagonistului atât în formulă succintă de tabel cronologic 

montat chiar la debutul volumului, cât și pe secțiuni 

tematice în domeniul lingvisticii, al literaturii, interviuri – 

dialoguri cu și despre Eugeniu Coșeriu, evocări – mărturisiri 

și reconstituiri, reflecții despre modelul Coșeriu, și, 

bineînțeles, la final, compartimentul iconografic care face 

accesibilă viața în imagini a maestrului Coșeriu. 

„Consecutivitatea plasării materialelor în cadrul fiecărui 
capitol s-a efectuat ținându-se cont, preponderent de 

principiul cronologic, și anume de perioada elaborării lor, 

dar nu de la data publicării lor, deoarece anumite idei sau 

afirmații pot fi interpretate univoc numai dacă sunt raportate 

la climatul politic, istoric, științific, cultural 

respectiv” (Eugeniu Coșeriu), ne precizează editorul 

Gheorghe Popa. 

Dincolo de textele cu valoare epistemologică și 

documentară, volumul fermentează de emoție; cei mai mulți 

dintre colaboratorii acestui proiect de carte l-au cunoscut 

personal pe marele om Coșeriu, ceea ce face ca 
obiectivismul și subiectivismul să-și împreuneze mâna într-o 

aievea relatare. 

Peripateticele coșeriene. Date biografice succinte 

Eugeniu Coșeriu se naște la 27 iulie 1921, la 

Mihăileni, Bălți,  Republica Modova. După absolvirea 

liceului Ion Creangă din Bălți, se înscrie la Universitatea 

din Iași (1939-1940), după care primește o bursă de studii, 

acordată de Statul Italian, la Universitatea Sapienza din 

Roma (1941-1945), unde a studiat limbi străine, luîndu-și 

doctoratul în filologie slavă și romanică. Și-a continuat apoi 

studiile în domeniul filozofiei la Universitatea din Padova 
(1945) și cea din Milano (1946-1949), susținînd un al doilea 

doctorat în estetică. 

În 1950, pleacă în Uruguay, la Universitatea din 

Montevideo, unde întemeiază prima catedră de lingvistică și 

începe să-și publice studiile sale fundamentale. În 1963 se 

întoarce în Europa, fiind invitat de Universitatea din 

Tübingen, Germania, unde și-a desfășurat activitatea pînă la 

finalul vieții în 2002.  

Vocația universalității. 

Maestrul Coșeriu a încorporat în istoria acestei 

discipline reflecția anterioară asupra limbajului. Cunoscător 
profund al limbilor clasice și al filosofiei, Istoria gîndirii 

lingvistice începe, în viziunea sa, cu Platon și Aristotel, 

trecînd prin Sf. Augustin și Sf. Toma, prin Leibniz, W. von 

Humboldt și G. Vico, ca să ajungă la Heidegger și Croce. În 

baza acestor adevăruri fundamentale și în dorința de a se 

afirma lui Eugeniu Coșeriu, nu „într-un domeniu de cultură 

specifică, ci într-un domeniu universal”, noi doar am relatat 

ceea ce lui i s-a revelat că „universalul poate fi descoperit 

chiar și într-o scoică sau într-o picătură de apă” așa cum le 

1 Colecția Personalități notorii publicată sub auspiciile editurii Știința este, în esență, o galerie a oamenilor iluștri ai Basarabiei, fiecare 

volum prezentând câte o personalitate marcantă a vieții științifice și culturale:Vasile Coroban – Un arbitru într-o lume a arbitrajului 

(2010), Dumitru Matcovschi – Poet și om al cetății (2009), Mihail Munteanu - O viață în lumina muzicii (2018?),  Vladimir Beșleagă – 

Omul luminat (2015), Mihai Volontir – Vocația omenescului (2015), Spiridon Vangeli – sau despre valorile copilăriei (2015), Nicolae 

Costenco – Un cavaler al poeziei (2015), Vasile Vasilache – Un filosof al literelor basarabene (2017), Alexei Mateevici – Un poet al 

renașterii basarabene (2018), Paul Goma – Cuvântul basarabeanului răzvrătit (2019), Alexandru Plămădeală – Un promotor al 

frumuseții clasice (2020), Eugeniu Coșeriu – Vocația universalității (2021). 
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găsim evocate în volumul care face obiectul recenziei 

noastre. 

Moștenirea coșeriană va dăinui peste timpuri; iar 

aceasta se datorează atât geniului său cât și eforturilor 

considerabile și constante ale celor care l-au cunoscut, 
stimat, iubit, de a-l comemora ca atare, pretutindeni, pe toate 

continentele lumii, prin studii și publicații de prestigiu. Se 

vorbește din ce în ce mai mult despre Eugeniu Coșeriu ca 

despre un uomo universale, nu în sens renascentist, ci „în 

sensul situării domeniului de cercetare în perspectivă 

universală și în strânsă legătură cu toate domeniile 

cunoașterii” după cum ne mărturisește însuși maestrul. 

În încheiere, influențați de gândirea lui Mircea Eliade, 

putem afirma cu toată convingerea că, Eugeniu Coșeriu a 

pătruns în timpul sacru al omenirii. 

 
Kibak Diana, Ursake Tkachuk Anka. Review of 

monograph: Eugeniu Cosheriu. The vocation of universality. 

Kishiniv, 2021, 484 p. Eugenio Coșeriu’s Monumental Centenary 

Event - 100 years since his birth, is successufully celebrated both in 

the space of his native lands and abroad. A series of scientific and 

cultural events are organized. In this context, Știința Publishing 

House launches the Eugeniu Coșeriu – Vocația universalității / 

Vocation of Universality book collection under the coordination of 

Gheorghe Popa. The book covers the protagonist’ life in thematic 

section: in the field of linguistics, literature, interviews - dialogues 

with and about Eugenio Coseriu, evocations - confessions and 

reconstructions, reflections on the great coserian model, and, of 

course, at the end, the iconographic compartment that makes 

accessible the life in images of master Coseriu. 

Keywords: Eugenio Coseriu, centenary, linguist, scientist, 

universality, book-review. 

 

Діана Кібак - кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри румунської і класичної філології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Автор 

та співавтор численних навчально-методичних праць у галузі 

філології, етнографії та діалектології. 

Diana Chibac – Сandidate of Philological Science, Lecteur 

of  Romanian Classical Philology Department of  Yuriy 

Fedkovych Chernivtsi National University. Author and co-author 

of numerous educational works in philology, etnography and 

dialectology scientific field. 

 

Anca Ursache Tcaciuc - перекладач з грецької мови на 

румунську в судовій системі (Греція). Проводить наукові 

дослідження в галузі зовнішньої політики та дипломатії, 

менеджменту та державного управління в країнах ЄС. Автор 

та співавтор численних праць, переважно в історичній, 

філософській та соціально-адміністративній сферах. 

Anca Ursache Tcaciuc - Greek - Romanian Translator in the 

Judiciary, Grece. Elaborate studies in the humanities foreign 

policy and diplmacy field, management and public administration 

in the EU contries. She is an author and co-author of numerous 

works, mainly in the historical, philosophical and socio-

administrative field. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 3(31), P. 90-91       

  

представників української медичної науки, 

які поклали своє життя на алтар служіння 

людям і слову. Саме такі видання 

засвідчують, що українське мистецтво і 
культура – багатогранні, вони творилися 

завдяки представникам різних професій і 

напрямів задля єдиного досягнення – 

формування знання про Україну.  

Нині пожвавлюється інтерес до 

вітчизняної медичної історіографії. Тому 

відрадно, що чи не вперше у вітчизняній 

публіцистиці зроблено спробу об᾿єднати в 

одну монографію наукові та публіцистичні 

матеріали, в яких йдеться про обставини та 

причини смерті понад 200 славетних 
представників медичної науки.  

Таке дослідження поглибить наші 

знання не тільки про причини смерті митців 

і науковців, але й дозволить більше 

дізнатися про їхнє життя і особливості 

епохи, в якій вони жили й творили. 

Монографія має чітку структуру: 

складається з двох частин. У першій – 

автори пропонують нашій увазі короткі 

біографічні есеї про творчу спадщину 

славетних митців: письменників, 
композиторів, співаків, художників, 

корифеїв театру і кіно, а також 

представників літературної інтелігенції, 

віхи їхньої літературної творчості і 

лікарської діяльності. У другій частині 

йдеться про видатних науковців, зокрема в 

царині медицини. Окремий підрозділ 

присвячений долі письменників-дисидентів 

та відомих лікарів-учених Західної України 

і Буковини за тоталітарних режимів. 

У додатках показано публіцистику 
авторів, дотичну до змісту книги, і власні 

джерела літератури. 

Усі матеріали подаються відповідно до 

хронології, за роком народження митця чи 

На жаль, українська історія має багато білих плям, чимало 

нез᾿ясованих обставин, багато видатних імен забуто, подій 

перекручено. Тому рецензоване видання є безумовно актуальним 

дослідженням, яке допоможе збагнути особливості історичних 

процесів, репрезентувати видатних  

mailto:larisa3110@ukr.net
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Shutak L. Review of monograph: Lyashuk P.M., Lyashuk R.P. Glorious names... 

науковця, а покажчик імен – за алфавітом. Список 

використаної літератури розміщений в порядку 

цитування в кінці кожного розділу (підрозділу) книжки. 

Видання даної монографії є логічним продовження 

багаторічної копіткої наукової та публіцистичної праці 
авторів. Монографія є завершеним самостійним 

науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, 

має наукову новизну і практичну цінність. Результати 

дослідження можуть бути використані в навчальному 

процесі. 

Вважаємо, що монографія “Славетні імена: віхи 

творчості та причини смерті. Науково-публіцистичні 

нариси” авторів Ляшука П.М., Ляшук Р.П. заслуговує на 

позитивну рецензію. 
 

Larisa Shutak. Review of monograph: Lyashuk P.M., 

Lyashuk R.P. Glorious names: milestones of creativity and 

causes of death. Scientific and publicistic essays, Chernivtsi: 

BSMU, 2021, 250 p. The monograph contains a number of essays 

on the biography, disclosure of the circumstances and causes of 

death of prominent representatives of science, literature and art. 

Such publications provide an opportunity to deepen our knowledge 

of the history of medicine. The authors also described the main 

stages of life and work of famous representatives of the scientific 

and literary-artistic elite, their written heritage. The monograph 

will be useful for students, graduate students, teachers, 

practitioners and will be interesting for the general public. 
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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, російською, 

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. 

Французькою мовою подається назва статті, прізвища та 

ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 

знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);  

Форма подачі резюме:  

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у 

прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст. 

Мета дослідження. У статті описано 

загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 

розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції 

в мові прози сучасних українських письменників Буковини. 

Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу, 

синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики 

лінгвістичного спостереження, класифікації та 

систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на 

основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, 

семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити 

семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів 

стилізації розмовності. За допомогою методу 

функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано 

стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-

мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно 

представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації 

розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, 

з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного 

навантаження і висловлено гіпотезу про новітні 

екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів 

у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 
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Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 

in particular. It is functional-stylistic category of 

colloquality that accumulates models, tools and techniques 
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завданнями;  
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