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Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими завданнями. В історії 

мовознавства малодослідженими залишаються постаті 

багатьох учених, знакових в українському і 

слов’янському лінгвосвіті. З-поміж них – і академік, 

професор Чернівецького університету Степан Смаль-

Стоцький (1859–1938), визначний лінгвіст-патріот, автор 

першої української граматики (1893), яка дотепер „віддає 
правдивий образ української мови”1. За спогадами його 

учня та послідовника Василя Сімовича, він був „велика 

наукова сила”, бо наступні покоління дидактів, 

„взорованих на шкільній граматиці проф. Стоцького, /…/ 

цілими пригорщами брали з цієї праці для своїх 

підручників”2 концептуальні засади. 

Основною заслугою С. Смаль-Стоцького як філолога 

нової генерації були граматичні праці, підготовлені на 

ґрунті фонетичного правопису (співавтор – німець, 

учений з європейським досвідом створення підручників 

проф. Теодор (Федір) Ґартнер, якого С. Смаль-

Стоцький навчив української мови, даючи щоденно 

кількагодинні уроки). Лінгвістична концепція 

дослідників пройшла випробування часом і 

залишається оригінальною та перспективною3. Нині 

в колі зацікавлень учених із-поміж інших 

перебувають наукові засади граматичних праць 
С. Смаль-Стоцького, зокрема внесок у становлення 

української граматичної термінології (Л. Кожухов- 

ська, Г. Мацюк, О. Микитюк, Г. Півторак, М. Скаб, 

Л. Ткач та ін.), таксономії синтаксичних одиниць та 

їх виражального потенціалу (А. Агафонова, 

О. Денисова, Н. Гуйванюк, О. Кульбабська, 

Л. Томусяк та ін.).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми. У науковій 

спадщині С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера почесне 

місце посідають праці про теорію простого речення, 

зокрема, у четвертій частині „Граматики рускої 

мови” (уперше ця праця „для шкіл середніх” вийшла 

друком у Відні 1893 р. і витримала чотири видання – 

1893, 1907, 1914, 1928) подано такі розділи: „А. Речення 

(гадка)”; „Б. Части мови в реченню і форми 

відмінювання”; „В. Про лад слів у реченню”.  

На жаль, системний опис синтаксичного ладу 

(„складні”) української мови, що його здійснив 

С. Смаль-Стоцький, і досі не відомий багатьом 

сучасним дослідникам, оскільки він був оголошений 

буржуазним націоналістом, його праці в радянський час 
не тільки не перевидавали, а й замовчували. Утім, ще 

І. Огієнко в „Записках Українського Наукового 

Товариства в Києві” (1908) опублікував статтю „Історія 

української граматичної термінології”, у якій назвав 

С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера „творцями 

теперішньої нашої термінології”. Він зазначив, що це 

була одна з найкращих спроб дати більш-менш наукову 

термінологію, „вироблену на підставі народної мови” і 

що автори граматики „багато попрацювали, аби 

витворити термінологію відповідно вимаганням 

української мови...”4 . 

Одним із перших відгукнувся на перевидання 

„Граматики” 1907 р. В. Сімович, написавши ґрунтовну 

рецензію під назвою „Декілька слів про науку 

граматики української мови в наших середніх школах 

та про підручник проф. Стоцького й Ґартнера „Руска 

граматика” (Львів, часопис „Наша школа”, 1911). Він 
зазначив, що лінгводидактичне значення рецензованої 

праці полягає в тому, що в ній запропоновано нові 

навчально-методичні засади до вивчення рідної мови: 

„автори не диктують згори т.зв. граматичних правил, як 

їх бачимо у граматиках мертвих мов, а усвідомлюють 

тільки того, що з неї вчиться, із законами мови”5. 

Комплексно проаналізувала „Складню” С. Смаль-

Стоцького крізь призму сучасних наукових парадигм 

Н. Гуйванюк, відзначивши сучасність поглядів 

академіка, їх далекоглядність, сміливість і 

перспективність: „…актуальним видається і питання 

про вплив мовних поглядів лінгвіста на формування 

граматичних концепцій ХХІ ст.”6. У низці інших праць 

сконцентровано увагу на важливих аспектах 
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вторичная предикация, неэлементарное 

про стое  пр ед ло жение ,  втори чна я 
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синтаксические отношения, адвербиальные 
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Кульбабская Е. Вторичные предикаты с адвербиальной семантикой 

в учении С. Смаль-Стоцкого и их современные рецепции. 

В статье описаны конструкции с пропозитивным потенциалом, 

которые в простом неэлементарном предложении реализованы 

многочисленными семантическими и морфологическими вариантами, 
репрезентируют побочную ситуацию, увеличивают информационный 

объём высказывания. Особое внимание сконцентрировано на предложно-

именных конструкциях, способных выражать различные оттенки 

семантики, в том числе адвербиальной. Определена роль в теории 
сокращенных предложений С. Смаль-Стоцкого и Ф. Гартнера в 

современных научных парадигмах. 

Українська мова 
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граматичної концепції С. Смаль-Стоцького, зокрема, 

проаналізовано його внесок у теорію скорочених 

речень, установлено7 розвиток поглядів Степана 

Смаль-Стоцького на вторинну предикацію в працях 

20–30-х років ХХ ст.8 та в сучасних синтаксичних 

концепціях І. Вихованця, К. Городенської, 

О. Мельничука, М. Мірченка та ін9. 

Мета статті – на матеріалі „Рускої 
граматики” (1907 р.) описати вторинні адвербіальні 

синтаксеми, морфолого-синтаксичним засобом 

вираження яких в семантико-синтаксичній структурі 

українського речення є прийменниково-відмінкові 

форми. У цьому аспекті заслуговує поцінування думка 

С. Канцельсона: „...було б неправильно думати, що 

інтерес до історії науки зумовлює лише необхідність 

критичної оцінки застарілих ідей. Насамперед він 

спричинений завданнями позитивного випрацювання 

нових поглядів. /.../ і тільки озброєний сучасним 

знанням та по-новому зорієнтований дослідник 

здатний розпізнати в попередньому судженні зародок 

актуальних концепцій”10. Досягнення окресленої 

мети передбачало розв’язання таких завдань: 1) 

простежити лінгвістичну традицію в інтерпретації 

прийменників як засобів вторинної предикації; 

2) з’ясувати місце адвербіальних комплексів у 
типології вторинних синтаксем простого 

неелементарного речення; 3) вивчити тип семантико-

синтаксичних відношень, що їх виражають 

прийменниково-іменникові комплекси в неелемен- 

тарному простому реченні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дослідження прийменниково-відмінкових конструк- 

цій має давню традицію, і цілком прогнозовано 

сучасні теорії акумулювали найкраще з перших 

українських граматик. Оскільки в „Рускій граматиці” 

С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера звернено увагу на 

два аспекти – морфологічні та структурно-

семантичні особливості українських прийменників, 

то емпіричний матеріал розглянемо відповідно до 

зазначеної моделі опису [у цитуванні збережено 

авторську редакцію. – О. К.]. 

У „Рускій граматиці” окремий розділ присвячено 
опису та аналізові морфологічних параметрів 

прийменників, що їх мовознавець розрізняє за 

походженням та способом утворення: „В рускій мові 

приіменників багато, одні з них дуже давні і 

поєдинчі, як: в (в середині, в середину), до, з (із 

середини), з (зі мною), за, над, о, перед, під, по, під, 

про, у. Другі приіменники повстали із зложення двох 

або й кількох приіменників, як: знад, ізза, поза, 

понад, попід, зпід, зпонад, зпопід, а ще иньші се давні 

імена, яких уживано з поєдинчими приіменниками, 

н. пр.: довкруги, замість, здовж, назад, около, підчас, 

побіч, поверх, позад, або і без них, н. пр.: верх, коло, 

конець, край, кругом, місто, недалеко, право”11. 

Для авторів за основний критерій поділу 

прийменників править морфолого-синтаксичний, 

оскільки він передовсім окреслює валентне оточення 

прийменників, тобто їх здатність сполучатися з 

різними відмінками іменників. Водночас науковці 
акцентують увагу на важливості контекстного 

критерію, що „нераз щойно відмінок показує 

докладніше, яке значінє має прийменник, н. пр.: в 

середині (стояти), але: в середину (іти); на горі 

(стояти), але на гору (іти)”12. 

На ґрунті особливостей валентного оточення 

С. Смаль-Стоцький виокремлює з -поміж 

прийменників вісім груп:  

1. З другим (родовим) відмінком іменників 

найчастіше функціюють „поєдинчі приіменники” без, 

у, від, для, до, з, напр.: ходити без чобіт, віднести від 
дому, вертати ся з поля, ще зза часів.  

2. При третьому (давальному) відмінку 

зафіксовано лише поодиноке вживання прийменника 

к (д), напр.: воно не к добру йде. 

3. Із другим та третім відмінком зафіксовано 

вживання прийменника против: против води – 

против воді. 

4. Із четвертим (знахідним) відмінком уживають 

„поєдинці прийменники: крізь, про, через і зложені: 

зачерез, поперед”, як-от: перейти через вулицю. 

5. Прийменник мимо передбачає іменники з 

другим та четвертим відмінками,як-от: мимо хати – 

мимо хату. 

6. При шостому (орудному) відмінку 

використовують прийменник з (зі мною): хтось зі 

мною поїхав. 

7. З другим та шостим відмінком лінгвісти 
відзначають вживання прийменника поміж: поміж 

людьми – поміж людий.  

5. Із сьомим (місцевим) відмінком регулярним є 

прийменник при: Сестра жиє при браті на селі13. 

Важливо, що дібрані приклади уяскравлюють 

варіативність відмінкових форм іменників, проте 

системно це явище граматисти, на жаль, не описали. 

Також С. Смаль-Стоцький та Ф. Ґартнер виокремили 

прийменники, які мають здатність сполучатися з 

кількома відмінковими формами іменників, 

унаслідок чого змінюється значення утвореного 

словосполучення: 

1. З четвертим та шостим відмінками функціюють 

прийменники над, перед, під та „зложені” поза, 

понад, попід: під стіл – під столом, понад ріку – 

понад рікою. 

2. Поряд із четвертим та сьомим відмінками „з 
відмінними значінями” вживають по, о, в: в середину 

– в середині, по воду – по воді. 

3. Разом із другим, четвертим та шостим 

відмінками з іншим семантичними відтінками 

зафіксовано використання прийменників за, межи: 

за моїх часів, пішов світ за очи, іти за водою, між 

чотирьох стін, іти межи люди, жити межи 

людьми. 

4. Із третім, шостим та сьомим відмінками 

поєднується лише прийменник по: по горах ходити, 

післати по когось, пізнати когось по чімсь14. 

У „Рускій граматиці” вчені слушно зауважують, 

що „декотрі прийменники вживаються без 

приналежного до них відмінка, т. зн. як прислівники, 

н. пр.: з година часу уплило, я заплатив з 

трийцятьом робітникам, тут є зо три риньських, 

чекати з рік, до сорок людий, що то за чоловік?”15. 

Отже, з-поміж наведених прийменників є такі, що 
цілком адаптувалися до літературної мови, і такі, що 

функціювали в західноукраїнському мовно-

літературному варіанті. Згодом проблема 

Кульбабська О. Вторинні предикати... 
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репрезентації галичанізмів на граматичному рівні 

зацікавила Ю. Шевельова, який докладно простежив 

специфіку службових частин мови, з’ясував, чи 

зазнали прийменники та сполучники західно 

українського варіанта подальшої адаптації, 

пасивізації або актуалізації16. 

Щодо семантичної класифікації прий- 

менників, то лінгвісти виокремлюють лише деякі 
типи: „Найбільша часть приіменників вказує на 

відносини що до місця, деякі окрім того вказують 

також на відносини що до часу (або лиш що до часу, 

н. пр.: під час), а лиш кілька вказують на инші 

відносини, як: без, для, ради”17. Зауважимо, що 

наведений у „Рускій граматиці” ілюстративний 

матеріал засвідчує широкий спектр семантичних 

відтінків прийменниково-відмінкових форм, які 

відзначають і сучасні граматики, наприклад: 

локативні (віднести від дому), темпоральні (за моїх 

часів), мети (жити ради дітий), способу дії (ходити 

без чобіт), сумісності (сестра жиє при браті) тощо. 

З’ясовуючи місце обставинних другорядних 

членів речення („придатків прислівникових”) у 

типології поширювачів структурної схеми простого 

речення, С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер 

справедливо зауважують, що „Вони додають до 
висказу якісь обстанови, що деколи для слухача або 

читача можуть мати велике значення, однак не є так 

дуже потрібні (як присудок і підмет, а деколи і предмет 

[додаток. – Авт.]) до того, щоб реченнє було вповні 

зрозумілим і цілковитим; без них реченнє може зовсім 

обійти ся і буде цілковите. Як я комусь, що шукає ключа, 

скажу, н. пр.: Я сховав ключ у лївій шуфлядї мого 

столика, то для нього отсе означення місця має велику 

вагу; однак реченнє без того означення місця останець ся 

цїлковитим”18. „Як надходить осінь, листє опадає з 

дерев… Тут перше реченнє супроти иньших речень 

стало ся придатком прислівниковим часу (= З початком 

осени). Квочка скликає курчат, як побачить кота; в 

реченню: Як побачить кота пізнаємо придаток 

прислівниковий часу (= на вид кота) до скликає19.  

Аналізуючи „Руску граматику” С. Смаль-

Стоцького та Ф. Ґартнера, можна дійти висновку про 
вагомість цієї праці, її вплив на розвиток сучасного 

українського мовознавства. „Граматика” стала 

підґрунтям для досліджень валентного потенціалу 

прийменниково-іменникових сполучень, звернула 

увагу дослідників на ономасіологічні параметри 

прийменників, що паралельно з дієприслівниками 

служать основними засобами маркування семантико-

синтаксичних відношень у простому реченні, т. зв. 

предикатами предикатів (за І. Вихованцем). 

В україністиці ХХ–ХХІ ст. сформувалося три 

основних підходи у визначенні статусу прийменника: 

традиційний, відповідно до якого прийменник 

кваліфікують як службове слово (Л. Булаховський, 

І. Білодід та ін.); 2) функційний, у межах якого 

розглядають прийменник як самостійне слово 

(І. Кучеренко); 3) дериваційний – визначає 

прийменник як особливу морфему, надаючи йому 

статусу аналітичної синтаксичної морфеми 
(І. Вихованець). Сучасна класифікація прийменників 

ґрунтується на семантичному протиставленні 

контактності / дистантності та динамічності / 

статичності, завдяки чому виокремлюють три 

основні семантичні типи прийменників – просторові, 

темпоральні та логічні20. 

У найновішій праці „Теоретична морфологія 

української мови” І. Вихованець і К. Городенська 

подають детальну класифікацію кожної з підгруп. 

Зокрема, просторові прийменники поділено на  

к о н т а к т н і: а) внутрішнього контакту (в + N6, 
серед + N2), напр. у творах М. Стельмаха „Гуси-

лебеді летять” і „Кров людська не водиця”: І цей 

увесь світ тріпоче міниться в моїх очах; 

б) прийменники контакту з поверхнею просторового 

орієнтира (на + N6, зверх, зверху, поверх + N2), напр.: 

На вершечку береста  обізвалася сойка ; 

в) дистрибутивні контактні прийменники (поперек, 

впоперек + N2, по + N6), напр.: По галявині плакуча 

береза сипнула сльозами, як мати; г) на означення 

контакту з внутрішньою частиною предмета або його 

поверхнею недиференційовано ( посеред , 

посередині + N2), напр.: Посеред вулиці зупинилася 

журавлиста постать з верховими вилами й граблями 

за плечима та  д и с т а н т н і  прийменники: а) загальної 

дистантної локалізації (поза, за + N5), напр.: За 

високою стрункою дзвіницею, десь у білому 

підхмар’ї зникають лебеді; б) локалізації за ознакою 
близькості – віддаленості (біля, коло, побіля, близько, 

близько від, поблизу, поодаль, оддалік, далеко від + 

N2, при + N6), як-от: Біля самого порога з нами 

вітається аж задимлена росою вишня; в) локалізації 

по колу (навколо, кругом, довкруг + N2), напр.: 

Довкола кожного стовпа розлились озерця світла; 

г) локалізації між просторовими орієнтирами (між, 

поміж, проміж + N5, N2), напр.: Поміж деревами, не 

дуже побоюючись нас, проскакує вихудлий за зиму 

вухань і зникає в підліску; ґ) на позначення 

паралельної щодо просторового орієнтира локалізації 

(паралельно з + N5), як-от: Паралельно зі стежиною, 

ховаючись у густих заростях папороті, біг прозорий 

струмок; д) локалізації на горизонталі (перед, над, 

за, поряд з, побіч з + N5, поперед, проти, спереду, 

просто, на чолі, позаду, обабіч, ліворуч, край, кінець, 

осторонь + N2), напр.: Прямо над нашою хатою 
пролітають лебеді; Переді мною, наче брама, 

розчиняється діброва. 

Окрему підгрупу виформовують дистрибутивні 

прийменники контактної або дистантної локалізації в 

напрямку довжини просторового орієнтира (вздовж, 

вподовж, повздовж + N2), як-от: Вздовж огорожі у 

вбогих дідівських шапках стояли старі дуплянки й з 

десяток вуликів. 

Темпоральні прийменники української мови 

протиставляють за семантичною ознакою вираження 

одночасності / різночасності явищ. Зокрема, 

„більшість прийменниково-відмінкових форм зі 

значенням одночасності вказує на проміжок часу, 

частково заповнений повідомлюваним явищем”21. Це 

насамперед прийменник в, що здатен уживатися із 

знахідним відмінком іменників зі значенням днів 

тижня, частин доби, пір року, загальних часових 

понять, явищ тощо, напр.: У перші дні війни його 
[синова] батарея проїжджала прямо через наше 

село; В тридцять шостому році Волошин 

повернувся з далеких країв (Із тв. М. Стельмаха). 

Українська мова 
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Усі інші прийменниково-відмінкові форми, що їх 

мовці вживають на позначення одночасності, 

виражають означену тривалість. Основним засобом її 

репрезентації є прийменник упродовж (протя- 

гом) + N2, іноді функціюює прийменник за, напр.: 

Протягом дня я раз по раз навідувався до карнавки; 

За шість років вона [Оксана] вродила йому 

[Ярославові] двох голубооких синів; За обідом 
говорили тільки Данило й тітка Марія (Із тв. 

М. Стельмаха). 

Прийменники зі значенням різночасності 

І. Вихованець та К. Городенська поділяють на дві 

підгрупи, а саме: 1) часової попередності (до, 

напередодні, проти, раніше + N2, над, під, по + N4 та 

перед + N5), напр.: До вечора моє чоло морщилось 

над цією книгою наче дяківський постіл;м 2) часової 

наступності (після, опісля, пізніше + N2, за, вслід за, 

слідом за + N5, по + N3  та за, через + N4), як-от: Через 

якусь хвилину до оселі ніяково зайшов лісник (Із тв. 

М. Стельмаха). 

Серед логічних прийменників  автори 

„Теоретичної граматики української мови” 

виокремлюють групи, що виражають різні зв’язки та 

семантико-синтаксичні відношення між явищами, а 

саме:  п р и ч и н и  (через, за, з огляду на, зважаючи 
на + N4, від, з, внаслідок, у результаті, з приводу, на 

підставі + N2, за, у зв’язку з + N5, завдяки + N3), 

напр.: За думками та втомою Данило впадав у 

забуття; Через неї [матір] і приналежність до 

попівського стану він [Рогиня] мав більше аніж 

треба, і смутків, і насмішок;  м е т и  (для, з метою, 

ради, заради, на предмет, в ім’я + N2; на, під, по, в, 

про + N4), напр.: Для цього треба було розігнатися і 

на бігу, перед чітко проведеною лінією, метнути 

гранату; Для морської битви ми гуртувалися у цілі 

флотилії і вирушали воювати проти сусідської 

вулиці;  в і д п о в і д н о с т і  (відповідно до, залежно від+ N2, 

згідно з, за + N5, на + N4, напр.: Залежно від 

настрою, бісики в батькових очах то виводили 

гопака, то сумно притихали;  д о п у с т о в и х  (незважаючи 

на, попри + N4, всупереч, наперекір + N6, незалежно 

від + N2, напр.: Наперекір усьому, хлопець набирався 
сили, мов дуб у полі; Незважаючи на свою 

молодість, він [вчитель] зовсім не ганявся за 

напускною солідністю (Із тв. М. Стельмаха). Отже, 

функційна спеціалізація прийменника в таких 

граматичних єдностях – розвивати, посилювати, 

уточнювати значення відмінкової форми. 

Прийменниково-відмінкові конструкції в сучасній 

українській мові – складні лексико-синтаксичні 

одиниці, утворенні в результаті взаємодії двох 

компонентів, які в семантичному синтаксисі 

витлумачують як вторинні мінімальні одиниці – 

cинтаксеми (І. Вихованець, А. Загнітко, О. Межов та 

ін.). У типових виявах вторинна предикатна 

синтаксема охоплює трансформоване в морфо- 

логічний іменник вихідне предикатне слово із 

семантикою дії, процесу, стану, якості тощо і 

аналітичну синтаксичну морфему-прийменник, що 

вказує на семантико-синтаксичні відношення між 
двома елементарними простими реченнями. Крім 

того, семантико-синтаксичні відношення виражають 

у сучасній українській мові інші вторинні утворення: 

власне-прислівники, дієприслівники як віддієслівні 

прислівники з їх контекстуальним обставинним 

потенціалом значень, обставинні інфінітиви, 

відмінкові форми іменників часового значення, 

прикметники та дієприкметники в означальній 

функції. Здатність цих мовних одиниць 

трансформуватися в різні типи складних речень 

відзначали і С. Смаль-Стоцький та Ф. Ґартнер. 
Видозмінюючи дібрані речення, вони показали, що 

на противагу первинній предикації, вторинна 

(імпліцитна, нереченнєва, напівфразна, секундарна) 

предикація не створює окремого речення, а 

додатково встановлює ознаку, властивість або 

відношення між явищами відображуваної 

об’єктивної дійсності. 

Натомість у формально-синтаксичному плані 

прийменниково-відмінкові комплекси можуть 

посідати три позиції: 1) об’єктно-обставинних 

поширювачів структурної схеми речення (Учень 

кладе книгу в портфель); 2) неузгодженого 

означального поширювача (Брат купив зошит у 

клітинку); 3) детермінантних членів, які залежать 

або від речення загалом, або від його предикативного 

ядра (Через хворобу батько не поїхав у 

відрядження). Усі зазначені вище прийменниково-
відмінкові конструкції мають здатність розгортатися 

в окремі семантичні одиниці (пропозиції), оскільки 

валентність предиката не зумовлює їх уживання, 

напр.: Учень має портфель + (І) Учень кладе книгу в 

портфель; Брат купив зошит + (Який) Зошит (є) в 

клітинку; Батько не поїхав у відрядження + (Бо) 

Батько захворів.  

Типовою позицією для прийменниково-

відмінкової форми є детермінантна. Детермінант 

(лат. determinans – той, що визначає) – автономний 

семантичний поширювач речення, зумовлений 

комунікативними потребами висловлення, що 

поєднується з предикативною основою речення 

(підметом і присудком із залежними від них 

компонентами) за допомогою детермінантного 

синтаксичного зв’язку.  

Прості речення з прийменниково-відмінковими 
детермінантами є носіями більше, ніж однієї 

предикації. Зокрема, вторинні адвербіальні 

синтаксеми з детермінантною функцією 

утворюються внаслідок згортання видозмін 

підрядних частин складнопідрядного речення, пор.: 

Через хворобу батько не поїхав у відрядження і 

Батько не поїхав у відрядження, бо захворів. 

Можливість таких трансформацій (формально-

синтаксичних співвідношень) сигналізує про наявність 

супровідної імпліцитної предикації, що містить 

додаткове повідомлення до основної предикатив- 

ності. Наприклад: Перед Зеленими святами 

довелося мені провести Обмінну на ніч у лісі 

(М. Стельмах) / / Перед тим, як  б у л и  Зелені свята, 

довелося мені провести Обмінну на ніч у лісі; З-за 

плоту Петро зверхньо поглядає на мене 

(М. Стельмах) / / Петро  з н а х о д и т ь с я  за плотом, і 

він зверхньо поглядає на мене. Підрядні сполучники, 
що вказують на семантико-синтаксичні відношення 

підрядної частини до головної, мовець замінює 

прийменниками.  

Кульбабська О. Вторинні предикати... 
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В українському мовознавстві на механізми 

скорочення складних синтаксичних одиниць у прості 

речення вперше звернули увагу С. Смаль-Стоцький і 

Ф. Ґартнер: „В скорочених реченнях побічних нема 

тих слів, що ними вводять ся ті речення [„злучників”, 

або сполучників. – Авт.]. /…/ нема також підмету”22. 

Зрозуміло, наскільки новітніми були ці думки 

мовознавців на початку ХХ століття і чому учні 
С. Смаль-Стоцького, зокрема Василь Сімович і 

Микола Равлюк, підтримали й розвинули теорію 

„скорочених” речень у подальших студіях. 

„Руска граматика” С. Смаль-Стоцького та 

Ф. Ґартнера не втратила високого наукового 

авторитету і сьогодні, оскільки „Як мова твориться, 

як вона передається з покоління в покоління, як вона 

живе, як розвивається й обновляється, якими 

засобами і способами вона виконує функцію доброго 

взаємного порозуміння і виміни думок у народній 

спільноті, доконує прямо чуда удержання в добрім 

порядку усього думання багатомільйонного народу, 

це такі питання, що більш ніж все інше повинні б 

займати кожного сяк-так культурного чоловіка”24, а 

не лише вчених. 

Висновки й перспективи подальших розвідок.  

1. Сучасна лінгвістична думка довела й розвинула 
вчення про скорочені речення в українській мові, що 

його на початку ХХ ст. обґрунтували професори 

С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер. Наукові засади їх 

граматичних праць, репрезентуючи найповніший на 

той час образ живої української мови, є міцним 

фундаментом сучасної синтаксичної теорії в різних її 

напрямах і школах.  

2.Маркерами трансформаційних процесів 

складних речень у сучасній українській мові 

слугують прийменники – лексико-граматичний клас 

слів, репрезентанти якого у сполученні з 

відмінковими формами (відпредикатними іменни- 

ками, субстантивами), визначають тип вторинних 

семантико-синтаксичних відношень між об’єктами 

дійсності.  

3.У семантичному плані прийменниково-відмінкові 

комплекси найчастіше функціюють як вторинні 
адвербіальні синтаксеми, що виражають імпліцитну 

обставинну семантику, змодельовану складно- 

підрядними реченнями. Вони утворюються внаслідок 

згортання (конденсації) предиката підрядної частини, 

що спричиняє появу відпредикатного іменника, який 

має „приховану”, потенційну предикативність (або 

напівпредикативність) та відзначається лексичним 

паралелізмом із співвідносною формою.  

4.У формально-синтаксичній структурі простого 

неелементарного речення адвербіальні синтаксеми 

найчастіше посідають позицію детермінантів й 

обставин. 

5.Перспективним напрямом подальших лінгвістич- 

них студій видається вивчення інших засобів 

ускладнення реченнєвої семантики, на які звернули 

увагу С. Смаль-Стоцький та Ф. Ґартнер, з’ясувати, чи 

змінили вони свій лінгвальний статус у сучасних 

мовознавчих студіях. 
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Kulbabska Olena. Secondary predicates with adverbial 

semantics in the teachings of S. Smal-Stotsky and modern 

reception. The article reveals the scientific foundations of „Rus 

Language Grammar” by Stepan Smal-Stotsky and Fedir Gartner, 

emphasizes the topicality of vfny views of Stepan Smal-Stotsky, 
a scholar-patriot, his extremely important role in the development 

jf syntax scienct, grammatical termilogy based on national 

principles in particular. Complex research of the Ukrainian 

sentences with prepositional substantival complex from the 
perspective of semantic syntax has been undertaken, 

determined by the ambiguous approach to the above mentioned 

sentences in the modern Ukrainian language and unclear 

definition of semantic syntactic modifications. The functional 
semantic potential of the prepositional substantival complex in 

the sentence structure of the complex, particularly dual-core 

predicate system, has been considered. The linguistic status of 

prepositional substantival complex has been explored; the 
preposition as a formal parameter of the semantic relations 

expression has been characterized; functional and semantic 

parameters of the prepositional substantival complex. The 

research shows that the prepositional substantival complex in 
the semantic syntactic sentence structure is one of the key 

components and can often be a complicator of its model. The 

thesis is an open source of information that gives an 

opportunity for the further research of syntax-semantics 
interface. 

Key  words:  grammar,  secondary  predication,  a  simple 
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semantic-syntactic  relation,  adverbial  predicate  syntaxeme, 
prepositional substantival complex, function. 
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Ідея М.М. Бахтіна про поліфонічність як основну 

засаду великої прози дала поштовх теорії нарації. Нара-

тологія – теоретична літературознавча дисципліна, яка 

вивчає сукупність загальних тверджень наративних 

(розповідних) жанрів; систематизацію типів нарації 

(розповідності) та структуру сюжету1. Наратор (фр. опо-

відач) у розповідному тексті – „голос”, який промовляє, 

відповідає за акт нарації, оповідаючи про життєву ситуа-
цію, зазвичай у цьому сенсі говорять про подію як 

„правдиву історію”. У діалектних текстах (далі ДТ) нара-

тор – реальний мовець, який фізично продукує наратив-

ний дискурс. 

У художньому тексті однією з категорій тексту є 

образ автора.   В.В. Виноградов писав: „Образ автора 

– це не просто суб’єкт мовлення, найчастіше він на-

віть не названий у структурі художнього твору. Це – 

концентроване втілення суті твору, яке об’єднує всю 

систему мовленнєвих структур персонажів у їх спів-

відношенні з оповідачем і через них стає ідейно-

стилістичним центром, фокусом цілого” 2. 

З.Я. Тураєва називає функцію автора локацією, тобто 

абстрактними відношеннями, що виникають навколо 

творчого Я як центрального орієнтира часу і просто-

ру. Через це поняття матеріалізується світогляд, оцін-

ка дійсності, життєва позиція, розуміння вічних істин 
(засудження, схвалення подій тощо)3. У літературоз-

навстві точиться дискусія щодо тотожності образу 

автора і ліричного героя в ліричних творах, 

співвідношення автора і наратора у прозових, іденти-

чності автора і персонажів художнього тексту4.  

У ДТ буковинських говірок про господарювання, 

обряди та своє життя творцем є мовець, оповідач, та-

ратор. Мовлення діалектоносія-інформатора антро-

поцентричне, тобто текстова тканина (підбір лексико

-граматичних засобів) відтворює індивідуальність 

мовця. Однак мовець типовий представник етносу, 

відповідно, його мовлення етноцентричне.  

У ДТ етноцентризм мовлення відтворюють 

„знеособлені” конструкції (неозначено-особові, безо-

собові): 'кон’і году'вали 'йак? // т'реба 'було 'дати 

'жито // ко'лис 'жито 'дуже с'лавилоси дл’а 'коней// 

'помн’у 'нен’о 'м’ірку 'жита 'рано // йі'йі тра 'було 

о'рати хо'дити / т'реба 'було 'дати 'йісти 'добре // 
то да'валос’а 'жито 'рано// (с. Мамаївці Кіцм.). 

Характерні для діалектного мовлення конструкції 

покликання, в яких мовець, відтворюючи інформа-

цію, покликається на інших носіїв говірок. Конструк-

ції покликання ґрунтуються на словоформі 3-ої ос. 

мн. дієслів із семантикою мовлення, зазвичай до їх 

складу входить етнографізм-діалектизм: по'тому д'ру-

гий Cв’а'тий 'веч’ір / це ўже Йор'дана / а'ле це Cв’а'тий 

'веч’ір/ шчие'тайут / шо д'ругий Cв’а'тий 'веч’ір // на 

д'ругий Cв’а'тий 'веч’ір ўже так / ние'ма два'нац’ати 

страў / а так приеб'лизно/ т'рохи / і ўже ние 'постиси 

ўвес ден’ / а й'деси 'рано до 'церкви бие'реси св’а'ченойі 

во'ди / і по'кушати во'ди / 'можна ко'ли 'небуд’ 'йісти / а 

в’і'ч’ар’а ўже аж ў'вечиер’і / бо 'ґ’іти хо'т'а би ско'р’і-

ши // пов’і'ч’ар’айім тай 'рано на Йор'дан йдем ўже до 

'церкви/ та с 'церкви йдем на Д’н’іс'тер / ў 'берих // а л’ід 

на 'метиер бýў заг'рубий// там в’і'рубували х'лопц’і л’ід // 

тай хрест на ле'ду к'лали 'серит си'ла / а ґ’іў'чата 

ўкв’і'ч:али йо'го / той хрест// а по'тому йдут там і в’іт-
праў'л’айут 'коло 'тойі 'капки / де 'в’ірубаний хрест йе // 

'од’н’і ска'кали ту'да / ку'палиси / і'дут і 'кожди 'мало / с 

'кождойі 'хати 'мали з'роблиений іс тих шо 'писанки на 

Вие'лиґден’ оптие'райут / той в’іск / то ту т'р’апочку / 

той гор'нешник // за'мотуйут ў сири'дину / ў с'в’ічку /

за'пал’уйут і йдут на Йор'дан // а 'в’іт:и / йак з Йор'дана 

ўже йдут / то 'майут то запа'лити бо во'но 'пахни 

'воском / з'найіш / 'куриси й 'пахни / ка'зали пал’у'хи / то 
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Руснак Ю., Руснак Н. Образ наратора в диалектных тек-

стах буковинских говоров.  

В статье проанализирован ряд языковых единиц, которые 

иллюстрируют образ наратора. Лирический характер диалектных 

текстов выражают междометия разнообразной структуры и про-
исхождения, конструкции аксиологической оценки. Проанализи-

рованы структурный прийом диалектных текстов – квазидиалог, 

маркеры жестов – диалектные частицы, парентетические выска-

зывания. 
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ўс’о с пал’у'хами / йдут ўже з Д’н’іст'ра і киерие'лейса/ 

киерие'лейса крие'ча / киерие'лейса 'баба с 'пейсом / а ґ’іт з 

'вусом / киерие'лейса крие'ча // 'ґ’іти крие'ча // і'дут і повие-

р'тайут до 'того хриес'та / де х'лопц’і пок'лали 'серит 

сие'ла / і шч’а там в’ітпраў'л’айут// ґ’іў'чата там 

кру'гом / т’і шо убие'рали / то во'ни йіх виелие'чайут за 

то / шо во'ни хрест 'файно ўб'рали // 'п’іс’л’а об’і'да 

'даниц / і к’і ґ’іў'чата / кот'р’і хрест убие'рали / тих х'ло-
пц’і пие′ред бие'рут / к'личут ўпие'ред ў 'даниц // то 

'кажут вие'де пие'рет // так йак йа о'ден р’ік убие'рала / 

мие'н’і пие'рет х'лопц’і вие'ли // і ўс’о к’ін'ч’айіси // 

(с. Митків Заст.). 

Антропоцентризм мовлення виразно проявляєть-

ся, коли оповідь ведеться від першої особи. У струк-

турі ДТ з’являється суб’єкт дії – Я, який організує 

навколо себе текстовий простір: визначає сферу своєї 

діяльності, стосунки з іншими особами, відтворює 

розуміння життя: горбот'ки т'кан’’і / 'али це ми 

са'м’і ние т'кали // йа до 'цего ние б'ралас’а / йа 'була 

'зан’ата шие'т’ам ўвес час//… ўдо'лин’і 'засн’іўка / 

байар'ки т'кала во'на / а по'тому ўже ко'ли йа за'ча-

ла 'шити вие'лик’і сороч'ки ц’ат'ками / йа ўже й 

пойа'си 'шила ц’ат'ками// ад'и та'кий йак йа ту'б’і 

'в’ішила  // (с. Товтри Заст.). 

 Образ діалектоносія-інформатора увиразнено у 
висловленнях, що ґрунтуються на дієсловах зі значен-

ням „мовлення”: ка'зати, ска'зати, розка'зати, вжитих 

у певних часо-видових формах. Такі висловлення ніби 

скорочують дистанцію між мовцем і слухачем: бие'ру 

мн’і'ку 'чисту ш'мату і ўтие'райу ш’і 'тепл’і пиеса-

н'ки // ко'ли ўт'реси в’іск / там 'будут 'виґ’ітиси 

'росписи по 'б’ілому / 'жоўтому / зие'леному // а'би 

пиесан'ки 'були бл’іш'чуч’і / фай'н’іш’і / т'раба ма'ле-

н’ку ш'мату леи'гон’ко мо'ч’іти ў лак і 'кожду 

ў'терти // 'хочу ска'зати / шо а'би 'мати 'файн’і 

пиесан'ки / т'раба 'мати 'добр’і фар'би і киерс-

т'ки / 'шоби ние 'л’апала і пие'сала то'нен’ко //

од'наку 'л’ін’ійу // бо то шко'да й п'раци // 
(с. Лукавці Вижн.). 

Висловлення з опорою на дієсловах мовлення, 

вжиті на початку ДТ, репрезентують тему розповіді, 

тобто є засобом антиципації, та показують бажання 
діалектоносія спілкуватися: хоч рос'кажу ту'б’і / йек 

'баба 'мойа воро'жила?/ йе та'ке 'з’іл’е / шо рвут 

'лис’к’е / а на д'ругому зрие'вайут 'т’іки кв’іточ'ки / а 

ш’е / шо ко'р’ін’а ко'пайут // (с. Стара Жучка Кіцм.); йа 

вам рос'кажу про коноп'л’і // волок'но с коно'пел’ 'душ’:е 

йек з 'лену // (м. Путила); йа 'буду рос'казувати за 'даўн’і 
ча'си / шо йа запамн’а'тала // (с. Михальча Стор.). 

Конструкції з опорою на дієслова мовлення функ-

ціонують у формі запитання: і так йа з ма'лен’койі 

'д’іўки йа в’ішие'вала // ска'зати / 'к’іл’ко соро'чок 

йа 'в’ішила? / йа 'в’ішила д'вац’іт’ і с’ім соро'чок 

ц’ат'ками// (с. Митків Заст.); шо ту'б’і 'дон’ко 

ўпо'в’ім?/ 'к’ешко ко'лис си 'жило / 'к’ешко // 'рано 

ўста'вати 'п’ізно л’і'гати / 'к’ежко ро'бити // йек 

зи'моў / то 'лекше // а нако'ли розго'в’ійе / то ўже 

пропа'денийе // (с. Борівці Кіцм.). 

Вияв почуттів наратора увиразнює його постать. 

Ліричний характер ДТ виражають вигуки різного 

походження та будови: мой!, см’іх!, йой!, 'вайл’о!, 

'Господи прос'ти!, даст Бог доч’і'кати, окличні син-

таксичні конструкції зі значенням аксіологічної раці-

ональної оцінки: бо биез 'музики н’і'чо си ние опхо'дило // 

ў 'кого 'була 'ґ’іўка на в’іда'н’е / то приехо'дили ш’е х'лоп-

ц’і і ґ’іў'ч’ета // мой // шо то 'було 'весило ко'лис! // на 

к'лац’і с’п’і'вали / ўпов’і'дали ў'с’ек’і кундие'в’іти / ро'бо-

та кие'п’іла // (с. Дубівці  Кіцм.); н’іс дуста'йе гу'бей // 

ґем'бата / то 'Господи прос'ти // а до 'пари 'баба 

шу'кайе су'б’і мулу'дого і 'файного 'ґ’ідика // ў'бойе 

ўб'ран’і ў 'в’ішиек’і соруч'ки / сарда'ки // ґ’іт ў 'ґачах / 
'баба в 'горбоц’:і / 'фусткоў за'вита // 'ход’а / 'в’іником 

ўбм’і'тайут 'л’удим п'лечи // см’іх!/ а шо за 'файн’і мие-

д'вед’і // 'моцн’і мулуд’е'ки в’івиер'тайут 'воўноў на'верх 

ш'куру з в’іў'ци // (с. Вашківці Вижн.); а йак 'файно 

спраў'л’ели храм моло'д’і ґ’іу'ки та х'лопц’і // от даст 

Бог доч’і'кати х'раму / то х'лопц’і з'найут с'войу с'луж-

бу // (с. Стерче Глиб.); йой / ш 'чого зач’і'нати?/ на Р’із-

д'во ни мож 'було нази'вати мак // (с. Митків Заст.); а 

так мие'не по'периек бо'лит / шо 'думайу / 'вайл’о / ўмру 

шо н’іх'то й ние ў'виде // (с. П’ядиківці Кіцм.);  'али там 

'файно 'було! / 'Боже / д’і'д’іў тих! // на'роду!//то прие-

хо'дили й топо'р’іўскі / і мага'л’ани / й д'ругих с’іл / бо ў 

них 'цего ни 'було // а в нас тут 'дуже 'файно 'було // 

тут ў Ра'ранч’і / 'дуже 'файно 'було // (с. Рідківці Нов.). 

Інтенсивність інтелектуальної діяльності діалек-

тоносія в момент  продукування ДТ засвідчують па-

рентези – додаткові зауваження, що ґрунтуються на 
дієсловах зі значенням ментальної дії „поновлювати 

щось у пам’яті”: зга'дати, приега'дати, прие'помина-

ти тощо: 'ж’інка ў 'него по'мерла шч’е моло'дий в’ін 

май буў / жеи'ниўса д'ругий рас // тай ка'заў / ние рас 

су'б’і з'гадуйу / тай ка'заў / д'ругий Св’а'тий 'веч’ір / то 

ние 'первий Св’а'тий 'веч’ір// так і та 'ж’інка / шо йе 

'перва / то ние д'руга // (с. Бабин Кельм.); ма'ланку 

'дужи 'файно ро'били // так йак ко'лис // памйа'тайу // 

ш’е 'мама 'мойа хо'дила до 'церкви ў рушни'ку // так 

ма'ланку 'файно завие'вали ў руш'ник // (с. Черепківці 

Глиб.); а 'с’іно п’ітстие'л’али / 'тоже / так йак т'раба 

шоб 'було 'с’іно на Св’а'тий 'веч’ір// 'дужи 'помн’у / шо 

ми та'ко зас'в’іт’ували с'в’ічку / бо 'кажут / шо в цей 

Св’а'тий 'вечиер йак би 'душ’і // (с. Бабин Кельм.). 

Зі значенням „поновлювати щось у пам’яті” у ДТ 

функціонують парентези у формі вигуків: о! а'га!, 

значення реалізується імпліцитно: а ш’е капус'н’ак 
ва'р’а з бара'бул’оў // о! // йе галуш'ки // ва'р’а і 

'робйе йіх с квас'нойі ка'пусти цие с'в’іжойі / со'лот-

койі//(с. Шубранець Заст.); йкі 'мебл’і? 'жертка // 

'жердочка // пра'жинка та'ка / там к'лали о'дежу/ 

по'личка / то вс’о // а'га // ну і // обов’ес'ково о'це 

п’іч// п’іч // (м. Заставна). 

 Внутрішні роздуми і вагання мовця унаочню-

ють парентези у формі вставних слів, наприклад, се-

мантичний діалектизм в’і'дей „здається”: али 'саме 

голоў'не 'було восие'ни / ко'ли 'мали 'ґ’іти йти до 

ш'коли // в’і'дей/ то ние 'було ў сиент’аб'ри / то пам-

н’е'тайем 'ґ’іт’ми ш’е г'ралиси в зие'лен’ім манда-

бу'рин’і // (м. Заставна); 'нав’ік’ ў копера'тиву ние 

'можу п’і'ти / подие'витиси чи пота'н’іў 'цукор / та 

шо ш’і 'буду рос'казувати? // в’і'дей/ ўс’о ўпо'в’іла / 

то йе гал’ма'ни шо рос'казувати // (с. Іванківці 

Кіцм.). 

Інтелектуальні вагання мовця також засвідчують 
парентетичні конструкції на основі слів з'нати, 

'думати. Конструкції можуть мати заперечну або 

питальну форми: ей / ч’і'кай /ч’і'кай / най йа на'ду-

Руснак Ю., Руснак Н. Образ наратора... 
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майу // так/ ко'ли йа 'мала д'вац’іт’ і о'ден р’ік / 

'сорок 'семого 'року / хо'дили за 'жоном ў за'води // 

(с. Мамаївці Кіцм.); най'б’іл’шими циер'коўними 

св’а'тами йе 'Паска і Р’ізд'во Хриес'тове // са'ма ние 

з'найу чо // 'али 'б’іл’ши йа 'л’убл’у 'Паску // 

(с. Бузовиця Кельм.); то ние 'можна йо'го назие'ва-

ти // чо'гос ние 'можна ка'зати // ние з'найу // 'будиш 

см’і'йатиси // би 'вушей / би бл'ох’іў ние 'було// а'би 
ние 'було б'лох’іў // (с. Митків Заст.); 'али то ние'ма 

два'нац’іт’ // ну // йа з'найу 'к’ілко?/ де два'на-

ц’іт’?//(с. Рідківці Нов.). 

Вербальну комунікацію, в якій функціонує ДТ, 

характеризуємо як монолог з ознаками діалогу. Мов-

цеві як учаснику спілкування відводиться активна 

роль, слухачу – пасивна. Відкритим характером ДТ 

можна пояснити структурний прийом ДТ– квазідіа-

лог, який становить автопитання та відповідь на ньо-

го. Квазідіалог може бути ініціальною частиною ДТ: 

ни з'найу йак по'чати // ну ко'рова йак?/ з'ранку 

і'деш до ко'рови / 'в’ічистиш // (с. Рідківці Нов.); 

'кон’і году'вали 'йак? // т'реба 'було 'дати 'жито // 

(м. Заставна); і шч’е шо к'лали? // 'соли // а 'соли 

ро'били ў та'ку ма'лен’ку стогра'м’івочку // йі по'мо-

чут т'рохи во'доў 'шоби вона си зл’і'пила // ка'зали 

'гузочка 'соли // (с. Рідківці Нов.); но ўже ко'ли при-
е'робимоси на 'поли / дес до но'вого 'року 'робиси к'ла-

ку // чо к'лаку?/ бо са'ма ґаз'дин’а ние вс'тигне за 

'зиму по'дерти то 'п’ір’е // про'сили три пйек’ 

ж’і'нок на к'лаку / і то ста'рих / 'шоби мог'ли ц’і'лий 

ден’ 'бути // (с. Ревне Кіцм.); йак 'саме йго п’і-

к'ли? / 'перший раз на н’іч рошчи'н’али // 
(с. Берегомет Кіцм.); тай ку'жух ўгур'нула тай п’і-

ш'ла до 'церкви // тай ку'да?// на 'данц’і шч’е хо'ди-

ли// гу'л’ати хо'дили // (с. Банилів Вижн.).  

Квазідіалог може бути в середині діалектного 

дискурсу. Часто автозапитання має форму ну тай 

шо?: п’іч 'була та'ка с 'комином // з 'горном тие'мо / 

на двох та'ких стоўб'цах // ну тай шо? // і там к'ла-

ли во'гон’ ў т’і п’і'ч’е// (с. Мамаївці Кіцм.); йе ц’і'бу-

л’а / чос'нок / пас'тил’і / фа'сул’і / вогар’'к’і / ку'ру-

дзи / ба'рабул’і / сад йе 'коло' хати // вс’о це т'реба 

ро'бити / дозие'рати // ну тай шо?/ трие 'рази 
са'пайу го'род// (с. Бобівці Стор.); ну і шо? / от // 

ко'лис так // йак ние 'в’іч:еш / ние зас'телиш 

'постил’ / 'йак ние 'в’іч:еш / ние зас'телиш ск’іў // 

(с. Товтри Заст.).  

Запитання у ДТ може трактуватися як делібера-

тивне – „(від лат обговорювати, обдумувати), яке 

риторично адресується до самого себе. Делібератив-

не запитання запрошує до роздумів не співбесідни-

ків, а самого себе. На відміну від риторичного питан-

ня, воно не містить ні твердження, ні заперечення. 

Основною функцією деліберативного запитання є 

вираження емоційних роздумів”5. Деліберативні за-

питання засвідчують ліричний характер оповіді. Низ-

ка деліберативних запитань, спрямованих до себе, 

створюють гіпофору – „(від грец. відмова, причина, 

підстава) – різновид ампліфікації, який складається з 

риторичного або медитативного запитання (або лан-

цюга запитань) і відповіді або ширше – реакції на 
нього (них). Виконує подвійну функцію – активізації 

уваги адресата і акцентування думки, яка виражена у 

відповідній частині запитально-відповідної конструк-

ції”6. Напр.:  'али шо 'будим ро'бити? // ние 'будиш 

ро'бити / то ние 'будиш н’іц 'мати// тай шо? / 

'будиш го'лодин? // 'али то н’і'чо / йа си ние 'бойу 

ро'боти // йа си 'бойу 'леж’і // бо йек сла'бий ли-
е'жит / то ўже 'л’іпши би ро'биў бо сла'бому н’і'чо 

ние 'миле  // (с. Борівці Кіцм.). 

Візуально-слуховий канал зв’язку між діалектоно-

сієм-інформатором та слухачем зумовлює наявність 
паралінгвістичних засобів передачі інформації – жес-

тів. У ДТ присутність діалектоносія засвідчують вка-

зівні частки, маркери жестів: отут'во, ту'то  та'ко, 

тут, су'да: ў нас 'були 'в’іўц’і / 'була ко'шара / оту-

т'во // та'ка вие'лика ко'шара // (с. Мамаївці Кіцм.); 

так шо йа йак са в’ід:а'вала / то йа 'мала т'риц’іт’ 

соро'чок// т'риц’іт’ соро'чок/ з ўс’ім // це со'рочка і 

су'да / ка'зали ко'лис / по'долки / і там на по'долках 

'такжи 'в’ішито 'було / ч’і 'шоўком / ч’і // 

(с. Топорівці Нов.); а на ние'д’іл’у то ру'каў ўвес 

за'шитий / су'да за'шитий / тут // в’і'нок / та'ка // 

май / св’а'тошна 'була // (с. Митків Заст.); а в’ід'разу 

'шили та'к’і наг'рудники / ўк'райінск’і / шо лие'шен’ 

'коло рука'ва і ту'то ўдо'лин’і на г'руд’ах і цей воро-

тн’і'чок / 'коўн’ір / х'рестиком // а тут ше ро'били 

'китиец’і та'к’і / приек'рашували х'лопціў // (с. Митків 

Заст.);  ку'жух буў 'в’ішитий 'тоже// тако'во 
'в’ішито судие'во 'понад це'во таку'во// (с. Банилів 

Вижн.). 

Таким чином, низка мовних одиниць ДТ засвідчує 

образ наратора. Ліричний характер ДТ виражають 

вигуки різної будови та походження, конструкції зі 

значенням аксіологічної раціональної оцінки. На 

інтенсивність  інтелектуальної  діяльності 

діалектоносія в момент продукування ДТ вказують 

парентетичні висловлення з опорою на дієсловах 

ментальної дії. Внутрішні роздуми і вагання 

діалектоносія відтворюють парентези  у формі встав-

них слів та конструкції. Постать наратора спричиняє 

структурний прийом ДТ – квазідіалог. Запитання ДТ, 

які діалектоносій формулює собі, мають статус 

деліберативних, низка яких формує гіпофору. Прису-

тність наратора  унаочнюють маркери жестів – част-

ки діалектного походження.  
 

Список скорочень географічних понять 
Вижн. –  Вижницький р-н 

заг. – загальнобковинський  

Заст. – Заставнівський р-н  

Кельм. – Кельменецький р-н  

Кіцм. – Кіцманський р-н 

Сок. – Сокирянський р-н  

Стор. – Сторожинецький р-н  

Хот. – Хотинський р-н  
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Rusnak J., Rusnak N. The Narrator’s Image in Dialect 

Texts in Bukovinian Dialects. In dialectal texts (DT) repre-
senting Bukovian patois about household, rituals and their life 

the speaker, storyteller, narrator is a creator. The speech of the 

informer dialect bearer is considered as anthropocentric (the 

texture of the text reflecting the individuality of the speaker) 
and ethnocentric (illustrates the spoken language of the ethnic 

group).  

Ethnocentrism of speech is reproduced by "impersonal" 

constructions (indefinite-personal, impersonal). The reference 
constructions are quite characteristic in which the speaker (the 

dialect bearer) while reproducing information refers on other 

patois bearers. The patois reference constructions are based on 

3rd person plural form of verbs with the semantics of speech, 
the performative verbs carrying this function, are usually com-

posed of ethnographism-dialectisms. Anthropocentrism of 

speech exposes itself when a story is told from the first person. 
In DT structure there appears an “I-agent” which organizes the 

text areal around itself, defines the scope of its activities, rela-

tionships with others, reproduces speakers’ understanding of 

life.  
The image of the informer-dialect-bearer is contrasted by 

the expressions based on the verbs containing meaning 

"speech" used in certain time-specific forms. Expressions based 

on verbs with meaning of “speech” in the beginning of DT 
represent the theme of narration, that is to say, are a means of 

anticipation. 

The lyrical nature of DT is expressed by interjections of 

different origin and structure, exclamative syntactic construc-
tions of axiological rational assessment.  

The open nature of DT predetermines the structural tech-

nique of kvazidialogue which appears as autoquestion and an-

swer to it. Questions in DT are interpreted as deliberative, ad-
dressed to themtseves, designed to recreate the emotional re-

flections. 

Visual and auditory communication channel between narra-

tor and listener determines the availability of paralinguistic 
means of transmission of meaningful gestures. In DT presence 

of dialect bearer is exposed by index particles, markers of ges-

tures. 

Key words: narrator, dialect text, interjections, parenthe-
sis, kvazidialogue, deliberative question, hypophora. 

 

Руснак Наталія – доктор філологічних наук, про-
фесор кафедри сучасної української мови Чернівець-кого 

національного університету імені Юрія Федько-вича. Коло 

наукових інтересів: когнітивна лінгві сти -ка, 

діалектологія, етнолінгвістика, прагматична текстологія. 
Автор понад 100 наукових праць, у то-му числі 2 

монографій.  

Rusnak Natalia – doctor of philological sciences, Profes-

sor of the department of Modern Ukrainian Litera-ture Lan-
guage of Chernivtsi National University named after Uriy Fed-

covich. Science interests: cognitive linguis-tics, dialectology, 

ethnolinguistics, pragmatic textology. Author of over 100 scien-

tific papers, including 2 mono-graphs.  
Руснак Юлія – кандидат філологічних наук, ста-рший 

викладач кафедри суспільних наук та україно-знавства 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет». Після захисту кандидатсь-кої дисертації 
„Лексика родинних обрядів у буковин-ському діалекті” за 

спеціальністю 10.02.01. – україн-ська мова автор 

продовжує дослідження у галузі діалектології, 

етнолінгвістики, викладання українсь-кої мови як 
іноземної. У доробку науковця є 25 публі-кації.  

Rusnak Yulia – candidate of philological sciences, senior 

teacher of the Department of Social Sciences and Ukrainian 

Studies of Higher State Educational Establish-ment of Ukraine 
«Bukovinian State Medical University». After defending her 

dissertation „The vocabulary of fam-ily rituals in Bucovina 

dialect” in the specialty 10.02.01. - Ukrainian language keeps 

on researching in the field of dialectology, ethnolinguistics, 
teaching Ukrainian as a foreign language. In the works of the 

scientist are 25 publications.  

 
Received: 14-11-2016 

Advance Access Published: December 2016 

____________________________ 
© J. Rusnak, N. Rusnak, 2016 

 

Руснак Ю., Руснак Н. Образ наратора... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                     16  

Постановка проблеми. Технологічні можливості 

Інтернету усунули найсуттєвіші перепони для спілку-

вання – час (оперативність питання-відповіді) і прос-

тір (відстань). Це спричинило зміну комунікативної 

парадигми: писемна мова діалогів у соціальних мере-

жах, чатах і на форумах усе більше набуває характе-

ристик усної через вироблення відповідних правил 

спілкування. Це використання графічних знаків і си-
мволів, скорочення (і спотворення) граматичних та 

синтаксичних конструкцій і, найголовніше, нехту-

вання мовними (правописними) нормами. Причому 

таке явище варто сприймати не як ознаку неграмот-

ності, а як специфіку комунікації1. 

Ще одна особливість писемного інтернет-

спілкування – одночасна присутність у комунікацій-

ному процесі практично необмеженої кількості осіб 

із різних країн. Таким чином воно набуває ознак ко-

лективного диспуту в реальному часі, що вимагає від 

учасників оперативного реагування на повідомлення 

опонентів й емоційне увиразнення своїх, пошук 

контраргументів та їх лаконічне висловлення, апелю-

вання до інших учасників. 

Але останнім часом конфронтація в соцмережах 

антагоністично різних світоглядів громадян з різних 

країн призвела до того, що емоційний складник інте-
рнет-комунікації все більше набуває агресивного 

характеру й реалізовується через новий, породжений 

Інтернетом, стиль спілкування – тролінг. Його функ-

ції: ініціювати безпредметний конфлікт між учасни-

ками диспуту, зіштовхнути їх між собою, викликати 

взаємні образи та звинувачення, спотворити сприй-

няття інформації. Тролінг також є одним зі способів 

маніпулювання суспільною свідомістю, тож залежно 

від його репрезентантів вирізняють професійний 

(використовується окремим організаціями для пропа-

ганди певної ідеології в інтересах держави чи соціа-

льної групи) і стихійний, представлений окремими 

особами2. 

Чи не найбільш деструктивним у комунікаційно-

му середовищі Інтернету угрупованням таких осіб, 

які виробили свої словотворчі правила, продукують 

специфічну лексику й способи провокативного спіл-

кування у процесі тролінгу, є кащеніти, а також 
ТВНники разом із заснованим ними жаргоном 

“падонкав” (ще: “олбанська” мова). 

Кащенізм виник у Росії в 1990-х рр., а незабаром 

поширився і в комунікаційному полі України. Був 

сприйнятий і адаптований, перетворившись на окре-

му субкультуру, із власною активною системою сло-

вотвору, проте так і залишився поза увагою вітчизня-

ної лінгвістики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У чи 

не єдиній науковій публікації, де побіжно розгляда-

ється субкультура кащенітів, мотиви й причини цьо-

го явища аналізуються суто з позицій підліткової 

психології3. Але заслуговує на увагу ряд інших дослі-

джень4, присвячених жаргонізмам5, мовним субкуль-

турам6 і сленгу в соціальних мережах7, завдяки яким 

можна позиціонувати мову кащенітів в українській 

лінгвістичній системі. Однак автори сам кащенізм не 
виділяють як окремий, специфічний вид мовної ре-

презентації, а деякі його лексичні особливості, спосо-

би використання в комунікаційному середовищі розг-

лядають як складники загалом мови інтернет-

середовища. Досить детально способи виникнення 

нової лексики в соціальних мережах проаналізовано 

в праці Ю. Маковецької-Гудзь, проте авторка зосере-

джує увагу не так на лексичних утвореннях (основа 

кащенітської мови), як на використанні скорочень та 

невербальних знаків комунікації (вигуки, вживання 
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КАЩЕНІЗМ ЯК СУБКУЛЬТУРА В 

УКРАЇНСЬКОМУ  
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KASCHENISM AS A SUBCULTURE 
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ENVIRONMENT: LANGUAGE  
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“падонкав”, социальная сеть, интернет-

форум, обсценная лексика, троллинг, языко-

вая субкультура. 

Cуховий О., Гнатюк Л. Кащенизм как субкультура в украинской 

интернет-среде: языковые ососбенности.  

Исследованы социальные и лингвистические особенности кащенизма 

как языковой субкультуры и одного из видов троллинга, определены при-

чины распространения его в украинском информационном интернет-
пространстве. На основе анализа контента социальных сетей, форумов и 

блогов доказано, что в настоящее время кащенизм в украиноязычном циф-

ровом пространстве представляет собой отдельное культурное явление, 

характеризуется соответствующей лексической системой и методами ак-
тивного словообразования. Параллельно с кащенизмом в украинской ин-

тернет-среде распространились другие, менее значимые, сленговые явле-

ния: “язык” ТВНщиков и жаргон “падонкав”. Они тоже оказали определен-

ное влияние на стилистические и грамматические нормы общения в сети 
Интернет. 
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пунктуаційних знаків як символів, смайликів) та де-

яких замінників екстралінгвальних (голосу, тембру, 

тональності) засобів8. 

Стосовно довідникових праць, то кащенізми, еле-

менти мови ТВНників (особливо жаргон “падонкав”) 

уперше були зафіксовані в словнику Л. Ставицької9. 

Зазначимо, що пік формування цієї сленгової культу-

ри припадає на 2000-ні рр., її вербальна складова че-
рез форуми, чати швидко поширилася в комунікатив-

ному середовищі України, тож вона й була відобра-

жена у виданні. Проте авторка у передмові, аналізую-

чи цей вид лексем, не виділяє кащенізм як окреме 

явище, хоча й звертає увагу на високий відсоток сур-

жику й «суто російський характер жаргонного слово-

вживання»10. 

Значно більше уваги цьому явищу приділено в 

російському мовознавстві. Причому кащенізм розг-

лядається комплексно: як специфічна еративна гра, 

реакція одних учасників ехоконференцій у FidoNet на 

“антиорфографію” (особливо в “олбанській” мові) 

інших11; як прийом джокінгу (створення свого, нерід-

ко кумедного способу спілкування)12; як один із ви-

дів тролінгу (поряд з ельфінгом, булінгом, пранком, 

гномінгом, хобітингом та SEO-тролінгом)13. Попри 

це, ряд науковців хибно вважає, що із припиненням 
існування FidoNet, основного кіберпростору кащеніз-

му, він практично замкнувся в межах одного сайту й 

перестав розвиватися14. Зауважимо, що кащенізм – це 

не просто набір специфічної лексики та поведінкових 

комунікативних норм, це насамперед своєрідна суб-

культура, яка виробила й сповідує власні принципи 

та правила дій в інформаційному середовищі, вийшла 

за межі колишньої любительської мережі й нині має 

свої веб-ресурси та потужний ареал поширення 

(соцмайданчики, чати, блоги, форуми). 

Відсутність ґрунтовних досліджень із зазначеної 

проблематики в Україні пояснює С.Чемеркін, який 

наводить статистичні дані ВАК України за період 

2000–2009 рр.: із захищених 739 дисертаційних дос-

ліджень (кандидатських і докторських) зі спеціально-

сті 10.02.01 (українська мова) лише одна була прис-

вячена питанням функціонування української мови в 
Інтернеті – сленгу комп’ютерників15. Ще одна причи-

на низької зацікавленості науковцями мовою Інтер-

нету, на думку автора, – їхній вік: чим він більший, 

тим менше дослідник користується мережею. Тобто 

праці представлені переважно молодими дослідника-

ми, а отже, маловідомими16. На доповнення автора 

зазначимо: щоб об’єктивно дослідити це явище, уче-

ний повинен також перебувати у відповідному куль-

турному середовищі, навіть бути постійним учасни-

ком комунікативного кіберпростору. А це справді 

притаманно майже виключно особам молодшого ві-

ку. Ще одна причина дефіциту уваги науковців до 

маргінальних явищ інтернет-культури, на нашу дум-

ку, – це мовний пуризм, що набув поширення в соці-

умі у період становлення й формування української 

державності. 

Мета дослідження. Зважаючи на викладене, ме-

тою статті є встановлення особливостей побутування 
лексики кащенітів, ТВНників і жаргону “падонкав” в 

україномовному інтернет-середовищі. 

Джерельною базою дослідження слугував украї-

номовний контент низки соцмереж (групи 

“Facebook” – facebook.com, “Twitter” – twitter.com), 

блогів (liveJournal.com, durdom.in.ua, repka.club), фо-

румів та майданчиків для коментарів (m.lardi-

trans.com, k.zao.com.ua, 4vlada.com, pravda.if.ua). 

Виклад основного матеріалу. Кащенізм – спосіб 

мережевого спілкування, який характеризується про-

вокативною, інколи ненормативною лексикою, де-
структивним стилем (величезна кількість запитань, 

ігнорування актуальних запитань чи вмотивованих 

контраргументів, флуд, тобто беззмістовні фрази, які 

не мають стосунку до теми обговорення) і заперечен-

ням правописних норм. Виник усередині 1990-х рр. у 

Росії на ресурсах міжнародної любительської мережі 

FidoNet, яка на той час була альтернативою Інтерне-

ту (за ціновим фактором). Вона складалася з ехокон-

ференцій, або ех (від англ. Echo Conference), які мож-

на вважати попередниками сучасних форумів. 

Слово “кащенізм” (як і “кащеніт”, тобто той, хто 

користується цією “мовою”) походить від назви Пси-

хіатричної лікарні №1 ім. Петра Кащенка (Москва). 

Спочатку явище побутувало, як вважається, у локаль-

ній ехоконференції згаданої лікарні як своєрідний 

вид мовної гри серед учасників17. Суть її зводилася 

до словесних перепалок між собою або цькування 
тих, хто випадково потрапляв на “еху”. Згодом, зі 

збільшенням кількості прихильників, а також із роз-

робкою власних принципів і правил спілкування, 

було створено другу конференцію, вже із загальним 

доступом. Попри те, що мережа FidoNet, через удо-

сконалення й поширення Інтернету, втратила свою 

популярність і фактично зникла, кащенізм як “ідея” 

була підхоплена багатьма представниками молодіж-

них угруповань, тож він трансформувався у своєрід-

ну субкультуру. 

Ця “мова” зародилася в Росії насамперед як гра, 

проте нині вона існує як самостійний вид психологіч-

ного впливу через специфічні лінгвістичні й стиліс-

тичні засоби, як головний інструмент “армії тролів” 

для масштабного цькування й провокації у віртуаль-

ному середовищі політичних опонентів18. Через це 

кащенізм нерідко ототожнюють із тролінгом, або ж 
вважають найнебезпечнішим його видом. 

Принципи кащенізму, його протестний характер, 

ігровий складник, а також певний відтінок загадково-

сті й романтики імпонували молоді. Тож згодом яви-

ще, поширившись за межі РФ, набуло своїх прихиль-

ників і в Україні. У середині 2000-х рр. (імовірно 

2007 р.) було створено сайт durdom.in.ua (ДД – 

“ДурДом”), так само з відповідним “лікарняним” 

ухилом (підрубрики “Пацієнти”, “Персонал”, 

“Санбюлетень”); 2009 р. – україномовну онлайн-

енциклопедію “Файна меморія” (ukrmemoria.com) 

кащенітського спрямування, за структурою й стилем 

статей майже ідентичну російській “Луркморье”. 

Учасники прописали свої правила (фактично статут 

спільноти) спілкування, поведінки у соцмережах та 

на форумах, ставлення до окремих політичних сил та 

представників інших національностей, також зазна-

чили певні мовні норми написання своїх статей і за-
міток (т.зв. ІМХО). Таким чином сформувалося укра-

їнське (й україномовне) угруповання кащенітів, тро-

лінг яких спрямований на оборону ідеологічних інте-

Суховій О., Гнатюк Л. Кащенізм як субкультура… 
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ресів своєї країни. 

Кащенітська мова підпадає під ряд уже розробле-

них класифікацій словотворчих методів сленгу 

(наприклад, О. Ясінська19). Однак, на відміну від ін-

ших жаргонних утворень, тут ранжуються свої пріо-

ритети в продуктивності. 

1. Еративи. Кащенізм в українському кіберпрос-

торі широко представлений спотвореною лексикою, 
зазвичай за принципом “як чується, так і пишеться”. 

Це загалом один із головних принципів його побуту-

вання: допускаюцця, хоцця (хочеться), тирнет 

(інтернет), ненашими буковами; громатека 

(граматика). Також популярні гібридні форми (із сур-

жиком): читверг; получаїцця; ніпадеццькі; в атвєтє; 

афтирь (автор); шоп жизнь утруднить. 

2. Суржик. В українській мові цей словотвірний 

вид найпродуктивніший, адже кащенізм є феноменом 

російськомовного середовища. Крім того, велике 

значення в його використанні мало те, що більшість 

поданої в соцмережах інформації російськомовна 

(станом на 2009 р. – 85%)20. Проте суржик в україно-

мовній версії кащенізму обов’язково має пейоратив-

ний (переважно зневажливий) відтінок: “Нерідко 

<...> чужомовність підсилює іронічне, сміхове нача-

ло, закладене в цій лексиці”21. А використання іншо-
мовного слова є навмисним, щоб висміяти, принизи-

ти предмет розмови або ж vis-а-vis: кандідатура, 

канєшна; срєцтв; путьом; ми друзья!; Це важно; 

Але і однако!; Притиндувать поштишо нивозможно; 

Сєгодня носіт адідас, а завтра Родіну прадаст; 

Просто почірікать; Русизми і проччі вольності; Але 

не ризикуйте здря: могуть і ни понять. 

3. Компіляція слів чи частин із різних слів. Вико-

ристання інших ігрових прийомів. Доволі продуктив-

ний спосіб словотвору. Зазвичай використовується 

семітська тематика: пацієнт – поцієнт; патріоти – 

поцріоти (з ідиш поц ּפָאץ – чоловічий статевий 

орган) – для іронічної й негативної характеристики 

людини; тореадор – тораадор; Фейсбук – Пейсбук; 

Мойше (може) погойворимо? (іврит. гой  גוי–  народ). 

4. Використання інших ігрових прийомів 

(перестановка, додавання, вилучення, зміна букв, 
написання разом кілька слів чи розподіл на дві части-

ни одного) для створення додаткових конотацій: она-

німка; зряплата; історик-оборзєватєль; інженегр; 

блазнюка-клона; Батросян (Є.Петросян, телекомік. 

Прізвище спотворено з додаванням частини від 

“батрачити”); Нє-нє, я в ПРиБЮТ ні ногой! 

(виділення абревіатур політичних партій у контексті 

негативного значення “приб’ють”); Мамадарагая!; 

Хто-та (хтось).  

5. Калька (підпорядкування українській фонетиці) 

та напівкалька (підпорядкування українській грама-

тиці), переважно з англійської мови: фрік (freak) – на 

позначення або представника відповідної субкульту-

ри т.зв. фриків, або людини, що зовнішнім виглядом 

дуже вирізняється з-поміж інших; меседж (message) 

– повідомлення, певна думка; геймер (gamer) – фанат 

комп’ютерних ігор, гравець; мем (meme) – одиниця 

інформації: ідея, символ, образ, концепт. Сюди ж 
можна віднести й уживання кальок-абревіатур: омг, 

шо за брєд? (позначення здивування, від англ. OMG 

– Oh My God); LOL (позначення нестримного сміху, 

аналог ТВН-суржику “ржунімагу”; від англ. laughing 

out loud); ІМХО (на мою думку, від англ. IMHO – in 

my humble opinion). На відміну від побутування абре-

віатур у російськомовному кащенізмі, в українському 

багатьом із них властива словозмінна парадигма 

(використовується авторами для надання іронічності 

тексту): І мені не по імху, як це імхо імхуватиметься 

імхунутими колегами по ДД з їх матьорим досвідом 
імхування. 

6. Фразеологізми. Було зафіксовано лише один 

фразеологічний вираз: грабувати коровани. Ще у 

1990-х рр. він був помічений кащенітами в листі од-

ного любителя комп’ютерних ігор, в якому описува-

лася бажана гра. Безграмотність автора, а також сти-

льова кумедність тексту сприяла поширенню цієї 

сполуки серед учасників ігрових форумів та чатів для 

позначення незрозумілої функції якогось пристрою 

(програми), непередбачуваності чи неясності щодо 

подальших дій: Що ми будемо робити завтра ввече-

рі, знову завойовувати світ? – Підемо грабувати 

коровани! 

Слова-кащенізми не підпадають строго під пев-

ний класифікаційний вид, навіть більше: майже всім 

властиві ознаки кількох. Найпродуктивніша ж група 

тих, які являють собою гібриди еративу й суржику. 
У субкультурі кащенітів також вироблені свої 

особливі правила ведення диспуту й участі у полемі-

ці. Саме вони й становлять основу ефективного тро-

лінгу. Хоч це питання й виходить за межі лінгвісти-

ки, але комунікативна поведінка кащенітів на інтер-

нет-майданчиках та її словесне забезпечення станов-

лять єдиний комплекс. Тому варто хоча б оглядово 

торкнутися цієї проблематики. 

Кащенізм не схвалює використання ненорматив-

ної лексики, навпаки, одне з правил “вищого рівня” 

тролінгу – бути чемним і коректним. Тому для досяг-

нення своєї мети тролі використовують набір засобів 

психологічного маніпулювання й прийомів логічної 

побудови тексту, які спрямовані на створення прово-

кативної ситуації в середовищі диспуту, нацькову-

вання одних учасників на інших. Серед цих способів 

– актуалізація під час полеміки тем, які болісно 
сприймаються суспільством (антисемітизм, гомосек-

суалізм, фашизм, націоналізм); нестандартна верба-

льна поведінка з метою викликати негативну реакцію 

в співбесідника чи групи осіб22; апелювання до неіс-

нуючих авторитетів чи оперування брехливою інфор-

мацією. 

Завдання троля – “зачепити” співбесідника за до-

помогою своєрідних мовних “гачків”. Загалом прово-

кація – це єдина його стратегія, яка може бути реалі-

зована низкою тактик23. 

Щодо стилю спілкування у соцмережах, цілей і 

принципів кащенітів, то досить влучно їх описав у 

романі “Спектр” С.Лук’яненко, який свого часу став 

жертвою їхніх нападок. 

Найбільша небезпека такого тролінгу в тому, що 

величезні групи його представників “маскуються” 

під друзів перед іншими учасниками форумів 

(особливо політичних) чи соцмереж. Але своїми на-
ступними діями намагаються максимально скомпро-

метувати “однодумців” та спотворити їхню інформа-

цію перед опонентами. Саме такі тролі, 

Українська мова 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                     19  

“перефарбовані” під патріотів, зіграли вирішальну 

роль у створенні негативного образу українця – тако-

го собі недалекого, примітивного, простакуватого, 

але агресивного “бандерівця”. Кащеніти й ТВНники 

були задіяні як технологічні елементи в алгоритмі 

психолінгвістичного маніпулювання суспільною сві-

домістю в Україні. “Росія – єдина країна у світі, яка 

використовує так званих тролів для маніпуляції сус-
пільною свідомістю”, – зазначають Д. Волчек і Д. 

Сінделар, покликаючись на “Financial Times”24. 

Інше мовне явище в цифровому середовищі, яке 

розвивалося паралельно з кащенізмом, – сленг 

ТВНників (від перших літер TYT.BCE.HACPEM – 

назва ехоконференції у FidoNet; записується латини-

цею). Це локальне угруповання було створене 1994 р. 

й спочатку займалось інтернет-хуліганством. Але 

згодом провокативний стиль спілкування й специфіч-

на лексика поширилася в Інтернеті. Їхня “мова” наси-

чена ненормативною й спотвореною лексикою, хара-

ктеризується “антиправописною” політикою. Спосіб 

спілкування агресивний, спрямований на образу уча-

сників он-лайн диспуту, відволікання їх від предмета 

розмови, що врешті зводить раціональність спілку-

вання нанівець. 

Саме сленг ТВНників став основою жаргону 
“падонкав” – мовного стилю в Інтернеті. Він характе-

ризується перетворенням тексту на суцільний ератив 

і суржик (Харків – Харкафф; коментарі – каменти; 

давай – дафай; сміюся – ржунімагу), особливо ж – 

насиченням мови обсценною лексикою. Цей сленг 

через низку “власних” сайтів проник із російської в 

українську мову молодіжних субкультур і свого часу 

справив значний вплив на розвиток мовних штампів 

у соцмережах і блогах. 

Висновки. Кащенізм, який від початку сформува-

вся в любительській мережі FidoNet як суто російсь-

ка мовна субкультура, поступово набув поширення в 

українському комунікативному просторі. Цьому 

сприяв насамперед білінгвізм, зокрема, значний від-

соток російськомовних учасників соціальних мереж 

та інших майданчиків для інтернет-спілкування. Про-

те з часом, сприйнятий у деяких молодіжних угрупо-
ваннях, кащенізм асимілювався в україномовному 

просторі й набув нових ознак. Російська лексика була 

піддана структурним і стилістичним змінам відповід-

но до норм української мови, окрім існуючих прин-

ципів словотворення виникли нові, спрямовані пере-

важно на наповнення словоформ додатковими зна-

ченнями. Як і в Росії, кащенізм в Україні теж перет-

ворився на один із видів тролінгу, проте його методи 

словотвору, принципи й особливо змістовне напов-

нення цієї субкультури значно виразніше характери-

зуються ідеологічною складовою. 

Перспективи подальших розвідок. Аналіз цього 

мовного феномену як репрезентанта своєрідної суб-

культури в онлайн-середовищі України тільки розпо-

чато. Явище стрімко розвивається не лише в лінгвіс-

тичній, а й у соціальній площині, активно поширю-

ється й набуває популярності в молодіжному інтер-

нет-контенті. Тож проблематика виходить за межі 
суто мовознавства й стає об’єктом міждисциплінар-

ного дослідження (соціо-, психо-, політична лінгвіс-

тика, філософія мови). 
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the Ukrainian Online Enviroment: Languages Features.  
The social and linguistic features of Kaschenisms were investi-
gated as a language subculture and one of the type of trolling, 

also were defined causes of its spreading in the Ukrainian infor-

mation space of the Internet. By analyzing the content of social 

networks, forums and blogs was proved that today in the 
Ukrainian-Kaschenism digital environment there is a special 

cultural phenomenon that characterized by the relevant lexical 

system and active methods of word formation. The other less 

significant slang phenomenon as EHD-language, Slang of 
“Scum” had also spread simultaneously with Kaschenisms. 

This also has made some influence on the stylistic and gram-

matical rules of communication on the Internet. Most of words-

kaschenizmis in the Ukrainian language refer to the scomfull 
lexis. Also a very productive class is surzhyk (borrowed words 

from Russian language). Another big group of words is created 

by using different methods of compilation of words or their 
parts. All these techniques are made to create provocations on 

forums and blogs. It means that as well as in Russia, in Ukraine 

the kaschenizms vocabulary turned into a type of trolling. But 

the methods of words creation, principles and contents of this 
subculture in Ukraine characterized by a strong ideological 

direction and national style. 
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Теорія варіантності, яка з давніх часів незмінно 

привертає увагу вчених, по праву належить до найва-

жливіших у сучасній лінґвістиці. Інтерес до варію-

вання мовних одиниць пояснюється тим, що тільки 

повне, багатоаспектне вивчення цього феномену до-

зволить зрозуміти принципи і закони діахронічного 

розвитку і синхронного функціонування мови. 

З-поміж низки досліджуваних питань про приро-
ду варіантності провідне місце займає проблема кла-

сифікації мовних варіантів. Й у вітчизняному, й зару-

біжному мовознавстві існує кілька класифікацій слів-

варіантів, проте жодна з них не відзначається повною 

вичерпністю і чіткістю. А тому природно, що на сьо-

годні не маємо загальноприйнятої класифікації таких 

одиниць.  

Початок вивчення формально-граматичного і се-

мантичного варіювання слова в загальнолітературній 

системі мови було закладено В.В. Виноградовим та 

О.І. Смирницьким, які розглядали його в органічно-

му зв’язку з проблемою тотожності слова. Теза В.В. 

Виноградова про організацію „єдності слова за допо-

могою лексико-семантичного стержня, який є спіль-

ним у його форм”, є початковим етапом для пошуку 

критеріїв класифікації варіантів. Учений об’єднав 

однокореневі паралелі, відмінні своєю морфологіч-
ною, фонетичною будовою та наголосом, у фоно-

морфологічні варіанти слова, які можуть виконувати 

і різні стилістичні функції1. Беручи до уваги, що лек-

сичним варіантам властиві різні експресивні і стиліс-

тичні відтінки, В.В. Виноградов розрізняє експресив-

но-морфологічні та експресивно-стилістичні форми 

слова. Форми слова, які реалізують одне із його лек-

сичних значень і пов’язані зі строго визначеними 

контекстами, автор називає лексико-фразеоло- 

гічними2. 

Працюючи над загальнотеоретичним висвітлен-

ням проблеми, О.І. Смирницький вважає, що варіан-

тами слова є „глоси одного і того ж слова, які розріз-

няються не як різні граматичні форми”3. Визначивши 

умови існування одного і того ж слова у вигляді різ-

них варіантів, О.І. Смирницький виділяє відповідно 

до них основні типи варіантів. Усі варіанти, об’єдна-

вши під назвою „структурні”, він ділить (залежно від 

того, де проходять зміни – у звуковому оформленні 
слова чи в його семантиці) на дві великі групи: фоно- 

морфологічні та лексико-семантичні. Перші, у свою 

чергу, поділяються ученим на фонетичні (звукові) і 

морфологічні, які включають граматичні (граматико-

морфологічні) та словотворчі (лексико-морфологічні) 

варіанти4. 

Подальший розвиток теорії варіантності знаходить 

відображення у працях О.С. Ахманової, Ф.П. Філіна, 

М.М. Шанського, К.С. Горбачевича, Р.П. Рогожникової, 

О.І. Москальської, М.Д. Степанової, М. Д. Карп’юка, 

В.А. Чабаненка та ін. 

Залежно від характеру формальної модифікації 

лексеми деякі автори виділяють різні типи варіюван-

ня в межах тотожності слова. Як результат – класифі-

кації відрізняються одна від іншої і якісно, і кількіс-

но. 

Так, О. С. Ахманова5 і Р. П. Рогожникова6 виділя-
ють серед варіантів фонетичні та морфологічні. Фо-

нетичні варіанти О. С. Ахманова ділить на два типи: 

фонетичні слова-варіанти, які не розрізняються міс-

цем наголосу (калоша – галоша) і фонетичні варіан-

ти, які розрізняються за місцем наголосу 

(апартаме́нт – апарта́мент). В обох групах виділя-

ються підгрупи. Морфологічні варіанти слів вчена 

ототожнює зі словотворчими варіантами, підкреслю-

ючи: „Відмінність морфологічних варіантів слова від 

фонетичних полягає в тому, що позбавленими своїх 

природніх мовних функцій виявляються не окремі 
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Ткач А. Проблема классификации языковых вариантов в современной 

лингвистике. 

В статье проанализированы различные взгляды украинских и зарубежных уче-

ных на проблему классификации (типологии) языковых вариантов в современной 

лингвистике. 
Различия при определенных основных видах варьирования объясняются отсутс-

твием общепринятых критериев выделения вариантных единиц на разных уровнях 

языка. 

Типология варьирования зависит от того формального элемента, который отли-
чает один вариант от другого. Правда, в современной научной литературе те же 

типы вариантов разные ученые называют по-разному (напр., „грамматические”, 

„морфологические”, „фономорфологические” варианты и др.), что позволяет гово-

рить о частной неустроенности языка и его подсистем, обусловленную спорным 
решением некоторых вопросов в украинской лингвистике прежде всего на теорети-

ческом уровне.  

Українська мова 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                     22 

звуки (відповідно фонеми), а ще й поєднання звуків 

(фонем), які у цій мові виступають як морфеми – 

найдрібніші значущі одиниці або елементарні одини-

ці мови”7. До морфологічних варіантів О. С. Ахмано-

ва відносить і власне морфологічні явища (арабеск – 

арабеска), і явища, пов’язані із словотвором 

(дворняга – дворняжка)8. 

Ф. П. Філін, враховуючи морфологічну структуру 
слова та значення афіксальних морфем, ділить варіа-

нти на фонематичні, акцентологічні і граматичні 

(формально-граматичні). Фонематичні варіанти від-

різняються складом фонем „поза межами й морфоло-

гічних чергувань і закономірних парадигматичних 

змін слова”9. Акцентологічні варіанти представляють 

собою варіанти наголосу. Відмінності між формаль-

но-граматичними варіантами слів і різними словами 

Ф. П. Філін вбачає у тому, які значення виражають 

формотвірні морфеми в мові – граматичні чи лексич-

ні, хоч і визнає, що досить часто нелегко провести 

межу між граматичною і лексичною семантикою. 

М. М. Шанський, досліджуючи варіанти слів, роз-

глядає їх як „утворення, що мають тотожний морфе-

мний склад, відмінності між якими є настільки незна-

чними, що не порушують єдності лексичної одиниці 

в цілому”10. 
Досліджуючи варіантність мовних одиниць на 

матеріалі німецької мови, О. І. Москальська розріз-

няє: 1) варіювання в межах тотожності слова 

(варіантність слова та словоформи); 2) варіювання, 

не пов’язане з тотожністю слова – варіантне викорис-

тання повних синонімів, поєднаних як спільною ко-

реневою морфемою, так і не пов’язаних за складом 

кореневих морфем11. 

Залежно від формальної модифікації слова автор 

розрізняє декілька типів  варіантів, зокрема: 1) фоне-

тичні; 2) морфологічні; 3)  словотвірні; 4) орфографі-

чні; 5) змішані (містять в собі кілька видів модифіка-

цій)12. 

О. І. Москальська наголошує на тому, що різниця 

між власне граматичними (морфологічними) варіан-

тами і варіантами словотвірними чітко простежуєть-

ся і в німецькій мові13. До словотвірних варіантів 
дослідниця зараховує модифікації кількісного і мате-

ріального складу словотвірних морфем, що не утво-

рюють регулярних рядів словотвірних моделей і не 

порушують тотожності слова14. 

М. Л. Каленчук об’єктом дослідження обрала ор-

фоепічні варіанти15. Учена вважає, що „якщо фонети-

чна позиція потребує обов’язкової реалізації фонеми 

окремим звуком, то орфоепічна позиція найчастіше 

передбачає появу звука статистично”16. 

О. О. Реформатський визначає такі види варіант-

них одиниць, як морфологічні, орфографічні та фоне-

тичні17, В. Лейчик поділяє варіанти на морфологічні 

(словотворчі та формотворчі) і лексичні (абревіатури, 

скорочення)18. 

Н. М. Семенюк серед варіантів виділяє, з одного 

боку, повні, у яких значення і функції співпадають, а 

з другого – неповні, які різняться експресивно-

стилістичними характеристиками і сферою викорис-
тання19. 

Дистрибуція окремих варіантів також може бути 

різною. Наприклад, М. Д. Степанова розрізняє спів-

падаючу, обмежену і додаткову дистрибуцію і відпо-

відно до цього вільну, частково-вільну і альтернатив-

ну варіантність20. 

В українському мовознавстві з-поміж мовних ва-

ріантів виділяють: фонетичні, морфологічні і синтак-

сичні21; акцентуаційні, фонетичні, словотворчі, мор-

фологічні22; акцентні, фонетичні, морфологічні, дери-

ваційні, комбіновані23 тощо. Необхідно зазначити, 
що одна й та ж зміна в структурі слова в різних авто-

рів згрупована по-різному. Так, варіювання звукової 

оболонки слова, засноване на коливанні словесного 

наголосу, у Ф. П. Філіна і М. М. Шанського виступа-

ють під назвою акцентологічних, у класифікації К. С. 

Горбачевича – акцентних варіантів, О. С. Ахманова, 

О. І. Москальська розглядають цей випадок як різно-

вид фонетичного варіювання. 

Відмінності в складі фонем, які не ведуть до змін 

значення слова і не порушують його тотожності, на 

думку Ф. П. Філіна і К. С. Горбачевича, створюють 

фонематичні варіанти. У класифікації М. М. Шансь-

кого вони репрезентовані як фонетичні варіанти. 

Звукові модифікації слів, які не мають орфографі-

чного вираження, виділяються М. М. Шанським як 

особливий тип варіювання слова – орфоепічний. К. 

С. Горбачевич включає їх до складу фонетичних ва-
ріантів. 

Зокрема, на фоні того спільного, що об’єднує всі 

варіанти мови як спосіб існування і функціонування 

мовних одиниць в цілому, існують і відмінні особли-

вості, які розмежовують мовні варіанти приналежно-

сті до різних рівнів мови: фонетичного, лексичного, 

граматичного. Останній тип нині привертає особливу 

увагу науковців. 

Граматичні варіанти характеризуються насампе-

ред тотожністю граматичної функції. Відповідно до 

граматичної структури розрізняємо такі види грама-

тичних варіантів: 

а) словотворчі варіанти (варіативні словотворчі 

афікси); 

б) словозмінні (варіанти словозмінних форм); 

в) синтаксичні (варіанти керування, прилягання, 

узгодження). 
Хоча термін „граматичні варіанти” є активновжи-

ваним і в українському, і в зарубіжному мовознавст-

ві, проте чіткого, однозначного визначення цього 

поняття не знаходимо у жодному науковому джерелі. 

Так, у поняття граматичного варіанта окремі дослід-

ники включають морфологічні варіанти (Н. М. Соло-

губ), інші – синтаксичні (О. М. Гомас). Робиться 

спроба розширити обсяг терміна „граматичний варі-

ант” і пов’язати із словотвірним варіантом. Однак 

більшість учених переконані, що словотвірний варі-

ант слова є самостійним проявом у мові і тому не 

пов’язують його із граматичними варіантами (В. Д. 

Семиряк, В. А. Топіха, І. Т. Вербовська). Словотворчі 

паралелі, за їхніми розвідками, є найчисленнішими 

серед структурних варіантів сучасної української 

мови. 

Деякі дослідники у поняття словотвірного варіан-

та включають поняття морфологічного варіанта. Зок-
рема, таке ототожнення Т. А. Коць пояснює так:                   

„... морфологічні варіанти виникають за рахунок ши-

рокого використання внутрішніх мовних ресурсів 
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(синонімічних афіксів, розмовних, діалектних, архаї-

чних засобів формального вираження) та залучення 

іншомовного потенціалу словотворчих і формотвор-

чих афіксів”24. 

Розширення поняття граматичної системи україн-

ської мови, що зумовило виокремлення, крім морфо-

логії та синтаксису, і словотвору25, дає усі підстави, 

як слушно зазначає Н. Ковальчук, „ввести розширене 
поняття граматичного варіанта, що охоплює морфо-

логічні, синтаксичні та словотвірні різновиди”26. В. 

В. Мерінов такі слова називає граматичними синоні-

мами27; Е. І. Шендельс граматичними варіантами 

називав функціонально тотожні граматичні одиниці, 

в яких не збігається регулярно граматична форма28. 

На відміну від інших типів мовних варіантів, гра-

матичним варіантам властива граматична систем-

ність, регулярна взаємозамінюваність (ця особли-

вість характерна для всіх типів варіантів), функціона-

льна еквівалентність граматичного значення у межах 

взаємозамінних контекстів, однорідність порівняль-

них граматичних структур. 

Як бачимо, існує чимало думок щодо питання 

співіснування варіантних слів. Відмінності при пев-

них основних видах варіювання пояснюються відсут-

ністю загальноприйнятих критеріїв виділення варіан-
тних одиниць на різних рівнях мови. Якщо при вста-

новленні акцентологічних і фонематичних меж варі-

ювання лексеми висувається вимога часткової звуко-

вої тотожності, то морфологічною межею варіюван-

ня, на нашу думку, є подібність (тотожність) морфо-

логічної структури і морфемної бази складових час-

тин, які передбачають повне співпадання важливих 

морфем (кореня і словотворчих афіксів) у кожного 

варіанта. 

Отже, опрацювавши різноманітні класифікації 

українських та зарубіжних учених, які розуміють 

явище варіантності приблизно так само, як і ми, про-

понуємо класифікувати такі мовні одиниці так: 

1) акцентологічні (варіанти наголосу); 

2) фонематичні (звукові); 

3) граматичні: а) морфологічні; б) синтаксичні; в) 

словотвірні; 
4)  комбіновані (змішані)29. 

Типологія варіювання залежить від того формаль-

ного елемента, який відрізняє один варіант від іншо-

го. Щоправда, в сучасній науковій літературі ті самі 

типи варіантів різні вчені номінують по-різному 

(пор., „граматичні”, „морфологічні”, „фономор- 

фологічні”, ін.), що дає змогу говорити про часткову 

невпорядкованість мови та її підсистем, зумовлену 

неоднозначним вирішенням деяких питань в україн-

ському мовознавстві передусім на теоретичному рів-

ні, що й складатиме перспективу наших наступних 

досліджень. 
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Tkach А. The Problem of classification of lan-

guage optionsin Modern Linguistics. Out of a range of 

questions about the nature of variance the study of the 

classification problem of language options is one of the 

most important. Both in domestic and foreign linguistics 

there are several classifications of word-options, but 

none of them is gives complete definition. So naturally 

nowadays there is no standard classification of such 

units. 

There are many opinions on the issue of coexistence 

of variant words. Differences in certain basic types of 

variation are explained by the absence of generally ac-

cepted criteria for selection of variant units at different 

levels of language. If you install accent logical and pho-

nemic boundaries variation tokens pushing demand of 

partial sound identity, the morphological feature of 

variation in our opinion, is similar (identical) to morpho-

logical structure and morpheme database components 

that provide complete coincidence morpheme (root and 

derivational affixes) to each option.  

So, treating the various classifications of Ukrainian 

and foreign scientists who understand the phenomenon  

of variance about the same as we propose to classify 

linguistic units such as: 

1) accent logical (emphasis options); 

2) phonemic (sound); 

3) grammar: a) morphological; b) syntax; c) word 

building; 

4) combined (mixed). 

Typology variation depends on a formal element that 

distinguishes one from another. However, in modern 

scientific literature the same types of options are nomi-

nated in different ways by different scientists (far., 

„Grammar”, „morphological”, „phono-morfological”, 

etc.), which allow to speak about a partial disorder of 

language and its subsystems, controversial decisions 

caused some issues in Ukrainian linguistics primarily at 

a theoretical level, which will make the prospect of our 

future research. 

Key words: option (s), variation, identity, classification 

(typology), linguistics (linguistics). 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-
ми науковими завданнями. Розмовні явища віддав-

на були об’єктом розгляду історії літературної мови, 

адже у реальній мовній практиці постійно тривають 

процеси дифузії – взаємопроникнення – елементів 

однієї функціонально-стильової сфери в іншу відпо-

відно до мети і завдань комунікації. Цей процес най-

виразніше постає в мові художньої літератури як у 
своєрідній стилістичній моделі реального спілкуван-

ня. Один із потужних сегментів такої взаємодії – про-

никнення елементів усно-розмовної сфери 

(нелітературної та літературної) у художню мову, 

здебільшого прозову. Такі явища зумовлені орієнта-

цією художника слова на естетизацію реальних мов-

них ситуацій, невіддільних від явищ, які охоплює 

категорія «розмовність».  

В історії української літературної мови злилися мовні 

традиції певних регіонів – наддніпрянського, галицького 

та буковинського письменства, які увиразнили книжно-

писемну практику специфічними елементами, варіанта-

ми національно-мовного континууму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми. Особливості 

літературно-мовного процесу на Буковині, мови буко-

винських письменників у її поліжанровому вияві вивчали 
з погляду: 

1) історії української літературної мови та діалектології 

– визначення ролі Ю. Федьковича, С. Воробкевича,  

О. Кобилянської, О. Маковея, С. Яричевського, Є. Яро-

шинської та ін. у становленні літературної мови на народ-

ній основі, стану відбиття буковинських говірок у мовот-

ворчості митців, впливу співтериторіальних елементів на 

галицько-буковинський варіант української літературної 

мови (кінцяХІХ – початку ХХст.), специфічних граматич-

них одиниць, властивих розмовному мовленню буковин-

ців (Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, Н.М. Головач, Н.В. Гуй-

ванюк, Ю.О. Карпенко, О.В. Кульбабська, В.А. Проко-

пенко, Н.О. Руснак, М.Ф. Станівський, В.І. Статєєва, 

Л.О. Ткач, С.Т. Шабат-Савка, Н.О. Шатілова та ін.); 

2) лінгвостилістики (мова письменників ХІХ – початку 

ХХІст.) – аналіз стилістичних функцій церковнослов’яніз-

мів, оцінних номінацій, демінутивів, епітетів, символів, 

топонімів, синонімів, етнографізмів, власних назв, худож-

ньо-стилістичних та ономасіологічних функцій фразем, 

проблеми мовної структури образу автора, мовної картини 

світу письменника тощо (М.Ф. Алефіренко, Н.В. Гуйва-

нюк, І.А. Демченко, В.Г. Заїць (Берегеч), М.І. Івасюта,  

Ю.О. Карпенко, О.В. Криштанович, М.П. Крупа, А.В. Май-

борода, М.В. Максим’юк, Т.В. Мороз, Л.М. Томусяк,  

З.Т. Франко та ін.). 
На тлі різноаспектних підходів до опрацювання мови 

письменства Буковини, зокрема й сучасного, поза увагою 

дослідників залишився аспект комплексного аналізу сис-

теми і структури засобів стилізації розмовності як важли-

вих компонентів повсякденно-практичної мовної свідо-

мості, обґрунтування у зв’язку з цим часово-

просторового, соціокультурного та жанрового наповнен-

ня поняття "стилізація розмовності” (насичення худож-

ньої мови відповідно до певних мовно-естетичних за-

вдань засобами розмовності). Увага до такого аспекту 

дослідження зумовлена тим, що з початку 90-хроків 

ХХст. лінгвісти відзначають активізацію процесу колокві-

алізації мови української прози, насичення її субстандартни-

ми елементами (С.Я. Єрмоленко, Н.В. Кондратенко,  

Н.М. Сологуб, Л.О. Ставицька, О.О. Тараненко та ін.).  

Дослідження мови прози буковинських письменників – 

один із важливих аспектів сучасної лінгвостилістики, орієн-
тованої: а)на опрацювання словника мови сучасних україн-

ських письменників Буковини – лексики та фраземіки, їх-

ньої тематичної основи, співвіднесеної з ідейно-естетичним 

змістом прози та узагальненої в ній повсякденно-побутової 

свідомості населення Західної України початку ХХІст.; б)на 

систематизацію ситуативно усталених комунікем, що засві-

дчують національні та етнічні особливості спілкування пер-

сонажів, прототипами яких стали сучасні носії буковинсь-

кого, покутського, гуцульського говорів. 

Мета нашої розвідки – дослідити загальнонаціона-

льні й етномарковані засоби стилізації розмовності 

(лексеми, фраземи, комунікеми) та їхні контекстуальні 

мовно-естетичні функції в мові прози сучасних українсь-

ких письменників Буковини. 

Джерельною базою статті є прозові твори М. Матіос, 

Г. Тарасюк, В. Кожелянка, М. Лазарука, В. Михайловсь-

кого.  
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Цуркан М. В. Разговорность как стилевой признак художественной 

прозы н.ХХI века. 
В статье рассмотрено понятие "разговорность" в аспекте истории и сти-

листики украинского языка. Представлен анализ структурно-семантических, 

ареальных и функциональных параметров лексических и фразеологических 
средств стилизации разговорности, которые охватывают общепринятую и 

функционально ограниченную разговорную лексику, имена для выполнения 

номинативной, этнографической и экспрессивно-выразительных функций. 

Українська мова  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ува-

га до поняття "розмовність” засвідчена в численних пра-

цях істориків мови, діалектологів, лексикологів, дослід-

ників граматики та стилістики української літературної 

мови. Уважаємо, що в проекції на мову художньої літе-

ратури  розмовність – лінгвостилістична категорія, що 

об’єднує одиниці літературної та нелітературної усної 

розмовно-побутової сфери вживання вїхній стилістичній 
функції (номінативній, емоційно-експресивній, соціоку-

льтурній із комунікативно-прагматичною). 

Розмовні елементи тлумачать як народнорозмовні 

(діалектні, наддіалектні), досліджуючи джерела формуван-

ня книжної мови на тлі взаємодії з усно-розмовною, що 

має ареальну та соціальну диференціацію (І.К. Білодід, 

П.Ю. Гриценко, В.В. Ґрещук, І.І. Ковалик, Л.Т. Масенко, 

І.Г. Матвіяс, В.В. Німчук, В.А. Передрієнко, В.М. Русанів-

ський та ін.). Розвиток і унормування української літерату-

рної мови спричинили дві зустрічні тенденції: а)орієнтація 

писемної літературної мови на народнорозмовну мову; б)

піднесення народнорозмовної (усної) мови до рівня писем-

ної мови, створення її єдності, монолітності в національно-

му масштабі1. 

Упродовж кількох століть діалектизм, або говірковий 

елемент, змінив статус структурного, нормотвірного 

компонента на статус стилеми влітературній мові. В 
українській лінгвостилістиці поступово відійшли від 

послуговування поняттям "народнорозмовність”, зали-

шивши його для праць зісторичної стилістики. Натомість 

у проекції на мову сучасної художньої літератури ключо-

вим для характеристики елементів усної розмовної мови 

вїхній стилістичній функції став термін "розмовність”, 

який уживають уфункціонально-стилістичному та мовно

-естетичному значеннях. 

Функціонально-стилістичне значення категорії роз-

мовності релевантне для встановлення співвідношення 

загальних і стильових норм у кожний конкретний період 

історії мови. Його можна простежити як у контексті ди-

наміки стилістичного маркування в загальномовному 

словнику, так і динаміки функціонування самої лексики 

(оновлення реєстру слів розмовної сфери вживання, ак-

тивізація, пасивізація побутового словника). 

Формуванню теорії розмовності сприяла передовсім 
лексикографічна практика, у якій розмовність розгляда-

ють як стилістичний регістр. У структурі категорії 

‘розмовність’ саме з цим значенням пов’язана кваліфіка-

ція частини лексики усно-розмовної сфери вживання як 

розмовної з характерними семантичними і словотвірни-

ми ознаками (А.А.Бурячок, З.О. Валюх, М.І. Голянич, 

К.Г. Городенська, С.Я. Єрмоленко, Л.А. Коробчинська, 

А.М. Нелюба, М.М. Пилинський, Л.В. Струганець та ін.), а 

також як експресивів розмовного типу (Н.І. Бойко2). Утім, 

поняття "розмовна лексика”, на думку С.П. Бибик, у слов-

нику охоплює і нейтральну побутову лексику, функціона-

льно закріплену за повсякденно-побутовою практикою, 

що не має ремарки розм.. 

Багато мовознавців розглядає розмовну фразеологію 

(літературно-/ ужитково-/ фамільярно-розмовну, просторіч-

ну, знижено-експресивну) як етнокультурний фонд націона-

льної мови (М.Ф. Алефіренко, Н.Д. Бабич, В.М. Білоножен-

ко, І.С. Гнатюк, Г.П. Їжакевич, В.Д. Ужченко, Т.В. Цимба-
люк та ін.)3. 

Диференціації граматичних словоформ за ознаками 

розмовності та синтаксичних структур речень, прита-

манних усно-розмовній мові, присвячено наукові студії, 

зокрема П.С. Дудика, Н.В. Гуйванюк, А.П. Загнітка, 

С.Я. Єрмоленко, В.І. Кононенка, М.І. Личук, М.І. Степа-

ненка та ін. 

Мовно-естетичні параметри розмовності зумовлені 
проникненням елементів усно-розмовної сфери 

(нелітературної та літературної) в художню мову, здебіль-

шого прозову. Поява мовних одиниць із регістром розмов-
ності в тому чи тому мікроконтексті мотивована художнім 

задумом письменника, обраною темою твору, стилізовани-

ми комунікативними ситуаціями, у яких вона розгортається, 

що в теорії літературно-мовного розвитку доводить тезу про 

динаміку мовної норми, яку спричинює співвідношення 

книжних та розмовних елементів, мотивоване естетичними 

канонами часу (С.П. Бибик, В.В. Ґрещук, С.Я. Єрмолен-

ко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко,  

Л.Л. Шевченко та ін.).  

Якщо увиразнюються слова й висловлення живої 

народної мови, йдеться про стилізацію розмовності 

(пор. інші терміни: "імітація”4, "моделювання”5, 

"типізація”6, мета якої відтворити в художньому тексті 

часовий і локальний колорит, дати відчути соціальний 

тип зображуваного середовища, передати настрій від 

сприймання певного художнього жанру7. Прибічники 

поняття "стилізація” (М.М. Кожина, О.А. Лаптєва,  
Л.І. Мацько, О.В. Ожигова, Т.В. Ткаченко та ін.) уважа-

ють, що усно-розмовна мова в текстах характеризується 

"сигналами, своєрідними знаками”8, що в тексті вифор-

мовують широкий репертуар експресивних та функціо-

нально навантажених стилістичних значень одиниць 

різних рівнів мови9, відтворюючи функціонально-

стильові стереотипи однієї сфери в іншій для реалізації 

характерологічного та експресивного естетичного за-

вдань. 

Засобами стилізації розмовності є: 1) нейтральна 

побутова лексика; 2) емоційно-експресивна та оцінна лек-

сика; 3) елементи просторіччя (деформовані, позанормати-

вні, росіянізми, вульгаризми, обсценізми) як засіб виявлен-

ня особливостей соціального та професійного середовища, 

походження, освіченості, характеру персонажів; 4)

територіальні та соціальні (жаргонізми, сленгізми, арготи-

зми) діалектизми; 5) розмовно-побутова фразеологія; д)
елементи усно-розмовного синтаксису; 6) діалогізація 

тексту; 7) фонографічні засоби; 8) контекстуальні синоні-

ми; 9) стилістичні фігури (гра слів, а іноді йреплік, калам-

бур, ампліфікація); 10) антропоніми. 

У мові аналізованої прози номінативна та експресив-

но-виражальна функції загальновживаної розмовної лек-

сики представлені на основі стилістики побутовизмів, 

назв осіб, означальної лексики та назв дій і процесів. 

Побутовизми – основа для стилізації мовного образу 

сучасного побуту мешканців села й міста. Зафіксовані 

номінації – дві непропорційні за кількісним показником 

групи. Перша – загальновживана побутова лексика – 

кодифікована й некодифікована (72 назви): Барабашиха 

у клопотах шукала куфайку (В. Михайловський); Від 

однієї думки про базар Ганька веселішає, перезувається з 

хатніх капців у робочі чуні, хапає відро з бараболею і 

гайда зхати – порати (Г. Тарасюк); Івaновa боївкa розг-

ромилa їхній обоз із провіaнтом (М. Матіос); Закінчили-
ся по-справжньому – з усіма "заначками” на сірий іна-

віть чорний день (В. Кожелянко);"Колгоспник” давно 

охрип, тільки зрідка унього повертався сякий-такий 

Цуркан М. Орозмовлення як стилет вірна...  
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голос (М. Лазарук). Друга – новітні лексеми, що з’явили-

ся в реєстрі побутовизмів відносно недавно – 10-20 років 

тому (12 назв): супермаркет, соточка (‘мобільний теле-

фон’), "полонез”, "фіат”, "мерс”, "беемвушка”,"маз- 

да”,"хонда”, напр.: Жора владним помахом руки зупинив 

таксівку і повпихав до неї друзяк (М.Лазарук); Так само 

вони любили недоношуванці, що в народі називалося 

секенд-хендом (M. Матіос) тощо. 
Група побутовизмів актуалізована й у зв’язку з орієн-

тацією на етнокультурну стилізацію (в описах загальнов-

живане та ареально марковане перемежоване). У творах 

М. Матіос – це ряди слів, пов’язані з описами весілля 

(хустки із торокaми, віночки, пaлені вовняні колокільця); 

похорону (стaкaнчик, свічечка, кaлaчик, смертевна свіч-

ка). 

Мова аналізованої прози глибоко соціальна, зорієнто-

вана на репрезентацію людини в часово-просторових та 

соціокультурних координатах: віддалених (середина  

ХХ ст.) та ближчих (90-тірр. ХХст. – початок ХХІ ст.). 

На вісі цих історичних змін є група назв осіб, що дає 

змогу окреслити аксіологічні параметри стосунків, реак-

цій персонажів на дії та події: Нічого я не забув. І маму 

мою лиши в спокої!(М. Матіос); Як оті, що невідомо звід-

ки впали на Савчине подвір’я: жіночка, чоловічина і 

двійко дітей (Г.Тарасюк); Погрожують її коханому Ко-
цекові через якусь бабегу (М. Лазарук); Нашого джере-

лівського алкаша? (В. Кожелянко); Ти подивися нa оцю 

голоднечу, що зaбрaлaся в нaш крaй (В.Михайловський). 

У дилогії М. Лазарука зафіксовано й сучасні розмовні 

назви осіб за видом занять, що утворилися через пере-

осмислення семантики лексем, зафіксованих, зокрема, у 

"Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови” (далі – ВТССУМ): Вільготно почувалися тільки 

"десятники”, це ті, в кого ранг службовця сягав десято-

го і нижче [ВТССУМ, с.: ‘старший відповідальний у 

групі’, іст. ‘десяцький’]; Він же – провідник демократії 

у краї, на нього рівняються правителі інших земель. Га-

рант! Доводилося терпіти [ВТССУМ, с.: ‘поручитель’]; 

Потрібен тільки ваш підпис, а в столиці хлопці вже 

поклопоталися [ВТССУМ, с.: перен. ‘назва чоловіків’]; 

пор.: у тексті – ситуативна номінація спритних управлін-

ців. 
Розмовної експресії зневажливості у ставленні одних 

осіб до інших надають контекстам назви осіб за похо-

дженням, національною, етнічною належністю, політич-

ними поглядами (макаронники, комуняки, москалі то-

що). 

Розмовна означальна лексика створює загальне 

невимушене тло в оцінках реалій довкілля: Тисову Рівню, 

врaз схaрaпудженунеймовірною новиною /.../ цікaвили 

лише дві речі (М. Матіос); увиразнює зневажливе сприй-

няття, оцінку, характеристику реалій: Людинюк видушив 

із себе дурнувату посмішку (В. Кожелянко); підсилює 

іронічність, саркастичність в оцінках: Можу навіть від-

мовитися від зачумленої пенсії (М. Лазарук); Наснаже-

ний мрією про майбутнє кучерявежиття (В. Михайлов-

ський). 

Означальну функцію виконує і фразема-варваризм 

мейд ін Чіна ‘зроблений у Китаї; китайський’, що є зна-

ком нинішньої соціальної ситуації: …капці мейд ін Чіна 
одноразові...– обурився ґазда Николюк (Г. Тарасюк). Пор. 

також: Дружина замовила зимову курточку в 

"AliExpress” – "мейд ін чіна”… (http://dity.te.ua/internet-

shopping). 

У мові прози сучасних письменників Буковини ре-

презентовано й назвидій і процесів, що окреслюють 

образ людини-діяча та її соціокультурне середовище: 

Потому ще раз зиркнувна обійстя (М. Матіос), Четверо 

весільних почвалали додому (В. Кожелянко); Компанія 

миттю скисла, надто Улас (М. Лазарук); Ну от, ти 

знову заводишся,мітингуєш (В. Михайловський); ...цикл 
за циклом Великого Виборчого Перманенту відродились і 

устаканилися славні традиції згадувати за чаркою по 

корчмах (Г.Тарасюк) тощо. 

Активний засіб стилізації розмовності – лексика з 

характерними словотвірними ознаками, з "іміджем роз-

мовності” (Н.І. Бойко). У роботі зроблено акцент на сло-

воформах із суфіксами -иннґ-, -ецґ-, -ах-, -ар-, -к-, 

-атк-, -ищ-,-очк-, -ачк-, напр.: – Ой тітко Ганько! Оце 

кавуняра! Це ви – собі купили?! (Г. Тарасюк); Було повно 

різнокольорово шнурованих взувачок (В. Кожелянко) 

тощо. Відзначено стилістику лексем із суфіксами суб’єк-

тивної оцінки, які створюють експресію невимушеності, 

інтимності, співчутливості. Уповісті М. Матіос "Солодка 

Даруся” пестливі номінації насичують внутрішню мову 

персонажа – Дарусі, яка не говорить, а лише переживає 

неословлену реальність по-своєму, інтимно, люблячи те, 

із чим їй комфортно (...і молоко вбідончик тa в пивницю. 
Знов чекaє нa півлітерку. А потому з кислого мо-

лочкaсирця зробить. І лиш тоді піде до тaтa). У прозі 

В. Михайловського насичення прямої мови персонажів і 

невласне прямої, авторської оповіді лексемами зінтимізу-

вальними суфіксами – одна з визначальних рис стилю (У 

Дьордіїхи борщик завжди був з фасульками). Іншу екс-

пресію мають мікроконтексти утворах М. Лазарука, де 

такі номінації – основа іронізування, глузування над мо-

рально-психологічними типами управлінців (...з дверей 

куценькогокабінетика виглядали перелякані очі помічни-

ка). 

У мові аналізованої прози засвідчено чимало універ-

бативів: назви осіб (передпенсійник, віцик); продуктів 

харчування та напоїв (перцівка, шампан, шипучка, мі-

нералка, "бузинівка”, "казьонка”); машин, технічних 

пристроїв (маршрутка,мобілка/мобіла); одягу 

(джинсівка, недоношуванець); приміщень (курилка); 
установ ("надзвичайка”). 

Соціально-територіальні та соціально-культурні 

параметри функціонально обмеженої розмовної лек-

сики окреслено на основі аналізу етнографізмів, діа-
лектизмів, архаїзмів, лексичних явищ міжмовного кон-

тактування, росіянізмів, жаргонізмів, обсценізмів. 

Етнографізми як засоби стилізації локального коло-

риту виокремлено з тих міркувань, що їхні денотати посі-

дають особливе місце в життєдіяльності та культурі гу-

цулів, бойків. Вони позначають елементи пейзажу, до-

вкілля (плай, полонина); одягу та взуття (горботка, виро-

б’єки, запаска,кептар, сардак); різновидів сумок 

(мішулик, бесаги, тайстра); страв (будз, бануш, малай); 

посуду (ґарчик); народних музичних інструментів 

(трембіта, флояра,дримба); народних танців, мелодій та 

обрядів(гуцулка, грушка). 

У творах, об’єднаних за територіальним принципом 

кореляції їхніх авторів, насамперед привертають увагу 
ареальні одиниці мови – діалектизми, що виконують 

номінативну, етнографічну та експресивно-виражальну 

функції, унаочнюють спільність процесів, ситуацій, у 

Українська мова  
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яких формувалася мовна свідомість художників слова. 

Письменники зберігають своєрідність звукової фор-

ми діалектного слова (фонографічна стилізація), її систе-

мних та несистемних змін (понад 10 фонетичних явищ), 

які прийнято в лінгвістиці кваліфікувати як ознаки гу-

цульсько-буковинсько-покутських говірок: Умовляв Ма-

рафту, аби заллєла йому страх (В. Михайловський); –

Може, ти не в ту хату потрафила, або не на те весілля 
кличеш (М. Матіос); – Ци повимирали всі,ци поглухли, 

що вже вп’єте валую?! (Г.Тарасюк); Ще порція горів-

ки, оселедець у приправі, трохи більше білого хліба (В. 

Кожелянко) тощо.Деякі приклади фонографічної форми 

ареалізмів засвідчують їхню ширшу територію поширен-

ня – належність мовного факту до наддністрянського 

говору (– Ти, вижу, весільну челядь скликаєш (М. Маті-

ос),волинсько-холмських і підляських говірок: Гось Ве-

ликдень прийде… і похристосаємось, і наговоримось!– 

обіцяє Ганька (Г. Тарасюк); Гінтєлігентик задовбаний,– 

чув услід від здеклясованих сусідів (М. Лазарук). 

Засвідчено в мові персонажів і лексику з граматични-

ми ознаками південно-західної території поширення, 

зокрема: Проте людськa зaздрість до цих двох не мaлa 

злости (М. Матіос);–Заткайся, заткала би тя лиха го-

дина (М. Матіос); Уних же – по п’ять коровів! 

(Г.Тарасюк); −Ти, мерзо мерзенна, приймаку дурний, 
безродне насіння, ти, дурню остатний, що до такої 

самої дурної пристав (М. Матіос); Чи, може, сусідко, 

щось і вас болить? (В. Михайловський) тощо. 

Показовими для мови аналізованої прози є деривацій-

ні гнізда з коренем ґазд- (ґаздиня, ґаздівський, ґаздови-

тий, ґаздувати) та файн - (файний, файно), складники 

яких уплетені в художню оповідь.  

Усвідомлюючи ареальність семантики тієї чи тієї 

лексеми, письменники використовують різні способи 

тлумачення лексичних діалектизмів:1) указують у тому 

самому контексті на семантику слова: Проти сонця жов-

тіла сухатрава – псюрка… (М. Матіос); 2) зазначають у 

тому самому контексті синонімічний елемент:А там 

Доця з котримось із дітей винесла в сад на руках Дмит-

рика, загорнутого у вовняний килимчиджергу, поклала в 

тінь під горіхами – тай потекла собі до безконечних 

хатніх роботів (М. Матіос); 3)уводять у контекст оповіді 
вирази на зразок Ваші люди кажуть: це дерево зле!…

гналася в небо осика. Трепетапо-тутешньому (М. Маті-

ос); 4)додають до твору зведений міні-словник малозро-

зумілих слів (Г.Тарасюк наприкінці роману "Цінь Хуань 

Ґонь”); 5) подають посторінкові виноски з авторським 

тлумаченням, які не лише полегшують сприймання тво-

ру, поширюють інформацію про семантику ареально 

маркованої лексики, але й репрезентують 

"позасловникові діалектизми”, відсутні в "Словнику бу-

ковинських говірок” (СБГ) та в праці "Гуцульські говір-

ки: короткий словник” (ГГ), як-от у романі М. Матіос 

"Солодка Даруся”: траджувати ‘нести, переміщати’; 

п’їлaнитися ‘лізти, дертися’; глaгоїти ‘зaспокоювaти’; 

мняцкaний ‘зімнутий, непрaсовaний’. 

Зафіксовано мікроконтексти, у яких діалектизми бе-

руть участь уформуванні конкретно-чуттєвого образу. 

Наприклад, хітанка ‘колисанка’ засоційована з розгой-

дуванням-коливанням груші: Маринька – Богодуха гой-
дає порожню хітанку, прив’язану до старезної груші 

мотуззям, – і груша,немовби натомлена життям люди-

на,покірно й безвідмовно скрипить у такт неспішному 

своєму коливанню: "гой-да”(М. Матіос). Діалектизми з 

прозорою внутрішньою формою входять у метафоричні 

структури, як-от бульбінь ‘коловорот’ у такому контексті: 

То вже й не сито – смертельнa косa рубaлa попід сaмий 

корінь цвіт Черемошного й пускaлa свій укіс у бульбінь-

невідомості, звідкіль іще ніхто не подaв /.../ будь-якої 

звістки (М. Матіос). 

Лексичні явища міжмовного контактування – своє-
рідні пам’ятки, що засвідчують взаємодію представників 

різних націй та етносів на території Буковини (українців, 

румунів, поляків, німців, австрійців, угорців, євреїв, росі-

ян тощо), напр., у прозі М. Матіос: Хтось із челяді нa 

рaдощaх повісив був синьо-жовту фaну нa дзвіниці тa 

нa "Просвіті”; –А що,ґаздику, йдете сього вечір до кобі-

ти?; Корниля заарканять москалі й котрась фудульна 

дівка; −Пане-домнуле, а ви бих поміняли свою любку на 

мою?; Тому нa Пурім із рaдістю поїдaють "вухa Амaнa” 

і влaштовують пурімшпілі– веселощі з перевдягaннями, 

жaртaми, дaрують одне одному подaрунки, дaють ми-

лостиню бідним тощо. 

Як архаїзми (за І. Огієнком10 – архаїчна лексика) ква-

ліфіковано характерні для галицької лексики т.зв. росія-

нізми, уживані в мові персонажів: обида,оп’ять,судьба, 

шкільник, больниця, каплі: Вона все ще боролася з тугим 

клубком напруження в горлі, через те відповіла з обидою 
(М. Матіос); – О оп’ятьне те, Савко (М. Лазарук) тощо. 

Висловлення з росіянізмами виконують насамперед 

таку функцію, як означення статусу персонажа за націо-

нальними, етнічними характеристиками та належністю 

до сільської, регіональної субкультури. Вони допомага-

ють стилізувати соціальний портрет персонажа через 

висміювання його низького рівня культури мови й пове-

дінки: Наро-о-д! Хто тільки вигадав його! Якимсь неуп-

равляємим став (М. Лазарук); –Ану посторонись!Ідьом 

свого товаріщапоздравлять (М. Лазарук); Їм уже пода-

вай наймичку з прічоскою! (Г.Тарасюк). 

Жаргонізми зафіксовано лише в текстах романів на 

теми міста – В. Кожелянка та М. Лазарука, а також у 

сатиричному творі Г. Тарасюк "Цінь Хуань Ґонь”, де 

особливо закцентовано на мовно-психологічних образах 

представників різноманітних субкультур: Там розпочи-

наються політичні дискусії, які тривають, доки хтось 
"при бабках” не посилає найнікчемнішого алкаша за 

"Московською” (В. Кожелянко); А якби хоч зо дві 

"тьолочки” (М. Лазарук); ...взяти бука та й пігнати цю 

жереботу з корчми на поля? – зачала теща (Г.Тарасюк). 

Лайливі, зневажливі, вульгарно-просторічні одиниці 

мови (обсценізми, інвективи), виконуючи характерологі-

чно-номінативну функцію, водночас єекспресивними 

засобами означення почуттів, емоцій того, хто говорить 

(С.В. Форманова), а отже, стилізують живомовність си-

туацій природного спілкування: Що тобі у нaс требa, 

гaдюко (М. Матіос);То я кажу, оце перед твоїм прихо-

дом дзвонить якесьодороблоі погрожує (М. Лазарук) 

тощо.  

Власні назви з розмовним, гумористичним колори-

том – основа етнонаціональної та соціальної характерис-

тики персонажів: Марусичка ущирості своїй утішено 

розхитує головою (В. Михайловський); Я ж Стефко чи 

Штефко, ну Стьопа… (М. Лазарук). Власне ім’я в мові 
сатиричної прози Буковини є маркером певних соціально

-психологічних цінностей, представлених за допомогою 

їх завуальованої критики (Федір Парасочка, Гордій Ко-

Цуркан М. Орозмовлення як стилет вірна...  
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шмаренко, Бодзьо Кізячук, Данько Буцматий тощо). 

Поєднання зовнішньої словоформи та внутрішньої фор-

ми-оцінки в характерологічних оповідних контекстах 

залежить не стільки від самого об’єкта, скільки від став-

лення до нього сучасного соціуму. Письменники спира-

ються як на традиційні оніми, притаманні реальній кому-

нікації, так і вводять у контексти оказіональні номінації. 

Стилістичні функції загальновживаних і текстуа-
льно трансформованих фразем представлено у зв’яз-
ку з їхньою семантикою та участю в актуалізації іроні-

чних, фамільярних, зневажливих, вульгарних оцінок 

персонажів один одного. Відзначено, що одні з найбіль-

ших підгруп – це фраземи зі значенням дивитися, 

сприймати чи бути сприйнятим зором (26 одиниць), 

мова (22) та розум, мислення (23), рухатися у певному 

напрямку, пересуватися певним чином (7), смерть (5), 

побити, завдати шкоди кому-небудь, учинити тиск 

над кимось (3), напр.: І тaк якось по-домaшньому, теп-

ло, з ледь усміхненим обличчям, стоїть незрушно і поїдaє 

очимa його роботу (М. Матіос); Лавруша нам баки за-

биває, хочеще одну пляшчину із нас видоїти (М. Лаза-

рук); І хоч вони ще в школі, а Марусі вже голова пухне – 

куди приткнути! (Г.Тарасюк); ...мой, Іване, та тих днів 

на твоєму віку буде,як бараболь на городі (В. Михайлов-

ський). 
Аналіз фразем здійснено з огляду на їхні контекстуа-

льні трансформації. Наприклад, фразема зі значенням 

‘швидко пересуватися’ у двотомному "Фразеологічному 

словнику української мови” (далі – ФСУМ,; ФСУМ,2) 

має таке значення: дати ногам поля – те саме, що дати 

ногам знати ‘швидко втекти’ [ФСУМ, 1, с.]: Якої ще 

зрaди требa, коли вонa мaло не їсть трaву від нерозумін-

ня й болю, a вони десь, може, зaрaз миють їй кістки чи 

дaють ногaм поля нa Буковину? (М. Матіос). Різнови-

дом ситуативної трансформації фраземи є поєднання 

прийомів субституції та розширення, що відображає ко-

лорит усно-розмовного мовлення, як-от: дістати доброї 

петрушки (порівн.: дістатипрочухана ‘бути битим, по-

караним за якусь провину’ [ФСУМ, 2, с.]): Вона іза ксьо-

нза колись дістала від тата доброї петрушки (М. Маті-

ос). 

Стилізуючи аксіологічне насичення повсякденно-
побутової практики спілкування між мешканцями села 

та міста, письменники, природно, вдаються до викорис-

тання таких фразем, що виражають семантику інтенсив-

ності ознак та їхній мінімальний вияв: Попрацюй так, 

щоби пір’я летіло (М. Лазарук); У тебе шо – й кришки 

хліба в хаті нема? (Г.Тарасюк). Окрім стійких сполук 

слів зобразним та експресивно-образним наповненням, у 

творах сучасних письменників Буковини зафіксовано 

вульгарні, лайливі вислови з ключовими словами чорт, 

дідько, біс,чума, холера, грець. 

Розмовність у мову аналізованих художніх творів 

привносить ще одна особлива група фразем – так звана 

позасловникова фразеологія, що не увійшла до реєстрів 

СУМ і ФСУМ. Усно-розмовна ситуативна природність, 

прозорість їхньої семантики доводять радше те, що їх 

письменники могли "підслухати” врідному говірковому 

середовищі й вкласти у стилізовані репліки персонажів. 

Це фраземи зі значенням: 1)‘мова’:мова вертає у рот, 
слова підуть з горла пішки,пускати слово на люди 

‘людина починає говорити’; вставити своїх "п’ять копі-

йок”‘невчасно додати інформацію’; обернути язик нави-

воріт ‘оббрехати когось’; 2)‘розум, мислення’: не паль-

цем роблені ‘уживають на позначення когось розумного’; 

з’їхати зі шпульок/ з гори‘втратити розум, збожеволіти’; 

3)‘рух’: ноги поле знайдуть‘інтуїтивно шукати доро-

ги’ (те саме, що самі ноги несуть); нанизувати дорогу, 

бити дорогу ‘йти, долаючи шлях’; 4)‘смерть’: верба у 

головах виросла, у ставу жабів ловити ‘померти’; бути 

близько до Бога ‘передсмертний стан’; 5)‘бути висваре-
ним, побитим’: пасок гуляє по спідничині та по ногах; 

6)‘дуже, багато’: майстер на всі дванадцять пальців 

‘дуже добрий майстер’; 7)‘нічого’: не мати і синього під 

нігтем ‘зовсім нічого’ (зафіксовано у творах М. Матіос). 

Обсценна фразеологія на сторінках аналізованої про-

зи письменників Буковини – засіб стилізації нетабуйова-

ної комунікації: –Та курва мама твоя була, Зенику, 

ти чо’ до мене сікаєси ще з паном Мірчом!

(Г.Тарасюк); От тобі єдрьона вош (В. Михайловський) 

тощо. 

Показова для аналізованої мови прози фраземіка з 

ареальними компонентами. Структурно-семантичні тра-

нсформації, за якими фраземи кваліфіковано як територі-

ально обмежені, зокрема належні до діалектного конти-

нууму Буковини, пов’язані з посиленням ролі ареальних 

лексем у мові автора та персонажів: годувати ґаздівські 

воші;з нього ґазда, як з барабулі клевець;грати вар’ята; 
голову стеряти.  

Прозова оповідь – джерело фіксації процесу творення 

місцевих діалектизмів. Наприклад, у "Солодкій Дарусі” 

М. Матіос засвідчено, як власна назва входить у структу-

ру фраземи з просторовою семантикою, як-от: піти/

завернути/ходити поза Йорчиху ‘вмерти/помирати та 

бути похованим упевному місці’. До того ж розмовний 

колорит привносять прислів’я та приказки: за їх до-

помогою письменники стилізують образність побутової 

мови, культури селян, їхнє уміння віднаходити у фольк-

лорі стереотипні формули для уяскравлення думок-

суджень, для підтримки емоційного тла діалогів, поліло-

гів. 

Компаративні фраземи (далі – КФ) розглянуто як 

окремий стилістичний засіб лаконічної, влучної оцінки, 

оскільки порівняння – один із центральних і продуктив-

них мовних образних засобів, уякому сконцентровано 
зберігаються численні моделі зіставлення персонажів, 

характеристики їхніх зовнішніх та внутрішніх ознак, 

пояснення вчинків тощо. Окрім того, КФ відображають 

глибинні процеси психологічного сприйняття реальності 

крізь призму побутовості, тобто наївного погляду на ка-

тегоризацію світу в аспекті функціональної доцільності, 

а не логіки11. Саме в розмовно-побутовій практиці є такі 

одиниці, що допомагають трансформувати складне у 

просте, пояснити одне у співвідношенні з якісними озна-

ками іншого, відомого: Я також маю любку,смачну, як 

сметана (М. Матіос); Балачка у хаті крутилася, як 

веретено (В. Михайловський); Не чекайте,як вівці, заки 

вас усіх поріжуть (В. Кожелянко); Заступники порпали-

ся в паперах,як кроти у землі (М. Лазарук) тощо. КФ 

зберігають оцінні еталони тієї або тієї лінгвокультурної 

спільноти: Петруня падає лицем у гору високих та пиш-

них подушок – і може плакати хоч би до вечора, поки ті 

осоружні бугаї та корови не затрублять зістайні,як у 
похоронні трембіти, своїми голодними ротами (М. 

Матіос);–Тепер зовсім инчий ватерпас! Тепер хоч знати 

будем, шо далі, а то сидимо, єкопришки в скалі!

Українська мова  
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(Г.Тарасюк). Особливістю КФ як засобу стилізації розмо-

вності в мові прози письменників Буковини є те, що по-

над 40 одиниць мають у своєму складі діалектизми. Такі 

КФ активні у спілкуванні буковинців, наголошувала  

Н.Д. Бабич12, відзначаючи, що в народній буковинсько-

покутській фразеології їх понад 20%. 

Стилізації розмовності в оповідній структурі прози 

не може бути без відтворення комунікем, оскільки за 
допомогою цих одиниць досягають ефекту природності, 

невимушеності в діалогах персонажів. Дослідження сис-

теми творів письменників-представників одного мовного 

середовища дає матеріал, характерний для освоєння ку-

льтурного щоденного контексту й типології ситуацій 

спілкування в ньому. Через те структурно-семантичний 

тастилістичний аналіз стереотипів комунікативної куль-

тури персонажів виокремлено як аспект аналізу системи 

засобів стилізації розмовності. Слідом за В.Ю. Мелікя-

ном13, поняття "комунікема” розглянуто як фразеосхему 

для вираження констатації, заперечення, питання, емо-

ційно-експресивної оцінки, волевиявлення, установлення 

контакту, дотримання етикету, текстотворення. Здебіль-

шого комунікеми виконують фатичну (–Слaвa Йсу! – 

Нaвіки слaвa Богу! (М. Матіос); Ганько, голубко,зайди 

на секунду, посидь коло мене, поговори,я ж тебе вже 

сто років не бачила! (Г. Тарасюк), інформаційну (–Це 
правда, – бурчить-погоджується Шандрюк (В. Михай-

ловський); Фіґня це все, аби не сказати гірше (В. Коже-

лянко), Нічого не вимагали ні від вас, ні від своїх підлег-

лих – це й слону зрозуміло (М. Лазарук), волюнтативну 

(– Прошу пана отамана,дайтеся на стримання! 

(Г.Тарасюк); – Іди здоровa, – приклaлa руку дaшком до 

чолa жінкa й стиснулa плечимa (М. Матіос) функції, 

передають широку гаму емоційно-експресивних станів, 

реакцій мовців-персонажів. 

Із численними комунікативними ситуаціями пов’яза-

ні комунікеми-інтер’єктиви: – Гай, не барися. Бо йду 

наливати (В. Михайловський); Мой, Джіаю, пошкрібай-

си у свому Інтернеті – що там вгорі чути? (Г.Тарасюк). 

Найбільше варіантності спостережено у стилізованих 

комунікативних ситуаціях, де уявні співрозмовники ви-

ражають через комунікеми певні почуття, емоції, дають 

експресивну оцінку подіям, реаліям, іншим особам: – І 
чо’ це в нас толку нема, коли всі такі розумні? – дивував-

ся сам до себе Ґазда Николюк зКлокички (Г.Тарасюк); –

Та я-а-ак ти смієш, парашутисте нещасний! (М. Лаза-

рук); Ой, повбивала б!!! (Г.Тарасюк). До того ж у дисер-

тації розглянуто питання структурної варіантності кому-

нікем. Широта діапазону сталих комунікативних оди-

ниць природної усної побутової мови ще раз доводить 

органічність процесів стилізації розмовності, актуалізо-

ваних у прозових текстах. 

Отже, засвідчені в індивідуальній мовній практиці 

письменників Буковини засоби стилізації розмовності 

синтезовано створюють мовно-предметне тло й мовну 

характеристику персонажів у монологах, діалогах, у пе-

реповідних структурах, невласне прямій мові, типізують 

сучасні соціокультурні умови побутового життя, уналеж-

нення персонажів до певних різновидів субкультур, нада-

ють образам персонажів індивідуальності.  

Подальше вивчення засобів стилізації розмовності в 
художніх творах може бути пов’язане з аналізом стильо-

вих текстів різних жанрів, що сприятиме поглибленню 

досліджень окремих ідіостилів, а також розширенню 

реєстру розмовних елементів у словнику національної 

літературної мови.  
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Tsurkan M. V. Conversationalization as Stylistic Attrib-
ute of the XXth Century Imaginative Literature. The Article 

investegates an important linguo-stylistic problem of investiga-

tion of the stylistic potential of the colloquial elements in the 

language of Bukovinian writers of the beginning of the XXI 
century – M. Matyos, G. Tarasyuk, V. Kozhelyanko, 

M. Lazaruk, W. Michael.  

Functional-stylistic category of is considered as one of 

defining categories of the modern concepts of literary language 
development in general and of the language of belletristic lit-

erature in particular. Hence, models, approaches and techniques 

related to dynamics of literary-linguistic process are accumu-

lated around conversationalization, its different vectors and 
modifications as means of stylization process dedicated to 

achievement of corresponding stylistic effects. This is espe-

cially true in the case of transmitting through the literary text 

the temporal and local coloring of the social types of a definite 
socio-cultural environment, specific features of the personages’ 

speech or in the cases when the author wants to stress upon the 

naturalness of the situations he describes.  

The stylistic category of conversalization includes a great 
number of artistic and figurative means of the national lan-

guage. Among such linguistic means there could be mentioned 

lexical units with semantic and word-formative attributes of 

colloquial style, everyday domestic phraseology, colloquial 
syntax, phonographems actualizing the “sonic image of the 

word”, stylistic figures of play of words, models of anthropo-

nomic formation and other means of conversalization styliza-

tion. 
In their correlation with individual linguistic practice of the 

Bukovinian writers the national and ethnomarked means of 

stylization (lexemes, phrasemes, comunikemes) altogether form 

the cultural-subject background and the linguistic characteris-
tics of the personages in monologues, dialogues direct and indi-

rect speech; typify the modern sociocultural conditions of daily 

life, mark the personages as representatives of certain subcul-

tures at the same time underlining the image of personages. 
Key words: Language of prose, conversationalazation, 

stylization of conversationalization, domestic vocabulary, dia-

lecthism, ethnographism, russianism, jargonism, slangism, 

frazem, komunikem. 
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Постановка проблеми. До проблеми вивчення 

метафори у сучасній мовознавчій науці спостеріга-

ється посилений інтерес, оскільки її феномен вихо-

дить за межі традиційного витлумачення й визнача-

ється як «універсальне явище, механізмом якого є 

концептуальна інтеграція, що актуалізується в диску-

рсі і являє собою етапи розвитку мовного знака»1. У 

сучасному мовознавстві метафора – це складне, важ-
ливе й багатоаспектне явище. Унаслідок цього вона 

стала об’єктом вивчення не тільки лінгвістики, але й  

психології, когнітивної науки, теорії штучного інте-

лекту тощо. 

Мета статті – обґрунтувати метафору як складне 

й багатоаспектне явищесучасного мовознавства з 

погляду концептуальної теорії та з’ясувати її роль у 

категоризації мови. 

Метафора привертає увагу багатьох дослідників, 

оскільки існують уявлення про неї як про мовне яви-

ще, що відображає базовий когнітивний процес. Нині 

в лінгвістичній науці відома низка типологій метафо-

ри, як-от: за морфологічним виявом головного члена; 

за структурними особливостями; за функціональним 

призначенням; за належністю до системи мови й мо-

влення тощо. На думку дослідників, метафоризація в 

дискурсі – опосередкована сукупність когнітивно-
комунікативних стратегій популяризації прагматично 

опрацьованого наукового знання2. Як результат – 

з’являється комунікативно-когнітивна структура, 

вторинна щодо наукового дискурсу. 

Метафора, використовувана в професійному чи 

науковому мовленні, суттєво відрізняється від мета-

фори поетичної, що відображається у варіативності її 

номінацій. Так, наприклад, О. С. Зубкова пропонує 

використовувати поняття професійна метафора3; інші 

вчені називають метафору концептуальною, тобто 

такою, що використовується для усвідомлення й ро-

зуміння якої-небудь абстрактної сфери у термінах 

більш відомої, конкретної сфери4; Т. І. Уткіна, 

С. М. Мішланова висувають когнітивно-дискурсивну 

теорію метафори, оскільки переконані, що у профе-

сійному спілкуванні метафора створюється як наслі-

док аналогії, а не формалізованих процедур, зокрема 

дедукції та індукції. Оскільки в основі аналогії на-

самперед перенесення знань з одного змістовного 

поля до іншого, то метафора є відображенням важли-

вих аналогових процесів5. Таким чином, метафора у 

сучасному потрактуванні бере активну участь у по-

будові моделі світу індивідуума, відіграє важливу 

роль в інтеграції концептуальної системи особистос-

ті, а також є вузловим елементом мови, мислення, 

сприйняття дійсності. 

Метафори в сучасній українській дискурсології 

меншою мірою мають естетичне й емоційно-оцінне 

спрямування, натомість здійснюють когнітивно-

концептуальну й прагматичну функції. Із засобу тво-
рення образу вони трансформуються у спосіб форму-

вання значень, яких бракує у тій чи іншій комуніка-

тивній ситуації. Аналогія в ознаках різних категорій 

предметів є знаряддям не лише найменування озна-

ки, а її виділення з-поміж інших, створення конкрет-
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Шутак Л., Навчук Г. Метафора в аспекте когнитивно-дискурсивного языкознания. 
В статье сделан теоретический анализ метафоры как сложного и многоаспектного явления в 

современном языкознании. Отмечено важную роль метафоризации в процесах интеграции верба-

льной и контекстуальной систем личности, а также в категоризации языка. Проанализировано 

одну из наиболее актуальных теорий развития метафоры – концептуальную. Отмечено, что в сов-
ременных когнитологических исследованиях метафоризація рассматривается как общенаучная 

теория интеграции, которая реализуется посредством знаков и пополнения терминологической 

части одного из концептов, а в результате образовывается „бленд”. 

Описаны разновидности метафорических сближений, например метафора, созданная на основе 
сопоставления; онтологическая метафора; антропоцентрическая метафора; текстуальная метафора; 

терминологическая метафора. 

Определены основные аспекты изучения метафоры с точки зрения семантики, при этом приме-

нялся комплексный подход. 
Изучена роль метафоры в процесах концептуализации и категоризации мира, в том числе в 

развитии знаковых систем. 

Определена зависимость дискурса от метафорических процессов и роль метафоры в терминоо-

бразовании и терминологизации. 

Українська мова 
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ного поняття. У зв’язку з цим однією з найбільш ак-

туальних думок в розвитку теорії метафори є «теорія 

концептуальної метафори»6. В її основі ідея про те, 

що метафора – це не просто мовний феномен, а й 

повсякденна реальність, відображувана в умінні пос-

луговуватися мовними одиницями чи термінами од-

нієї сфери для тлумачення іншої. У цьому контексті 

концептуальні метафори слугують знаряддям осмис-
лення й розуміння будь-якої абстрактної сфери знань 

у термінах і концептах більш відомої, конкретної 

сфери. Тому метафоризація в сучасних когнітологіч-

них дослідженнях розглядається як загальнонаукова 

теорії інтеграції, що реалізується через посередницт-

во знаків і поповнення термінологічної частини одно-

го з концептів, а в результаті дає так званий 

«бленд» (blend)7, який знайшов відображення в опи-

сах зв’язку теми і носія метафори, а саме: подіб-

ність8, взаємодія9, атрибуція рис10 приналежність до 

класу11. Пристаючи до думки Е. А. Селіванової, 

С. М. Мішланової вважаємо за доцільне описані ниж-

че метафоричні різновиди вважати типами метафори-

чного бленда12. 

У концептуальному аспекті процес пов’язування 

реальних, відносно достовірних властивостей та ха-

рактеристик об’єкта, що порівнюються у свідомості з 
властивостями інших об’єктів, виявляє асоціювання. 

Це один із найбільш продуктивних способів умонто-

вування в когнітивну модель фреймаасоціатів. Учені 

поділяють такі утворення на кілька різновидів. На-

самперед це метафора, створена на основі зіставлен-

ня двох концептів, що формують конекції на основі 

однієї ознаки. При цьому вона розглядається в опози-

ції, що пояснює метафору як результат подвійної 

розумової операції: ствердження і заперечення. Стве-

рдження через заперечення змушує створити своєрід-

ний образ, адже краса метафори починається там, де 

закінчується її істинність13. 

Неоднозначною щодо потрактування є онтологіч-

на метафора. Так, Дж. Лакофф і М. Джонсон обґрун-

товували такий вид метафоричного зближення як 

процес розуміння одного концептуального поля че-

рез терміни іншого14, що дає можливість простежити 
регулярність установлення в мові подібності, аналогії 

між концептуальними комплексами. Як базовий кон-

цепт переважно називають тривимірний простір, 

людське тіло, родинні взаємини, запах, колір, почут-

тя та ін.15. До цього ж типу належать так звані орієн-

таційні метафори, в основі яких концепти «верх – 

низ», «наперед –назад», пов’язані з антонімією оцін-

них значень «добре – погано»16. 

Механізм створення метафори в тексті репрезен-

товано В. М. Телією в антропометричній теорії мета-

фори. За цією теорією, метафорична операція почи-

нається задумом, постановкою проблеми, мети, намі-

ром людини, що створює допоміжні поняття на осно-

ві асоціативних комплексів – енциклопедичного, ра-

ціонально-культурного, особистісного знання; потім 

виникає припущення щодо подібності; контекст здій-

снює фокусування, а результатом є фільтрація – по-

єднання нових ознак зі старим значенням і форму-
вання нового концепта (поняття)17. Якщо відбуваєть-

ся зближення концептів з нечіткою підставою для 

створення метафори, то при цьому можлива відсут-

ність алгоритму переносу, що пояснює утворення 

метафор через дифузне об’єднання двох понять, одне 

з яких має знакову репрезентацію, інше її використо-

вує18 А. Н. Баранов і Ю. Н. Караулов19, аналізуючи 

пропонований підхід, основною функцією метафори-

зації називають «наведення» чи фокусування нової 

категоризації на дійсність або на її окремі фрагменти. 

Основний засіб створення такої метафори – це нова 
концептуалізація раніше абстрактної сутності, що 

погано піддається раціональному осмисленню. За-

вдяки таким процесам виявляється креативність мис-

лення, що створює нову інформацію і називає її20 . 

Вивчення механізму метафоризації в тексті, на 

думку Л. М. Алексєєвої, є важливою проблемою су-

часного мовознавства, оскільки слугує для виявлення 

типологічних властивостей термінологічної метафо-

ризації21. При цьому наголошується, що адекватну 

інтерпретацію термінологічна метафоризація може 

отримати на основі референтних відносин, тобто від-

носин між актуалізованим термінологічним наймену-

ванням та словом природної мови, що позначає від-

повідний об’єкт дійсності, обраний як засіб пізнання. 

Специфічною властивістю референтних відносин у 

термінологічній метафоризації є стереоскопічна дво-

плановість – кореференція, яка засвідчує, що процес 
термінологічної метафоризації є не просто уподіб-

ненням референта до релята, а одночасно посилан-

ням на них22. У загальнонауковому сенсі цей меха-

нізм визначається Л. М. Алексєєвою як процес ідеа-

лізації, абстрагування, моделювання реальності, коли 

для позначення розумового образу використовується 

вже знайомий об’єкт. Таке уявлення обґрунтовано 

асоціативним характером наукового мислення, а та-

кож особливостями наукової комунікації, «оскільки 

наукова метафора дає можливість мовцеві формулю-

вати своє відкриття, а тому, хто сприймає, – розуміти 

новизну знання і одночасно вибудовувати нові стра-

тегії інтерпретації досліджуваного явища. У цьому 

сенсі наукова метафора є своєрідним мнемонічним 

прийомом, у результаті якого створюються нові нау-

кові теорії»23. 

Таким чином, зміст когнітивних теорій метафори 
відображає потребу загальнонаукового знання у вирі-

шенні проблем вербалізації його новизни, а також у 

трансформації особистісного знання в об’єктивне. Як 

доводять основні когнітивні теорії, вербалізація знан-

ня виявляється у цілковито нових мовних механізмах 

перебудови семантики мовних одиниць, головним з 

яких є метафоризація. Завдяки цим процесам людина 

пізнає реальність, пристосовує мову до адекватного 

способу відображення дійсності тощо. Отже, учені 

окреслюють основні аспекти вивчення метафори з 

погляду семантики у кількох варіантних типах, а са-

ме: 

  концепції, в яких аналізується нове, переносне 

значення слова природної мови; 

  концепції, що мають на меті установити спільність 

між прямим і переносним значеннями; 

  концепції, що стверджують про доцільність ви-

вчення тільки старого (прямого) значення як основи 
творення «переносного» значення; 

  «парадоксальні» концепції, в основі яких дослі-

дження семантичної схожості референтів одночасно 
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є вивченням їхньої несхожості24. 

Порівнюючи представлені типи концепцій, бачи-

мо, що вони спираються на єдину логіку і вступають 

у певні відносини. Так, теорії семантичного зсуву 

допомагають проаналізувати процес зародження ме-

тафори. Інтеракційну теорію поглиблюють і розши-

рюють пошуки відповіді на поставлене запитання. А 

парадоксальні теорії намічають комплексне рішення, 
включаючи в його основу саму людину25. 

У зв’язку з цим можна припустити, що різні типи 

метафоричних концепцій не просто послідовно пог-

либлюють наші знання про метафору в лінгвістично-

му чи в концептуальному аспектах, а є комплемента-

рною системою наукових уявлень про дискурс як 

вербально опосередковану спеціальну діяльність лю-

дини, в якій здійснюється розвиток мовного знака. 

У дискурсі, як відомо, відбувається формування 

концептуальної системи. Когнітивний механізм дис-

курсу реалізується як отримання знання, що сприяє 

вдосконаленню діяльності, підтримуючи «систему 

взаємодії людини зі світом»26. Саме цим механізмом 

дається опосередкована здатність людини виходити 

за межі знаків – добудовувати дійсність. Ця власти-

вість свідомості забезпечує поповнення системи 

знання і, як наслідок, перетворення світу, в тому чис-
лі й розвиток знакових систем. Неабияку роль у про-

цесах концептуалізації і категоризації відіграє тво-

рення нових значень, що зумовлюють вирішення 

завдань переробки «нової» інформації з залученням 

індивідуальної концептуальної системи. Також меха-

нізм дискурсу відіграє важливу роль у процесах роз-

витку знака, що постає як зовнішній прояв внутріш-

нього процесу інференції; при цьому знак, викорис-

товуваний як функціональна опора, забезпечує швид-

ке і адекватне утворення вивідного знання; крім того, 

цей знак володіє «знайомою» («освоєною») проекці-

єю (стійкої когнітивної стратегією «внутрішнього 

програмування»). Розвиток знака в дискурсі полягає 

в тому, що набуття нових значень є, на думку 

A. A. Полікарпова, корисним для будь-якого знака, 

оскільки збільшує його функціональне навантаження 

у системі мови, а, значить, забезпечує стабільність, 
підвищує стійкість до будь-яких внутрішніх і зовніш-

ніх змін, а також змін у мові та сфері змістів. «Чим 

більше значень має слово, тим його існування стає 

менш уразливим до зазіхань слів-конкурентів на поз-

начення тих же самих понять, а також від зникнення 

якихось зі змістів, … яке відбувається в результаті 

зникнення деяких об’єктів, виявлених цими зміста-

ми»27. У зв’язку з цим розвиток знака варто розгляда-

ти як властивість, що опосередковано формується у 

дискурсі й підтримує його когнітивною здатністю 

людини переробляти знання у вербально опосередко-

вану спеціальну діяльність, тобто розвиток особисто-

сті. 

Безумовно, знання про функціонування механізму 

дискурсу, отримане в рамках аспектуаційної теорії 

мови, є фрагментарним. Проте механізм дискурсу 

може бути найбільш повно представлений завдяки 

численним дослідженням, у яких вивчаються різні 
аспекти метафоризації. Особливо значущими, на на-

шу думку, треба визнати такі факти, які з найбіль-

шою переконливістю підтверджують необхідність 

застосування результатів дослідження процесу мета-

форизації як засобу вивчення дискурсу, зокрема: 

 ототожнення метафори з механізмом опосеред-

кованого мислення про світ і механізмом отримання 

вивідного знання через опору на ознаки ознак; важ-

ливу роль відіграє при цьому так звана 

«нежорстка» (прототипова) категоризація, яку обґру-

нтовано у працях Е. Роша28 : 
 мислення, за твердженням A. A. Річардса, 

Дж. Лакоффа, метафоричне29 тому всі етапи мислен-

ня об’єднуються поняттям метафоризації (когнітивна 

метафора); 

 когнітивні основи метафоризації дозволяють 

розглядати її як когнітивний механізм комунікатив-

них процесів, тобто когнітивно-комунікативне яви-

ще, тому метафорою, за Н. Д. Арутюновою, може 

бути будь-який спосіб непрямого вираження думки30. 

Таким чином, завдяки неоднозначності терміна 

«метафора», який співвідноситься з загальним меха-

нізмом дискурсу, з внутрішнім механізмом кожного 

етапу, з назвою кожного етапу, з процесом, що здійс-

нюється на кожному етапі, з результатом кожного 

етапу, можна зібрати всі дані та впорядковано розта-

шувати їх у процесі функціонування механізму дис-

курсу. Поняття «дискурс» дозволяє долати опозицію 
«концептуальна / мовна» метафора, оскільки охоп-

лює весь континуум знакової діяльності. Знак як ком-

понент дискурсу являє собою когнітивно-

комунікативне, лінгвоментальне явище. 

Внутрішнім механізмом метафори визнається 

концептуальний бленд, зумовлений семіотичною 

функцією31. Можливо, концептуальний бленд реалі-

зується внаслідок функціонування асоціативного 

механізму32, який, на думку І. Г. Овчинникової, за-

безпечує перехід від невербального способу вира-

ження змісту тексту, не цілком усвідомлюваного мо-

вцем, до когнітивного фрейму, а також відіграє істот-

ну роль у заповненні мовних фреймів, виборі аргуме-

нтів у рамках пропозиції33. Проте різні теорії метафо-

ри описують різні стадії дискурсу – знакової діяльно-

сті, в якій представлені різні рівні вербалізації конце-

птуального бленда, різні етапи мовленнєво-
мислетворчого процесу – від концептуалізації і смис-

лового програмування до текстотворення і закріплен-

ня знаків у системі мови, як-от: 

  теорія інтеракції визначає роль концептуального 

бленда як такого, що зумовлює вмотивованість неві-

домого відомим; явища, які розглядаються в межах 

цієї конструкції, співвідносяться з етапом інтеріори-

зації нової інформації та змістоутворення; 

  теорія «неподібності подібного» спирається на 

феномен «нежорсткої» категоризації, або фамільної 

подібності, що проявляється на етапі імовірнісного 

прогнозування; 

  теорія «наведення» співвідноситься з інтенцією 

породження висловлювання, формування задуму, 

внутрішнього програмування і семантизації. При 

цьому можлива семантизація на основі прототипів 

(онтологічні та аксіологічні метафори), а також мета-

форизація на основі дифузних підстав; 
  теорія синтаксичної метафори описує етап син-

тагматизаціі, що виявляється у формуванні комуніка-

тивних номінацій у процесі текстотворення; 
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  семантична теорія метафори співвідноситься з 

процесом парадигматизаціі, формуванням похідного 

значення (вторинної номінації) на етапі металінгвіс-

тичної діяльності лінгвістів. 

Таким чином, метафоризація постає як єдина на-

зва і для механізму, і для процесу, і для окремої фази, 

і для її результату, а також для окремого рівня диску-

рсу. Така ситуація, як відомо, була охарактеризована 

Н. Д. Арутюновою як розмивання поняття метафо-

ри34. Проте в рамках дослідження дискурсології поді-
бна багатозначність виявляється зручним способом 

уніфікації обґрунтування різних за своєю природою 

явищ. 

Висновок. Отже, метафора – не лише риторична 

«прикраса» висловлювання чи фрагмент дискурсу. 

Метафора – це послідовність проявів функціонуван-

ня когнітивного механізму комунікативно опосеред-

кованого процесу розвитку мовного знака на різних 

етапах мовленнєво-мислетворчої діяльності та стаді-

ях дискурсу. Інтегративна модель метафоризації є 

засобом вивчення будь-яких процесів розвитку мов-

ного знака в дискурсі, в тому числі – і явища термі-

нотворення й термінологізації. 

Подальші дослідження метафори в руслі когні-

тивно-дискурсивного мовознавства сприятимуть сис-

тематизації наявних результатів наукових пошуків та 

утвердженню думки про метафору як ситуативно 
вмотивований мовний засіб, спрямований на вира-

ження комунікативного наміру мовця. 
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Shutak Larysa, Navchuk Halyna. Metaphor in the 

Mainstream of Cognitive-Discursive Linguistics. The article 

considers the theoretical analysis of metaphoras a complex and 
multidimensional phenomenon in modern linguistics. The im-

portant role of metaphor in the proces of integration of verbal 

and contextual identity, as well as the categorization of lan-

guage is emphasized. 
The author analyzes one of the most relevant theories of 

metaphor – conceptual. In modern research cognitive metaphor 

is considered as general scientific theory of integration and 

realized through signs and replenish the terminology of one of 
the concepts, and as the result gives a «blend». 

The article describes the types of metaphoric encounters, 

such as metaphor, based on the comparison of ontological me-
taphor, anthropocentri cmetaphor, textual metaphor, terminolo-

gical metaphor. 

The basic aspects of the study of metaphor in terms of 

semantic sapplied a comprehensive approach. The role of meta-
phors in the process of conceptualizing and categorizing the 

world, including in the development of sign systems is analyzed. 

The dependence of metaphorical discourse processes and 

the role of metaphor in terminology and terminologization is 
depicted. 

It has been proved; that a metaphor is a sequence of ex-

pressions of the cognitive functioning mechanism mediated 

communicative development process of the sign at different 
stages of speech and cognitive stage activities and discourse. 

Integrative model of metaphor realize the sense of examining 

any processes of language sign in discourse, including the phe-

nomenon of terms and terminologizations. 
Here is also presented the opinion that the concept of 

«discourse» can overcome the opposition «conceptual / linguis-

tic» metaphor as covering the entire continuum of the sign. 

Key words: metaphor, metaphor, cognitive metaphor, 
conceptual metaphor, discourse, cognitive and discursive theo-

ry of metaphor. 
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In Stephen King's works horrors exuberate with aban-

don filling the space and our imagination with absolutely 

negative emotions. But are they really that imaginary as 

we think? In fact, fear is the initial congenital feeling of 

each person, inherited from one’s ancestors, laid geneti-

cally, the only important emotion, which sometimes de-

stroys our psyche. Any stress during the day, illness, 

watching others’ sufferings make us be afraid. This is 
reflected in dreams, experience, tendency to alcohol or 

drugs consumption, madness. 

Stephen King’s heroes are ordinary, average people 

facing some unfavourable events that at some stage of 

their lives lead to the destruction of ideals, families, 

friendship and thus they bring evil upon themselves. The 

reality is filled with mystical horror, all the fears crawl 

out of the subconsciousness to the surface, we are scared 

of what we do not understand. All the characters are car-

riers of a variety of the author’s ideas, he experiments 

psychoanalysis and even some Freudian ideas upon 

them. 

The given paper aims at describing linguopragmatic 

peculiarities of Stephen King’s novels, the use of lexical, 

stylistic and idiomatic means for the verbalization of the 

concept “fear”. Some objectives have to be singled out in 

the framework of this article: a) explain, what the pur-
pose of the “horror” genre is; b) analyze the linguistic 

and stylistic devices used by the author in his works; 

c) determine the pragmatic function of the explored texts. 

The relationship between the author and his charac-

ters, as well as the characters with the readers is easily 

traced in all the works of S. King. Linguopragmatic as-

pect of the study of the author’s specific style is stipu-

lated by the correct formation of the situations in which 

the characters are found and is mediated by the text filled 

with individualized and expressive language means for 

the direct influence upon the reader. 

The notion of “form” (or “passport”) of the linguistic 

genre was introduced into modern linguistics by 

T. Shmeliova. This model has the following parameters: 

- communicative purpose of the genre is a back-

ground typology. The researcher isolates informative, 

evaluative, etiquette (performative), imperative speech 

genres; 

- the concept of the author is based on oppositions 

that determine its sociolinguistic and linguopsychologi-
cal status: known – unknown; senior – equal – slave; 

authoritative – non-authoritative; one who has the power 

– who has no authority; well informed – poorly inform-

ed; interested in communication – not interested in com-

municating etc; 

- the concept of sender is based on the same parame-

ters as the concept of receiver; 

- event content: this option has the following features: 

relatedness / non-relatedness to the personal sphere of the 

sender (recipient); time-scale prospective events; its 

evaluation; microevents that shape the event; 

- communicative factor of the past – events that led to 

the appearance of the genre; 

- communicative factor of the future is a factor that 

contributes to the development of discursive events 

within the genre, and the prospects for the development 

of the genre itself; 
- language embodiment parameter – linguistic presen-

tation of the genre1; stable genre norms2. 

According to A. Rati3 horror literature is inherently 

allegorical and symbolic because it enables us to realize 

what we are most afraid of, gives us a chance to feel 

those very emotions that are necessary personally for us, 

but at the same time they are redundant for the society. 

The essence of fear is that intuition at the level of in-

stincts may reveal the things denied by the materialistic 

society. Horror is one of the paradoxical genres, because 

it attracts us by those elements and emotions which are 

disgusting and repellent in the everyday life. 
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Маковская О., Вахоцкий М. Лингвопрагматические особенности лексики на обо-

значение концепта «ужас» в романах Стивена Кинга. 

В статье рассмотрены лингвопрагматические аспекты создания эффекта ужаса в рома-

нах английского писателя Стивена Кинга. В частности, внимание сосредоточено на лин-

гвостилистических средствах вербализации концепта «ужас». Выявлено, что автор часто 
прибегает к метафоре, сравнению, активно использует идиомы и фразеологические еди-

ницы. В общем, проанализированые лексические средства полностью выполняют возло-

женную на них функцию: обеспечивают психоэмоциональный фон произведения, способ-

ствуют правильному построению сюжета, позволяют держать читателя в напряжении и 
влиять на его сознание. 
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Linguistic situations presented by the author in his 

works aim at creating the effect of horror, despair, hope-

lessness, waiting for death. 

For example, in “The Shining”4 family at midnight 

hears the elevator starts moving, but this is impossible 

because it is disconnected and they are in an empty hotel:  

Thump. The door had slid shut down there. A humming 

whine as the elevator began to rise. She saw the engine 
housing on top of the car first through the diamond-

shaped window, then the interior of the car, seen through 

the further diamond shapes made by the brass gate. 

Warm yellow light from the car's overhead. It was empty. 

The car was empty. It was empty but (on the night of the 

party they must have crowded in by the dozens, crowded 

the car way beyond its safety limit but of course it had 

been new then and all of them wearing masks).5 

It should be noted that the investigated novels have a 

peculiarity: the author imposes neither some particular 

viewpoint nor the ideology of his characters, we may 

state that they do not often arouse sympathy when the 

inevitable happens, since they allow many things to oc-

cur; instead, the reader remains a silent observer, until 

the outcome ensues. 

Interesting is the fact that S. King selects horror situa-

tion for each character separately, taking into considera-
tion his/her mental state, opportunities, and even age. For 

example, the fear in Danny’s imagination appears as ani-

mation of the inanimate objects: in front of him the extin-

guisher becomes “alive”6: 

Daddy! he tried to scream, but his closed throat 

would not allow a word to pass. He was on his own. Be-

hind him the sound grew louder, the dry sliding sound of 

the snake, slipping swiftly over the carpet's dry hackles. 

At his heels now, perhaps rising up with the clear poison 

dribbling from its brass snout. fabulous images in the 

visions of the boy, in a dark room at Danny sees the sev-

ered head of a fairy tale "Bluebeard"7: 

In the next moment the author appeals to allusions, 

using fabulous images in the boy’s visions: in the dark 

hotel rooms Danny sees the severed heads from a fairy 

tale "Bluebeard": The old fairy tale book had depicted 

her discovery in ghastly, loving detail. The image was 
burned on Danny's mind. The severed heads of Blue-

beard's seven previous wives were in the room, each one 

on its own pedestal, the eyes turned up to whites, the 

mouths unhinged and gaping in silent screams. They 

were somehow balanced on necks ragged from the 

broadsword's decapitating swing, and there was blood 

running down the pedestals. 

To create a feeling of disgust, combined with fear and 

threat to life in the studied works the author makes 

corpses come to life and act as separate characters: He 

could only hammer on the door and hear the dead 

woman coming for him, bloated belly, dry hair, out-

stretched hands  something that had lain slain in that tub 

for perhaps years, embalmed there in magic. …when the 

years-damp, bloated, fish-smelling hands closed softly 

around his throat and he was turned implacably around 

to stare into that dead and purple face. 

Several other hallucinations the father sees as the 
main character of the horror novel "The Shining" are as 

follows: in an empty bar he begins to see people making 

parties, talk to them, and later his wife finds him drunk, 

regardless the fact that alcoholic drinks were not there: 

"Quite all right," the man in the white mess jacket 

said. The polite, clipped English coming from that thug's 

face was surreal. "A drink?" – "Martini." From behind 

him, another comber of laughter broke; Roger was howl-

ing to the tune of "Home on the Range." Someone was 

picking out accompaniment on the Steinway baby grand. 

– "Here you are." The frosty cold glass was pressed into 
his hand. Jack drank gratefully, feeling the gin hit and 

crumble away the first inroads of sobriety. 

In the following example one can trace another allu-

sion – referring to the historical personalities, who also 

can frighten and cause horror: 

 For a moment his rage was so great that be literally 

could not speak. The blood beat loudly in his ears. It was 

like getting a call from some twentiethcentury Medici 

prince ... no portraits of my family with their warts show-

ing. 

Wendy, Jack Torrance’s wife, doesn’t see a parallel 

world, has no hallucinations and, thus, in opposition 

“good – evil” does not act as the weak link, on the con-

trary, she can resist her husband’s aggression, protect her 

son, she realizes that Jack is easily exposed to alcohol, 

and is unstable. 

In the novel “The Shining” S. King refers to specific 
graphic tools for creating mysterious: occasionally the 

boy Danny has visions in which he sees alphabetic char-

acters “REDRUM”. But, first, the child still cannot read 

well, and second, playing of letters allows to assume that 

the author means “red room” – room full of blood. Later, 

closer to the denouement of the plot, the reader clearly 

understands: the word should be read backwards, since 

the boy sees it reflected in the mirror. Later it also be-

comes clear to the characters – Danny’s parents who 

succeeded to read it in a proper way “MURDER”. 

Undoubtedly, Stephen King is a master of his craft, 

the terrible pictures of his works suggest a real fear, and 

in the pages of his novels and stories rat-eaters and giant 

creeping animals are born, vampires, zombies, ghosts 

return to life from the parallel world and penetrate the 

real world, sadists, murderers, maniacs actively wield 

around. Linguopragmatic effect is mainly achieved by 
the fact that it is all imposed on the fabric of real life, 

against the background of everyday life, human relations, 

regardless of their social status, place of residence, per-

sonal qualities. This very combination of worlds and 

emotions keeps the reader in a permanent tension. 

Metaphorization is one of the most common means of 

enriching literary work without formation of new units. 

According to N.D. Arutiunova, an essential component 

of the mechanism of metaphor is a comparison proce-

dure. It comes down to finding common characteristics, 

“metaphor can be deduced from a comparison based on 

parallelism of different-leveled phenomena”.8 

Comparisons make the characters more profound and 

meaningful, the comparison made on the basis of physi-

cal characteristics of the characters, their appearance, 

changes which suddenly occur against the background of 

the dynamics of a particular situation, help to understand 

the image right, trace the basic idea suggested be the 
author: His face twisted and writhed as if snakes crawled 

beneath his skin"9. 

Strung up like piano wire, he lay staring into the 
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dark, knowing it might be hours yet before he could 

sleep. It was joined by others and they suddenly rippled 

all the way up his back to his medulla oblongata, playing 

his spine like a jungle instrument. But he didn't take the 

elevator back down. It was too much like an open mouth. 

Too much by half. He took the stairs10. 

Often they are a direct indication or hint to the reader 

how to accept the situation or the reality of the character: 
Moss struck his shoulders like flabby corpse-hands11.  

In the novel “The Shining” S. King compares family 

in an enclosed space to microbes in the guts of the mon-

ster: Inside its shell the three of them went about their 

early evening routine, like microbes trapped in the intes-

tine of a monster12. 

But still, the main function of tropes in the text is the 

intensification of reading in order to imagine the scene 

better and delve into the work more deeply. Demonstra-

tion of the dark and disgust requires appropriate linguis-

tic means for the transmission of feelings of the main 

characters, description of features or traits of unpleasant 

characters or unreal, imaginary beings: Her voice, 

warped and distorted, cut through the babble like a dull 

ax through a calf’s brain; he sounded like a man being 

drowned in a bucket of mud; "volcanoes blurted endless 

magma like giant pimples on some ugly adolescent’s 
baseball head13. 

The above mentioned quotes show that the use of 

tropes in a work of fiction has primarily pragmatic func-

tion – to perform its role only in certain context making 

the author's intention true. In this case it is a verbaliza-

tion of the concept of horror. 

Features and originality of Stephen King’s artistic 

manner can be understood and evaluated only in those 

cases where the actual reader matches a text with some 

extra-linguistic situation. The works of the author reflect 

his conceptual picture of the world, based on certain bio-

graphical experiences of the author and become clear to 

the reader thanks to word-realities. 

Stephen King’s language is full of a large number of 

realities that clearly characterize national life, customs, 

culture, society, stereotypes and ideals of the Americans 

of the middle class beginning from the second half of the 
twentieth century until the early twenty-first. 

Phraseological units of language play a major role in 

strengthening the characteristic features of the literature 

of any genre. Their main objective in the text may be 

determined as an intensification of the author’s message 

for readers’ better perception of the brighter images. The 

author is interested not so much at the message, but at its 

interpretation, and thus, uses the associative-image signs 

of the described notions. 

In Stephen King’s novels there are plenty of idioms, 

aphorisms and other stable expressions. Idiom is a stable, 

semantically opaque or metaphorical unit which has only 

general meaning that cannot be traced from the meaning 

of all its parts separately14. Phraseological units or idioms 

are also considered as separate language units with to-

tally or partly redefined values. 

T. Arbekova offered such definition of the idiom: 

“combination of words with low combining properties, 
which is stipulated by structural and semantic features of 

the components (or one of them), or a specific nature of 

relations between the phrase and reality, as well as the 

combination of two factors”15. 

The idiomatic expressions of the studied texts should 

be analyzed to illustrate their abundance in horror novels. 

When the main character of “The shining” is trying to 

refrain from comments, the author tells us that he had to 

“bite the tongue”: 

All my men wear English Leather or they wear noth-

ing at all came into his mind for no reason at all, and he 
had to clamp his tongue between his teeth to keep in a 

bray of laughter16. 

The embodiment of Evil hotel «Overlook» several 

times changed owners, that is passed from hand to hand: 

The Overlook has changed hands several times since 

World War II and it seems that each successive manager 

has put everything they don't want up in the attic17. 

Listening to the manager Jack had to demonstrate a 

willingness to work and his interest, so “wore a represen-

tative smile”: He looked at Jack for comment, and Jack 

flashed the PR smile again, large and insultingly toothy. 

And then disgust just “covered him with wave”: Jack 

supposed that this fussy little man's pride was justified, 

and then his original dislike washed over him again in a 

wave. 

Knowing that Danny feels her emotions, Wendy felt 

“more than undressed”: She suddenly felt more naked 
than naked, as if she had been caught in an obscene act. 

Stephen King fills the imagination of the characters 

with his own feelings, thoughts and fears and thus trans-

mits through them some personal mental anguish and 

dreams, his own ideas and perceptions about the horrors 

of the psyche: 

Monsters are real, and ghosts are real too. They live 

inside us, and sometimes, they win.  

Alone. Yes, that's the key word, the most awful word 

in the English tongue. Murder doesn't hold a candle to it 

and hell is only a poor synonym. 

The thing under my bed waiting to grab my ankle 

isn't real. I know that, and I also know that if I'm careful 

to keep my foot under the covers, it will never be able to 

grab my ankle. 

We make up horrors to help us cope with the real 

ones. 
Sometimes human places, create inhuman monsters.  

Wendy? Darling? Light, of my life. I'm not gonna 

hurt ya. I'm just going to bash your brains in. 

The sleep of reason breeds monsters18.  

Stephen King’s idiomatic expressions have become a 

world heritage. Arguably, his fans, connoisseurs, sup-

porters of the genre, “made them quotes”. These expres-

sions completely perform their pragmatic function – per-

suasion and influence on the reader. This is a unique type 

of associative concepts that are verbalized by linguistic 

means in a very peculiar way because several fragments 

of human knowledge about the world are combined in-

side of them. 
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Маковська О., Вахоцький М. Лінгвопрагматичні 

особливості лексики на позначення концепту «жах» у 

романах Стівена Кінга. У статті розглянуто лінгвопрагма-

тичні аспекти створення ефекту жаху у романах англійсь-

кого письменника Стівена Кінга. Зокрема, зосереджено 
увагу на лінгвостилістичних засобах вербалізації концепту 

«жах». Виявлено, що автор часто вдається до метафори, 

порівняння, активно використовує ідіоми та фразеологічні 

одиниці. Загалом, проаналізовані лексичні засоби повністю 
виконують покладену на них функцію: забезпечують пси-

хоемоційне тло твору, сприяють правильній побудові сю-

жету, що дозволяє тримати читача у напрузі і впливати на 

його свідомість. 
Використання художніх засобів у літературному творі 

має на меті насамперед показати особливий стиль самого 

автора, сформувати властиву лише йому картину світу. 

Вплетення у сюжет певних жанрово-стильових елементів 
робить розповідь більш інформативною, експресивною, 

логічною. Крім того, вони дають змогу повніше розкрити 

образи головних героїв та забезпечують додаткову характе-

ристику оточуючого світу. Стилістичні засоби С. Кінга 
мають суб’єктивне забарвлення, тому у першу чергу пояс-

нюють внутрішній світ самого письменника. 

Прагматичний компонент висловлювання – це його 

властивість реалізувати певні інтенції письменника і впли-
вати на поведінку читача. Кінцевою метою використання 

будь-яких лексичних засобів у художній літературі є досяг-

нення такої реакції адресата, яка відповідає бажанням авто-

ра повідомлення. Це стає можливим завдяки використанню 

певних вербальних засобів впливу, однією з найважливі-
ших рис яких є їхня антропоцентрична спрямованість, яка 

виражається у простоті, доступності, пристосованості до 

швидкого сприйняття повідомлення. 

Основним завданням текстів жанру хоррор є вплив на 
читача за допомогою вербалізації у текстах концептів  

«жах», «страх», формування його психоемоційного стану, 

задля активації первинного інстинкту кожної людини – 

страху. Для цього автор використовує різноманітні мовні 
засоби: з метою зіставлення на основі подібності широко 

застосовуються порівняння і метафори, задля передачі спе-

цифічних реалій, характерних для даного стилю понять, у 

рамках здійснення своєрідного психоаналізу у читача є 
доречними стійкі мовні сполуки – ідіоми, афористичні 

авторські висловлювання. 

Ключові слова: лінгвопрагматика тексту, метафора, 

ідіома, жанр жаху. 
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Tout en poursuivant l`étude de la littérature française 

contemporaine, nous avons concentré notre attention sur 

l`œuvre de Patrick Modiano, l`un des représentants de la 

génération des écrivains nés après la Seconde Guerre 

mondiale. Les héros des romans de jeunesse de Modiano 

vivent dans une atmosphère sombre et incertaine de 

l`occupation fasciste. L`écrivain essaie toujours de se 

rendre compte d`une double essence du climat moral, qui 
avait précédé sa naissance. Demi orphelinage, origine 

juive, problème de sa propre idéntité – nationale, sociale, 

culturelle, humaine enfin, – deviendront sous peu les 

thèmes principaux de Modiano-romaniste1. 

1. Le jeu de miroirs du temps passe. 
Dans les romans de Patrick Modiano le temps vécu 

comme le temps du souvenir ou du rêve captent le réel à 

travers ses expressions les plus éphémères, ses sensations 

les plus imprécises. En tissant des liens entre le passé et 

le présent les romans de Modiano expriment une 

nostalgie qui flotte entre la mémoire et l`oubli. Ils 

évoquent la nostalgie du temps qui passe, l`obsession des 

tragédies de la Seconde Guerre mondiale (notamment la 

période de l`occupation). Modiano ne reconstitue pas le 

passé, il l`éclaire à l`aune du présent désolant ou sans 

illusion qui a suivi. Il importe de souligner que la saveur 

des temps perdus empêche de vivre au présent, dont les 
personnages sont tentes de se liberer. Quant a la nostalgie 

qui s`exale de certains de ses romans, Modiano declare: 

«La lumiere voilee de mes livres cree un malentendu: 

elle ne cherche pas a ressusciter un passe bien precis, elle 

ne veut etre que la coloration du temps. Un peu comme 

dans certains tableaux de Claude Lorrain, ou l`horizon 

baigne dans une lumiere nostalgique. J`essaie 

simplement de montrer comment le temps passe et 

recouvre tout, choses et gens, comment la lumiere baisse 

et s`immobilise un instant...»2. 

La majorité des romans de Modiano font ressortir 

cette nostalgie propre au Nobel de la litterature 2014, 

etant a la fois un hymne a la melancolie et a la douceur. 

Les differentes epoques s`y juxtaposent par effet de 

transparence.  

L`une des principales caractéristiques de ses récits est 

sans nul doute l`idée de déplacement (à la fois 

géographique, génétique et scriptural). On passe d`un 

voyage vertical (littérature de la terre perdue peut se lire 

comme une plongée orphique à la recherche d`un reste 

de transcendance) à une errance horizontale (l`écrivain 

en nouvel Ulisse arpentant des lieux abandonnés). 

Dans ses romans les personnages de P.Modiano 
reviennent toujours à leur passé car en le comprenant ils 

peuvent répondre à ce qu`ils sont aujourd`hui, quels sont 

les rapports de l`homme envers le mouvement 

destructeur du temps, ce qu`on doit faire, afin de résister 

et ne pas se laisser entraîner par le flot de la vie, qui 

change tout sur son chemin, modifie l`imagination des 

gens sur leur passé. La réponse est toujours la même: il 

faut désigner nettement sa place dans ce flot, non 

seulement la place actuelle, mais aussi celle qui t`a 

précédé. Ces recherches des racines deviennent une idée-

fixe des héros de Modiano.  

Le passé chez Modiano persiste à demeurer «un 

blanc, un bloc d`inconnu et de silence»3. L`art 

romanesque de l`ecrivain se refuse a l`elucidation. Si le 

passe revient de facon entetante, c`est que la revelation 

n`a pas eu lieu, c`est que le secret qu`il recele est encore 

et toujopurs a sonder. Avec son roman Villa triste, 
comme d`ailleurs dans la majorite de ses romans, 

Modiano quitte son passe anterieur, sa «prehistoire» pour 

l`epoque de sa jeunesse, les annees 1960. L`intrigue a en 

fait l`epaisseur temporelle d`une dizaine d`annees. Le 

temps de la narration se situe pres de dix ans apres les 

evenements racontes. En entrelacant les souvenirs de 

l`ete enfuis a ce present qui se fait deja passe, Modiano 

ressuscite les emotions d`une epoque perdue et fait 

revivre une ville morte et invoque par intermittence, le 

souvenir nostalgique et lucide de la relation de Victor 

avec Yvonne. La station thermale n`est pas alors sans 

evoquer le Balbec de Proust. Dans cette station des 

amours de Victor et Yvonne, le temps parfois 

s`immobilise. Dans les chambres d`hôtel où ils passent 

leurs journées à lire de vieux magazines, à ne rien 
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faire,`immobilité du temps est celle de l`amour idyllique. 

Mais dans la Villa triste du docteur Meinthe, elle est 

celle de la terreur d`une longue nuit durant laquelle le 

couple est condamne a ramper dans l`obscurite.  

P. Modiano nourrit ses romans des temps qui le 

hantent, années 1940, mais aussi 1950 et 1960. 

Cependant, sous sa plume la réalité historique se brouille 

toujours à son imaginaire. L`histoire n`est restituée ni 
reconstruite, mais réinventée. A la parution des 

Boulevards de ceinture, l`ecrivain precisait que l`epoque 

de l`Occupation telle qu`il la representait dans ses livres 

etait une «occupation mythique». Il ajoutait: «Je n`ai pas 

voulu faire un tableau réaliste de l`occupation mais 

rendre sensible un certain climat moral de lâcheté et de 

désarroi. Rien à voir avec l`occupation réelle. Aucune 

vérité historique, mais une atmosphère, un rêve, un 

fantasme»4. Pourtant le passe ne passe pas, il persiste. 

Intemporelle comme la reverie, son œuvre dit la 

confusion du temps, ses effets de surimpression ou de 

simultaneite, il y a une juxtaposition d`epoques 

differentes. Dans Dimanches d`août on lisait deja: «Tout 

finit par se confondre. Les images du passe 

s`enchevetrent dans une pate legere et transparente qui se 

distend, se gonfle et prend la forme d`un ballon irise, prкt 

à éclater»5. Si la surimpression est possible, ce n`est pas 
par un phenomene proustien de reminiscence mais parce 

que chez Modiano, le temps est transparent. C`est ainsi 

qu`au hasard de ses promenades dans Paris, le narrateur 

de Fleurs de ruine (1991) le ressent: «Dans la lumière de 

fin d`après-midi, il m`a semblé que les années se 

confondaient et que le temps devenait transparent»6.  

Chez Modiano la conscience nostalgique aime son 

passé parce que c`est elle et parce que c`est lui. «L`objet 

de la nostalgie, – comme le soulignait Vladimir 

Jankélévitch, – ce n`est pas un tel ou tel passé, mais c`est 

bien plutôt le fait du passé, autrement dit la passéité, 

laquelle est avec le passé dans le même rapport que la 

temporalité avec le temps»7. «La nostalgie n`est donc pas 

seulement un mal qui a besoin d`un remede, elle est 

encore l`inquietude causee par l`insuffisance de ce 

remede. Elle est etroitement liee a la deception et a la 

douleur»8. Il importe de souligner encore que tout 
nostalgique croit preserver le plus longtemps possible la 

precieuse image d`une patrie ideale. «Ce phenomene 

s`appelle une langueur qui remplit, tapisse la 

continuation de l`intervalle temporel; elle est le plein de 

ce vide et elle en occupe tous les instants. Le nostalgique 

oscille donc entre ses deux regrets : le regret, au loin, de 

la patrie perdue; le regret, au retour, des aventures 

manquees»9.  

«Le jeu de miroirs est donc continuel entre réalité et 

fiction, entre les different moments d`un passé qui vient, 

par bribes, à la lumière»10. 

2. Memoire comme lutte contre l`amnesie et 

contre l`oubli. 
L`œuvre de Modiano dit ce double travail sur le 

temps, celui d`une mémoire qui redonne réalité au passé 

et celui d`un oubli qui cherche à s`en débarasser. Les 

personnages, conscients de la perte, de la disparition 

inéluctable de tout et de tous, se retrouvent en proie à un 
passé-piège, à une mémoire qui n`est plus que douleur. 

On y trouve la tension entre la mémoire et l`oubli, le 

silence et la necessite de la parole, pour rendre compte 

d`une realite que l`histoire a rendue confuse. Chez 

Modiano, la memoire se revele souvent puissance 

dangereuse, elle envahit et menace la jouissance du 

temps present. Contrairement a Proust, il n`accorde pas a 

ses heros le bonheur d`un «temps retrouve». Le vecu 

total ne revient jamais. Des bribes de passe flottent dans 

la memoire des personnages qui echouent a les reunir. 

Les revenants de Modiano ne disposent que d`une 
memoire lacunaire. On pense bien sur au narrateur de 

Chien de printemps (1993) semblant nous dire qu`il est 

impossible d`achever ses souvenirs, impossible de finir le 

puzzle et impossible aussi de brûler ses pièces. Pourtant 

il s`obstine, comme tous les personnages de Modiano, 

tiraillés entre mémoire et oubli, incapable donc de se 

libérer du passé. «Chaque fois que je regarde cette photo, 

j’йprouve une sensation douloureuse. Le matin, vous 

essayez de vous rappeler le rкve de la nuit, et il ne vous 

en reste que des lambeaux que vous voudriez rassembler 

mais qui se volatilisent. Moi, j’ai connu cette femme 

dans une autre vie et je fais des efforts pour m’en 

souvenir. Un jour, peut-кtre, parviendrai-je а briser cette 

couche de silence et d'amnйsie»11.  

Chez Modiano la remontée aux origines sollicite la 

mйmoire collective et cherche а arracher de l'oubli des 

fragments du passй. La plongйe nostalgique dans le 
passй lointain est un geste ethnographique: 

l'investigation d'un passй plus rйcent est un exercice de 

reconnaissance de soi. Mais la mйmoire est dйfaillante, 

les tйmoins du passй en fuite ou peu fiables. Les 

personnages, comme leur crйateur, ont donc recours aux 

documents du passй. Dans Villa triste (1975), on lit ainsi 

а propos des photos du passй: «Voilà les seules images 

nettes. Une brume nimbe tout le reste. Hall et chambre de 

l'Hermitage. Jardins du Windsor et de l'hфtel Albambra. 

Villa Triste. Le Sainte-Rose. Sporting. Casino. 

Houligant. Et les ombres de Kustiker (mais qui йtait 

Kustiker?), d’Yvonne Jacquet et d’un certain comte 

Chmara»12. Dans Chien de printemps  (1993), le 

narrateur entreprend de classer des milliers de photos 

qu'a faites un ami. Il justifie ainsi cette tвche: «Moi, je ne 

plaisantais pas. Si je m’йtais engagй dans ce travail, c'est 

que je refusais que les gens et les choses disparaissent 
sans laisser de trace. Mais pouvons-nous jamais nous y 

rйsoudre?»13. Quand ce ne sont pas les photos, d'autres 

objets peuvent aider а retrouver des traces. Il y a ces 

innombrables coupures de presse, ces rapports de police, 

ces stocks de vieux magazines, ces annuaires hors d'вge 

dont le Victor Chmara de Villa triste a chargй ses valises, 

tous ces documents surannйs que tant de personnages 

conservent avec soin. Comme souvent chez Modiano 

tous ces objets constituent l`intrigue qui prend la forme 

d`une enquête policière – ou du moins d`une 

investigation menée à la manière d`une enquête 

policière14. L`ecrivain s`est exprime ainsi la-dessus: «J`ai 

toujours eu l`envie, la nostalgie de pouvoir ecrire des 

romans policiers ou des series, comme  faisait Georges 

Simenon, qui donnait un nouveau roman tous les mois. 

Au fond, les themes principaux des romans policiers sont 

proches qui m`obsedent; la disparition, les problemes 

d`identite, l`amnesie, le retour vers un passe 
enigmatique»15. Dans son discours de reception devant 

l`Academie de Stokholm l`ecrivain a souligne: «C`est 

ainsi que dans ma jeunesse, pour m`aider a ecrire 
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j`essayais de retrouver de vieux annuaires de Paris, 

surtout ceux ou les noms sont repertories par rues avec 

les numeros des immeubles. J`avais l`impression, page 

apres page, d`avoir sous les yeux une radiographie de la 

ville, mais d`une ville engloutie, comme l`Atlantide et de 

respirer l`odeur du temps. A cause des annees qui 

s`etaient ecoulees, les seules traces qu`avaient laissees 

ces milliers et ces milliers d`inconnus, c`etait leurs noms, 
leurs adresses et leurs numeros de telephone. Oui, il me 

semble que c`est en consultant ces anciens annuaires de 

Paris que j`ai eu envie d`ecrire mes premiers livres»16. 

Tout à la fois – avec plus ou moins de succès – 

écrivain, historien, géographe, archiviste ou philosophe, 

Modiano n`a de cesse de questionner, roman après 

roman, la mémoire (au sens large), ses défaillances et la 

manière dont elle conditionne l`Identité – la sienne, celle 

de tous les hommes, si ce n`est celle de l`humanité. «Je 

ne puis pas donner la réalité des faits, je n`en puis 

présenter que l`ombre». Cette citation de Stendhal, 

placée en exergue de son dernier roman Pour que tu ne te 

perdes pas dans le quartier, resume a merveille le projet 

litteraire et ontologique de Modiano. L`expression 

«l`ombre des faits» peut simplement signifier la 

difficulte de representer la realite, ce qui justifie le 

recours a l`autofiction. Ceci temoigne de l`evolution 
psychologique de l`ecrivain, qui n`hesite plus a croiser 

les elements de son histoire personnelle avec des faits 

inventes.  

Dans les œuvres de jeunesse, c`était les éléments 

biographiques qui déterminaient le récit; l`écrivain se 

projetait dans les personnages qu`il créait – ses figures 

déléguées – chargées de sonder le passé et d`en 

inventorier les spectres. Mais à un autre niveau de 

lecture, l`ombre des faits ne caractérise-t-elle pas les 

failles de la réalité – la transformation et la stylisation 

des faits, les interprétations divergentes, la fragilité des 

souvenirs, l`oubli? Il est évident que ce qui intéresse 

Modiano, c`est moins de mener une enquête sur la 

mémoire que sur ses défaillances. P.Modiano avait tracé 

dès les années 1970 la voie à un type de roman où 

l`enquête s`enlise dans le simulacre, à la recherche 

d`ombres fantomatiques, où le romanesque est encore ce 
qui permet à de jeunes gens désœuvrés et inquiets de se 

croire les héros d`un monde qui ne sait plus en accueillir. 

Ainsi, l`image du fantôme revient constamment dans son 

œuvre. Les fantômes, ce sont ces créatures qui attestent 

la disparition. Ils figurent la présence d`une absence, de 

quelque chose qui a disparu mais perdurent dans les 

empreintes qu`il a laissées. Quelques romans de 

Modiano, en commençant par Dora Bruder prolongent 

cette «ronde de nuit » jusqu`à ce que Un pédigree, de 

facture autobiographique, introduise une rupture. «J`écris 

ces pages comme on redige un constat ou un curriculum 

vitae, à titre documentaire et sans doute pour en finir 

avec une vie qui n`était pas la mienne»17. Modiano 

semble vouloir en finir avec les fantomes. Il redoute que 

la part autobiographique de son œuvre ne fasse oublier 

l`essentiel: son art de suggestion.  

La quête mémorielle de Modiano semble guidée par 

cette volonté: rendre présent, par l`écriture, ce qui fait 
défaut ou ce qui a disparu. Il paraît obsédé par cette 

question de l`oubli ou de l`impossible réminiscence et 

dès lors, il n`est pas surprenant que son narrateur use de 

multiples images pour tenter de la qualifier: «Mais c`était 

de plus en plus rare et de plus en plus bref, un signal 

lumineux qui s`éteignait aussitôt»18. Il s`agit bien ici de 

montrer cet etat entre-deux, quand les souvenirs se 

trouvent au carrefour de la conscience et de l`oubli. Il 

emerge du roman la volonte de Modiano de representer, 

par l`ecriture, l`ombre (le terme meme est utilise par le 

narrateur pour qualifier les retrouvailles entre Daragane 
et Annie Astrand: «Elle devait ressentir la meme chose 

que lui, comme la presence d`une ombre entre eux, dont 

ni l`un ni l`autre ne pouvaient parler»19 ), ou plutot les 

ombres de la realite: la memoire qui se desagrege, les 

souvenirs qui se transforment, le caractere redoutable de 

l`oubli. Toutes ces zones d`ombre sont le seul fait du 

temps et de sa capacite a eloigner les etres et a alterer la 

memoire. Il est significatif que chez Modiano l`enquete 

memorielle se double toujours d`un espace identitaire qui 

serait par consequent celui qui participe a la construction 

de l`identite, la revele, la transforme, la complete, la 

mediatise. Ici l`identite n`est evidemment pas comprise 

comme une unite inalterable mais comme une 

dynamique evolutive et construction de la signification 

de son etre dans le temps – passe, present, avenir. Ainsi, 

Jean Daragane, incapable de se reconnaitre dans celui 

qu`il etait enfant («cet enfant lui paraissait aujourd`hui 
un etranger»20 ), va jusqu`a se faire passer pour un autre 

lorsqu`il revient a Saint-Leu-la-Foret ou il a passe une 

partie de son enfance: «Le meilleur temoin, ca pourrait 

etre l`enfant qui habitait la-bas. Il faudrait le retrouver ... 

vous ne croyez pas? – Ce sera tres difficile, docteur»21. 

Reste a se demander qui se cache derriere: Jean 

Daragane evidemment, mais pas seulement. Comment ne 

pas penser que derriere ce personnage ecrivain se trouve 

Modiano lui-meme? Les personnages de Modiano 

s`accrochent aux moindres indices, à tous les noms de 

lieux, de personne, qui pourraient leur offrir les reperes 

dont ils manquent. Ils heritent de l`identite instable de 

leur auteur, de ses sables mouvants.  

Les romans de Modiano sont hantés par l`absence, 

l`effacement, mais aussi par «le thème de la survie des 

personnes disparues, ... l`espoir de retrouver un jour ceux 

qu`on a perdus dans le passé et de revenir à l`enfance 
trop vite effacée»22. Il a souligne dans son discours a 

Stockholm: «je crois que certains episodes de mon 

enfance ont servi de matrice a mes livres, plus tard»23.  

3. Les lieux au bord de la disparition. 
Chaque roman de Modiano porte la marque d`un site 

particulier, il s`organise à partir de quelques lieux-

phares, au sens propre de points de repère. Les lieux sont 

de formidables témoins mémoriels et cela explique 

pourquoi ils sont décrits de manière aussi précise et 

réaliste. Modiano se plaît à donner les adresses exactes 

des lieux que ses personnages parcourent ou avaient 

l`habitude de fréquenter, même lorsque l`intrigue ne 

l`exige pas. Paris est le point de repère principal, le lieu 

où l`on finit toujours par revenir. En fait, l`écrivain 

exprimait un certain regret au passage d`un Paris 

authentique de son adolescence à un Paris moderne de la 

rive gauche24.  Pourtant Modiano soulignait: «Mon Paris 

n`est pas un Paris de nostalgie, mais un Paris rкvé, com-
posé d`expressions vécues et incorporées à la fiction»25. 

Son dernier roman Pour que tu ne te perdes pas dans le 

quartier s`inscrit parfaitement dans cette lignée où 
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Modiano, en revenant à Paris, est toujours dans la quête 

de l`amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche 

du temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. On 

y apprécie les choix de l`auteur qui emmènent le lecteur 

dans cette nostalgie du passé. L`écrivain cherche surtout 

à donner à voir au lecteur un certain état de Paris – celui 

qu`il a fréquenté dans sa jeunesse – et à en souligner les 

transformations au fil du temps: «Il marcha jusqu`à la 
frontière de Neuilly et de Levallois, dans cette zone où 

l`on détruirait deux ou trois ans plus tard les garages et 

les maisons basses pour construire le périphérique»26. Ici, 

l`anticipation des travaux de renovation entrepris a 

posteriori fait se confronter deux versions successives de 

Paris pour en souligner les mutations. Tres clairement, 

chez Modiano, les descriptions des lieux depassent le 

simple cadre du recit: elles visent avant tout a donner une 

vision et un etat de Paris et de ses environs. Ses ecrits 

peuvent constituer de precieux documents d`archive et 

leur association contribue a creer une memoire litteraire 

subjective – mais a bien des egards historique et 

geographique – de Paris. Pour ceux qui y sont nes et y 

ont vecu, a mesure que les annees passent, chaque 

quartier, chaque rue d`une ville evoque un souvenir, une 

rencontre, un chagrin, une nostalgie, un moment de 

bonheur. Et souvent la meme rue est liee pour eux a des 
souvenirs successifs, si bien que grace a la topographie 

d`une ville, c`est toute leur vie qui leur revient a la 

memoire par couches successives.  

Les mêmes lieux reviennent dans les romans, ni tout 

à fait autres, ni tout à fait les mêmes. Mais ce qui persiste 

aussi c`est la volonté de fuir des différents personnages. 

Incapables de fuir, les héros de Modiano trouvent des 

refuges provisoires où ils peuvent continuer à observer 

les autres. Dans ses romans, les lieux se juxtaposent par 

effet de transparence. Les lieux qui fascinent les 

narrateurs sont ceux qui ont le pouvoir d`en évoquer 

d`autres, d`en faire ressurgir d`autres et de permettre 

ainsi la rêverie. Dès Villa triste, Victor Chmara 

s`interroge: «Pourquoi, aux paysages de Haute-Savoie 

qui nous entouraient, se superpose dans ma memoire une 

ville disparue, le Berlin d`avant-guerre?»27. Dans Fleurs 

de ruine, Paris prend le premier role etnarrateur y laisse 
cours a une melancolie presque hallucinee. Il nous dit: 

«Comme les Ursulines, le quartier du Montparnasse m`a 

evoque le chateau de la Belle au bois dormant. J`avais 

eprouve la meme impression, a vingt ans, quand je 

logeais pour quelques nuits dans un hôtel de la rue 

Delambre: Montparnasse m`avait déjà semblé un quartier 

qui survivait à lui-même et qui pourrissait doucement 

loin de Paris»28. 

4. Conclusion. 
La nostalgie transparait dans l`œuvre de Modiano et 

montre comment l`écriture soutient ce sentiment. Cette 

nostalgie s`insinue partout : dans la structure de l`œuvre, 

dans sa principale composante qu`est la recherche et dans 

les sujets de la recherche. Les liens entre nostalgie et 

memoire, une memoire que les narrateurs cherchent a 

raviver par de multiples moyens, paradoxalement, ne 

sont pas si precis que cela. Pourtant la nostalgie est 

souvent confrontee avec la realite. Quelques rares objets 
restent mais les personnes ont disparu; pour conserver 

leur memoire avant d`etre emporte par les souvenirs, il 

ne reste que l`ecriture: elle represente alors l`unique 

domaine, le seul territoire, ou la presence de l`auteur 

puisse s`incarner. La mémoire à l`œuvre dans les textes 

de Modiano réussit à réunir les différentes couches de 

temps et à les transformer en une nouvelle réalité 

temporelle, celle d`un temps purement romanesque, à la 

fois évanescent et palpable. 

L`art de Modiano est dans le paradoxe: mémoire et 

oubli, exactitude dans le flou, vérité dans la fiction. Si 
tant est que les œuvres de fiction contiennent une part de 

personel et d`autobiographique, elles ne peuvent, même 

celles qui revendiquent leur appartenance à 

l`autobiographie, être réduites à l`expression d`une vérité 

absolue sur la personnalité et le destin de l`écrivain sur 

son identité. C`est ce trouble maintenu qui permet la 

suggestion. Il avoue ainsi: «Je me sens un peu coupable 

quand le livre est trop court. Mais cela tient du fait que 

j`ai voulu suggérer beaucoup de choses. Il y a toute une 

partie invisible. Sans s`en rendre compte le lecteur 

devrait pouvoir reconstituer de lui-même ce que 

j`imagine par le silence»29. 
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Івасютин Т. Патрік Модіано: ностальгічний погляд 
на минуле. Продовжуючи дослідження сучасної французь-

кої літератури, автор у своїй статті зупинився на творчості 

лауреата Нобелівської премії 2014 року Патріка Модіано. 

Основна увага дослідження зосереджена на ностальгічних 
почуттях Модіано щодо минулого, пам’яті і знакових місць 

для нього, головним з яких є Париж.  

Патрік Модіано – один з найяскравіших представників 

генерації письменників, що народилися після Другої світо-
вої війни. Персонажі ранніх творів Модіано живуть у пох-

мурій і невизначеній атмосфері часів фашистської окупації. 

Він знову й знову намагається осягнути суть двоїстого 

морального клімату, що передував його народженню. Напі-
всирітство, єврейське походження, питання власної іденти-

чності – національної, соціальної, культурної, зрештою 

людської – згодом стануть основними темами Модіано-

романіста. 
Модіано ніколи не претендував на історичність. І хоча 

реальні історичні події у його романах чітко простежують-

ся, він завжди поєднує реальність із вигадкою. Оповідь 

ведеться від першої особи, отже, перед нами фіктивні авто-
біографії. Модіано протистоїть забуттю. Його героїв бенте-

жать відсутність, втрата, самоусунення як стан їх неспокій-

ної душі. Минуле не відпускає і тривожить. Оповідач спо-

дівається знайти тих, кого давно втратив, і таким чином 
знову пережити своє коротке і далеко не безжурне дитинс-

тво. Простір, об'єкти зовнішнього світу, конкретні люди, 

які жили в минулому, за допомогою уяви трансформуються 

й отримують ще один шанс на життя, хоча і в дещо варіа-
тивному вигляді. Гра спогадів, що спливають у пам'яті і 

мерехтять, піднімаючись на поверхню свідомості, освітлює 

теперішнє; вигадка і реалії переплітаються так химерно і 

непередбачувано, що все існуюче балансує на грані зник-
нення. У Модіано пам'ять як небезпечний чинник переслі-

дує героїв, іноді унеможливлює відчути сповна сьогодення. 

На відміну від М. Пруста, він не наділяє своїх героїв щас-

тям «віднайденого часу».  
Отже, головну роль у становленні особистості відіграє 

пам'ять і спогади. Але справа не стільки в ностальгічних 

почуттях, скільки в генетичній пам'яті, яку відчуває в собі 

Модіано.  
Ключові слова: пам'ять, амнезія, вимисел, минуле, нос-

тальгія, місця, ідентифікуючий простір. 

 

Ivasiutyn T. Patrick Modiano: Nostalgic View at the 
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2014 Nobel Prize laureate Patrick Modiano’s literary work. A 
considerable attention is paid to his nostalgic feelings relating 

to the past, to the memory and to the places, primarily, Paris. 

The memory, as a dangerous factor, conquers the characters of 

Modiano, sometimes makes it impossible to entirely capture 
present-day reality. Unlike Proust’s vision, Modiano does not 

attribute «new-found time» delight to his characters. 
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Однією з визначальних рис сучасного мовознавст-

ва є думка про те, що мова потребує антропоцентрич-

ного підходу до її вивчення, при якому людська осо-

бистість стає основою визначення предмета, завдань, 

методів, ціннісних орієнтацій сучасної науки. Загаль-

на тенденція гуманізації наукового знання сприяла 

усвідомленню лінгвістами того, що аналіз мовних 

явищ та фактів не може бути об’єктивним, якщо не 
вийти за межі мови, якщо не звернутись до її творця і 

носія – людини (І.О. Бодуен де Куртене, В. фон Гум-

больдт, О.О. Потебня, Е. Бенвеніст, Р.О. Будагов, 

Ю.М. Караулов, Н.Д. Арутюнова, В.І. Постовалова). 

У зв’язку з цим, сучасна парадигма мовознавчих дос-

ліджень концентрує свою основну увагу на діаді 

«мова і людина». При цьому значна увага зосереджу-

ється на суб’єктах спілкування, на аналізі їх вербаль-

ної діяльності, яка підпорядковується невербальним 

чинникам (М.М. Бахтін, А. Беррандонне, 

А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, К. Кербрат-Орекйоні, 

І.М. Кобозєва, О.С. Кубрякова, Л.М. Мінкін, 

Р.С. Помірко, Г.Г. Почепцов, І.В. Смущинська, 

О.І. Чередниченко та ін.).  

Вихідною тезою антропоцентричного мовознавст-

ва є розуміння мови як невід’ємної риси людини 

(М. Хайдеггер, І.Г. Гердер, В. фон Гумбольдт, 
О.О. Потебня, І.О. Бодуен де Куртене, Г. Гійом, 

Е. Бенвеніст, В.А. Звегінцев). Саме через мову і за-

вдяки мові людина усвідомлює свою суб’єктну сут-

ність і самоутверджується як суб’єкт, який пізнає 

світ через пізнання самого себе, через пізнання своєї 

предметної та теоретичної діяльності в ньому, а та-

кож включається в активну взаємодією з оточуючим 

її світом, породжуючи всю складну систему людсь-

ких взаємин. Отже, центральною категорією, яка по-

яснює у лінгвістиці зв’язок світу, людини і мови, є 

категорія суб’єкта, яка і виступає фактично формо-

творчим елементом антропоцентризму.  

Дослідження присутності людини у мові, розгляд 

категорії суб’єкта є, як правило, предметом вивчення 

синтаксису. Основна одиниця синтаксису – речення є 

мовленнєвою формою вираження думок і почуттів 

людини, які виникли в результаті контакту із зовніш-
нім світом. Російський академік В.В. Виноградов 

вказував, що «речення як основна форма мовного 

спілкування є одночасно і засобом вираження думки 

для мовця і знаряддям розуміння вираженої думки 

для слухача»1. Структурні компоненти речення, їх 

пропозиційний зміст відображають ставлення люди-

ни до дійсності та до інших людей. З огляду на це, 

категорія суб’єкта стає відправною точкою дослі-

дження речення з позицій антропоцентричної пара-
дигми. 

Суб’єктні синтаксеми відкривають широке поле 

для досліджень у синтаксисі французької мови, тому 

що специфіка вираження і функціонування суб’єкта 

має особливе значення у структурі французького ре-

чення. Французька мова у порівнянні з іншими євро-

пейськими мовами, а також і в групі романських мов 

вимагає обов’язкового експліцитного вираження су-

б’єкта, який у більшості випадків збігається з синтак-

сичною функцією підмета. Наявність у структурі 

французького речення особливих елементів, які спів-

відносяться з суб’єктом, слугує для кращого експлі-

цитного вираження суб’єкта, а надлишкове вживання 

цих елементів пояснюється значною антропоорієнто-

ваністю французького речення, його суб’єктністю. 

Метою запропонованої наукової розвідки є розг-

ляд інтонаційно-синтаксичних засобів французької 
мови завдяки яким, людина-суб’єкт, виступаючи в 

реченні в якості мовця, спостерігача, діяча чи носія 

станів не тільки експліцитно фіксується у суб’єкті 

французького речення, а й імпліцитно маркує свою 

глибинну присутність, центральність.  

Як відомо, у простому канонічному реченні фран-

цузької мови перший його елемент є семантичним 

суб’єктом, який у синтаксичному плані оформлюєть-

ся позицією підмета. Людська думка слідує від відо-

мого до невідомого, тому при нормальному порядку 

слів перший член речення утворює тему, а наступний 

– рему. Таким чином, у простому двоскладному ре-

ченні французької мови тема і рема зазвичай збіга-

ються з синтаксичними головними членами. Відпові-

дно, такий порядок конструктивних елементів речен-

ня відображає актуальне членування речення. У кон-

тексті розгляду розгортання інформаційної перспек-
тиви важливим є з’ясування питання емфази та акце-
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нтування.  

На думку багатьох учених, емфатизація конструк-

цій у плані вираження проявляється у певній інтона-

ції, пов’язаній з переміщенням логічного наголосу, а 

у плані змісту – у зміні співвідношення їх з ситуаці-

єю. При емфатизації речення порушується його стру-

ктурно-семантична організація, що призводить до 

синтаксичної перебудови речення (Т.М. Ніколаєва, 
О.Н. Селіверстова, І.І. Сущинський, У. Чейф). У фра-

нцузькій мові спостерігаємо наявність інтонаційно-

синтаксичних видільних засобів, які широко викори-

стовуються в усному мовленні, що пояснюється пря-

мим співвідношенням з ситуацією мовлення і пошу-

ком способів експресивного виділення. Використан-

ня інтонаційно-синтаксичних конструкцій у францу-

зькій мові пояснюється стягненням синтаксичних 

груп у реченні. Тому для того, щоб виділити певний 

елемент французького речення, потрібно вдатися до 

синтаксичної реорганізації, яка супроводжується мо-

дифікаціями у розподілі елементів на тему і рему.  

Як відомо, французька мова характеризується 

сталим, фіксованим порядком слів, що зумовлено її 

морфологічними особливостями. У французькому 

реченні фразовий наголос є окситональним і не може 

наголошувати будь-яке слово у реченні. Тому поря-
док слів у взаємодії з ритміко-інтонаційною структу-

рою несе яскраво виражену смислову функцію і мо-

же розглядатись як один із виражальних засобів мо-

ви. Будь-яка перестановка членів речення має експре-

сивне значення.  

Хоча жорсткий порядок слів і стягнення синтак-

сичних груп не дозволяють вільно переміщувати і 

роз’єднувати компоненти групи, у французькій мові 

є чимало способів перебудови дієслівного вузла ре-

чення, що дозволяє виділити потрібний компонент 

речення. Одним із найпоширеніших є перенесення 

суб’єкта у кінцеву позицію, що пов’язано зі зміною 

синтаксичних функцій членів речення. Прикладом 

таких синтаксичних трансформацій можуть слугува-

ти використання псевдобезособових речень (faux im-

personnels), де реальний суб’єкт речення знаходиться 

у постпозиції стосовно дієслова. Наприклад:  
Il vint une femme cependant (S. Germain). – Bon, 

s’il vient des gens pour chercher des outils rйparйs, tout 

ce que j’avais promis pour aujourd’hui est fait 

(B.Clavel).  

Тут спостерігаємо трансформацію особової конс-

трукції у безособову, а безособовість має граматичну 

природу: «безособове il може служити для заповнен-

ня першого місця в реченні, де з певних причин, не-

обхідно помістити суб’єкт після дієслова-присудка»2.  

Таким чином, у безособових конструкціях, які 

традиційно називаються реченнями з псевдосуб’єкта-

ми (faux impersonnels), де на першому місці стоїть 

безособовий займенник il, а реальний виконавець дії 

знаходиться у постпозиції, розрізняють формальний 

підмет (sujet apparent) і реальний суб’єкт (sujet rйel 

або logique). Тобто il, у препозиції до  дієслова бере 

на себе функції підмета (sujet apparent або grammati-

cal), а виконавець дії у постпозиції представляє реа-
льного суб’єкта (sujet rйel)3. Р. Вагнер та Ж. Пeншон 

зазначають, що в таких реченнях займенник il є тіль-

ки граматичною ознакою підмета, а справжній підмет 

виступає за дієсловом4.  

Таку ж думку знаходимо у праці Ж. Дюбуа та 

Р. Лагана, які вважають, що у безособових конструк-

ціях дієслову передує займенник il, а за ним слідує 

група підмета5. Геральд Вейнріх, називаючи безосо-

бовий займенник il «морфемою-горизонтом», зістав-

ляє його з il – референційним займенником і зазна-

чає: «На відміну від референційного il, морфема-
горизонт il не встановлює жодного анафоричного 

співвідношення, а тільки відкриває, так би мовити, 

горизонт для того компонента, який слідуватиме за 

дієсловом»6. 

Безособові конструкції з іменним компонентом, 

які містять особове дієслово у безособовому вживан-

ні і іменник або цілу іменну групу, отримали широке 

розповсюдження у сучасній французькій мові і неод-

норазово ставали об’єктом дослідження мовознавців 

(Т.М. Нікітіна, Г. Гілті, Р. Мартен). Незважаючи на 

велику кількість особових неперехідних дієслів, які 

утворюють безособові конструкції з іменною експан-

сією, їх семантична різноманітність є досить незнач-

ною. Як зазначають майже усі дослідники, це дієсло-

ва буття, становлення, руху, переходу з одного стану 

в інший. Семантика цих дієслів виражає інформацію 

досить загального порядку, оскільки пов’язується з 
широким колом предметів, осіб і понять7. За 

Т. Нікітіною, серед дієслів, які використовуються в 

сучасній французькій мові в складі безособових 

конструкцій з іменним компонентом, виділяються дві 

семантичні підгрупи: 1) дієслова стану, буття, пере-

ходу з одного стану в інший та 2) дієслова руху. До 

першої групи належать такі одиниці як exister, se 

constituer, s’йtablir, se prйsenter, se former, subsister, 
se poser, se crйer та інші; до другої групи – circuler, 

dйbarquer, flotter, nager, planer, rouler, pousser, voler, 
toubillonner8.  

Отже, як правило, в безособових конструкціях 

вживаються неперехідні дієслова, тобто дієслова, які 

не мають валентності на додаток9. Такі дієслова ви-

ражають в загальному рух, появу чогось чи його зни-

кнення, тобто процес, який не має справжнього аген-

са. Це перш за все дієслова, які використовують у 
складних часах допоміжне дієслово бути (кtre): …il 

lui venaient des joies dйsordonnйes comme а l‘approche 

mystйrieuse de bonheur planаnt sur elle  (Guy de Mau-

passant), а також неперехідні дієслова, що використо-

вують у складних часах допоміжне дієслово 

«мати» (avoir): La soupe  йtait grasse, il y nageait de 

bons morceaux de viande et de lйgumes (T. Triolet). Il y 

rйgnаit un goыt de fer rongй d‘humiditй, de froid, et de 

graisses rances (S. Germain). 

Відзначаючи, що в безособових конструкціях 

вживаються переважно неперехідні дієслова, тобто 

дієслова, які не здатні вводити прямий додаток, треба 

зазначити при цьому, що узус допускає появу і пере-

хідних дієслів у таких конструкціях. Наприклад:  

Il fument des gens dans la salle (M. Bonte). 

Вживання суб’єкта в постпозиції, а також викори-

стання безособових конструкцій там, де можна вико-

ристовувати особові конструкції, може пояснити тен-
денцію французької мови до невживання підмета у 

постпозиції. Використання безособових конструкцій 

дозволяє розмістити на першому місці семантично 

Кутасевич Г. Інтонаційно-синтаксичні... 
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порожній займенник, а реальний виконавець дії за-

йматиме постпозицію. Отже, у цій конструкції діє-

слово стоїть перед експліцитним підметом, хоча в 

реченні зберігається прямий порядок слів. Для виді-

лення елементів висловлення французька мова вда-

ється до зміни синтаксичних функцій слів, зберігаю-

чи при цьому прямий порядок слів. Цей фактор є ду-

же важливим для французького речення, яке характе-
ризується сталим порядком слів. Тут підмет знахо-

диться переважно перед присудком, кожен член ре-

чення має своє визначене місце. Члени синтаксичної 

групи, як правило, не роз’єднуються, тобто слідують 

один за одним, не допускаючи появи між ними будь-

якого слова, що не відноситься до даної синтаксичної 

групи. Зміни нормативного порядку слів можуть бу-

ти пов’язані також зі стилістикою – бажанням наго-

лосити на якомусь елементі, надати йому рельєфнос-

ті. У розповідному французькому реченні явище пос-

тпозиції підмета, а іншими словами, його інверсія, 

можлива тільки в окремих випадках. У всіх інших 

випадках інверсія як вживання підмета у постпозиції 

може використовуватися як засіб його смислового 

виділення. Сталі закони функціонування французької 

мови не дозволяють вільного переміщення структур-

них компонентів речення. Дотримування таких норм 
у реченнях з псевдосуб’єктами стає можливим завдя-

ки вживанню нейтрального займенника il  в якості 

граматичного підмета, який вживається у препозиції.  

Отже, вживання безособових конструкцій замість 

особових може розглядатись як засіб логічного виді-

лення. З формальної точки зору, як уже зазначалося, 

такі безособові конструкції відповідають загальній 

структурній формулі побудови французького речен-

ня. Не вдаючись до інверсії, стає можливим виділити, 

тобто поставити на останнє місце член речення, який 

означає субстанцію, з якою співвідноситься дія, при 

цьому така зміна синтаксичних ролей не стосується 

семантичного плану, оскільки суб’єктом у реченні 

залишається той самий компонент, який знаходиться 

у сильній інтонаційній позиції.  

Ще одним способом розміщення суб’єкта у кінце-

вій наголошеній позиції є дієтеза, тобто заміна актив-
ного стану пасивним. Тут спостерігаємо зміну су-

б’єктно-об’єктних відношень у структурі речення, де 

в позиції підмета вживається об’єкт, над яким вико-

нується дія, а реальний виконавець дії слідує за діє-

словом і виконує синтаксичну роль додатка. Напри-

клад: Pierre a achetй ces fleurs. – Ces fleurs sont 

aсhetйes pas Pierre. У цьому випадку так само як у 

псевдобезособових конструкціях суб’єкт виноситься 

у кінцеву позицію, але при  цьому змінює свій синта-

ксичний статус у реченні.  

Проте винесення підмета у постпозицію стосовно 

дієслова можливе також і без зміни синтаксичної 

функції суб’єкта. Тобто суб’єкт зберігатиме синтак-

сичну роль підмета, але знаходитиметься у постпози-

ції. Тут йдеться про явище, так би мовити, інверсії 

підмета (К. Фуш, Р. Ле Бідуа, Е. де Ульманн). Сучас-

на французька дослідниця К. Фуш твердить, що за-

звичай, якщо підмет не займає своє канонічне місце, 
передбачене правилами французької мови, тобто зна-

ходиться не зліва від присудка, а справа, традиційно 

говорять про інверсію підмета, що нібито означає, 

що підмет було переміщено з його звичного місця. 

К. Фуш зазначає, що у таких випадках краще говори-

ти про постпозицію підмета, оскільки вважає, що у 

структурах, де підмет знаходиться справа від дієсло-

ва, не йдеться про трансформації10. Постпозиція розг-

лядається як емфатичний спосіб виділення суб’єкта.  

Звичайно, ми не вважаємо емфатично наголоше-

ним підмет у тих конструкціях, де його інверсія є 
виправданою граматичними нормами мови, а саме у 

питальних реченнях, а також у деяких випадках інве-

рсії в розповідному реченні. Нас цікавлять ті випадки 

вживання лексичного підмета у постпозиції щодо 

дієслова, які не окреслені граматичними нормами 

французької мови. Наприклад:  

Soudain, au bout du quai, apparurent deux policiers 

(B. Peskine).  

Говорячи про інвертовану позицію підмета, потрі-

бно нагадати, що таке вживання є характерним для 

письмово-книжного стилю мови, тоді як розмовна 

мова, як відомо, має тенденцію не використовувати 

інверсію навіть у тих випадках, де інверсія грамати-

калізувалась, тобто вона є необхідною відповідно до 

норм мови. Велике розповсюдження інвертованих 

конструкції у сучасних художніх текстах французь-

кої мови відмічається багатьма дослідниками (Р. Ле 
Бідуа, Е. де Ульманн).  

Випадки винесення дієслова на початок речення, 

тобто випадки так званої абсолютної інверсії, є ви-

правданими, коли іменна група підмета є дуже поши-

реною і для збереження ритміко-інтонаційної рівно-

ваги в реченні дієслово виноситься у препозицію. 

Проте зустрічаються випадки абсолютної інверсії, 

коли група підмета і група присудка не є розповсю-

дженими. Тут присудок здебільшого виражається 

неперехідними дієсловами, що означають рух, зміну, 

зникнення, як, наприклад, venir, arriver, passer, 

paraоtre, entrer, suivre та їх синонімами у простій 

часовій формі, найчастіше у простому минулому ча-

сі, як основному часі оповіді11. Наприклад:  

Passent des voitures, qu’il n’a jamais vues, en nom-

bre incalculable, dans un ballet fluide et rйglй 

(Ph.Claudel). Et naissent les peintres, les scupteurs, les 
graveurs et les ciseleurs (A. de Saint-Exupéry).  

Такі речення можуть вживатися тоді, коли дія 

(поява, зникнення, рух) виявляється у певній мірі 

неочікуваною, якщо вона не викликана необхідністю 

у даній ситуації. Тому можна вважати, що підмет, 

який називає особу, попадаючи під кінцевий наголос, 

стає логічно і в певній мірі емоційно виділеним.  

Проте у науковій літературі винесення дієслова у 

початкову позицію розглядається різними науковця-

ми по-різному. Так, Ж. і Р. Лебідуа вважають, що 

через неможливість виділити дієслово-присудок за 

допомогою видільних зворотів, репризи чи антиципа-

ції, препозиція дієслова має заповнити цю прогалину. 

Препозиція дієслова, на думку вчених, викликана 

необхідністю підкреслити з самого початку дію, рух, 

настання нового стану, появу, прихід когось тощо12.  

З іншого боку, ряд науковців вважають, що діє-

слово у таких позиціях має послаблену семантику і є 
тільки свого роду презентативом чи часовою вказів-

кою13, тоді як центр тяжіння всього речення перено-

ситься на підмет, який стоїть під наголосом у кінці 

Романські мови 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                    49 

речення. Інвертований підмет у сильній інтонаційній 

позиції особливо виділяється своїм значенням у порі-

внянні зі «стертим» присудком14. В свою чергу, ми 

долучаємось до думок мовознавців, які розглядають 

випадки абсолютної інверсії як один із засобів виді-

лення і наголошення підмета, оскільки керуємося 

тим фактом, що кінцеве положення слова у реченні 

чи у синтагмі є сильнішим у інтонаційному плані, 
воно сприяє логіко-інтонаційному виділенню членів 

речення. Тому кінцева позиція підмета робить його 

наголошеним і експресивно виділеним, що, в свою 

чергу, посилює антропоцентричність французького 

речення.  

Розглядаючи питання розташування суб’єкта-

підмета стосовно дієслова-присудка, вчені зосере-

джують основну увагу на його препозиції або ж на 

постпозиції. Але не менш цікавими для розгляду є 

випадки дистантного розташування суб’єкта і преди-

ката, коли між ними знаходяться певні мовні одини-

ці, що спричиняє їх розрив. На письмі, якщо відштов-

хуватись від знаків пунктуації, досить легко відшука-

ти так звані віддалені суб’єкти, оскільки, елементи, 

які знаходяться між підметом і присудком, відокрем-

люються різними типографічними знаками, такими 

як кома, дужки, тире. Наприклад:  
Lui, cependant, ne cessait de penser au tableau restй 

dans la voiture (A. de Saint-Exupéry). Le pilote, occupй 

а quelque mistйrieux besogne, ne daigna pas rйpondre 

(H.Troyat).  

В усному мовленні, яке є спонтанним, характер 

вставних елементів  більш різноманітний. Тут мо-

жуть вживатись вставні елементи, які стираються в 

писемному мовленні. Такими елементами можуть 

бути односкладові слова з досить неясним семантич-

ним значенням, які часто згруповуються науковцями 

під етикеткою «частки». Сюди зараховуємо такі час-

тки, як donc, hein, bon тощо, які, незважаючи на їх 

різну функціональну реалізацію, можуть вживатися 

між підметом і присудком. Наприклад:  

Il peut arriver que les gens hein viennent en retard. 

Marie donc leur a proposй son aide (H. Troyat).  

Частота вживання таких часток залежить від мов-
ця, від його стилю мовлення. Вживання часток в ін-

терпозиції підмета та присудка є однією з характер-

них ознак розмовної мови, якій, на думку П. Капо15, 

притаманний особливий засіб розриву зв’язку між 

підметом і  присудком.  З  точки зору 

М.Ж. Фернандез16, основним принципом вживання 

таких часток є організація інформації мовцями. На її 

думку, ці частки не повинні розглядатись як засоби 

заповнення паузи, а як елементи, які слугують для 

експліцитного відмежування теми. Вживання цих 

елементів зустрічається і в письмовому регістрі мови, 

який нерідко намагається зімітувати усне мовлення. 

Окрім часток, між підметом і присудком можуть 

уживатись також різні прислівники як forcйment, аu 

fond, aussi, finalement, justement, d’ailleurs, heureuse-

ment, naturellement, par contre, au contraire, pourtant, 
cependant, en tout cas. Наприклад:  

Son cousin, justement, йtait controleur des wagons-
lits (P. Modiano). Lui, cependant, vivait sous la lumiиre 

de son idйe fixe (A. Lagalisse). Ses carnets, en tout cas, 

constituent eux aussi une sorte de chronique de cette 

pйriode difficile (Ph. Claudel).  

Ці прислівники не мають семантичного зв’язку ні 

з підметом, ані з присудком і не є інформативно важ-

ливими. Г. Нолке17 вважає, що у таких реченнях 

йдеться про фокусування уваги на підметі, який бу-

дучи тематичним елементом, є певним чином виділе-

ним. Таке виділення підмета Г. Нолке доказує, розг-

лядаючи ефект, який спричинює вставка на інтона-
ційну криву. Нейтрально рівна інтонація на прислів-

никові допомагає уловити інтонаційне наголошення 

на підметі. Тобто завдяки вживанню прислівника між 

підметом і присудком, підмет стає більш виділе-

ним18.  

Вставними можуть бути елементи, які використо-

вуються мовцями для коментування того, про що 

вони ведуть мову, щоб пояснити свій комунікатив-

ний намір. Тут йдеться про вставки, які Ж. Отьє-

Ревю ідентифікує як «boucles du dire»19. Цей тип 

конструкцій зустрічається переважно в усному мов-

ленні і функціонує так само, як і вставні слова чи 

речення. Вставна конструкція, яка вводиться в речен-

ня, не є з ним синтаксично пов’язаною, незважаючи 

на оманливий характер слів, завдяки яким ця синтаг-

ма вводиться (pаrce que, comme). Наприклад:  

Mais les institutrices, comme on disait а l’йpoque, 
parlaient quand mкme le franзais (H. Troyat).  

У семантичному плані ці вставки вводять інфор-

мацію, яка є відірваною від змістової інформації ре-

чення.  

У наведених прикладах вставні елементи, а саме – 

дискурсні частки, окремі прислівники, а також так 

звані вставки-коментарі не мають жодних семантич-

них зв’язків ні з підметом, ні з присудком. Проте ін-

коли у вставних конструкціях є елементи, що семан-

тично пов’язані або з підметом, або з присудком.  

До конструкцій, які мають зв’язок з дієсловом, 

треба віднести насамперед вживання обставин місця 

і часу, які вносять уточнення часового і просторового 

розташування суб’єкта. Наприклад:  

Chaque camarade, ainsi, par un matin semblable, 

avait senti en lui mкme (...) naоtre le responsable du 

Courrier d’Espagne et d’Afrique (A. de Saint-Exupéry). 
Ainsi, lorsque Mermoz, pour la premiиre fois, franchit 

l’Atlantique Sud en hydravion, il aborda (...) la rйgion 

du Pot-au-Noir (A. de Saint-Exupéry).  

У якості вставних елементів, які мають зв’язок з 

підметом, можуть вживатись означення. Наприклад:  

La voiture, mal garйe, portait un avis de contrave-

ntion sur les pare-brise (H.Troyat). Son avertisseur, 

fatiguй, lanзait dans l’air un appel enrouй comparable 

au cri du coq en fin de journйe (H. Troyat).  

Ці вставки мають семантичний зв’язок або з під-

метом, або з присудком і, вживаючись між ними, 

вносять зміни у інтонаційну криву речення.  

Отже, дистантне розташування суб’єкта і преди-

ката є цікавим з точки зору наголошення суб’єкта, 

який, знаходячись у позиції теми, є відокремленим і 

наголошеним. Іншими словами, дистанціювання су-

б’єкта щодо предиката є одним із засобів фокусуван-

ня уваги на суб’єкті.  
Підсумовуючи зауважимо, що сталі норми побу-

дови французького речення не дозволяють вільного 

розташування його структурних елементів, але мов-

Кутасевич Г. Інтонаційно-синтаксичні... 
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ний узус виробив особливі інтонаційно-синтаксичні 

засоби, які дозволяють модифікувати структуру ре-

чення, не порушуючи граматичних норм його побу-

дови. Їх широке застосування у мовній практиці є 

однією із типологічних ознак французької мови.  

Зважаючи на обмежений обсяг пропонованого 

дослідження, ми залишили поза увагою презентатив-

ні, видільні та сегментуючи конструкції, які добре 
вивчені на матеріалі французької мови. Згадані конс-

трукції, які, на нашу думку, є також засобами смис-

лового виділення суб’єкта заслуговують на окремий 

детальний розгляд у подальших наукових розвідках. 

Результати проведеного дослідження можуть бу-

ти використані та доповнені в перспективі для більш 

широкого вивчення суб’єктності французького ре-

чення на морфологічному та лексичному рівні, а та-

кож для порівняльного та зіставного вивчення су-

б’єктності у різних мовах.  
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Kutasevych H. Intonation-syntactical means of expres-
sion of the french sentence subjectness. This study is focus 

on the multilateral investigation of the subject as the main con-

stituent of the French sentence and the research of intonation-
syntactical means of expressing subjectness in the French sen-

tence. The fundamental concept of the study is that the French 

sentence is characterized by a wide subjectness realized 

through the category of subject and other subject-oriented con-
stituents of the sentence. 

The category of subject plays an important role in the struc-

tural semantic organization of the sentence in French, as the 

person-subject is frequently the core of the situation. The per-
son-subject functions as the speaker, observer, agent or patient 

explicitly expressed by the subject of the sentence while im-

plicitly expressed by its components – morphological, lexical 

and intonation-syntactical creating the functional semantic 
category of subjectness of the French sentence. 

As it is well known, the first element in a simple French 

sentence presents its semantic constituent that in terms of syn-

tactic organization takes a position of the subject. In case of the 
violation of structural and semantic sentence organization the 

phenomenon of empathization is observed. This is manifested 

through the particular intonation connected to the logical stress 

movement in relation to expression, and is changed according 
to the situation with reference to the content. 

In French the presence of intonation and syntax means is 

explained by the intention to find the expressive instrument 

when in order to allocate certain element of the sentence the 
syntactic reorganization is applied. It means the use of the 

pseudo impersonal structures, the replacement of active voice 

forms by passive voice forms, the inversion of the subject and 

distant location of subject and predicate. 
French language has the wide range of intonation-

syntactical means that help to intensify the subject. In the term 

of expression these means concern the intonation design of the 

sentence, and in some cases – the changes of syntactical func-
tions of the words. In the plan of the sense it is displayed in the 

change of their correlation with the situation.   

Key words: sentence, subject, sybjectness, intonation-

syntactical means.  
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У мовознавстві міцніє й формується новий напря-
мок вивчення власних назв – когнітивна ономастика. 
Ось чому пильна увага приділяється епонімічним 
термінам. Зараз важко уявити галузь медицини, де у 
тій чи іншій мірі не використовувалися би епонімічні 
назви. Більшість класичних епонімів, якими користу-
валися у  XVI – XIX століттях, активно вживаються і 
в наш час, незважаючи  на пропозиції обмежити їх 
застосування. Медицина розвивається і тому, постій-
но з'являються нові терміни – епоніми, які функціо-
нують у всіх мікросистемах медичних термінів. На 
даний час наукові і термінологічні дискусії з приводу 
вживання епонімічних термінів активно продовжу-
ються і це зумовило актуальність цієї теми. 

Метою статті є дослідження термінів – епонімів 
на матеріалі французької, німецької та української 
мов, які становлять різні групи у визначених під-
системах медичної термінології та встановлення тру-
днощів їх перекладу українською мовою. 

Предметом дослідження є медичні терміни – 
епоніми у складі лексикографічних джерел, їх вжи-
вання та труднощі перекладу в українській мові. 

Методи дослідження: вибірковий, описовий, 
метод компонентного аналізу, порівняльно-
етимологічний, лексико-семантичний методи. 

Виклад основого матеріалу: Спочатку коротко 
розглянемо історію виникнення  терміна "епонім". 
В.М. Лейчик у статті "Обсуждение проблем эпони-
мии в современной науке" аналізує значення цього 
поняття. Епонім починає використовуватися як лінг-
вістичний термін, починаючи з 60-80-х років XX сто-
ліття. Є різні лінгвістичні погляди щодо визначення 
епоніма.  На думку В.М. Лейчика, епонім – це назва 
об’єкта або процесу з використанням власної назви1. 
Застосування авторських назв у медичній терміноло-
гії засвідчує антропоцентричність цього напряму, їх 
перевагу в тому, що в них відображається пріоритет 
вченого та його країни у відкритті певних синдромів, 
хвороб тощо. 

У "Словнику іншомовних слів" подається тракту-

вання2, епонім – це особа, яка дає комусь своє ім'я. 
Вивченням термінів – епонімів  займалися такі лінг-
вісти, як Г. Беженар, О. Данильченко, Б. Михайли-
шин, Д. Лотте, О. Суперанська тощо. Дослідження 
спеціалізованих термінів – епонімів проводили 
М.Чернявський, М. Дзюба, Н.Кучумов.  Цікаве твер-
дження щодо доцільності використання термінів – 
епонімів є у відомого мовознавця Г. Топорова:"… 
застосування анатомічних термінів, до складу яких 
входять імена або прізвища дослідників, які вперше 
описали анатомічне утворення, сприяють кращій орі-
єнтації в топографо - анатомічному розміщенні орга-
на чи ділянки,… це потрібно для роботи з науковою 
літературою, де ці терміни позначені епонімічно, 
тобто без детального роз’яснення значення"3. Мово- 
знавець, Б. Михайлишин  вважає їх широкими за об-
сягом поняттями, які містять історичні відомості що-
до природи номінації4. Термінів – епонімів варто 
уникати, оскільки вони перевантажують медичний 
термінофонд5.  

Нами було досліджено велику кількість термінів – 
епонімів, які становлять різні групи у визначених 
підсистемах медичної термінології: анатомо-
гістологічній, клінічній і фармацевтичній. Медичний 
термін є результатом теоретичного узагальнення і 
повинен точніше відображати суть явища, яке опису-
ється6, тому епоніми, з погляду медичної терміноло-
гії, мають також негативні характеристики. Вони 
малоінформуючі, часто громіздкі, створюють додат-
кові синонімічні ряди, важко транслітеруються і тра-
нскрибуються; вони лише позначають, маркірують 
наукове поняття, але не відображають характерні 
ознаки об’єкта, який описується. Проте саме епоніми 
є багаточисельними пластами медичної термінології. 
Їх можна об'єднати в такі групи: міфологізми; біблеї-
зми; терміни з іменами літературних персонажів; 
терміни з іменами вчених, лікарів та хворих. 

Більша частина міфологізмів увійшла в медичну 
термінологію в епоху Відродження – періоду культа 
античності і класичної латині. У складі анатомічних 
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THE PROBLEMS OF  

TRANSLATION FRENCH MEDICAL 

TERMS – EPONYMS INTO  

UKRAINIAN LANGUAGE 
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Томка И., Рак О., Лехкун Г. Проблемы перевода французских и немецких меди-
цинских терминов - эпонимов на украинский язык.  

В статье раскрываются проблемы перевода французских и немецких медицинских тер-
минов – эпонимов на украинский язык. Имеются разные взгляды ученых относительно 
целесообразности использования терминов – эпонимов. Анализ терминов – эпонимов поз-
волил выделить самые главные лексико–семантические группы. Рассмотрены проблемы 
употребления терминов – эпонимов в современном медицинском дискурсе. В перспективе 
желательно составить специализированные словари с медицинскими терминами – эпони-
мами.   

Романські мови 
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термінів використовуються імена богів і богинь: cor-
nu Ammonis (hippocampus) - Аммонів ріг, mons Vener-
is - міст Венери, umbilicus Veneris- пуп Венери, tendo 
Achillis- Ахіллове сухожилля тощо. Міфологічні епо-
німи зустрічаються також в клінічній термінології: 
термін psychiatria  - психіатрія походить від імені 
Психея – уособлення душі людини, hygiena - гігієна – 
від імені дочки Асклепія – Гігiєї, caput Medusae -  
голова Медузи, corona Veneris - корона Венери тощо. 
Епоніми – міфологізми є у назвах симптомів та синд-
ромів, наприклад: синдром  Io –  різновидність хроні-
чної тахікінезії; у фармацевтичній термінології міфо-
логізми зустрічаються у назвах лікарських рослин, 
наприклад: Artemisia (полин) - рослина богині полю-
вання Артеміди, Adonis - ім'я грецького юнака, люби-
мця Афродіти, який загинув на полюванні. 

У Середні віки біблеїзми увійшли в медичну тер-
мінологію, коли назви певних хвороб пов'язували з 
іменами святих, наприклад: Антонів вогонь – гангре-
нозне захворювання; хвороба святого Мавра - подаг-
ра; пляска святого Віта – хорея7. Є епоніми, утворе-
ні від назв літературних героїв, казок, міфів: syn-
drome de Mьnchausen- синдром Мюнхаузена (від імені 
літературного героя), syndrome "Alice au pays des 
merveilles'' - синдром Аліси в країні чудес (від імені 
літературного героя), syndrome d'Othello - синдром 
Отелло - (від імені літературного героя), complexe de 
Cai'ne - комплекс Каїна – (від імені біблійного персо-
нажа) т ощо. 

Щорічно у світі з'являються більш як 1000 нових 
медичних термінів. Медична термінологія почала 
активно поповнюватися іншою лексикою в XVII-XIX 
століттях, коли саме французькі вчені зробили видат-
ні відкриття у багатьох клінічних дисциплінах. Знач-
ну роль відіграли французькі медики, такі як: Луі 
Пастер – засновник мікробіології, Еміль Ру – послі-
довник Пастера, який розробив процедуру лікування 
дифтерії і який опублікував багато статей з токсико-
логії тощо. 

Отже, у час розбудови українського суспільства 
важко собі уявити вивчення еволюції клінічного мис-
лення, діагностики, історії і розвитку клініки, меди-
цини без знання клінічної термінологічної епонімії, 
коли зростає попит на висококваліфікованих спеціа-
лістів. 

Вивчення епонімічних термінів сприяє розкриттю 
еволюції клінічних дисциплін, діагностичного проце-
су мислення, а також формуванню термінологічної 
компетенції у студентів - медиків, опануванню ними 
мови спеціальності8. Таким чином, висвітлені особ-
ливості лінгвістичної характеристики термінологіч-
ної медичної лексики як одиниці лексичної системи, 
терміни - епоніми відіграють значну роль у системі 
міжмовних комунікацій9. 

Імена вчених і лікарів, які вперше винайшли і 
описали те чи інше явище, складають найбільшу гру-
пу. Незважаючи на пропозиції Д.С. Лотте обмежити 
вживання епонімічних термінів, бажання зберегти 
ім'я вченого для нащадків призводить до широкого 
розповсюдження епонімів в різних областях науки. 
Часто епонім вказує лише на одну людину, хоча нау-
кове відкриття – результат роботи багатьох. Інколи 
термін – епонім має імена двох і більше людей. Це 
відбувається тоді, коли хворобу винайшли і описали 
двоє вчених, незалежно один від одного, наприклад, 
хвороба – Іценко-Кушинга.  

Деякі хвороби в різних країнах мають свої епоні-
ми. Виникають труднощі при транслітерації та транс-

крибуванні термінів, наприклад: епонім анкілозуючо-
го спондильоартрита у Німеччині пишеться Bechter-
ew's disease  (хвороба Бєхтєрева), в інших країнах 
Bekhterew's disease, а інколи Marie  Strьmpelldisease 
(Марі - Штрюмпелля). А ще одним  епонімом можуть 
бути названі два різних захворювання: хвороба де 
Кервена – це і тендовагініт, і розлад функції щито-
подібної залози т ощо.  

Слід звернути увагу, що в термінах – епонімах, 
що позначають різні симптоми, синдроми і хвороби, 
також увіковічнені автори відкриттів – які вперше їх 
описали, або вперше застосували цей метод ліку-
вання: agranulocytose infantile hйrйditaire de von Kost-
mann – синдром Костмана; angйite familiale – хвороба 
Рандю – Вебера – Осслера; artйriopathie de Takayashu 
– синдром Такаясу, синдром відсутності пульса; 
arthtite de Reiter  – уретро – окулосиновіальний синд-
ром, хвороба Рейтера; complexe  d'Eisenmenger – син-
дром Ейзенменгера; crise vagale – синдром Говерса, 
(вазо) вагальний криз; dermatostomatite de Baader – 
синдром Стівенса- Джонсона, який являє собою важ-
ку форму поліморфної еритеми; diplйgie cйrйbrale 
infantile – хвороба Літтля, дитячий церебральний па-
раліч, ДЦП; maladie de Dercum- хвороба Деркума; 
maladie de Mac Ardle – Schmid- Pearson – хвороба 
Мак – Ардла – Шмідта – Персона, глікогенез V типу; 
signe d' Abadie – симптом Абаді; signe de Grasset – 
Gaussel- Hoover-  симптом Грассе - Госселя-  Гувера; 
syndrome d'Achard – Foix- Crouzon – синдром Ашара 
– Фуа – Крузона, тощо10. 

На допомогу лікарям приходять лінгвістичні до-
відники, які полегшують їм поставити точний діагноз 
хворому.  

Виявлення симптомів цих хвороб не виводить 
лікаря на їх назву логічним шляхом. Розуміючи пато-
генетичну суть цих симптомів, лікар ставить патоге-
нетичний і локальний діагноз, але, якщо не знає, або 
не пам’ятає епонімічні назву хвороби, формально 
правильний діагноз не поставить. 

Звичайно, завданням перекладача є не тільки пра-
вильне розуміння і переклад специфічної терміноло-
гії, але й допомога лікарям в їх лікарській практиці 
при явищі міжмовної і міжнародної комунікації. 

Ми провели детальний аналіз лексикографічних 
праць, відібрали для розгляду більше ніж 400 епоні-
мічних термінів французькою мовою з їх перекладом 
українською. Епонімічні терміни використовуються 
для позначення хвороб, симптомів і синдромів, меди-
чних приладів та шкал, класифікацій, коефіцієнтів, 
індексів тощо. 

Медичні терміни можна об'єднати в лексико – 
семантичні групи певною внутрішньою організацією 
на основі спільного поняття. Аналіз медичної термі-
нології дозволив нам виокремити такі найголовніші 
лексико – семантичні групи медичних епонімів:  

· назви хвороб: 
amyotrophie Werdnig- Hoffman – прогресуюча амі-

отрофія у дітей, хвороба Вердніга - Гофмана;  
anйmie achrestigue- хвороба Ізраельса – Уілкінсона, 
ахрестична анемія; basophilisme pituitaire – гіпофіза-
рний базофілізм, хвороба Іценко - Кушинга ; 
leucodystrophie de Krabbe – хвороба Краббе; 
leucoencйphalite pйriaxiale diffuse de Schilder- хвороба 
Шільдера (періаксіальний дифузний лейкоенцефа-
літ); maladie d'Albers-Schцnberg- хвороба Альберса- 
Шенберга; maladie d'Alzheimer- хвороба Альцгейме-
ра; maladie de Besnier-Boeck Schaumann- хвороба Бе-
ньє- Бека- Шауманна; maladie de Bitot – хвороба Би-

 Томка І., Рак О.,  Лехкун Г. Проблеми перекладу ...  
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то; maladie de Gaunois – Bensaude- дифузний симет-
ричний аденоматоз Лонуа- Бансода. 

· анатомічні терміни: 
ampoule de Vater – печінково- підшлункова 

(фатерова) ампула; aponйvrose du canal de Hunter- 
апоневроз привідного (гюнтерова) канала; aqueduc de 
Fallope- лицевий канал, канал лицевого нерва, фалло-
пієвий водопровід; bourrelet annulaire- фіброзно- 
хрящоподібне потовщення барабанної перетинки 
(Герлаха); commissure de Gudden- вентральна супра-
оптична спайка; fente de Garrey- щілина Ларрея ; 
pont de Varole- варолієв міст; sinus de Breschet- кли-
ноподібно - тім'яний синус. 

·  хірургічні операції: 
amputation de Farabeuf – ампутація гомілки за 

Фарабефом; intevention de Gewis Santy – операція 
Левіс- Санті; opйration d'Allaines et Pointeau- резек-
ція сигмоподібної кишки; opйration de Basset- опера-
ція Бассета; opйration de Chigot, Garnier et Cloutier- 
відновлення Ахіллова сухожилля; valvuloplastie de 
Toupet- антирефлюксна операція за Тупе (при шлун-
ково- стравохідному рефлюксі).  

·  методи досліджень та лікування: 
procйdй de Gilbert- метод пальпації за Жільбе-

ром; procйdй d'Ombrйdanne- лікування переломів клю-
чиці у дітей за методом Омбреданна; technique de 
dйtraction de Harrington- метод витягування за Ха-
рингтоном (при лікуванні переломів хребта); 
technique de Seldinger- метод Сельдингера (метод 
введення катетера в кровоносну судину); mйthode de 
Frenkel- метод Френкеля; mйthode de Kozijavkin- ме-
тод Козявкіна. 

·  симптоми хвороб: 
oedиme du mйat - симптом  Кауффмана 

(потовщення слизової оболонки носової раковини при 
хронічному гаймориті); oeil de poupйe - симптом 
Відровітца, (око кукли); phйnomиne de Hertwig – 
Magendie- симптом Гертвіча – Мажанді; rйflexe 
bulbo- mimique - симптом Мондонезі; rиgle de 
Gandouzy -  симптом Прево; signe de Joffroy - симп-
том Жоффруа; symptфme de Bogorad- симптом Бо-
горада 

·  збудники захворювань: 
agent d'Eaton- збудник мікоплазменної пневмонії, 

bacille d'Eberth - збудник черевного тифу, virus de 
l'encephalite de Saint- Louis- вірус енцефаліта Сент-
Луіс.  

·  медичні інструменти і прилади: 
agrafe de Michel -скобки Мішеля;albuminimиtre 

d'Esbach- альбумінометр Есбаха (для кількісного ви-
значення білка в сечі);appareil d'Abbe-Zeiss - камера 
Аббе – Цейсса (для підрахунку клітин кро-
ві);articulateur de Gysi - анатомічний артикулятор; 
bistouri de Giston - ампутаційний ніж Лістона; 
bougies de Hegar -розширювач Гегара;canule de Janet 
- канюля Жане;  cathйter de Foley - катетер Фо-
лея;ciseaux de Landolt - ножиці Ландольта, clamp de 
Blalock - судинний затискач Блелока; couteau de 
Lisfranc - ніж Лісфранка;cranioclast de Braun - крані-
окласт Брауна;crochet de Leriche - гачок Леріша 
(нейрохірургічний інструмент);dilatateur de Buch -  
дилятатор  шийки матки Буша; йcarteur de Gosset – 
рано-розширювач Госсе; emporte-piиce de Dalgreen - 
кусачки Дальгрена для краніотомії; entйrotome de 
Richet- ентеротом Ріше; pince-de gouge Laborde - 
язикотримач. 

·  класифікації, коефіцієнти, індекси, шкали і 
тести: 

classification de King - класифікація Кінга; індекс 
Тіфено- coefficient de Tiffeneau; indice de Quetelet – 
індекс Кетле; score de Laskin - шкала Ласкіна; йchelle 
de Borg - шкала Бьорга; йchelle de Fletcher - шкала 
Флетчера; йpreuve de Garcin- тест Гарсена; йpreuve 
de Valsalva-  проба Вальсальви; cotation de Merle 
d'Aubignи- шкала Мерля Добіньї; indice 
algofonctionnel de Lequesne--індекс Лекесна; test de 
Babinski –Anton - тест Бабінскі – Антона; йpreuve de 
Barrй - проба Барре; classification de Blazina - класи-
фікація Блейзіни; test de Gerber - тест Жербера; 
score de Beighton - шкала Бейтона11. 

Переклад медичної термінології вимагає величез-
ної відповідальності, адже йдеться про здоров'я або, 
навіть, про життя людини. Працюючи з медичними 
текстами, перекладач стикається з цілим колом про-
блем. Розглянуто проблеми вживання термінів - епо-
німів у сучасному медичному дискурсі: 

Адже, як показав аналіз термінів – епонімів, є 
певні труднощі, пов’язані з розбіжностями в україн-
ській та французькій класифікації, методичній номе-
нклатурній системі, методиці досліджень тощо. 

Слід звернути увагу на те, що використання тер-
мінів – епонімів більш характерно французькій мові, 
тоді, як в українській мові здебільшого спостеріга-
ється відсутність прізвища і навпаки: acnй  pilaire de 
Bazin - некротичні вугрі; aiguille de Kreschty - голка 
для внутрішньо - шкірної ін’єкції; aire de Kiesselbach 
- судинна пляма; angine de Bretonneau -  дифтерійна 
ангіна; angle radio – lunaire de Meyrueis -  кут між 
пів місяцевою та променевою кісткою;anneau de 
Vienssens - край овальної ямки (правого передсер-
дя);anse omйga de Trиves -  згин сигмовидної кишки у 
формі "Омега"; appareil de Bary - прилад для штуч-
ної вентиляції легень; artйriolite cutanй allergique - 
алергічний артеріоліт Руітера; bain de Greville - 
гарячеповітряна ванна з електричним обігрівом; 
carrefour musculo –aponeurotique de paroi abdominale 
antйrieure - півмісяцева лінія Спігеля; circonvolution 
de Broca - нижня лобна звивина; faisceau de Goll - 
тонкий жмуток; filtre de Mobin – Uddin - фільтр для 
нижньої порожнистої вени; mйningite aseptique de 
Walgren -  лімфоцитарний  хоріоменінгіт, тощо12. 

Поширеним способом передачі українською мо-
вою французького терміна – епоніма виявилася конк-
ретизація значення: abces migrateur de Chompret et 
d'Hirondel - мігруючий абсцес Шомпре – Гіронделі 
(внаслідок ретенції зуба мудрості); acrocyanose pure 
– синдром Кассірера, синдром хронічної гіпертрофіч-
ної акроасфіксії; auguille de Carrel – голка Керреля 
для накладання артеріального шва; amputation de 
Bier – кісткопластична ампутація гомілки за Біром; 
anastomose de Waterston - анастомоз між низхідною 
аортою і правою легеневою артерією; angine de 
Ludwig - ангіна Людвига (флегмона дна порожнини 
рота і верхніх частин шиї); appareil de Dйsault - пов'-
язка Дезо для переломів ключиці; appareil de Scotte - 
прилад Скотта (штучний сфінктер сечового міху-
ра); arthrite de Jaccoud - артрит Жакку (стійкі де-
формації дрібних суглобів китиць рук після повтор-
них атак ревматичного артриту); agrafe de Cushing 
- скріпки Кушинга (кліпси для гемостаза при інтра-
краніальних операціях) тощо13. 

Часто у французькій мові епонім не використову-
ється (відсутність прізвища): acanthocytose - синд-
ром Бассена – Корнцвейга; acatalasйmie - хвороба 
Тахакари; acidose tubulaire chronique idiopathique 
avec hypercalciurie et hypocitraturie - синдром Батле-
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ра – Олбрайта; acnй chйloїdienne - дерматит Капо-
ши; acnitis – туберкулоїд Гамбургера; acromicrie 
congйnitale - болезнь Дауна; acromimie - синдром Дау-
на (монголізм, синдром 21-ої  пари хромосом, емб-
ріодія); acropigmentation rйticulaire - ретикулярна 
акропігментація Кітамури; aldostйronisme primaire - 
синдром Конна; первинний гіперальдостеронізм; 
anйmie hйmolytique congйnitale - вроджена гемоліти-
чна анемія Мінковського – Шоффара; diabиte 
phoshatй - синдром Орбрайта – Баттлера – Блумбе-
рга; dysembryome nйphrogйne - пухлина Вільмса; signe 
de la butйй sanglante -  симтом Шевассю, тощо14. 

Термін – епонім не має фіксованого, обмеженого 
змісту: adipose douloureuse - хвороба (синдром) Дер-
кума, адипозалгія, хворобливий ліпоматоз, хворобли-
ве ожиріння; anйmie de Cooley - велика таласемія, 
еритробластична (середземноморська) анемія, ане-
мія (хвороба) Кулі; appareil de Delbet - 1. пов'язки для 
постійного витягання при переломі діафіза плеча 2. 
пов'язки  для амбулаторного лікування переломів го-
мілки; cycle de Crebs -  цикл трикарбонових кислот, 
лимонно – кислий цикл, цикл Кребса; fiиvre de 
Whitmore - меліоідоз, хибний сап, пневмоентерит, 
псевдохолера, хвороба Флетчера, хвороба Стенгена; 
maladie de von Gierke - глікогенoз 1го типу, хвороба 
Гірке, синдром Гірке, синдром Гірке – Ван – Кревель-
да, гепатонефромегальний глікогеноз; mycose de 
Posada - кокцидіоідомікоз, каліфорнійська лихоман-
ка, пустинний ревматизм, хвороба Посади- Верніке 
тощо15. 

Є медичні терміни – епоніми, які, як правило, не 
супроводжуються уточнюючим контекстом:  aiguille 
de Reverdin - голка Ревердена; anastomose de Braun - 
анастомоз за Брауном; anesthйsie selon Laborit - нар-
коз по Лаборі; angine de Duguet - ангіна Дюге; 
anomalie d'Arnold - аномалія Арнольда Chiari– Хіарі; 
appareil d'Engstrцm - респіратор Енгстрема; atrophie 
de Cruveilhier - атрофія Крювейера; attelle d'Ashhurst 
- дротяна шина; ballon de Pasteur - пастерoвська 
колба; bande de Velpeau - пов'язка Вельпо; bistouri de 
Taulor - скальпель Тейлора; bфite de Pиtri - чашка 
Петрі; cellule de Golgi - клітка Гольджі; colique de 
Cayenne - свинцева коліка; diamйtre de Baudelocque - 
зовнішня кон’югата; drain de Penrose - дренаж Пен-
роуза; extracteur de Dormia - екстрактор Дорміа, 
тощо16. 

Неприпустима контекстна рухливість значення 
для терміну - епоніму: abcиs du culde – sac recto – 
utйrin, de Douglas, du douglas - абсцес дугласовa прос-
тору; aphtes de Bednar, du palais - афти Беднара, 
афти новонароджених,  крилоподібні афти;  appareil 
rйticulaire de Golgi, rйticulaire interne - прилад 
(комплекс) Гольджі, пластинчастий комплекс, внут-
рішньо - клітинний сітчастий прилад; gale de Boeck, 
croыteuse, norvйgienne - норвезька короста; 
microcytйmie familiale, mineure - мала таласемія, хво-
роба Ріетті – Греппі – Мікелі, синдром Сільвестроні 
– Б'янко; pachyonychie congйnitale de Jadassohn 
Lewandowsky ichtyosiforme- - синдром Ядассона – 
Левандовського, вроджена пахіонітія, багатофор-
менний кератоз Сіменса, тощо17. 

Не має точності, чіткості значення терміну – епо-
німу: achondroplasie de Parrot et Marie – хандродист-
рофія, ахондроплазія, діафізарна аплазія, хвороба 
Парро – Марі; angioreticulome - ангіоретикульома, 
ангіогліома, гемангіобластома, кіста Ліндау; 
dyschondroplasie avec hemangiomatose - синдром Ма-
ффуччі, вроджений ангіохондроматоз, дісхондропла-

зія Олльє – Каста; fibroréticulose hépato – splénique - 
гепатолієнальний фіброз, синдром Банті, селезінкова 
анемія; gérodermie d'Apert - синдром (хвороба) Гіл-
форда, прогерія Гартінгса, дитяча геродермія; 
maladie de Bell Charles - 1. симптом Белла при пара-
лічі лицевого нерва 2. гостре маніакальне збудження, 
тощо18. 

Значне місце у відтворенні французьких медич-
них термінів – епонімів посідає описовий переклад: 
anesthиsie d'Escat - анестезія, яка включає в себе вве-
дення в носову ямку марлевої турунди, змоченої 5% 
розчином ксилокаіна без вазоконстрикторів; appareil 
de Fell- O'Dwyer -  наркозно - дихальний прилад для 
операції на легенях; crochet – rugine de Trйlat - зігну-
тий під прямим кутом гачок, який використовується 
при стафілографії; йpreuve de Bing - техніка інстру-
ментальної акуметрії, яка заснована на вимірюванні 
абсолютної кісткової провідності; fouloir du pro-
fesseur Machtou – інструмент, який застосовується 
для ущільнення пломбуючого матеріалу у кореневому 
каналі зуба; mйthode de Kaufman -  комплексний ме-
тод лікування деяких видів психоневрозів за Кауфма-
ном, тощо19. 

У більшості випадків терміни – епоніми не викли-
кають уявлень і не відображають зв'язок даного по-
няття з іншими: Kйratoprothиse de  Fedorov - керато-
протез Федорова; aiguille de Reverdin - голка Ревер-
дена; cellule de Bowman – подоцит; astrocyte juvйnile 
de Cajal - астробласт; bassin de Naegele -  таз Неге-
ле; dilatateur de Hegar - буж Гегара; mйdiastinoscope 
de Massen - медіастиноскоп Массена; point de 
Krцnlein - точка Кренлейна; porphyrine de Kammerer 
- протопорфірин; purpura de Seidlmeyer - пурпура 
Зейдльмаєра, тощо20. 

Особливо незручна категоріальна багатознач-
ність:  maladie de Kaposi 1. саркома Капоші 2. черво-
ний моніліформний лишай  3. форма клінічного про-
яву СНІДу; opйration d'Edouard Quenu – 1.накладання 
сигмостоми  2. черевнопромежинна ампутація пря-
мої кишки  3. килорозтин з приводу післяопераційної 
кили; opйration de Kocher – 1. тиреоідектомія за Ко-
хером; 2. пілоректомія за Кохером. 3. видалення за 
Кохером вклиненого в дистальний відділ холедоха 
конкремента 4. резекція шлунка за Кохером, тощо21. 

Отже, проблеми перекладу та вживання термінів 
– епонімів спонукають нас до подальшої роботи над 
вивченням епонімічної лексики. Останніми роками 
з'являються нові термінологічні словники, які мають 
на меті упорядкувати сучасну медичну термінологію 
з урахуванням найновіших досягнень, і тим самим 
полегшити комунікацію фахівців. Саме тому, назріла 
необхідність створення та укладання спеціалізованих 
словників з термінами – епонімами, щоб полегшити 
лікарям точніше виставляти діагнози хворим – особ-
ливо у період розвитку нашої держави. 

Адресатом такого словника, насамперед, є україн-
ський лікар, який поставив перед собою завдання 
підготуватися до спілкування у франкомовному сере-
довищі за кордоном. 

Вважаємо, що у майбутньому лінгвісти повинні 
співпрацювати із лікарями-спеціалістами для встано-
влення найменших специфічних деталей та нюансів 
об’єкту вивчення. 
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Tomka I., Rak A., Lekhkun G. The problems of transla-
tion french medical terms – eponyms into ukrainian lan-
guage. In the given article the difficulties of translation of 
French and German medical terms - eponyms into the Ukraini-
an language are discovered. There are different views on the 
desirability of using scientific terms - eponyms. An analysis of 
the terms - eponyms gave us a possibility to identify the most 
important lexical-semantic groups. The problems of the use of 
terms - eponyms in contemporary medical discourse were in-
vestigated. It is desirable to create specialized dictionaries with 
medical terms - eponyms in the future. We have investigated a 
large number of terms - eponyms which are in different groups 
of certain subsystems of medical terminology, anatomico - 
histological, clinical and pharmaceutical. The medical term is 
the result of theoretical generalization and should accurately 
reflect the nature of the describing phenomenon,because epo-
nyms in terms of medical terminology  have negative character-
istics also.  

Translation of medical terminology requires great 
responsibility, because it  concerns health or even the life of a 
man. Working with medical texts, the translator faces a wide 
range of problems. We investigated the problems of the use of 
medical eponyms in contemporary discourse.The ivestigation 
showed the fact that translation of eponyms have certain 
difficulties associated with differences in the French and 
Ukrainian Classification System,methodical nomenclature 
system, research methods etc. 

We conducted a detailed analysis of lexicographical 
works,selected  more than 400 eponimic French terms for the 
review,with their translation into Ukrainian. Eponimyc terms 
are used to describe diseases, symptoms and syndromes, 
medical devices and scales, classifications, ratios, indexes,etc. 

Medical terms can be combined into lexical - semantic 
groups with certain internal organization based on common 
concepts. Analysis of medical terminology allowed us to single 
out the most important lexical - semantic groups of medical 
eponyms 

Thus, the specified linguistic peculiarities of medical 
terminology as lexical units proves that eponyms play a 

significant role in the system of Cross-Language 
Communication. 

Key words: medical term, eponym, eponymic term, the 
difficulties of translation, syndrome, transliteration, the French 
language, the Ukrainian language. 
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Гуманітарії неодноразово звертали увагу на києво

-чернігівське коло літераторів. М.Сумцов характери-

зує цих людей як «освічений і патріотичний гурток 

письменників, головою і керівником» котрого був 

Лазар Баранович1. П.Попов називає їх «цікавим куль-

турним осередком»2, В.Шевчук – києво-

чернігівським осередком поетів3. В.Шевченко визна-

чає цю групу як «неформальний гурток вчених за 
участю і під патронатом архієпископа Чернігівсько-

го»4. За цими дефініціями чітко проглядається куль-

турологічний дослідницький підхід. Усі ці письмен-

ники так чи інакше пов’язані з церквою. Вони були 

священиками, настоятелями монастирів, єпископами. 

Виникає питання, що було первинним для них – дія-

льність на розбудову української церкви чи літерату-

рна творчість? Відтак вивчення засобів збереження 

конфесійної  ідентичності в текстах церковних діячів 

XVII століття є важливим не тільки для студій куль-

тури бароко, але й  для розуміння сучасної церковної 

політики. 

Метою цієї роботи буде відстежити функції сак-

ральних образів у літературному дискурсі другої по-

ловини XVII століття.  

В Україні часів Бароко церковна політика висту-

пала одним з чинників культурного розвитку. Украї-
нська православна церква XVII століття активно за-

хищала своє право на існування. Вона була рівнопра-

вним учасником полемічного полілогу кінця XVI– 

початку XVII століття з католиками й протестантами. 

У другій половині XVII століття Київ втрачає 

роль політичного та конфесійного центру і його риси 

перебирає на себе Чернігів. Для цього були певні 

причини. 1667 року між Росією та Польщею було пі-

дписано Андрусівську угоду, за якою Київ лишався 

Росії, але через два роки мав бути повернений Поль-

щі. Питання перенесення митрополичої кафедри на 

Лівобережжя обговорювалося на Глухівській раді. 

Гетьман Многогрішний запропонував Переяслав, на 

що Лазар Баранович заперечив: «...учинить митропо-

лію в Черниговѣ, Черниговъ-де старѣє Переяславля и 

княженіє древнѣє»5. Цього так і не сталося. Але полі-

тика лідера – Лазаря Барановича – фактично від по-

чатку сходження на єпископську кафедру маркувала 

єпархіальний простір як подвійно приналежний. Фо-
рмально ця територія була у підпорядкуванні київсь-

кого митрополита, залежного від Візантійського пат-

ріарха. 1657 року Баранович отримує благословенну 

грамоту на Чернігівську кафедру від митрополита 

Київського Сильвестра Косова. Пізніше новообраний 

митрополит Київський Діонісій Балабан на знак по-

дяки за підтримку визнав Чернігівську кафедру неза-

лежною від київських митрополитів6, хоча це був бі-

льше жест з боку митрополита, а не фактичне визна-

чення її статусу. А вже на початку 1660 року Барано-

вич першим з українських ієрархів звертається до мо-

сковської влади з проханням видати йому грамоту на 

Чернігівську єпископію. Така грамота була видана 28 

лютого 1660 року7. 

Бодай ці факти свідчать про подвійну церковну 

підпорядкованість Чернігова. Але Москва була дале-

ко, Київський митрополит знаходився здебільшого на 
території Польщі, а сам Баранович, перебуваючи то в 

Новгороді-Сіверському, то в Чернігові, довгий час 

залишався місцеблюстителем Київського митрополи-

чого престолу. Отже, сама логіка подій диктувала не-

обхідність створення нового центру української цер-

кви. Київ стає моделлю, взірцем для цього процесу. 

Помалу Баранович збирає у себе талановитих пропо-

відників, освічених людей (Іоаникій Галятовський, 

Адам Зерникау, Лаврентій Крщонович, Інокентій 

Щирський, Леонтій Тарасевич та ін.). При своїй ка-

федрі за зразком Києво-Печерської лаври він засну-
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вав посаду проповідника. Найяскравіші з них– Тимо-

фій Богданович та Димитрій Туптало. 1674 року в 

Новгороді-Сіверському починає працювати друкар-

ня. Згодом вона була перенесена до Чернігова. Мрією 

владики було заснувати в Чернігові училище на взі-

рець Київської колегії8. Вона здійснилася вже після 

його смерті. 1700 року з благословення Іоана Макси-

мовича відкрився Чернігівський колегіум. З ініціати-
ви Лазаря Барановича при багатьох церквах єпархії 

були засновані братства, що складалися з духівницт-

ва та мирян, які організовували школи, займалися ме-

ценатством9. 

Відразу після сходження на єпископську кафедру 

владика взявся за розбудову єпархії. Він сприяв за-

снуванню нових монастирів. З благословення влади-

ки Лазаря було споруджено Троїцькі собори в Гус-

тинському монастирі та місті Чернігові, відбудовано 

Єлецький монастир у Чернігові та Преображенський 

собор у Новгороді-Сіверському, споруджено архіє-

рейський дім, відновлено Борисо-Глібський собор та 

храм святої Параскеви у Чернігові. 

На користь доцентрової політики Лазаря Барано-

вича свідчить і зміст та художня структура книг про 

чернігівські дива. Їх було досить багато: «Чуда Дѣвы 

Маріи» (1677) та «Руно орошенноє» Димитрія Тупта-

ла (1683, 1689, 1691, 1696, 1697, 1702), «Скарбница 

потребная, или чудеса Пресвятыя Богороди-

цы» (1676), «Skarb pochwaіy Bogarodџicy 

Jeleckiey» (1676) Іоаникія Ґалятовського, пізніше 

«Богородице Дѣво» (1707) Іоана Максимовича. Така 

безпрецедентно велика кількість друкованих збірок 

оповідань про чуда від чернігівських святинь покли-

кана була демонструвати богообраність і благосло-

венність місця. У тексті див послідовно зближуються 

Київ та Чернігів, автори постійно хочуть їх урівняти, 

і водночас вони не виступають антагоністами. Осно-

вою дискурсивної практики було послідовне відшу-

кування і включення до тексту спільного в історії 

двох міст. Іоаникій Галятовський свідчить про одно-

го засновника (князь Святослав ІІ Ярославич) церков 

Успіння Пресвятої Богородиці в Києво-Печерському 

монастирі та на Болдиних горах10. Крім того, Єлецька 

обитель називається лаврою, хоча відомо, що такий 

статус був лише у Києво-Печерського монастиря11. 

Димитрій Тупало наголошує на старожитності Іл-

лінської обителі згадкою про її засновника Антонія 

Печерського12. На цей монастир переносяться і певні 
топоси, закріплені в українській літературній практи-

ці за київськими святинями. У передмові до 

«Печерського Патерика», присвяченій Ісусові Хрис-

тові, Київську лавру названо вертоградом: «Вёруемъ, 

экw и t нашегw Печерскаго Вертограда сjе гроздiе и 

цвёты, Тебё, эко лозё и цвёту вертограда нб+еснаго, 

в сей книзё t нас принесенныи будутъ прiятны»13. Ди-

митрій Туптало вживає таку ж метафору щодо Іллін-

ського монастиря на Болдиних горах: «Мёсце ... слу-

шне назватися можетъ Вертоградом, которогw 

Прпdный Tц+ъ нашъ Антонiй печерами ископалъ, 

сты+й пррqкъ Илiя стёнами мл+твъ своихъ 

wгородилъ, Прчcтая и Преблcвенная Дв+а Мрiя цвё-

тами чудwвъ своихъ насадила»14. Очевидно, що по-

передня традиція переосмислюється як риторичний 

матеріал, котрий можна принагідно вжити. 

Зіставлення з Єрусалимом як святим місцем усіх 

християн найбільш яскраво демонструє процес сак-

ралізації нового центру. Відбудова у Чернігові зруй-

нованої татарами Єлецької церкви в диві 25 

«Скарбниці» Іоаникія Галятовського порівнюється з 

відновленням Єрусалимського храму, знищеного На-

вуходоносором15. В українській літературі першої 

половини XVII століття, за спостереженням 
Н.Яковенко, епітет «богоспасаємий» послідовно при-

кладається до Києва16. Димитрій Тупталой у 

«Чудах»17 (1677) і в «Руні» (1702) «богоспасаємим» 

називає Чернігів18. 

Димитрій Туптало та Іоан Максимович належали 

до чернігівського богословського кола. Не випадково 

тому, мабуть, предмет зображення у деяких їхніх 

творах той самий– чудотворний образ Богородиці Іл-

лінської, і жанр для його змалювання також спільний 

– оповідання-міракль. Автори відповідно в «Руні 

орошенному» та у творі «Богородице Діво» вважа-

ють повідомлення про чудесну подію головним еле-

ментом в архітектоніці твору. В інформаційному пла-

ні чуда виконують однакову роль, але для впорядку-

вання художнього матеріалу Димитрій Туптало вико-

ристовує структуру емблеми: цитата– «надпис», чудо

– «картинка», повчання та бесіда – «підпис»19, що 
іноді доповнюється прилогом; а другий– структуру 

молитви, де є і зачин або волання до Бога, Пресвятої 

Богородиці, і тематична частина – роздуми, і завер-

шення – можливий варіант поєднання з об’єктом мо-

литви – оповідання-міракль20. Слід відзначити, що 

жанр exempla широко застосовувався в середньовіч-

ній Європі, звідки й прийшов у нашу літературу. 

Д.Чижевський вважає, що українська література шля-

хом залучення жанрів європейської «наганяла зане-

дбане протягом часу»21, підпорядковуючи старі фор-

ми новим літературно-художнім завданням і вироб-

ляючи складні синтетичні барокові форми, наповню-

вала їх вічним еклезіологічним змістом. 

Дев’ять однаково структурованих частин книги 

Іоана Максимовича, контекстом яких є спілкування з 

Боголюдиною по благодаті – Дівою Марією, створю-

ють взірець метамолитви, хоча в жанровому плані це 
буде складна конструкція «духовного епосу»22, інґре-

дієнтами якого є і оповідання-легенда (як з розвине-

ним наративним началом, так і з новелістично-

стислим повідомленням), і молитва, і проповідь, по-

дані у віршованій формі. Твір поділений на кілька 

одноманітно структурованих відрізків, кожен з яких 

складається з дидактичних роздумів, оповідання-

міраклю і повчання, які разом служать одному худо-

жньому завданню – прославити Пресвяту Богороди-

цю. Кожна з дев’яти частин книги має заголовок, 

співвіднесений зі словом або синтагмою молитви до 

Богоматері: «Богородице», «Діво», «Радуйся» і т.д. 

Заголовки функціонально місткі й служать як кодом 

до прочитання всього розділу, так і тематичним яд-

ром, навколо якого обертаються символи. Ключ до 

прочитання– цілком у руслі тодішньої літературної 

моди– дає сам автор у післямові до основної частини, 

яка водночас є і передмовою додатків: 
Четверту книгу въ честь Божію и твою, 

Богородице Дѣво прійми яко свою. 

Въ ней Архангельски приветъ къ тебе реченный, 

Матушек О. Богородичні дива... 
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По силѣ нашими здѣ рифмы разширенный23. 

Цей коментар можна визначити як «ключ у клю-

чі», бо благовістя архангела Гавриїла стало основою 

для створення у V столітті Кирилом Олександрійсь-

ким молитви «Богородице Діво», яка у Іоана Макси-

мовича виросла до меж книги в 300 аркушів. 

Варто відзначити, що з 24 оповідань про дива від 

Іллінської ікони Богородиці з книги Димитрія Тупта-
ла «Руно орошенноє» Іоан Максимович бере перших 

дев’ять. Для визначення художніх завдань кожного 

автора варто порівняти прозові тексти Димитрія Туп-

тала й їх віршований парафраз в Іоана Максимовича. 

У «Чуді 1» «Руна» описується, як «Образ Пречистой 

и преблагословенной Дѣви Маріи в церкви плакал»24. 

Оповідання складається з паспортизації події: «ву 

лѣто отъ Рождества Христова 1662, мѣсяца апреля въ 

Монастирѣ Ілинском при Ігуменѣ того Монастиря 

отцу Зосимѣ», констатації факту дива, після чого зга-

дується очевидців події та їх реакцію на неї: «всѣ лю-

діє града Чернѣгова со многимъ ужасом смотряху»25. 

Іоан Максимович перекладв віршами це оповідання. 

Тут більше художнього узагальнення й менше дета-

лей. Зокрема, він позбавляє свій текст інформантів 

про статус царя. Іоан Максимович вважав Лазаря Ба-

рановича своїм славетним попередником на чернігів-
ському престолі. До характеристики владики Лазаря 

він додає образні відповідники– «пастиря», «друга 

Божого», «агнця», «правовірного сина». З часових 

інформантів у поемі залишилися рік (1662), місяць 

(квітень), але замість дат (від 16 д 24) вказано просто 

тривалість події: «в церкви явственно чрез дний 

осмь»26. Інакше показана й реакція людей на диво: 

На сей чуд мнози людие смотряху,  

Из Чернѣгова града прихождаху, 

Марии слезы слезъми утоляли, 

К ней припадали27. 

Перше диво – це фактично оповідання про оприя-

внення дивотворної ікони. У «Диві 2» Димитрій Туп-

тало розповідає про те, як татари, напавши на Іллін-

ську церкву й пограбувавши її, не змогли увійти в 

печеру, де переховувалися ченці. Неушкодженим за-

лишився й чудотворний образ Діви Марії. Це диво 
вписане в причинно-наслідковий ланцюжок: ченці 

залишилися живими, за Димитрієм Тупталом, внаслі-

док молитви до Бога, Богордиці, препдобного Анто-

нія та порока Іллі. Диво порятунку ченців належить 

Діві Марії: «сила то Пречистои Дѣвы защищающая 

іноковъ сарациномъ входъ в пещеру възбрани»28. Тут 

же подія отримує свій символічний еквівалент. Недо-

торканість ікони показується символом кіота мислен-

ного: «Воспрети им сила Божія, да недостойными ру-

ками не коснутся Кіота мисленног, яко одушевленно-

му Божію кіоту да не коснется никако же рука 

невѣрных»29. Напад сарацинів на монастир поясню-

ється автором як факт, що стався «опущенієм Божіим 

за грѣхи наши»30. У Максимовича додана подяка чен-

ців Богородиці. Крім того, якщо функція Богородиці 

у тексті Туптала – захисниця від варварів, то у Мак-

симовича Вона – утішителька в бідах і скорботах, 

спасителька від ворогів. 
Якщо перші два дива стосуються самої ікони та 

ченців монастиря, то наступні сім оповідань містять 

дива зцілення над конкретними людьми. Ці тексти 

мають стандартну побудову: називається герой опо-

відання, який прийшов до монастиря сам або потра-

пив туди з чиєюсь допомогою; на маргінесі або в са-

мому тексті вказується календарний час події (як 

правило, рік, місяць, рідше день), іноді часові пара-

метри розширені за рахунок свят церковного кален-

даря. Далі називається головна подія оповідання – 

диво, після якого герой не повертається до поперед-
нього стану, тобто він позбавляється проблеми, з 

якою прийшов. Усі дива стаються біля образу Бого-

родиці в Іллінському монастирі. Час головної події – 

це час певного ритуалу, тобто час індивідуальної мо-

литви, час акафісту до Богородиці, час літургії. Біль-

шість текстів містить фіксацію подяки за отримане 

зцілення. Діва Марія в текстах виступає в різних фу-

нкціях, які можна звести до спільного знаменника – 

Помічниця. 

Димитрій Туптало викладає оповідання прозою, 

Іоан Максимович– віршами, але фабули цих текстів 

дуже подібні. Кожен з авторів розставляє по-своєму 

смислові акценти. Скажімо, «Чудо 3» розповідає про 

жінку Віру, що позбулася паралічу. У Димитрія Туп-

тала це оповідання – узагальнений приклад до єван-

гельської фрази, використаної замість епіграфа ще у 

виданні 1677 року: «По вѣрѣ ваю буди вама (Мт. 
30)»31. Це зразок для кожного християнина взагалі. У 

епіграфі до «Руна» Богородиця називається утішите-

лькою: «Утѣшенія не имамы развѣ тебе Владычнице 

міру»32. Іоан Максимович на тому самому матеріалі 

показує Діву Марію як покровительку жінок: 

Жены недугом всяким содержимы, 

Вѣрою к Дѣвѣ будте недвижимы. 

Готова вскорѣ здравие подати, 

Єсть блага мати33. 

Особливістю дискурсу Димитрія Туптала є літе-

ратурність. Часто до подій, що сталися у Чернігові, 

автор подає євангельську або біблійну паралель. Ска-

жімо, до мотиву про уздоровлення Віри з «Чуда 3» 

він підбирає сюжет з 12 глави Євангелія від Матвія 

про зцілення сухорукого, представивши його виклю-

чно посиланням на маргінесі. А от до «Чуда 4» автор 

вводить уже розгорнуту паралель між Анною, що по-
збулася хвороби ніг, і єрусалимським хромцем, чия 

історія зафіксована в «Діях святих апостолів». Цю ж 

героїню Димитрій Туптало порівнює з праведним 

Йовом (Йов 29). 

У трьох з дев’яти оповідань Богородиця виступає 

у функції цілительки від нечистих духів. У «Чуді 5» 

влади біса позбувається черниця Олександра; у «Чуді 

8» – Ярмола, мешканець села Холявин; у «Чуді 9» – 

Михайло з Полісся. 

Цікаве також «Чудо 6», в якому до мешканця Чер-

нігова Лаврентія поветається розум. Димитрій Тупта-

ло зазначає, що це стається «єгда о немъ молитва 

творяшеся от иноковъ»34. Іоан Максимович поглиб-

лює еклезіологічне наповнення оповідання, вказую-

чи, що  

… о нем иноци безкровну 

Богови по вси дни жетву приношаху 

Дѣву моляху35. 
Прикметно, що обидва автори «Чудом 7» підкрес-

люють благодатність дивотворного образу Богороди-

ці для представників «римської» віри. 
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Принаймні з цих прикладів стає зрозуміло, що Че-

рнігів у другій половині XVII– на початку XVIII сто-

ліття був одним із духовних центрів Київської митро-

полії. 

Але динаміка переходу центру української церкви 

з Києва до Чернігова була зумовлена окрім церковно-

аміністративних ще й політичними та державотвор-

чими чинниками. З 1669 по 1708 рік резиденцією лі-
вобережних гетьманів був Батурин. Самійло Велич-

ко, описуючи події 1662 року, згадує й богородичне 

диво, що відбулося в чернігівському Іллінському мо-

настирі: на іконі з’явилися сльози Богоматері. Повер-

таючись у ретроспективі до цієї події, автор Літопису 

додає до духовного змісту світські конотації. Колиш-

ній співробітник Генеральної військової канцелярії 

бачить причину сліз у тому, що Божа Мати жаліла 

«православнихъ Хритiянъ Малоросiяновъ, вёрных 

Сина Своего и Своихъ рабовъ; эко чрезъ незгоду, ра-

здвоенiе и междоусобiе, eдини уже смертноснимъ 

оружiемъ докончишася, другiи зъ отчизни бёднё въ 

плёнё отведошася, третiи имёяху отведени быти, а 

четвертимъ предлежаше въ отчизнё глави положити, 

за предводительствомъ неистовившихся тогда, влас-

толюбивихъ и къ междоусобiю готовившихся вож-

довъ своихъ»36. Окрім того, вірш, який приписується 
Іванові Величковському, свідчить про те, що ікона 

Богородиці з Іллінського монастиря вважалася знаря-

ддям перемоги і для царів, і для українських гетьма-

нів: 

Имъ же образом пчели до улjй лётаютъ, 

Сице ко Дёви Чистой вси да прибёгаютъ; 

Царjе къ Ней да текут, Qна имъ корона 

По временёй вёчная горняго Сjона. 

Тысяча щит у Дёви, Гетмане спёшися, 

Дасть побёду воинству, токмо помолися37. 

Усі ці факти дають підставу вважати, що Чернігів 

у другій половині XVII століття сприймався як духо-

вний центр Лівобережжя. У цей час місто стає 

центром української церкви, а Лазар Баранович, бу-

дучи формальним і неформальним лідером Київської 

митрополії, ініціював описані вище процеси, тобто 

формував новий адміністративний і духовний центр 
Київської митрополії. Найближче ж від архієпископа 

коло людей було не просто літературним гуртком, а 

українською православною інтелектуальною елітою. 

Варто відзначити також, що наступники Лазаря Бара-

новича на чернігівській кафедрі, передусім Іоан Мак-

симович, продовжували його доцентрову політику. 

Після приєднання Київської митрополії до московсь-

кого патріархату це, очевидно, було спрямовано на 

збереження власної традиції. 

Дослідження засобів ідентичності в текстах авто-

рів XVII століття і складає перспективи цієї студії. 
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Matushek Olena. The Virgin’s miracles in literary dis-

course of Dymytriy Tuptalo and Ioan Maksymovych. Rele-
vance of the topic is to explore ways to preserve confessional 

identity in the texts of the ecclesiastical figures of the XVII-th 

century. This is important not only for investigation of Baroque 

culture, but also for understanding the contemporary church 
politics. 

The purpose of this work to study the function of sacred 

images in the literary discourse of the second half of the XVII-

th century. 
In this article this icon is considered as a literary image in 

the books «Runo oroshennoye» of Dymytriy Tuptalo and 

«Bohorodytse Divo» of Ioann Maksymovych. The miracle-

stories are analyzed as narrative texts, in which the miracles are 
the main events. In these books any trip to the icon associated 

with the theme of changing the physical state of a person fol-

lowing the confession, prayer, sincere repentance and the sacra-

ment, that are a purely religious forms of communication with 
God. Dymytriy Tuptalo wrote his stories by narrative prose, 

Joann Maksymovyc wrote his teksts by verses, but the plots of 

these texts were very similar. These texts have standard bu-

building, called the hero of the story, which came to the mo-
monastery; at the margin or in the text the event calendar in-

indicates (usually a year, month, day or holidays of the church 

calendar). Each of the authors puts in its own semantic accents. 

Virgin transmits and directs its power through the Icon for 
people who need her help. So the image of Virgin is studied 

across its functions (Helper, Protector, Presenter and others). 

Also the author came to the conclusion that icon of the Virgin 

from the monastery of st Illya serves as a means of sacraliza-
tion of Chernigiv as a spiritual center. This icon performs the 

functions of preservation of Orthodox identity and protection 

from real enemies. 

Further study of literary texts, features of Ukrainian Marian 
icons will make it possible to determine the circle of shrines 

and their role in the early modern Ukraine. 

Key words: literary discourse, mіracle-story, icon, baroque 
features of literary characters, sacralization, prayer. 
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Вступ. Християнський мотив у неомодерному 

романі досить характерний для української літерату-

ри ХХ – ХХІ ст. Цю проблему досліджували автори-

тетні теоретики літератури: Т. Бовсунівська, Т. Гун-

дорова, С. Мітосек, Р. Нич та ін. Проте, говорячи про 

альтернативну історію, важлива роль християнського 

мотиву або ж біблійного концепту якось не відразу 

спадає на думку. Проте саме історичний період між 
приходом християнства і сьогоденням, для українсь-

кої літератури стає найбільш продуктивним, щодо 

історичного тла до точки біфуркації. З чим це пов’я-

зано? Насамперед, ментальний світогляд української 

нації, а відтак, ‑ картина світу пересічного українця 

тисячоліття формується під впливом християнства. 

Навіть самоідентифікація відбувається в такий спо-

сіб, що християнська віра слугує чи не першим філь-

тром для асоціативного концептуального розрізнення 

свій-чужий. В цій системі, навіть на побутовому рів-

ні, оперуємо поняттям християнська душа, а в Запо-

різькій Січі, приймаючи нову людину до війська, 

запитували не особисту історію життя, а тільки чи в 

Бога вірує (під чим розумівся саме християнський 

світогляд, адже традиційний діалог продовжувався 

запитанням про знання молитви Отче наш). 

Мета статті – з’ясувати чинники становлення 
жанру альтернативної історії в українській літературі 

та роль концептів християнства у цьому процесі й 

відтак описати відображення християнського мотиву 

у сучасній українській прозі.  

Історіографія питання та концептуальний ба-
зис. У статті в компаративному ключі пропонується 

розгляд окремо чинників та впливів, які відображені 

в історії української літератури, проте перебувають у 

полі історії, соціології, релігії, культурології, етноло-

гії тощо. Релігійна домінантна складова світогляду 

українця завжди залишалася найпотужнішим джере-

лом впливу на уявлення про правильні стосунки чо-

ловіка та жінки, а оскільки «саме сім'я була головною 

сферою реалізації цих стосунків»1, то саме вона вті-

лила «негативний релігійний образ жінки-

спокусниці»2. Тисячолітнє горе численних націй – 

ось ціна цього елементу християнської культури. 

Звідси випливає патологічна пасивна роль жінки у 
суспільстві та наступний невроз фемінізму як запере-

чення згаданої ролі. А оскільки в свідомості постійно 

блимав і блимає образ жінки-спокусниці, тієї Єви, що 

спокусила колись беззахисного та безхребетного 

Адама, то з’явився патологічний суперактивний, до-

мінуючий та вседержительний образ чоловіка, на 

противагу Адамові. Обидва деформовані образи пе-

ребрали на себе увагу письменників, а стан при-

страсті залишився за лаштунками подій ґендерної 

війни. 

Традиція сімейного побуту виростає на релігійній 

основі, причому ключовою для нас тут є саме 

традиція. Багато століть поспіль шлюб був 

інструментом та умовою щоденного виживання роду. 

Любов (платонічна чи фізіологічна) не вважалася 

підставою для створення сім’ї. В цьому контексті 

спадають на думку фольклорні поеми Т. Шевченка, 
Буря М. Островського. Жінки, віддані заміж проти 

їхньої волі, складають окремий образний канон у 

світовій літературі. Чоловіків, одружених з батьківсь-

кої волі в літературі значно менше, ніж насправді, та 

ніж жінок з художніх текстів. До того ж ці, чоловічі, 

образи належать не до сентиментальної, романтичної 

чи реалістичної літератури, а до творів сатиричних, 

іронічних, детективних жанрів. Тут можна назвати 

детективи Ж. Сименона, А. Кристі, серію романів  

Р. Шеклі, Героїні та герої Є. Кононенко3. 
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Анистратенко Антонина, Мойсей Антоний. Альтернативная история и христианский мо-

тив в новейший украинской литературе. 

Христианский мотив в неомодерном романе достаточно характерен для украинской литературы 

ХХ - ХХI вв. Эту проблему исследовали авторитетные теоретики литературы Т. Бовсунивська,  

Т. Гундорова, С. Митосек, Р. Нич и др. Однако, говоря об альтернативной истории, важная роль хри-
стианского мотива или библейского концепта до сих пор не была описана в ходе генологичнои исс-

ледования. Выяснить какова же степень его влияния в литературном процессе и, в частности, в сов-

ременном романе - цель представленной статьи. 

Українська література 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

UKRAINIAN LITERATURE 
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Канонізація рис «жінки» та «чоловіка» 

відбувається на основі традиції. Вона розпочинається 

одяганням грудних дітей: хлопчиків – у блакитні кос-

тюмчики, а дівчаток – в рожеві сукенки та 

продовжується в усіх аспектах життя розмежуванням 

принципів та способів існування (наприклад, облаш-

туванням відпочинку, проведенням вільного часу та 

ін.). Її майже неможливо уникнути. А в художній 
літературі канонізацію рис обох статей письменники 

використовують задля типізації та ущільнення омов-

лених описів героїв. Зокрема, В. Кожелянко викорис-

товує її у зображенні деталей оповіді: наїдків, напоїв, 

одягу, моди з яскравим ґендерним маркуванням. 

Деміфологізація пристрасті належить до здобут-

ків ХХ століття й відбулась разом з десакралізацією 

та глобалізацією. Превалювання подій над станами 

та прискорення часу змінили обличчя літератури. В 

Україні окремо в своєму руслі цій справі прислужив-

ся канон українського реалізму.  

Вплив художньої літератури, в якій, часто фраг-

ментарно зображені, пристрасті носять патологічний 

характер, притаманні людям марґінальних груп: бід-

няки (М. Бриних Шахмати для дибілів), багатії  

(Л. Толстой Анна Карєніна), митці (П. Дібісі Згасло 

світло в країні див), інфанти (І. Тургеньєв Ася).  
У кожному прикладі з названих груп творів, при-

страсті мають деструктивну функцію, що провокує 

демонологізацію останньої в європейській літературі, 

в якій пристрасті та страждання мають один корінь. 

У дискурсі студій літературознавства, присвяче-

них літературній психологізації кохання, найвищої 

ланки сягнули феміністичні дослідження. Фемінізм 

С. Павличко4 зосереджений на каноні класиків як 

полі ґендерної боротьби й розглядає українську літе-

ратуру в світлі ворогуючих ґендерних кланів із фана-

тизмом, гідним подиву. А Жіночий простір В. Агеє-

вої заповнений «руйнуванням патріархальних 

цінностей в українському модернізмі »5. 

Нез’ясованим залишається питання, якою мірою всі 

згадані студії стосуються літератури та чи всі 

літературні явища, описані за допомогою ґендерного 

принципу, належать модернізму6 (не кажучи, що 
існування українського модернізму – зовсім не 

апріорне поняття). 

Якщо ж розглядати жіночі моделі психологічної 

прози, яка розгортає глибини людської пристрасті, то 

неодмінно приходимо до О. Кобилянської та її трьох 

визначних творів у цьому ключі: Valse melancolique, 

Царівна та Природа7. 

Феміністично спрямована література якісного 

зразка також не вписується в пропонований В. Коже-

лянком інтимний дискурс. Адже вона має на меті 

довести, що пристрасність – це якість жіночої нату-

ри, яка прагне також «поділити навпіл нецікаву робо-

ту» (С. Павличко) та волі до свободи… Але, якби 

продовжити філософсько-логічні роздуми над темою 

ґендеру та літературних героїнь, то описана жінка-

феміністка, чи просто сильна жінка, або слабка жін-

ка-бранка, здобувши омріяну свободу й половину 

безмежної роботи, заповнить одержану свободу, з 
якою не знатиме що робити, руйнівними пристрастя-

ми, оскільки другу половину роботи вже віддано чоло-

вікові, а першу половину – ніколи не вдасться завер-

шити тому, що вона – нецікава. 

Зрештою, існує також пласт літературних творів, 

який доводить, що пристрасність – це якість людини, 

незалежно від статі. Інтимна лірика, як, власне, і пое-

зія загалом, в нашій літературі семимильними крока-

ми обганяє прозу. «Зауважу, що кількість і якість 

української поезії завжди домінували над прозою і 

драматургією», – пише в комплексному дослідженні 
В. Даниленко8. Найвизначніші поети такі, як патріарх 

української літератури І. Франко, – акумулювали 

власні пристрасні почуття та закоханості для майбут-

нього опису спостережень у творах, тобто екстрапо-

ляції досвіду автора на твір. «Характерним є діалог 

між І. Франком і Н. Кобринською: Н. К. – Ви в мене 

любуєтесь? І. Ф.: Я не тільки у вас, але в багатьох. 

Мушу, щоб писати любовні поезії»9.  

Іноді письменники вдавались до штучного розбу-

рхування у собі пристрастей, як це, на думку Я. Полі-

щука, робив М. Коцюбинський. Адже «героєві украї-

нського літературного канону ХХ ст.» доводилось 

любити і ката, і героя, щоб через призму краси і сон-

ця, творити письменство, яким воно (за концепцією 

М. Коцюбинського) повинно бути. Задля здобування 

емоційного досвіду сконденсовано, фантазуванням 

пристрасті займався В. Стефаник, як про те пише  
С. Процюк10, а після таких духовних виправ (вислів  

В. Кожелянка) для власного заспокоєння переносив 

пристрасті на творчість. Психологічне переживання 

важких і сильних пристрастей з наступними наслід-

ками, як це не дивно, у С. Процюка виглядають авте-

нтичніше й природніше, ніж навіть у самого В. Сте-

фаника. Щоправда, плутаний і гіперінтелектуальний 

стиль письма сучасного івано-франківського прозаї-

ка, робить його прозові хащі майже непролазними. 

У прозі чоловічу модель пристрасті до жінки узя-

вся, без жодних евфемізмів, описати В. Кожелянко. 

Любовні сюжетні лінії в дефілядних романах, зокре-

ма, у Людинці здаються замальовками чи ескізами, у 

самих фабулах створюють шарм оповіді й розважа-

ють читача, щоб легше сприймалися історичниі бата-

лії, а справжнє втілення здобувають у новелах книги 

Логіка речей11. 
Основна частина. Роман В. Базіва Хрест, який 

сам автор позиціонує як постбіблійний детектив, на 

п’ятому – кодовому – рівні накладається на матрицю 

альтернативної історії. Альтернативна історія мента-

льного виживання нації у країні рад при тотальному 

нівелюванні християнських цінностей, разом із церк-

вою та вірою. Лейтмотив складного і багатогранного 

роману В. Базіва коротко і влучно висловив одной-

менний персонаж роману, за образом якого стоїть 

Євген Коновалець, який звернувся до Самоплатова, 

свого майбутнього кілера, що в романі відіграє роль 

біблійного Юди: «Добре жити в країні, свобода якої 

нікому не заважає. Коли так буде в Україні?»12 Про-

те, альтернативи свободі і волі в Україні так само 

похмурі, як і в Ю. Щербака, тільки пояснення причин 

інше – кожен має нести свій хрест, а Україна – не 

виняток. 

Неомодерний криптоісторичний пригодницький 
роман Ефіопська Січ був написаний В. Кожелянком, 

що зазначено в рукописі та виданні роману, у грудні 

2005 року. Певний час він зберігався в архіві пись-

Аністратенко А., Мойсей А. Альтернативна історія... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                     63 

менника та не був одразу поданий до друку. На дум-

ку літературного критика О. Бойченка, цей крок по-

в’язаний з Помаранчевою революцією, через яку  

В. Кожелянко вирішив зачекати, «доки осяде помара-

нчева курява і знову дадуть про себе знати століття-

ми незмінні, так би мовити, рушійні сили українсько-

го життя»13. У мене, щодо шести років притримуван-

ня друку роману, думка дещо інша: В. Кожелянко 
остерігався зменшити зацікавлення романом Терорі-

ум, який на той час мав великий успіх, через реаліза-

цію письменницьких передбачень щодо революції та 

все ще не був впевнений щодо християнського закін-

чення роману й долі головного героя, про що вдалося 

дізнатися з приватних розмов письменника й інтер-

в’ю.  

Криптоісторичний елемент роману як різновиду 

альтернативної історії полягає в функціонуванні го-

ловного героя, волинського шляхтича Петра Павла 

Горностая Лазаревського, якого у козацькому війську 

записали просто Павлом Лазаренком, у полі реальних 

фактів історії Ефіопії. Йдеться про час правління 

імператора Сисинія (1607 – 1632), який намагався 

прищепити своїм підданим католицизм. Проте для 

альтернативної історії бракує історичного підґрунтя 

наступної альтернативи, тобто якісної зміни історії, 
на відміну від реально описаної, оскільки точка 

дивергенції припадає на середину фабули роману, 

коли турецька галера волею долі закидає Павла Лаза-

ренка до Ефіопії, а весь роман побудований як 

реалістичне фентезі з іронічним та історичним 

підтекстом. Натомість альтернативна історія у 

відповідному жанрі повинна бути мотивованою над-

будовою історичного твору. Навіть трактування еле-

менту реальної історії в романі Ефіопська Січ 

викликає сумніви, тому вважаю більш компетентним 

визначення його як криптоісторії.  

За структурою роман має класичну трьохчленну 

композицію: пролог, 12 розділів та епілог. У пролозі 

автор знайомить читача з дистанційним розвідником 

А. А. Поступово, описуючи астральну подорож ге-

роя, В. Кожелянко підводить реципієнта до теми Ефі-

опії та майбутнього історико-культурного екскурсу в 
цю країну. Задля яскравості, багатоплановості друго-

го (мовно-смислового) рівня тексту, письменник вво-

дить велику кількість епізодичних персонажів, описи 

їжі, напоїв, розваг, захоплень цих прикладних обра-

зів. Наприклад, в описі персонажа, якого названо 

криптонімом Б. А., В. Кожелянко використовує яск-

раву алюзію на роман Л.Толстого Анна Кареніна14: 

улюблений кінь Б. А. «Фру-Фру, якого він особисто 

об’їздив у Тріполі»15. 

Гіперпосилання письменника цілком виправдане, 

адже у романі Л.Толстого однойменний кінь був най-

дорожчою живою істотою, після коханої жінки для 

Олексія Вронського. Отож, замість довгих красномо-

вних описів зовнішнього вигляду тварини, її вдачі та 

важливості для господаря, буковинський прозаїк ви-

користав тільки одну назву – прізвисько, – зате відо-

ме усім читачам із набором характеристик і значень. 

В основній частині читачеві оповідається від 
третьої особи історія життя Петра Павла Лазаренка, 

його шлях від гріха до покаяння, від себе самого ‑ до 

світу. Епілог демонструє побутування України, якої 

ще немає та якої немає в реальності, навіть назива-

ється вона Укран’іиа: християнство – єдина культур-

но-етнічна складова, що збереглась, мови української 

не знає фактично ніхто, навіть з етнічного населення, 

якого не так уже й багато залишилось у Халіфаті, в 

який перетворилась українська територія з численни-

ми мечетями та засиллям китайської мови (напевно 

позиченими В. Кожелянком у його улюблених росій-
ських сучасних письменників В. Аксьонова та В. Пє-

лєвіна). Попри антиутопічні та апокаліптичні страхи, 

надія є, адже, в позапросторово-часових двобоях пе-

реміг великий давній маг українського походження, 

та, після перемоги над А.А., домовився з Мустафою 

Лазарли (в якого, очевидно, перевтілився П.П. Лаза-

ренко, проте притаманних йому дипломатичних яко-

стей та хитромудрих властивостей не втратив) повер-

нутись на свою першу батьківщину. 

Що стосується реалізації аьтернативно- 

історичного компоненту роману, як вказано у Табл., 

криптоісторичний роман перебуває ближче до іроніч-

ного та детективного творів. Цей різновид дозволяє 

більшу свободу авторській фантазії, наприклад залу-

чення двох і більше точок дивергенції. Тоді другий 

пункт розгалуження будуватиметься на ірреальній 

історії, що відіграє роль такої, що відбувалася. 
Щодо двох точок дивергенції, то, з певним уза-

гальненням, можемо виокремити їх у Ефіопській 

Січі. Оскільки в творі діють як реальні історичні 

постаті (імператор Сисиній, його донька, Ісус та ін.), 

так і вигадані персонажі (Петро Павло Лазаренко, 

Елияс Гіоргіс, Желько та ін.), до того ж ті й ті, нале-

жать до трьох основних світів, що складають 

географію роману: української території, Ефіопії, 

невизначеної землі, що перебуває поза цими 

країнами, куди Петро Павло Лазаренко мусив «[...] 

піти до Святого Чоловіка Кари Божої, відлюдного 

схимника [...]»16. Окремо від цих просторових коор-

динат, в яких реалізуються події роману, стоїть аль-

тернативна Україна, описана в епілозі. 

За географією подій, роман можна розмежувати 

на три частини: перша відбувається у Запорозькій 

Січі, куди подався молодий волинський шляхтич у 
пошуках легкої наживи. Саме тоді відбувається пер-

ша точка дивергенції: у війську козаків простий най-

манець стає ледь не гетьманом, протягом року насті-

льки добре знається на військовій службі, що вчиняє 

бунт на турецькій галері, де опинився в полоні. Істо-

рія більш ніж альтернативна – вона фантастична на-

віть з логічних міркувань. В романі відбувається не 

тільки розгалуження історії (history), але ця Історія 

перетворюється в конкретну особисту історію життя 

(story). 

Після другої точки дивергенції – подій у Ефіопії – 

коли Петро Павло Лазаренко зваблює (чи зваблений) 

принцесу Вангельявіт, доньку справжнього, історич-

но зафіксованого імператора Сисинія, починає ряту-

ватися сам та, власне, рятувати нетривкий ефіопсь-

кий християнський світ Сисинія. Так особисту істо-

рію життя (story) письменник перетворює назад у 

розгалуження історії (history). 
Третя точка дивергенції в романі не відбувається. 

Зрештою, це було б надлишковим і з погляду 

композиції. Величезна кількість персонажів, подій, 

Українська література 
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назв релігій, зброї, страв: у Ефіопській Січі В. Коже-

лянко перевершив не тільки самого себе, але й знано-

го в царині фантастичного та хорор-роману С. Кінга, 

чий роман альтернативна історія «11. 22. 63»17 

вибудовує альтернативи нашого сьогодення у світі,  

де американський президент Джон Кеннеді уникнув 

би кулі Г. Освальда (увійшов в десятку найкращих 

романів 2011 року, за версією журналу World litera-
ture).  

Додати ще пригод у нових часових та просторо-

вих координатах означало би зробити текст складним 

і перенасиченим подіями, але В. Кожелянко шанував 

свого читача: «Я поважаю свого читача і якщо вже 

його чимсь вантажу, то намагаюся максимально 

полегшити йому процес сприйняття»18, – зізнавався 

Кожелянко. Тож, між кінцем 12–го розділу Ятагано-

ва правда та початком епілогу пропущений час 

поневірянь Петра Павла Лазаренка невідомими зем-

лями в якості жебрака, прочанина та християнського 

схимника. Сам процес покаяння та катарсису пись-

менник залишив для домислення читацькій аудиторії. 

Цим прийомом автор ще й убезпечив себе від 

неправдоподібності у зображенні динамічної та 

якісної зміни Петра Павла Лазаренка. 

Головний герой роману та інші його персонажі 
мають помітні риси Кожелянкового персонажа: це 

національний герой, який «по-справжньому у цьому 

житті любить ось цю несолдатську їжу, вівчарку 

Блонді, ну і... Все. А народ? А Батьківщина?... важко 

бути самим собою»19. Так, наприклад, А.А. любить 

французьку їжу, японських мудреців та німецьких 

філософів. І це не стає йому на заваді бути національ-

ним українським героєм. Тонкий скепсис, навіть у 

способі характеризування персонажів, нагадує з пер-

ших сторінок, що читаємо Кожелянка, але цим твір 

не відштовхує читача. Сторінки прогресивної преси 

кричать про втрату генетичної пам’яті українцями, а 

Василь Кожелянко не кричить, а обережно й майстер-

но вплітає цю думку в художній текст. 

На відміну від Дмитра Левицького, Гельмута з 

Каролем та інших героїв романів альтернативної іс-

торії, Петро Павло Лазаренко, Мустафа Лазарли чи 
А.А. з Ефіопської січі – не кітчеві персонажі. Вони 

виписані значно м’якше, ніж попередники, ‑ у гене-

ралі А.А. більше людського, ніж у дійових особах 

роману ЛжеNostradamus (незважаючи на схожу мі-

сію дистанційного розвідника), зрештою, А.А. наді-

лений деякими рисами автора: він, у вільний від ро-

боти час, пише хайку (різновид хоку), малює ескізи, 

любить спостерігати, як сиплеться яблуневий цвіт 

трьох відтінків рожевого, і впорядковує своє життя як 

учив Будда, та записує потаємні думки до помаранче-

вого записника, який обіцяє спалити перед смертю.  

Тут спробую пояснити, хто такий дистанційний 

розвідник та яка його роль у національній боротьбі 

українців. А.А. володіє рідкісною здатністю зависа-

ти у позахронотопному континуумі для якісної й 

непомітної розвідницької діяльності. Схожий сюжет-

ний елемент був використаний у ЛжеNostradamusі: 

одного дня зупинився час і завмерло все навколо, 
могли рухатися лише десятеро достойників, серед 

яких – «Клим Староігл, просто чоловік, тридцятисе-

мирічного віку, хронічний шукач спокою і такий же 

хронічний незнаходжувач його»20. Це дуже вдалий 

хід В. Кожелянка. Автор зіграв на кількаразовому 

використанні надприродних можливостей національ-

них героїв, що й надають їм героїчного пафосу з при-

смаком бравади (за К. Родиком). Тепер, коли всі зви-

кли до використання письменниками подорожей у 

часопросторі, Кожелянко подає таке вміння А.А. як 

професію і повноваження генерала, а не виняткове 
обдарування. 

Якщо історичну основу майбутнього тексту та й 

саму ідею йому підготував знайомий ‑ письменник та 

історик Анатолій Дністровий (Астаф’єв)21, то образи 

персонажів та сюжетну схему катарсису 

В.Кожелянко задумав ще раніше. Щоправда, до ви-

значальної зустрічі з А. Астаф’євим у столиці, 

В.Кожелянко сподівався написати психологічну про-

зову річ, навіть уже маючи готового героя (прототип 

А.А.) і нову партію нещасливого кохання 

(конспективні варіанти якого письменник використав 

у інших творах). Здавалося, немає іншого виходу, як 

узятися за модерну, медитативну чи філософсько-

психологічну прозу. Однак письменник дізнався про 

козака на галері й запалився ідеєю Ефіопської Січі – 

не стільки її екзотичністю, як відповідністю до стра-

тегії його авторського ідіостилю. 
Знову вийшов роман під прикриттям 

альтернативної історії. І знову в інтерв’ю В. Кожеля-

нко розповідає, що найкращий роман він ще не напи-

сав. Очікування несподіваного поштовху продовжу-

ється, а тим часом автор дев’яти романів та книжки 

малої прози пише вірші з японським поетичним при-

смаком та править старі оповідання, шліфує нові, 

створюючи контекстуальний простір для новели 

Українська книга мертвих (надрукованої в журналі 

Четвер та збірці новел Чужий)22. З-поміж усіх текс-

тів письменника, у новелах та оповіданнях книги, 

співзвучною є сюжетна схема оповідання Шлях Каїна 

в Україні. Втікати у вигнання Петро Павло Лазарен-

ко, як і Каїн Адамович Глиненко, мусив з тієї причи-

ни, що дуже хотів мати23, проте покарання Каїна 

спіткало набагато страшніше, ніж Лазаренка, тому 

що волинський шляхтич наприкінці земного шляху 
покаявся й переосмислив свої найтяжчі гріхи, а Каїн 

таки впевнений був у своїй правоті й вперто вважав 

кару завеликою. Попри біблійний злочин та староза-

вітне покарання, В. Кожелянко намагається проник-

нути в світогляд свого героя. Каїн Адамович у буко-

винського письменника має прізвище Глиненко, тому 

проходить свій шлях в Україні та й за суттю своєю 

він не той Каїн. Враховуючи всі за і проти 

В.Кожелянко намагається любити цього зрадливого, 

недалекоглядного гордія. В романі Ефіопська Січ 

ретроспектива відрізняється. Хоча християнський 

сюжет тут відтворюється автором, він має обшири 

для повноцінної реалізації разом з кількома альтерна-

тивами. 

Водночас у романі еволюціонує психологізм пись-

ма, який пов’язаний з роздумуванням про причини 

відсутності в картині світу українців адекватно оціне-

ного національного героя, що спричиняється до не-
можливості його появи у суспільстві: «...ти ще ідей-

ний живий мрець, бо ніби маєш якусь незбориму при-

чину, а більшість українців нудять світом, енергетич-

Аністратенко А., Мойсей А. Альтернативна історія... 
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но мертві просто через брак життєвої сили. Багато 

хто вже народжується мертвим»24, – пише В. Кожеля-

нко у новелі Українська книга мертвих.  

Ідейний простір книжки Чужий, ущипливий гу-

мор, споріднений на мовному рівні з романом Ефіоп-

ська Січ, стилем, що автор використовує для активі-

зації в читача, хай навіть супротиву, має дещо інший 

характер, ніж антитеза та кітчеві персонажі поперед-
ніх текстів. Позитивна тенденція, засвідчена хоча б 

перемогою збірки оповідань В. Кожелянка Чужий у 

конкурсі Книжка року (2008) в номінації Жанрова 

література. Ця книга вплинула і на стиль автора, 

зокрема, реалізацію впливу бачимо в романі Ефіопсь-

ка Січ. Так вибудовується вже верхній шар змісту – 

тепер автор сміється зі своїх текстів альтернативної 

історії, хоча, разом з тим, роман цілком амбітний, 

наповнений, спроможний бути прочитаним на кіль-

кох рівнях і гідно зачиняє двері вагону з альтернатив-

ною історією від Василя Кожелянка. 

Висновки. Отже, з усього видно, що альтернатив-

ноісторична проза письменника з Буковини Василя 

Кожелянка – цікаве, неповторне й нове для українсь-

кої літератури явище. Творчий доробок його відомий 

на українських та зарубіжних теренах, романи перек-

ладені кількома іноземними мовами.  
Перших три романи автора написані в жанрі 

альтернативної історії та складають окрему серію, 

яку пізніше було названо дефілядною. В неї увійшли: 

Дефіляда в Москві, Конотоп, Людинець пана Бога. 

Альтернативна історія (АІ) – жанр сучасного роману, 

що утворився на перетині фантастики та історичної 

прози. Цим терміном також оперують історіографія 

та етнологія. Як жанр художньої літератури вона бе-

ре початок у творчості видатного англійського пись-

менника М. Твена. Жанровими маркерами творів 

альтернативної історії, окрім умови альтернативності 

(зміна історії в минулому що було б, якби...), також є 

балансування на межі глобального та часткового, 

тобто history i story; у творах альтернативної історії 

розглядають можливі історії розвитку, сценарії життя 

винятково людської цивілізації, епічність та 

епохальність оповіді, тобто опис життя бодай цілого 
покоління у зміненій історичній реальності, 

національна прив’язаність персонажів, алюзій, 

логічних ланцюжків і, разом з тим, притчева 

узагальненість фабули. 

Найважливішими стильовими маркерами АІ, з 

досвіду відомих на сьогодні художніх текстів, висту-

пають такі: занурення в національно–ментальні 

особливості історичного розвитку та закони перебігу 

й зміни історичних подій; герменевтичний зв’язок АІ 

з християнством (переважна кількість творів АІ, 

написані на матеріалі історії людства після появи 

християнства, або, власне, на матеріалі цього процесу 

чи його заперечення); занурення в міфологію та 

езотеричні знання; критика теорії лінійного хроното-

пу в загальному сенсі; залучення міметичних методів 

інших видів мистецтва, науки та широкий спектр 

формально-видових утворень.  

Попри неомерністське та постмодерністське за-
барвлення романів В. Кожелянка, відчувається явне 

превалювання маркеру альтернативної історії у рома-

нах автора, що розглядалися в цьому розділі у жанро-

вому аспекті. 

А стильові маркери роману Дефіляда в Москві 

такі: особлива мова творів, що містить західноукраїн-

ський та діаспорний діалекти, велика кількість оказі-

оналізмів, екзотизмів, яскравий ономастикон; публі-

цистичність викладу матеріалу, емоційно забарвлені 

діалоги між персонажами; вплетення в художній 
стиль інших мовних стилів: публіцистичних вкрап-

лень, епістолярних частин, ділових документів, сумі-

щення жанрових видів, типів, різновидів. 

Постмодерний роман-альтернативна історія Коно-

топ містить одну точку дивергенції, що припадає на 

28 – 29 червня 1659 року, тобто на дату битви під 

Конотопом. В романі В. Кожелянко створює десять 

віртуальних варіантів України після Конотопської 

битви і записує їх конспективно як підготовчі тексти 

до репортажу віртуально присутнього на полі бою 

журналіста Автовізія Самійленка. Конотоп – один із 

небагатьох творів В. Кожелянка, який має прямий 

сюжет. Тобто оповідь ведеться послідовно хронологі-

чно та логічно. Композиція роману пояснюється тим, 

що іронічно-патріотична Дефіляда в Москві була 

сприйнята читацькою аудиторією дещо примітивно. 

Тому в Конотопі В.Кожелянко намагався створити 
панорамний ефект сукупності альтернативних мож-

ливостей, щоб читач переконався, що можуть бути 

втіленими як позитивні, так і негативні, чи нейтраль-

ні варіанти майбутнього. Головний ментальний кап-

кан українців, – генетично закладене небажання та 

невміння консолідувати зусилля заради досягнення 

спільної мети, хронічна неповага до співгромадян, 

здобуває аналіз і певну реконструкцію становлення 

заради наступного усунення. 

Попри всі альтернативні варіанти, політичний 

реванш України в романі Конотоп залишається уяв-

ним та ефемерним. Здійснення його може відбутись. 

Натомість у Людинці пана Бога він розгортається в 

масштабну картину та створює декларативний план 

дій. За притаманною авторській манері іронією при-

ховано Кожелянкову громадянську позицію. 

За структурою роман Ефіопська Січ має класичну 
трьохчленну композицію: пролог, дванадцять 

розділів та епілог. За географією подій роман можна 

розмежувати на три частини: перша відбувається у 

Запорозькій Січі, куди подався молодий волинський 

шляхтич у пошуках легкої наживи. Саме тоді 

відбувається перша точка дивергенції, після другої 

точки дивергенції – подій у Ефіопії – Петро Павло 

Лазаренко перетворює особисту історію життя на 

розгалуження історії держав, а третя точка 

дивергенції в романі не відбувається: процес покаян-

ня та катарсису письменник залишив на домислення 

читачам. 

Отже, бачимо, що найповніше жанрові маркери, 

характеристики та елементи ідіостилю письменника, 

що розвинулись саме в творчий період написання 

дефілядних романів, виявлені в проаналізованих чо-

тирьох романах. В інших прозових творах помітні 

тільки елементи альтернативної історії, натомість 
розкриваються нові прозові обрії для втілення пись-

менницьких задумів засновника жанрів альтернатив-

на історія та альтернативна історія України. 
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Заснували підвалини для розвитку жанру в украї-

нському літературному процесі І. Білик творами, 

спрямованими на реконструкцію національної карти-

ни світу та історичної свідомості української нації,  

В. Владко, який відновив канон наукової фантастики 

в нашій літературі, та, навіть, певною мірою, взяв 

участь у його становленні, а також здійснив першу 

якісну спробу реалізації альтернативної історії у ро-
мані з двома точками біфуркації (роман Нащадки 

скіфів). 
 
Anistratenko Antonina, Moysey Antoniy. Alternative 

history and christian themes in modern ukrainian litera-

ture. Christian themes is one of characteristics in neomodern 
novel of the Ukrainian literature in XX - XXI century. This 

problem was investigated by wellknown theorists of literature: 

T. Bovsunovska, T. Hundorova, S. Mitosek, R. Nych and oth-

ers. However, we are going to speak about alternative history, 
the important role of Christian motive or the biblical concept 

have not been investigated in the genealogic research. First of 

all, the mental outlook of the Ukrainian nation and therefore the 

average Ukrainian world view have been shaped by millennia 
of Christianity. Our goal is to find out in this article what is the 

impact in the literary process and in particular in the modern 

novel it make. 

In the article analise in comparative way consideration of 
the separate factors and influences that are reflected in the his-

tory of Ukrainian literature, but what are situated in the field of 

history, sociology, religion, culture, ethnology: Religious domi-

nant component is visible in the traditional worldview of 
Ukrainians, tradition in family life, demythologization passion, 

canonization features of the image "a women "and"a man"and 

others. 

Such images build the foundation for the development of 
the genre in Ukrainian literature. Ivan Bilyk wrote down his 

novels for the reconstruction of the national worldview and the 

historical consciousness of the Ukrainian nation, V. Vladko 

resumed the canon of science fiction in our literature, and even, 
to some extent, took part in it formation, and made the first 

attempt to implement a quality alternative history novel in two 

points of bifurcation. These works belong to the history of the 

origin and existence of Christianity in Ukraine. 
When analyzing consept sources and literary texts in the 

genre of alternative history come to the conviction we may 

makr, that the most important stylistic markers of alternative 

history, the experience of the presently known Ukrainian liter-
ary texts, are the following: immersion in the national mental 

peculiarities of historical development and the laws of motion 

and change historical events; hermeneutic communication alter-

native history of Christianity. It is seen that most of the works 
of alternate history, the written material in history after the 

advent of Christianity, or, indeed, the material of the process or 

its negation; noticeable characteristic features science fiction 

works are diving in mythology and esoteric knowledge. Here is 
also criticism of the theory of linear time-space in a general 

sense. Mimetic techniques began to attract other arts, science, 

and a wide range of formal and specific formations. 

Key words: alternative history, Christianity, Modern novel, 
the worldview. 
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Вступ. Історія кожної нації та, частково, дер-
жавна історія – це одночасно об’єкт та суб’єкт куль-
турного процесу в цивілізаційному корпусі історич-
ного, тобто часового, буття. Проте різниця між націо-
нальною та державною історією існує досить істотна 
і вона полягає в підґрунті альтернативізму і полі аль-
тернатив історичної онтології та історичної інтерпре-
тації. Говорячи про альтернативність історії, наразі, 
маю на увазі історіографію національну та державну. 
Значеннєво різниця між згаданими двома історіями 
полягає у сутності початку. Ключовим питанням в 
історії нації є її походження і часовий відтинок люд-
ської цивілізації, в який конкретна нація/
однотермінові з нею інші нації почала/почали себе/її 
ідентифікувати. Відправним пунктом історії держав-
ної переважно стає питання соборності – громадянсь-
кої самоідентифікації та політичної незалежності. 
Транскультурне поняття національного героя в успі-
шно розвинутих країнах, хоч це може здатися ірраці-
ональним, належить до сфери державної історії, що в 
ідеальному сценарії, збігається з історією національ-
ною, хоча б у сенсі історичного моделювання.  

Історіографія питання та джерельна база. Вра-
ховуючи специфіку історії України, про вказаний 
збіг історичних моделей не може бути й мови. Кож-
ного разу, читаючи або говорячи про славетне мину-
ле, нарратор має на увазі історію національну, адже 
історія державна, тобто така, що пов’яізана з соборні-
стю, не тільки не може вважатися доктриною істори-
чного світогляду, але, часто, стає фантомом провока-
ції та історичного марґінесу. Одна з найцікавіших 
праць з цього питання – монографія О. Галети «Від 
антології до онтології: антологія як спосіб репрезен-
тації української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ сто-
ліття»1. Крім згаданої праці проблемою національно-
го героя України в сучасній вітчизняній прозі займа-
лися В. Даниленко, В. Агеєва, Т. Гундорова, Є. Свер-
стюк, К. Москалець та ін. 

Основна частина. Відтак, суб’єкт історичного 
моделювання – національний герой - дістає онтологі-
чне функціонування в полі національної історичної 
альтернативи: він завжди український національний 
герой і ніколи не національний герой України. Ці 
важелі історичного впливу тотожні тільки на перший 

погляд, адже український національний герой може 
мати або не мати схвалення, натомість його можна 
одягати у певні риси і залучати до подієвості, форму-
ючи когнітивні моделі історіографії. 

Національний герой України натомість має вален-
тність зі сполученням слів Герой України, що не 
тільки апелює до наррації існує Україна, яка має сво-
їх героїв, але й співзвучна високій державній нагоро-
ді, що герменевтично містить сенс схвалення. 

Ці програмові моделі ідеально працюють для іс-
торіографії та історії подієвого ряду, однак альтерна-
тивна історія, в полі національної чи державної істо-
рії, характеризується метою реконструювання, тобто 
усунення недостатнього компонента державної істо-
рії України, її якісної заміни на історію політичну. 

Відтак, реконструкція здійснюється у полі альтер-
нативної історії, наче у партизанському підпіллі, 
адже здійснюється вона за умови серйозної розбіжно-
сті між національною і державною історією України. 

Яка ж антипрограма заважає альтернативним іс-
торіям вбудуватися, якщо вони продуктивні, в дісну 
історію нашої вітчизни? Тут ми неминуче приходимо 
до питання соборності. «Тема соборності, - пише 
Шарль Маламуд, - крім роздумів про стосунок між 
складовою мир і складовою світ єдиного поняття 
мир, включає також розгляд третього значення цього 
слова: мир як назву специфічної інституції – селянсь-
кої общини2.  Реалія, відповідна цьому значенню сло-
ва мир, була предметом ідеологічних баталій 1840 – 
1930 рр., що прямо стосувалося подальшої долі ро-
сійського суспільства. Це той мир, селянська грома-
да, яку мав на увазі Топоров, маркуючи цим словом 
соціальне угрупування селян у певну спільноту задля 
соціально мотивованого поділу земельних наділів. 
Щодо історичної сутності та ролі цього третього тра-
ктування поняття мир існують декілька інтерпрета-
ційних писемних джерел. По-перше, це результати 
дослідження аграрного устрою в Росії німецького 
мандрівника Гекстґаузена, який вказував на те, що 
«слов’янофіли воліли вбачати той мир, про який свід-
чать юридичні тексти Київської Русі (Руська правда, 
ХІІІ століття)»3.  

В 1856 р. Чичерін показав, що то була помилка: в 
Київській Русі селяни одного територіального округу 
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Анистратенко Антонина. Модель национального героя Украины как 
историографический результат. 

Разница между национальной и государственной историей в мировом мас-
штабе существует достаточно существенная, и она заключается в основе альтер-
нативизма и поле альтернатив исторической онтологии и исторической интер-
претации. Итак, реконструкция осуществляется в поле альтернативной истории, 
ведь осуществляется она при серьезных разногласиях между национальной и 
государственной историей Украины. Какая антипрограма мешает альтернатив-
ным историям встроиться в настоящую историю нашего отечества? На этот во-
прос пытается дать ответ предлагаемая статья. 
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формували мир, тобто періодично збиралися, щоб 
призначити своїх представників, які відповідали за 
охорону порядку та зв’язки громади із зовнішнім 
світом, князем та феодалами. Хоча київський мир 
мав також управляти землями, якими ніхто не воло-
дів, селянин міг на свій розсуд розпоряджатися зем-
лею, якою користувався. Навпаки, той мир, який спо-
стерігав Гекстґаузен, є справжнім утримувачем 
(якщо не власником!) та розподільником землі, яку 
обробляли селяни. За Ключевським, такий мир росій-
ського, а не руського (тобто українського, русинсько-
го) зразка характеризувався такими общинними озна-
ками, що закріпилися лише у ХУІІ ст. як 
«обов’язкова рівність земельних ділянок, закріпле-
них за кожною родиною, цілковита перевага общини 
над селянином, кругова порука общини у сплаті  
податку»4. 

Як бачимо, змінені скрижалі культурної історії ще 
в ХУІ – ХУІІ ст. вплинули на ментальний розвиток 
української нації, а не лише на історичний процес 
державотворення, що досі не дійшов логічного фіна-
лу. Вплив зовнішніх агресорів, помножений на внут-
рішні територіальні переділи та перекроювання полі-
тичної карти світу, змінив роль та сутність нашого 
національного героя. 

Відтак, реконструкція цього рушія національного 
розвитку, у великій мірі, відбувається через зразки 
літературного мистецтва. Як уже було згадано, при 
історичній реконструкції найчастіше застосовується 
метод альтернативізму, як істориками, так і письмен-
никами. У вільному користуванні і для перших і для 
других існують факти, датовані події, відомі історич-
ні постаті, політичні діячі, історичні документи, а 
також: вигадані персонажі, маловідомі історичні осо-
би, документи, що не вступили в дію чи були втраче-
ні, військові та економічні союзи, що, з певних при-
чин, не були реалізовані. Історики, за науковим коде-
ксом честі, послуговуються перевіреними фактами, 
архівними даними та конкретними історичними дія-
чами для створення офіційних історій. Тут великих 
розбіжностей бути не мало би… Це якщо говорити 
про історичну онтологію, що займає понад 70 % істо-
ричних джерел. Проте, окрім них, маємо ще історич-
ну інтерпретацію. А ці 30% акумулюють всі альтер-
нативи офіційної історіографії.  

Інша річ – письменники. Письменників насампе-
ред цікавлять усі доступні джерела: перевірені, офі-
ційні, а також непевні і непідтверджені. Останні ціка-
влять значно більше. А коли бракує усіх наведених 
джерел, то автори історичної літератури заповнюють 
білі плями за допомогою фантазії. Так і з'являється 
альтернативна історія загалом і українська альтерна-
тивна історія зокрема. 

Найдавнішими часами української національної 
історії – маловивченими і вдатними до альтернатив – 
зацікавився відомий український письменник, сімде-
сятник І. Білик. Його роман Меч Арея, що вперше 
з'явився друком у 1972 році у Київському видавницт-
ві Радянський письменник зажив у читачів великої 
популярності, натомість автору приніс численні 
цькування з боку радянської влади. Справа в тому, 
що дія роману відбувається у V ст. на території су-
часної України, а точніше – Києва і околиць. Волею 
автора, на карті Європи, серед стародавніх народів і 
племен, знаходиться місце і для пращурів українців. 

У романі історія нашого народу продовжується на 
півтисячоліття вглиб віків, де на арені історичних 
баталій, поруч із кельтами, ґотами, фракійцями, бал-

тами, скіфами, сарматами, греками і римлянами ді-
ють наші предки. Свого головного героя, якого в офі-
ційній історіографії називають гунським царем Атті-
лою, автор ототожнює з великим князем Богданом 
Гатилом, а літописних ґунів зображує слов’янами, 
безпосередніми пращурами теперішніх українців, які 
замешкували Київ-град. «Саме така ідейно-художня 
тональність викликала лють у функціонерів од куль-
тури та ідеології лихих застійних часів, - пише автор-
ка передмови до другого видання О. Апанович, - 
Книжку заборонили, вилучили з бібліотек, частину 
тиражу, яку не встигли продати, було знищено. Авто-
ра піддали злісному цькуванню в пресі, позбавили 
роботи й права друкуватись»5. До слова, друге видан-
ня роману було здійснене в передчутті незалежності 
України у 1990 році, через 18 років після дебюту. В 
умовах важкої економічної та політичної кризи, кни-
га вийшла не таким ошатним зразком поліграфії, як 
перший варіант, зате не був забороненим.  

За авторським викладом кодового рівня твору та 
його анотації у референтному рівні роману, «Меч 
Арея, або казання про великого князя Богдана, звано-
го Аттілою, про незрівняну красуню Гримільду, про 
підступного євнуха Хрисафія та вірного воя Годеча-
на, який порятував свого князя від наглої смерті, про 
імператорів Теодосія й Маркіана, про нерозважливо-
го короля Бургундського, про коваля Людоту і зача-
рований скарб Нібелунгів»6, - на форзатці маркує  
І. Білик. 

Власне кажучи, карколомних подій, що спіткали 
письменника після виходу роману в світ 1972 року 
могло б і не бути: не було би знищено понад 5 тисяч 
екземплярів нерозпроданого на той момент накладу, 
не мусив би І. Білик 3,5 роки перебувати безробітним 
і врешті влаштуватися секретарем у Всесвіт, не втра-
пив би в халепу заборони друкуватися, якби… ще на 
етапі цензури подав би твір як альтернативну історію 
України, в жанрову матрицю якої роман вписується 
ідеально. Проте, у кінці ХХ століття жанр альтерна-
тивної історії, не кажучи вже про жанр альтернатив-
ної історії України не був засвідчений в нашому літе-
ратурознавстві.  

Натомість письменнику довелося, задля друку 
роману, написати розлогий і дещо заплутаний нарис-
пояснення історичних подій у світлі позиції автора 
під назвою Аксіоми недоведених традицій. Без автор-
ського пояснення історичного підґрунтя роману ви-
давництва не бралися друкувати роман. З іншого бо-
ку, як показує історія Меча Арея, і такий ухильний 
хід письменника, у висновку, не врятував його від 
переслідувань. Українці, які з'явилися на 500 років 
раніше за гіпотетичних пращурів росіян радянську 
владу не влаштовували навіть із багатотомними по-
ясненнями. Враховуючи рамки радянської цензури та 
фаховий рівень радянської критики, і на фентезі-
жанрах мало надії було залишитися в мережі дозво-
лених письменників. 

Щодо національного героя, то його квінтесенцією 
стає останній абзац роману, в якому висловлено і 
лейтмотив твору, і епілог фабульного відтинку струк-
тури роману: «… помер великий володар, найвелич-
ніший з-поміж усіх володарів, яких тільки знав світ і 
в теперішні, й у давні, й у праминулі часи…»7. 

Якими ж характерними рисами можна описати 
втіленого національного героя Богдана Гатила? Усі-
ма основними якостями архетипного героя – волода-
ря сили, розуму, справедливості, владності, родової 
ідентичності (що часто співвідноситься з національ-
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ною ідентичністю), хоробрістю та почуттям відпові-
дальності. 

Сила – безумовна властивість національного ге-
роя. Причому, для українського національного героя 
– це фізична сила (хоч вона і переважно виступає 
аксіоматично), хоча остання не стає єдиною переду-
мовою героїзму, а поєднується із силою волі: «[…] 
Богдан […] підняв гатило і заходився гупати вже 
притоптану глину. Всі челядники й роби поставали й 
задивились на малого дужця, той же гупав і гупав, 
немов би важезний дубовий обрубок був іграшкою»8. 
Описаний інцедент належить до часу, коли Богданові 
Гатилі було всього 12 років. 

У такому юному віці хлопець був уже мужнім, як 
дорослий чоловік, і мав силу волі подолати страх, що 
зображено в епізоді його першої неочікуваної битви 
під час раптового набігу кочівників.  

Пізніше, у зрілому віці, княжич Богдан виявить і 
такі риси як мудрість і неабиякий розум, що автор 
роману зобразив у епізоді з Бургундським королем. 

Дуже важливий і своєрідний маркер національно-
го героя має саме український герой: тісний зв'язок з 
пам'яттю роду, що часто виражений глибокою прив'-
язаністю до батьків, якої не описано у героїв інших 
народів. Скажімо східні воїни, як і воїни північних 
народів, напротивагу слов'янським витязям, вихову-
валися окремо від родини, щоб родовий зв'язок не 
завадив виховати залізну волю і – що гріха таїти – 
необхідну очільнику війська черствість та безкомп-
ромісність. Богдан Гатило ж, після виявленого бойо-
вого таланту і визначної сили та вправності, коли 
військова небезпека минула, виявляє психічний порт-
рет нормального 12-річного підлітка, що потребує 
материнської ласки та підтримки: «Він стрибнув на 
землю й опинився у материних обіймах. / - Мамо… / 
Се було перше слово, на яке Богдан спромігся»9. 

Справедливість і відповідальність князя Богдана 
зображена у всіх епізодах, протягом розгортання фа-
були роману, та зумовлена довірою русичів до князя, 
якого самі обрали у стольному Києві, адже вбачали у 
ньому керівника і захисника. 

Щодо альтернативної історії та історії, описаної в 
романі, - точка біфуркації реальної історіографічної 
практики лежить поза межами роману Меч Арея і 
перебуває у фабульному полі роману Похорон богів, 
у якому автор деталізує і персоналізує історію між-
усобиць князів Київської Русі10. Події в романі Меч 
Арея розпочинаються альтернативноісторичною хро-
нікою з 376-го року, коли «Великий князь київський 
Велімир повстав усією Руссю, й скинув конунга Гер-
манаріха готського…»11. 

Часові межі, пов'язаних історичним тлом романів 
Меч Арея та Похорон богів, завершуються 988 роком 
і взяттям престолу князем Володимиром і його спла-
нованим вінчанням, що мало продемонструвати, як 
«… пихата Візантія вклонилася Русі»12. Неомовле-
ним, проте очевидним, вислідом образного рівня ро-
ману Похорон богів виступає геополітична і економі-
чна причини прийняття християнства у Київській 
Русі, а не емоційно-психологічна потреба населення 
в оновленні віри. Підсилює це переконання епілог 
роману, де розповідається про спалення язичницьких 
богів після хрещення русинів Володимиром, що дво-
яко сприймалося людьми: одні веселилися (ті, що 
були хрещені раніше), а інші – голосили. «Я ж убояв-
ся невіголосів, викопав Дажбога золотого вночі, й 
пропустили мене через Подільську браму вірні люди, 
котрі шанували дідний закон, і поніс я Дажбога до 

Хрещатого яру, й вирив яму …. й схоронив там, нема
-бо нічого вічного під небом і на небі…»13. 

В кожному разі, альтернативна історія, що нале-
жить до періоду Київської Русі та питанню прийнят-
тя християнства мало турбувала владу, яка навідріз 
відмовлялась вбачати історичну правду і в тому, і в 
тому. Отже, І. Білик узявся за античну Грецію і Рим 
та Історії Геродота. Так з'явився роман Золотий Ра, 
що вийшов у світ 1989 року. Саме за цей твір він оде-
ржав літературну премію ім.Т.Шевченка. 

У 70-80-х роках минулого століття на арену фан-
тастичної літератури українського літературного 
процесу виходить В. Владко. Його фантастичними 
творами починають зачитуватися підлітки і прихиль-
ники жанру наукової фантастики. Проте, можливо, 
несамохіть письменник закладає підвалини жанру 
альтернативної історії. У 1980 році виходить роман 
Нащадки скіфів. Самим автором він маркований як 
історико-фантастичний роман про культуру і побут 
давніх мешканців Причорномор’я. Проте видавницт-
во підзаголовок і жанровий маркер дещо змінило: 
Науково-фантастичний роман14. Науковий він, на 
думку редакторів, напевно, тим, що на образному 
рівні твору персонажами виступають науковці – гео-
логи і археологи, - а фантастичний – через те, що 
стосується української історії. Якщо ж говорити без 
іронії, то на момент появи твору В.Владка про альте-
рнативну історію як жанр на теренах радянської літе-
ратури ніхто не говорив, а оскільки роман має забар-
влення пригодницької літератури і на сюжетному 
рівні містить історію наукової експедиції, яка здійс-
нює феноменальну знахідку часів Скіфської культу-
ри, і частково дія роману відбувається у нереальному 
хронотопі – у час цивілізації скіфів, то роман зараху-
вали до продуктивного і популярного, саме в той час, 
жанру наукової фантастики. 

Минуло з десяток років - і ще одна загадкова по-
дія української історії почала хвилювати письменни-
ків. 

Постмодерний роман альтернативна історія  
В. Кожелянка Конотоп вийшов друком у 1998 році у 
видавництві Кальварія. Точка дивергенції в творі 
припадає на 28-29 червня 1659 року, тобто на дату 
битви під Конотопом.  

Доволі слизька та багатозначна історична подія, в 
певному сенсі, вузлова для української історії, яку 
більшість письменників та істориків воліли оминати. 
Різнобічний науково-публіцистичний аналіз цієї істо-
ричної події подано у збірнику наукових праць Коно-
топська битва 1659 року15, яку видав 1996 року 
Центр східноєвропейських досліджень. Безсумнівно, 
збірник статей має національну конотацію (вона, фа-
ктично, й додає вартості виданню). Однак, для нашо-
го дослідження, воно цікаве тим, що, попри історіог-
рафічне та довідкове значення, книга містить велику 
кількість альтернативних варіантів розвитку україн-
ської держави (якби битва мала інший вислід та якби 
українська сторона більш вдало скористалась пере-
могою), описаних авторами вміщених нарисів та ста-
тей. 

Власне, керуючись такою установкою, В. Кожеля-
нко створює 10 віртуальних варіантів України після 
Конотопської битви, записує їх конспективно як під-
готовчі тексти до репортажу віртуально присутнього 
на полі бою журналіста з майбутнього (тобто нашого 
сучасника) Автовізія Самійленка. 

Десять варіантів розвитку – це практично всі мо-
жливі напрямки позитивного наслідку Конотопської 
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битви. І майже всі ці варіації неймовірні аж до бурле-
скного вигляду. З якою ж метою їх подає письмен-
ник? «В. Кожелянко володіє широкими знаннями в 
різних царинах людської діяльності, а історію, безпе-
речно, знає досконало. Проте він не вважає себе істо-
ричним письменником у класичному розумінні. Істо-
рія його «цікавить як предметний посередник, за до-
помогою якого можна сформулювати відповіді на ті 
виклики, що їх кидає нам сучасне і майбутнє»16. 
Отож, простудійовані письменником матеріали щодо 
Конотопської битви, допомогли самому авторові 
створити адекватне уявлення про те, з чим він має 
творчо попрацювати. 

Сага про переможний поступ України не була 
самоціллю творчих шукань письменника. Іронічно-
патріотична Дефіляда в Москві була сприйнята кри-
тиками в дещо примітивному вигляді. В Конотопі 
В.Кожелянко сподівався створити панорамний ефект 
сукупності альтернативних можливостей, щоб читач 
переконався, що втіленими можуть бути як позитив-
ні, так і негативні, чи нейтральні варіанти. Зміна 
спрямування історії іноді залежить від незначних (на 
погляд великої історії) подій та постатей. Так званий 
ефект точкового втручання використав В. Кожелянко 
для сюжетного конструювання. Одночасно цей хід 
письменника слугував для втілення ідейного шару 
твору: історію можна змінити, історія не є констан-
тою, історію змінити не важко, для цього необхідно 
докласти зусиль у потрібному місці та вчасно. 

Модель вказаного принципу – це фактична фабу-
льна схема роману Конотоп. Кутом проекції сюжет-
ної лінії на полотно твору роман кардинально відріз-
няється від Дефіляди в Москві. А те, що на цей твір 
майже немає відгуків та жодної форматної рецензії, 
цілком закономірна річ: В.Кожелянко зарано віддав у 
друк наступний роман і Конотоп опинився в тіні Де-
філяди. 

Конотоп – один із небагатьох творів 
В.Кожелянка, який має прямий сюжет. Тобто оповідь 
ведеться послідовно хронологічно та логічно. Споча-
тку Автовізію Самійленку пропонують здійснити 
астральну подорож у часі (доволі напрацьований спо-
сіб переходу до альтернативної розвилки та самої 
точки дивергенції). Наступним важливим елементом 
твору в жанрі альтернативної історії є власне істори-
чне тло, яке передує новій історичній гілці. Тож Ко-
желянко, в режимі огляду, який став основним спосо-
бом викладу матеріалу в творі, подає відомі цитати з 
історичних записів, хронік. Вони необхідні авторові 
не тільки як жанровий елемент, а й для підготовки 
читача, який, може трапитись, зовсім не обізнаний з 
цією історичною епохою України. «Подальша історія 
подана у вигляді газетних статей Автовізія Самійлен-
ка, який, замість написання лише замовлених репор-
тажів для Ночі, пише в усі видання, які згідні йому 
платити: патріотичні, проукраїнські, промосковські, 
сіоністські, проамериканські, промусульманські і 
т.д., стилізуючи, пристосовуючи повідомлення під 
формат кожної з газет»17. 

За визначенням газети Книжник-Ревю, Конотоп є 
«блискучою пародією на сучасну медіа–
проституцію»18 - Книжник-Pевю завжди позиціону-
вав себе контроверсійним, безапеляційним та богем-
ним друкованим органом. Безумовно, В.Кожелянко 
зображує одне з Янусових облич сучасної журналіс-
тики, проте робить це вишукано, мимоволі читачеві 
спадає на думку, що вправний, обдарований та позба-
влений комплексів журналіст, здатен проаналізувати 

подію, усі її причини, чинники та наслідки й описати 
її, згідно з ракурсом видання, навіть у нашому укра-
їнському суспільстві перетворюється з маріонетки на 
маніпулятора. А отже, Автовізій - є носієм латентної 
небезпеки. 

Весь фарс та злободенність проблеми нагадують 
старий письменницький анекдот про те, що прожити 
життя може кожен, а ось отримати за його опис гоно-
рар – тільки письменник. Протягом усього сюжету 
маємо нагоду спостерігати, як Автовізій Самійленко 
пропускає повз вуха свою інтенційну силу, розміню-
ючись на сумнівні гонорари (адже, ніхто не гаранту-
вав йому повернення додому в часі, отже, не відомо, 
чи він отримав би грошову винагороду за форматизо-
вані статті). Але у розв’язці твору Автовізій Самійле-
нко реалізовує закладену автором потенційну можли-
вість (прообраз Самійла Самовидця) та обирає альте-
рнативну Україну замість ґонору та гонорару: «Тому 
я, Автовізій Самійленко, залишаюсь тут. […] буду 
скверну випікати на тілі України...»19. А в кінці ХХ 
ст. залишиться мандрівний дяк, якому, на думку жур-
наліста, має сподобатись у майбутньому. Блокбастер 
про те, як писар з ХІХ ст. розклепить очі на редакцій-
ному м’якому куточку, Кожелянко написати не взяв-
ся. Зате «Ця іронічна, начебто прихована, алюзій-
ність довершує і увиразнює постмодерну ауру рома-
ну»20, - вказує в дослідженні М. Максимюк. 

Автовізій залишився, щоб змінити історію, проте 
останнє слово в романі (у прямому значенні) – може. 
Багатозначний сенс поєднує сумну дійсність та аль-
тернативну реальність. Кожелянко прагнув створити 
простір для реваншу України, хоча б ірреального. А 
вийшла знову точка дивергенції та непевна ситуація 
розвитку України. 

Головний ментальний капкан українців – це гене-
тично закладене небажання та невміння консолідува-
ти зусилля заради досягнення спільної мети, хроніч-
на неповага до співгромадян, яка, як показують події 
останніх років (після 2014 р.), поступово відпрацьо-
вується, хоча, на жаль, дорогою ціною. У романі Я, 
зомбі Л. Кононовича вустами одного з героїв, Мура-
та, автор про цю проблему говорить так: «Мене дра-
тує [...] оця хлопська вдача українців [...] Аби лиш не 
мене! [...] Щоб на Кавказі когось одного зачепили – 
то вся нація сказилася б! [...]»21. Звідси випливає пос-
тійний брак зразкового героя, якого хотілося б наслі-
дувати. З реального життя проблема переходить до 
художньої літератури. Вроджена цілеспрямованість, 
меткий розум та гідність Автовізія Самійленка допо-
могли персонажу подолати другу ваду. Проте перша 
– глибинна – продовжувала справляти вплив на вчин-
ки героя аж до кінця твору. І послаблення задекларо-
ваної я – позиції прийшло тільки під дією інших об-
ставин, а саме: перебування на полі бою під Коното-
пом. Перемога (хай і втрачена пізніше) вселила надію 
та впевненість у Автовізія.  

Суперечливий образ персонажа – часто пишуть у 
тій чи тій формі, характеризуючи роман В. Кожелян-
ка. Ця очевидна та завжди присутня ознака яскравого 
сильного головного героя, яким може зацікавитись 
читач, і який має потенцію для реалізації сюжету і 
втілення авторських задумів, насправді сутнісно не 
описує його. Для того, щоб у романі відбувався внут-
рішній розвиток персонажа (а особливо – головного 
дійового персонажа), його постійно супроводжують 
особистісне боріння і зовнішні несприятливі та спри-
ятливі обставини, які суперечать попередньому, що-
разу оновлюваному, образові персонажа. 

Аністратенко А. Модель національного... 
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Поступове розкриття усіх компонентів образу 
головного героя, а наприкінці твору, – усіх персона-
жів, реалізує текст як мистецький твір в уяві реципіє-
нта. Усі інші елементи й рівні тексту, разом з двохфа-
зовістю, допомагають розкрити алгоритми й засоби 
його втілення. Філософсько-літературознавчі розду-
ми з цього питання читаємо у праці французького 
есеїста М. Бланшо: «[...] Коли немає нічого, то образ 
тут знаходить умову своєї з’яви, та відразу ж зникає. 
Образ потребує нейтральності і стирання світу [...] 
Образ промовляє до нас, тож видається, ніби він про-
мовляє зсередини нас [...] Щастя образу – в тому, що 
він є межею біля невизначеного»22. Образ у худож-
ньому творі відмежовує, так би мовити, територію 
впливу на ознаки й дії, що функціонують у ньому. 
Кожен художній твір, поетичний, прозовий чи драма-
тичний, можемо розглядати як галерею образів. Та-
кий підхід часто застосовують у шкільних курсах 
літератури, адже відслідкувати образну систему тво-
ру доволі просто, для цього необхідно прочитати 
твір, а теоретична підготовка реципієнта тут, хоч і 
має значення, проте не стає визначальним фактором. 
Крім того, визначення образних систем допомагає 
читачеві встановлювати асоціативні зв’язки між різ-
ними творами, мистецькими епохами, в які вони 
з’явилися. 

Попри всі альтернативні варіанти, політичний 
реванш України в романі Конотоп залишається уяв-
ним та ефемерним. Здійснення його може відбутись.  

Натомість у Людинці пана Бога він розгортається 
в масштабну картину та створює декларативний план 
дій. За притаманною авторській манері іронією при-
ховано Кожелянкову громадянську позицію: 
«Держава без ідеології – це просто територія»23. А 
оскільки ідеологію перероблено на т. зв. демократію 
теорій, то виходить, що всі ловлять всіх, 
(перефразований вислів Сенеки). На формально-
змістовому рівні панорамного ефекту автор досягає 
завдяки улюбленому веденню оповіді у репортажно-
му стилі, який, своєю чергою, допомагає дозувати 
інформацію про перебіг різних сюжетних ліній в ша-
ховому порядку. 

На рівні текстових жанротворчих чинників маємо 
детальний і прискіпливо-уважний опис усіх персона-
жів першого та другого плану, як позитивних (тобто, 
головний герой та оточення), так і антагоністів. Наза-
рія Кравченка та Теофіла Левицького автор описує в 
ретроспективі їхніх органічних занять: Теофіла – в 
художній майстерні, а Назарія – під час пиятики. До-
зовано читач дізнається про ширшу біографію персо-
нажів. Проте не меншу вагу та увагу надає письмен-
ник й антагоністові цих героїв – начальнику п'ятого 
відділу, осавулові СНБ Матвію Матвійчуку: «[...] А 
він, здається, не такий вже довбня, як про них кажуть 
у колах вічно незадоволеної інтеліґенції – вбраний 
модно, сорочка навіть американська, мешти італійсь-
кі, годинник швейцарський, підстрижений по-києво–
могилянськи. Франт! [...]»24. 

Тож пан Матвійчук ловить очільників жахливої 
антидержавної організації Онуки Святослава, які вла-
штували акцію Шевченківські дні у Чернівцях і про-
тягом кількох днів пограбували державний бюджет 
на кілька мільйонів, викравши золоті бюстики Тараса 
Шевченка, що призначались для кабінетів держаних 
чиновників. 

За зовнішньою схожістю, під пильне око 
М.Матвійчука потрапив мандрівний філософ Назарій 
Кравченко, який попереднього року ніс дубовий 

хрест на гору Цецино. Врятувати останнього від роз-
прави внутрішньої служби безпеки може хіба алібі: 
доведене перебування під час скоєння злочинів у 
майстерні Теофіла Левицького. 

Постмодерний роман в жанрі альтернативної істо-
рії Людинець пана Бога вийшов друком у 1999 році у 
видавництві Кальварія. Точка дивергенції в творі 
припадає на час та події, описані в романі Конотоп. 
Саме цим кроком (та ще повторюваними персонажа-
ми, хоч із дещо іншими функціями) автор поєднав 
романи Дефіляду в Москві, Конотоп та Людинець у 
трилогію. 

Продовжуючи в третій частині з’ясовувати полі-
тичний лад України, застосовуючи метод бесіди, про-
повідник Назарій Саваотович Кравченко продукував 
свої нові заповіді релігійної організації Іній світла 
перед паном осавулом Матвійчуком. У розмові чино-
вник висловлювався доволі химерно, як на державно-
го службовця: «[...] Назва як для екзистенційної пое-
ми – так нічого [...] але в чому суть вашого вчення?». 
У відповідь Назарій сказав, що поки не знає, зате 
йому явлено десяту заповідь: Будь в свободі!. Цілком 
імовірно, якби реальні чиновники читали книги Ко-
желянка, то заповідь перетворилась би на лозунг, без 
жодного інею і без світла. 

«Зухвалий, цинічний, але талановитий журна-
ліст»25 Автовізій Самійленко знову з’являється в полі 
подій третього роману дефілядного циклу. Він бажає 
взяти інтерв’ю в батька Теофіла Левицького – героя 
роману Дефіляда в Москві. Це йому не вдалося, через 
відмову пана Левицького-старшого від будь-яких 
інтерв’ю.  

Без жодного трепету, навіть з деяким відсторо-
ненням, автор увводить епізодичного персонажа – 
письменника Василя Кожелянка, який живе у с. Ка-
м’яна й навіть телефона не має, зате «за великим ра-
хунком нічого не перекрутив у романі Дефіляда в 
Москві, - за що старий генерал Левицький, - сухо 
йому подякував»26. 

Відвертий та епатажний крок письменника слугує 
в романі не стільки засобом творення сатири, скільки 
способом вибудування справжнього історичного тла, 
на якому, після точки дивергенції, планується альтер-
нативна історія та, вже поза романом, проектується 
конвергенція уявного політичного реваншу та укра-
їнського національного життя. 

Під час розмови про книги, інтерв’ю та письмен-
ника Василя Кожелянка, Теофіл Левицький дізнаєть-
ся про нову біду Автовізія, в яку «він мав нещастя 
вскочити»27. Йдеться про фатальне кохання до незна-
йомки, яку Автовізій називає Чорно-Зеленою. Саме 
тут відгалужується окрема сюжетна лінія – любовна, 
та сплітаються долі двох різних персонажів.  

Любовні драми у виконанні В. Кожелянка відбу-
ваються в різних творах за схожим сценарієм. Усі 
кохання – обов’язково нещасливі, трагічні, нікчемні, 
раптові та випадкові. Деструктивізм кохання поглиб-
люється з фабульним сходженням. Відтак, для реалі-
зації цього задуму необхідні негативні, статичні, блі-
ді жіночі образи. Їх у Кожелянка – ціла галерея: чор-
ний і зелений – кольори одягу коханої, парфуми – 
завжди нові та п’янкі, блакитні очі тону неба, але ці 
красиві ескізи персонажів не мають динамізму, внут-
рішнього рушія, отже, жінки – ляльки моменту сю-
жету. Щось на кшталт прототипу жінки в поезії Ро-
мана Жахіва «[...] Я знімаю з тебе пальто, / черевич-
ки, спідницю, жакетку [...] Лиш позбувся сторонніх 
речей, / придивився: / А… де ти?»28. 

Українська література 
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Натомість маскулінні персонажі набувають гра-
ничної, майже неврозного характеру, чуттєвості, ро-
мантичності, сентиментальності, емоційної вразливо 
сті, ледь прихованої під зовнішньою цинічністю та 
гедоністичністю світогляду.  

У цьому ключі, найвиразніша новела Щастя з 
книги Логіка речей. Гіперпосиланням на неї може 
бути епізод роману Людинець з Автовізієм та Чорно-
Зеленою Софією. Типова схема розвитку цієї сюжет-
ної перегонки (за С. Мітосек) відбувається й у аналі-
зованому романі: пристрасть героя переходить рубі-
кон часу й мусить або розтанути, або перерости у 
шлюб чи серйозні стосунки з побутовим елементом. 
Герой вагається, й жінка обирає перший варіант, далі 
він обирає: між самогубством і життям та зупиняє 
логічний вибір на житті й щоденних радощах. 

Тут варто зробити ремарку щодо схем сюжетного 
(внутрішнього) та жанрового (зовнішнього) альтер-
нативізму. У додатках подані схеми внутрішнього 
альтернативізму в трьох романах дефілядної серії. 
Щодо зовнішнього – то він слугує консолідуючим 
фактором, що поєднує три романи в серію або, за 
деякими авторами, зокрема І. Сидором-Гибелиндою, 
– у трилогію. Накладання схем реальна історія + точ-
ка дивергенції + відгалуження + імовірні альтернати-
вні відгалуження = роман АІ + інтерпретація у Дефі-
ляді, Конотопі та Людинці створюють стилізаційне 
обрамлення саги, яка триває протягом кількох поко-
лінь. До прикладу: Дмитро Левицький з Дефіляди в 
Москві та його син – художник Теофіл Левицький, 
який діє в романі Людинець пана Бога. 

В. Кожелянку можна закидати схематичність та 
незавершеність жіночих образів, постійну песимісти-
чність в описі взаємин чоловіка й жінки. Проте пись-
менник розробляє занедбану в українській літературі 
тему психологічного переживання пристрасті та саме 
його чоловічу модель. Наша література перенасичена 
соціальними стражданнями, боротьбою за свободу в 
усіх сенсах, темою самотності та значення митця в 
суспільстві. Любов в українській літературі – це сто-
сунки матері та дитини, дружини і чоловіка, втрата 
чоловіка чи дружини, розлука з коханим, спогади про 
любов юності, сексуальні стосунки молодих людей, 
цинічне або продажне кохання, нетрадиційні зв’язки. 
Тобто за кілька століть літературного процесу описа-
но все, окрім психологічного стану закоханості двох 
людей у двох окремих ракурсах, адже цю складну 
справу на себе побоялися взяти письменники, та з 
різних причин уникали доторку до потаємних глибин 
людського єства.  

Подолання ще одного ментального комплексу 
українців узяв на озброєння своєї прози В. Кожелян-
ко. Існує думка, в літературознавчій науці її розвива-
ли С.Павличко та В.Агеєва, що в ментальному підґ-
рунті картини світу українця переживання фатальних 
пристрастей, особливо сексуального потягу, вважа-
ється табуйованим. Експонента розвитку негативного 
сприйняття цього пункту продовжувала та продов-
жує свій нескінчений графік під дією зміни важелів 
впливу.  

Найважливіші чинники: релігійна домінантна 
складова світогляду українця, традиція сімейного 
побуту, канонізація рис жінки та чоловіка, деміфоло-
гізація пристрасті (канон українського реалізму), що 
призводить до асоціативного зв’язку пристрасть – 
сексуальність – зрада, вплив художньої літератури, в 
якій часто фрагментарно зображені пристрасті, ма-
ють патологічний характер, деструктивну функцію, 

демонологізація пристрасті в європейській літературі 
(вплив католицизму на середньовічну літературу та 
загалом – християнська доба старозаповітних прист-
растей). 

Треба зауважити, що романтичне кохання та при-
страсть (до протилежної статі, насолод їжею, напоя-
ми, враженнями, екзотичними речами тощо) є основ-
ними темами мистецьких праць. Зокрема, у літерату-
рній класиці маємо сотні й тисячі творів, в яких опи-
сані пристрасті. Однак вони переважно мають функ-
цію сюжетного каталізатора, сутнісної ознаки персо-
нажа, проблеми твору, теми твору, епізоду фабули та 
ін. Проте прозові речі, в яких пристрасть дійового 
персонажа стає ідеєю твору – можна перерахувати на 
пальцях. Наприклад, Смішні кохання М. Кундери, 
Страждання молодого Вертера Й.Ф. Ґьоте, Гіпербо-
лоїд інженера Гаріна О. Толстого, Клітка для вивіль-
ги В. Даниленка. 

Повертаючись до сюжетної лінії пошуків Автові-
зія у Людинці, розгляньмо ретроспективу дії в мо-
мент сюжету, коли художник Теофіл та журналіст 
Автовізій пішли на пошуки Чорно-зеленої: 
«Пройшлися. Чорно-Зелену не знайшли. Зате знайш-
ли на свою голову двох прогресивних інтелектуалок 
без зайвих комплексів [...] ледве того чуда збулись 
[...] Вранці було все, як завжди [...]»29. Діяльна й ам-
бітна натура Автовізія перебуває у постійному пошу-
ку всепоглинаючого заняття, яке дасть йому можли-
вість перемкнути увагу з нещасливого кохання. То 
він планує писати вірші, то відмовляється від задуму 
і думає взятись до політики. Безперервний конфлікт 
між прагненням свободи (тобто екзистенцією буття, 
привалюванням духовного, інтелектуального над 
тілесним) та жаданням щастя (затишку, визначеності, 
еґоцентричного потамування пристрастей та насо-
лод) викликає емоційно-експресивну оцінку подій та 
надмірне бажання проаналізувати свої життєві рі-
шення. 

Автовізію Самійленку починають снитися незви-
чайні сни: «Снилось йому, що його жовтий, схожий 
на молодого лисича, пес Понтій заслаб на черевце і 
лежить у траві, а сусідський чорний з білою маниш-
кою на грудях, з вухами – одне догори, друге вниз, – 
малий песик Кузик мельдує, як чемний школяр вчи-
телеви, про свого шкідливого товариша: «Ми з ним 
ходили собі по толоці, і Понтій їв товчене скло, я 
казав йому, аби не їв, а він їв»30. Архетипна роль дру-
га у багатьох народів, зокрема і в українців, співвід-
носиться з образом собаки. «Собака – символ вірнос-
ті, непідкупності, мудрості [...] Собака своїм гострим 
слухом розпізнавав небезпеку, а тому навіть найхит-
ріший звір не міг заскочити людину зненацька [...] 
Предки вірили, що душі померлих утілюються в со-
бак [...]»31. Цей асоціативний зв’язок настільки дав-
ній і глибокий (пес був однією з перших приручених 
тварин у господарстві), що справджується для речей, 
що мають назву з переносним значенням собаки: су-
зір’я Пса, дикий пес (рослина) та навіть вовк – віль-
ний собака. Згадати хоча б вірш буковинської поете-
си І. Кейван «Мої вовки мене не зрадять»32. Аванґар-
дистська поезія, написана в нарисовій стилістиці, 
верлібр з елементами потоку свідомості, заснований 
на архетипному значенні собаки-вовка: «…І лиш од-
не тут має Владу: / Мої вовки / Мене / Не зрадять / 
Вовки не зраджують своїх»33. Отож, вірний друг Ав-
товізія – лисич Понтій втілює протиріччя свого гос-
подаря. Ім’я Понтія Пилата та рудий колір, що сим-
волізує в народних казках хитрість, підступність, і 
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протилежна архетипна роль пса – усе це можна тлу-
мачити як ототожнення Автовізієм Самійленком себе 
з рудим псом у сні.  

Пес Понтій їсть скло, попри вмовляння Кузика, 
тобто свідомо намагається знищити сутність, закла-
дену в його життя і так подолати суперечність вчин-
ків та їх мети. Важливим чинником стає продовжен-
ня сну. Коли Автовізій запитує Кузика, чи здохне 
тепер Понтій, чорний собака відповідає: «[...] ми, 
пси, – живучі, та й шлунки у нас такі, що все перет-
равлюють [...]»34. Питання в тому, чи встигне усе 
перетравити й продумати сам Автовізій, адже колізія 
вже доходить апогею, лещата сиґуранца стискаються, 
на Онуків Святослава накинуто сіті змови. 

В той час як від можливого арешту Назарій Крав-
ченко та Автовізій Самійленко переховувалися у са-
дибі пані Зіни в Кам’янець-Подільському, в Україні 
повним ходом ішов передвиборчий процес. Діючий 
Президент України Ярослав Стеценко з допомогою 
своїх радників розробив геніальну й перевірену дос-
відом передвиборчу стратегію. Цілий розділ роману 
Народократичне демовладдя В.Кожелянко присвятив 
докладному й захоплюючому опису виборчих політ-
технологій. 

У вирі політичних скандалів Автовізій Самійлен-
ко продовжує робити кар’єру. Вже після щасливого 
переобрання Ярослава Стеценка Президентом Украї-
ни, саме він бере перше інтерв’ю в очільника держа-
ви. 

Пророк Назарій Кравченко отримав від вищих сил 
дозвіл доживати земне життя, ймовірно зі своєю ко-
ханою Зіною, хоча, можливий варіант – із Чорно-
Зеленою. Теофіл Левицький продовжує малювати та 
повертається до родини, оскільки його кохана Софія 
також обирає собі – життя, проте, окреме від Теофі-
ла.  

Усіма силами й засобами В.Кожелянко зачинив та 
запечатав двері, вікна та малі шпарини у дефілядній 
прозі. Зробив це, за його словами, задля уникнення 
самоповторів: «Щодо самоповторень, то треба зазна-
чити, що вся проза, яка вийшла у п’ятитомнику Дефі-
ляди [інколи до цієї серії романів зараховують, окрім 
перших трьох ще ЛжеNostradamus, Тероріум - авт.], 
становить такий собі цикл (або серіал), що ґрунтуєть-
ся на історичній фантастиці, політичних мотивах, 
антиутопічних моделях, елементах фентезі та гро-
тескно-пародійному дискурсі, а отже, передбачає 
певні, подібні між собою схеми»35. Можна припусти-
ти, що письменник стомився витягувати й закручува-
ти історію в альтернативах. Сигналом зміни творчого 
спрямування стало оповідання Чайна ейфорія: «[...]
Тобто я завершив дефілядний період [...]»36 – зізна-
ється в черговому інтерв’ю В. Кожелянко. 

Висновки. Розглянувши прошарок творів аль-
тернативної історії в українській літературі, що міс-
тять активний рівень творення образу національного 
героя України, бачимо, що найважливішими чинни-
ками, що визначають його риси є: релігійна домінан-
тна складова світогляду українця, традиція сімейного 
побуту, канонізація рис жінки та чоловіка, деміфоло-
гізація пристрасті (канон українського реалізму), що 
призводить до асоціативного зв’язку пристрасть – 
сексуальність – зрада, вплив художньої літератури 
ХХ століття, в якій часто фрагментарно зображені 
пристрасті, мають патологічний характер, деструкти-
вну функцію, демонологізація пристрасті в європей-
ській літературі (вплив католицизму на середньовіч-

ну літературу та загалом – християнська доба старо-
заповітних пристрастей). 

Таким чином, бачимо яскравий приклад націона-
льного героя України, що володіє всіма характерни-
ми рисами національного героя, а також певним на-
бором рис антигероя, щов романі Людинець пана 
Бога вирівнює оптимістичні завершення всіх сюжет-
них ліній, а фабульна конструкція вивершується та 
становить завершений стилістично й тематично збір-
ник текстів, очевидно, для того, щоб із останньою 
крапкою Людинця припинити альтернативну історію 
та дефілядну серію В. Кожелянка. 
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Anistratenko Antonina. Model of the national haracter 
in Ukraine as a historiographical result. The difference 
between national and state history realises on a global scale. It 
is very significant and motivates alternative stories and alterna-
tives historical field in the ontology area and historical interpre-
tation at ones. The starting point of history is mostly state is-
sues Reunion, its civic identity and political independence. 
Transcultural concept of national haracter is used successfully 
in the economically and sociallydeveloped countries. Though it 
may seem irrational, but the point of view is transforming usu-
ally in sphere of state history, which, in an ideal scenario, coin-
cides with national history at least in terms of historical simula-
tion. 

Due to the specific history of Ukraine, the mentioned coin-
cidence of historical models can not be considered nowdays. 
Everytime we are going to read or to speak about the glorious 
past, implies narratee national history, as the history of the 
state, that is compared with the independence. This kind of 
freedom could not be considered the doctrine of historical 
worldview, but often becomes a phantom of provocations and 
historical periphery. 

Therefore, an historical simulation - a national hero gets 
ontological operation in the field of national alternative histor-
ic: he is always Ukrainian national hero and never a national 
hero in Ukraine. Special historical influence of identity gives 
the similar result only if to glance at it firstly. After depper 
research difference became truly, because the Ukrainian nation-
al hero or haracter may got approval or may have disapproval, 
it can reach good or bed features and involve eventfulness, 
create cognitive models of historiography. National Haracter of 
Ukraine has instead valence of words connected Hero of 
Ukraine, which contains a hermeneutic meaning approval. 

These programmatic models are ideal for historiography 
and history of the event series, however, alternative histories, 
are in the field of national or state history. But the alternative 
history characterizes by the goal of reconstruction, escape the 
missed component in state history of Ukraine, it trys to renew 
its high-quality replacement for political history. 

So, the reconstruction was performed in an alternate histo-
ry, because it was made in the situation of big distance and 
great difference between the national and state history of 
Ukraine. What is a reason which prevents alternative stories fit 
into the real history of our fatherland? This question is trying to 
answer the proposed article. 

Key words: History, histor iography, alternate history, 
national hero / haracter, literary model, modern literature. 
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Іван Франко – видатний український письменник, 

знамениті історіографічні, літературно-критичні, пе-

рекладознавчі та художні праці, а також політична і 

культурна діяльність якого всесвітньо визнані і ши-

роко обговорюються науковою українською й закор-

донною науковою спільнотою вже понад півтора сто-

ліття. 

Проте, розгортання українського політичного і 
соціально-культурного середовища дало поштовх для 

нового міжкультурного контексту, який вимагає но-

вого погляду та переоцінки теоретичного і прагмати-

чного потенціалу інтелектуальної спадщини І. Фран-

ка, особливо з урахуванням його взаємозв'язків з єв-

ропейськими філософськими і релігійними традиція-

ми.  

Для вирішення завдань сучасного інтелектуально-

го життя гуманітарні науки постійно перебувають у 

пошукові тих основних категорій і теорій, які допо-

можуть представити минуле способами, які сприяти-

муть розвитку міжкультурного діалогу. У зв'язку з 

цим, потрібно переосмислити літературно-критичні 

та белетристичні твори І.Франка, беручи до уваги 

історичний та міжкультурний дискурс сьогодення. 

Мета дослідження – запропонувати доктриналь-

ний і методологічний підхід до аналізу творчої спад-
щини І.Франка в контексті літературних, філософсь-

ких, ідеологічних і духовних процесів в рамках укра-

їнського та європейського суспільств того часу. 

Актуальність теми дослідження полягає у засто-

суванні теоретичного і прагматичного аналізу літера-

турних творів І.Франка з наміром відкрити нові мож-

ливості залучення його думки більш повно в сучас-

ний культурний діалог. 

Чисельні дослідження Біблії, біблійних архетипів, 

образів, мотивів, символів у творчості І. Франка  
(Л. Боднар, В. Сулима, А. Антофійчук, Б. Бунчук, Я. 

Мельник, З. Лановик, П. Іванишин, В. Дуркалевич та 

ін.) засвідчили про багатоплановість використання та 

переосмислення Біблії І.Франком. Можна полемізу-

вати щодо особистої релігійності І.Франка, але висо-

ку оцінку християнської Біблії засвідчує сам пись-

менник: «Ті книги, які ми привикли називати Біблією 

<…> здобули собі від мало не двох тисяч літ величе-

зне значення, особливо відтоді, відколи покладені 

основою християнства і разом з його запануванням у 

Римській імперії зробилися миродайними не лише 

для пануючої церкви, але також для загалу народів і 

суспільностей у трьох частях світу, вникнули своїм 

духом і світоглядом глибоко в серця незліченних 

мільйонів людей і творять ще й досі одну з основ 

людської цивілізації»1. Читаючи слова І. Франка про 

Біблію та її роль у відродженні європейського суспі-
льства, ми повинні пам’ятати про часову та історич-

ну дистанцію, яка відділяє теперішнього читача від 
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ГЕРМЕНЕВТИКА БІБЛІЙНИХ  

ОБРАЗІВ, МОТИВІВ ТА СИМВОЛІВ 

В ЦИКЛІ «СТАРОРУСЬКІ  

ОПОВІДАННЯ» ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 

HERMENEUTICS OF BIBLICAL  

IMAGES, MOTIVES AND SYMBOLS  

IN I. FRANKO’S «OLD RUSS  

STORIES» 

Ключевые слова: Библия, 
И. Франко, рассказы, мотивы, 

символы. 

Роман Л., Роман І. Герменевтика Библейских образов, мотивов и символов в 

цикле «Старорусские рассказы» Ивана Франко.  

В статье представлены некоторые важные аргументы о герменевтических ключах к 

интерпретации библейских образов, мотивов и символов в прозе И. Франко в целом, и в 

его «Старорусских рассказах» в частности. 
Иван Франко считается всемирно известным украинским писателем, чьи знамени-

тые историографические, художественные и литературно-критические работы, а также 

его политическая и культурная деятельности конца XIX-го – начала ХХ века до сих пор 

сохраняют свое влияние на украинскую словесность. Тем не менее, современный меж-
культурный контекст требует переоценки теоретического и прагматического потенциа-

ла интеллектуального наследия И. Франко, особенно с учетом его взаимосвязей с евро-

пейскими философскими и религиозными традициями.  

Именно поэтому, в статье представлены теоретические и прагматический анализы 
литературных произведений И. Франко, которые призваны открыть новые возможности 

привлечения его мысли в контексте современного межкультурного диалога. 

Українська література  
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сучасника І.Франка, а також імовірні відмінності со-

ціокультурного та інтелектуального контексту, адже 

все це впливатиме на розуміння значення цитованих 

нами висловлювань.  

Як і кожен діяч культури, І. Франко змушений 

був зважати на ідеологію, строгу цензуру, вподобан-

ня та стереотипи свого суспільства. «Основи 

суспільності» часів І. Франка скептично ставилися до 
Біблії і церковного передання. Вони «свято вірили» в 

прагнення політичних партій і лідерів покращити 

суспільство, в науково-технічний прогрес та в 

можливість досягнення «благоденствія» за допомо-

гою однієї лише інженерії. За таких умов публічне 

відстоювання Святого Письма і християнства як 

найбільш перспективного рушія соціокультурного 

відродження Європи свідчило про наукову 

принциповість і мужність І. Франка. 

Слід також зауважити, що, віддаючи пошану ви-

соким надбанням християнства та його ролі в духов-

ному відродженні Європи, І. Франко писав: «Щодо 

християнства, то ми також не думаємо нехтувати 

його великого і доброчинного впливу на моральне 

відродження людей. Воно, без сумніву, дало старин-

ному світові, що задихався в безтямній розкоші, або 

потопав у чорній зневірі і розпуці, вищу мету життя, 
вказало йому новий світ ідей і вірувань, давало його 

душі зовсім іншу силу й іншу волю, ніж могли йому 

дати наскрізь матеріалістичні філософи епікурей- 

ської та цинічної школи і навіть ніж давали 

метафізичні спекуляції метафізиків»2. 

Хоча й літературно-критичні статті та наукові 

дослідження І. Франка свідчать про схильність авто-

ра читати Біблію з позитивістських позицій і, попри 

глибоку пошану до Нового Завіту і Біблії загалом, 

основна увага письменника зосереджується не на 

сакральних, а на філософських і на культурологічних 

аспектах Святого Письма. Для адекватного витлума-

чення функцій євангельських образів, символів і 

мотивів у прозі І. Франка важливо збагнути 

специфіку Франкового розуміння Біблії загалом і 

Нового Завіту зокрема.  

Святе Письмо І. Франко розглядав не як 
закам’янілу збірку афоризмів і не як зведений кодекс 

догматичних та моральних приписів, а як невід’ємну 

частку історії людства. «Біблію, – стверджував  

І. Франко, – можна теж вважати збіркою міфів, ле-

генд і психологічних мотивів, які в самій Біблії 

опрацьовані в такий чи інший спосіб, зате сьогодні 

можуть бути опрацьовані зовсім інакше, відповідно 

до наших поглядів на світ і людську природу»3. 

Водночас, незважаючи на ліберальне прочитання 

Біблії, І. Франко визнає вирішальне значення церкви 

для формування відповідних образів та ідей у 

світовій літературі та мистецтві. «Під імпульсом 

апостольської проповіді постає вже в перших віках 

церкви оживлена літературна діяльність, яка майже 

відразу появляється у всіх головних центрах 

тодішнього цивілізованого світу»4. 

Така висока оцінка впливу традиційної церкви на 

життя українського суспільства спонукає письменни-
ка приділяти багато уваги церковним традиціям і 

обрядам українців при розробці художніх образів. 

Той факт, що письменник розглядає Біблію як 

відображення духовних і філософських настанов 

християнської церкви IV – V ст.5, важливо взяти до 

уваги, тому що він проливає світло на один із 

секретів поетики художніх творів письменника. 

Цілісність і системність інтерпретації євангельських 

образів у творчості І. Франка досягається завдяки 

тому, що він опрацьовує всі біблійні матеріали в 

новозавітному ключі. Водночас задекларовані ним 
історизм та позаконфесійність тлумачення еволюції 

текстів Біблії звільняли його від зобов’язань догма-

тичного чи канонічного характеру. 

Проведене нами дослідження особистісних і 

світоглядних витоків звернення І. Франка до Нового 

Завіту зумовлене пошуком ключових моментів для 

систематизації і правильного витлумачення тих 

матеріалів, які знаходимо в циклі «Староруські 

оповідання». У «Передньому слові» до них І. Франко 

зазначав: «На Русі здавна були люди, що, торгуючи з 

греками, вміли грецьку мову. І от ми бачимо, що такі 

люди <…> беруться й самі перекладати дещо з 

грецького на мову не то церковну, не то руську. <…> 

Вони хапають грецькі житія святих, грецькі патери-

ки, тобто оповідання про подвиги і пригоди святих 

пустинників <…>. Згодом на взір грецьких вони сил-

куються писати й самі подібні повістки, звичайно 
якісь чуда, про які вони чували або яких були 

свідками. Такі оповідання дуже цікавили старих 

русинів. Їх радо переписувано <…>. Із монастирів 

або з княжих дворів, де вони складалися, відписи їх 

переходили до менших міст, до духовних по селах; 

духовні при церковних науках оповідали їх простому 

народові <…>. От із тих-то староруських оповідань 

хочемо подати вам невеличкий вибір, щоб ви самі 

переконалися, як виглядало те наше старе письменст-

во, що читали і чим любувалися наші предки перед 

сотками літ. Вибираємо на перший раз пару 

оповідань, перекладених із грецького, а пару таких, 

що були зложені самими русинами <…>»6. 

Як бачимо, ці оповідання не були створені безпо-

середньо І. Франком, всі вони стали результатом 

відбору та обробки давньоруських перекладів 

болгарської і візантійської літератур. У центрі кож-
ного оповідання – цінності та настанови 

представників інших народів та інших епох, тому 

особливий інтерес викликає культурологічна оцінка 

новозавітної символіки в системі символів і образів 

української культури, яка проявилася у відборі і 

характері обробки творів І. Франком. На користь цієї 

думки служать слова О. Купчинського: «Вибір падає 

на особливо цінні та маловідомі джерела, також ті, в 

яких дослідник вбачає історичну спадкоємність з 

пізнішими пам’ятками і зв’язок із сучасністю»7. 

Дослідник слушно зауважує, що в обробці І. Франка 

«пам’ятка досліджується як об’єкт літературно-

художньої творчості. З неї запозичаються сюжети і 

образна система, засвоюються естетичні принципи, 

ідейні або морально-етичні особливості відповідної 

епохи, використовуються стилістичні та мовні 

особливості <…>»8. 

Не один дослідник помічає певний лібералізм  
І. Франка при застосуванні біблійних символів і об-

разів, і ми, проаналізувавши вищезгадані твори, мо-

жемо підтвердити думку, висловлену Л. Боднар: 

Роман Л., Роман І. Герменевтика біблійних... 
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«„Негречне” поводження зі Святим Письмом, поле-

мічний пафос, парадоксальність становлять творчу 

прикмету його (Франкової – Л.Р.) індивідуальності, 

творчої натури»9. 

Водночас І. Франко, аналізуючи в «Передньому 

слові» першоджерела, які лягли в основу 

«Староруських оповідань», пише про їх авторів: «А 

що се були звичайно люди світські, купці або вояки, 
то їх цікавлять уже не самі строго церковні книжки 

<…> вони хапають грецькі <…> патерики <…>. Зго-

дом на взір грецьких вони силкуються писати й самі 

подібні повістки, звичайно якісь чуда, про які вони 

чували або яких були свідками»10. 

Саме до такого типу творів належать «Оповідання 

про лакомого опікуна», «Оповідання про половчани-

на», «Оповідання про чоловіка, що позичав Богу», 

«Оповідання про розбійника Флавіана» та 

«Оповідання про каменяра Евлогія».  

З погляду формальної присутності новозавітних 

образів та символів, ці твори не дають підстав для 

такого детального аналізу, який був проведений з 

попередніми оповіданнями збірки. Мотиви сюжетів 

згаданих творів взяті з Біблії і репрезентують 

своєрідні медитації на різні місця Нового Завіту.  

Мораль і богословський зміст «Оповідання про 
лакомого опікуна» та «Оповідання про половчанина» 

перегукується з такими місцями Нового Завіту: «Я не 

кину вас сиротами, Я прибуду до вас! 

Ще недовго, і вже світ Мене не побачить, але ви 

Мене бачити будете, бо живу Я і ви жити буде-

те!» (Iван.14:18,19). 

«Отже, признавайтесь один перед одним у своїх 

прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам уздо-

ровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведно-

го!» (Як. 5:16). 

Історія, описана в «Оповіданні про розбійника 

Флавіана», покликана дати свідчення того, як у 

найнесподіваніших ситуаціях життя справджується 

дієвість євангельських заповідей: «Любіть один од-

ного братньою любов’ю; випереджайте один одного 

пошаною!» (Рим.12:10). «Отож, як твій ворог голод-

ний, нагодуй його; як він прагне, напій його. Не будь 
переможений злом, але перемагай зло доб-

ром!» (Рим.12:20,21). 

Християнська мораль «Оповідання про чоловіка, 

що позичав Богу», до якої в результаті дивних та 

містичних подій приходить головний герой, 

підтверджує життєвість надсутнісних важливих істин 

з Нового Завіту: «Давайте і дадуть вам; мірою доб-

рою, натоптаною, струснутою й переповненою вам у 

подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою 

відміряють вам» (Лук.6:38). «Наказуй багатим за віку 

теперішнього, щоб не неслися високо, і, щоб надії не 

клали на багатство непевне, а на Бога Живого, що 

щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, 

багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб 

збирали собі скарб, як добру основу в майбутньому, 

щоб прийняти правдиве життя» (1Тим.6:17-19).  

Запозичені з древніх патериків та житій святих, 

тексти вищезгаданих оповідань є фактично розшире-
ним історичним тлумаченням різних етичних наста-

нов Нового Завіту. Основні стилістичні прийоми, які 

використовує І. Франко в цих оповіданнях, в основ-

ному засвоєні  з патериків і через парадоксальні 

ситуації навчають розпізнавати євангельські мотиви 

в поведінці людей. Але прикметну рису Франкової 

інтерпретації новозавітних матеріалів можна сформу-

лювати в одній сентенції, яку висловлює «чоловік, 

який позичав Богу»: «Має Бог тисячі способів, до 

людського серця і отворити його на добро і милосер-

дя. Одному отворить серце ударами горя і нещастя, а 
другому несподіваним і незаслуженим добро- 

дійством»11. Закцентуймо, що ця мудрість проходить 

лейтмотивом і в таких оповіданнях, як «Терен у нозі» 

та «Юра Шикманюк брів Черемош». 

Більш складною є новозавітна мотивація 

«Оповідання про каменяра Евлогія». Основний 

філософський зміст цього оповідання полягає в тому, 

що Бог різними шляхами веде людину до спасіння, 

шляхи, якими Бог промишляє про людину, 

несповідувані. Нерідко те, що нам здається добрим і 

корисним для людини, насправді виявляється згуб-

ним для неї, а те, що навколишнє середовище 

сприймає як занепад і втрату, може бути 

найоптимальнішою умовою для спасіння душі. Вод-

ночас у різних місцях оповідання знаходимо цілком 

прозорі натяки на такі євангельські істини, як: «Іще 

вам кажу: Верблюдові легше пройти через голчине 
вушко, ніж багатому в Боже Царство 

ввійти!» (Матв.19:24). «Жаден раб не може служить 

двом панам, бо або одного зненавидить, а другого 

буде любити, або буде триматись одного, а другого 

знехтує. Не можете Богові й мамоні служи-

ти!» (Лук.16:13).  

Підсумовуючи проаналізовані тексти «Старо- 

руських оповідань», можна виділити такі характерні 

настанови і цінності, які більшою чи меншою мірою 

лягли в основу моралі творів і, безперечно, навіяні 

відповідними євангельськими мотивами: 

– необхідність пам’ятати про плинність земного 

життя і смерть; 

– не будь зажерливим, використовуй багатство на 

благо людям; 

– початок всякого зла – сріблолюбство; 

– не надійся на свою силу, багатства, але бійся 
Бога, молися і пам’ятай що твоя доля у руках Божих; 

– що б ти не робив, пам’ятай, що за все даси 

відповідь перед Богом; 

– любов хай буде нелицемірна, не будь переможе-

ний злом, але перемагай зло добром; 

– блаженні милостиві, бо ті помилувані будуть; 

– Бог добрий, він щедро нагороджує, захищає 

праведника і різними шляхами тягне до спасіння 

грішника. 

Висновки. Як показав аналіз «Староруських 

оповідань», усі вони мають певний богословський 

зміст, проповідують важливі настанови христи- 

янської етики. Якщо порівняти ідеали й цінності, що 

сповідують ці твори, а також використані в них 

новозавітні мотиви, образи і символи та новозавітні 

матеріали, використані письменником в інших тек-

стах його прози, то можна помітити, що вони надзви-

чайно близькі за своєю функціональною роллю і ба-
гато в чому повторюються. Окрім інших чинників, у 

цьому випадку виявилася послідовність і цілісність 

художнього стилю І. Франка, вірність письменника 

Українська література  
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певним художнім принципам. Саме прагнення дотри-

муватися наукових засад літературної діяльності, 

продуманість і системність створених І. Франком 

художніх образів пояснює послідовність письменни-

ка в розгортанні схожих за змістом Новозавітних 

образів і мотивів.  
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Roman. L., Roman I. Hermeneutics of Biblical Images, 

Motives and Symbols in I.’s «Old Russ Stories».  The article 

presents some important arguments about the hermeneutic keys 

to interpretation of Biblical Images, Motives and Symbols in 
I.’s prose in general and in his «Old Russ Stories» in particular.  

Ivan Franko’s is regarded as world known Ukrainian writer 

whose famous historiographic, belletristic and literary critical 

works as well as his political and cultural activities by the end 
of XIXth – beginning of XXth centuries still preserve their im-

pact upon the Ukrainian literary arts. Yet the unfolding Ukrain-

ian political and sociocultural environment launched a new 

intercultural context which demands reassessment of the theo-
retical and the pragmatic potential of I.’s intellectual heritage, 

especially in consideration of its interconnections with the 

European philosophical and religious traditions. To meet the 

challenges of the present intellectual life the humanities are 
constantly stimulated for improvement of the foundational 

categories and theories, and for selection of trustworthy schol-

arship, in order to represent the past in ways that might promote 
cross-cultural conversations recognized as useful for the future 

of mankind. That is why, the article presents theoretical and 

pragmatic analysis of I. Franko’s literary works with an inten-

tion to open new opportunities of bringing his thought more 
fully into the contemporary cultural dialogue.  

It is suggested that I.’s literary critical and belletristic works 

should be reinterprited taking into consideration the constitut-

ing factors of the cross-cultural frame of the new historical 
discourse. Hence contributing to the important tasks of recon-

struction and methodological analyses of the philosophical and 

ideological grounds of Ukrainian historiography.  

Key words: Bible, Hermeneutics, I., Stories, Motifs, Sym-
bols. 
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Життєві переконання, мистецькі здобутки й полі-

тичні стратегії М. Костомарова вже багато років ці-

кавлять літературознавців. Поряд з цим вагоме місце 

у доробку письменника посідають філософсько-

релігійні погляди, які виросли на ґрунті славетного 

Кирило-Мифодіївського братства й набули свого 

особливого колориту. Досліджували та принагідно 

згадували про цю проблематику М. Костомарова: 
М. Драгоманов, В. Сулима, С. Козак, Ю. Пінчук, 

Ю. Федів, Н. Мозгова та інші. Але оскільки це пи-

тання на сьогодні ще як належить не вивчено, то ми 

намагалися розглянути релігійну складову письмен-

ника в прозі.  

За словами М. Драгоманова, наймолодший із ки-

рило-мефодіївців став визначним просвітителем і 

будитилем народного духу, національної свідомості. 

Особливу увагу варто звернути на питання християн-

ської релігії, які слід прочитувати крізь призму есте-

тичних концепцій романтизму, а саме її релігійно-

містичної гілки. О. Ніколенко її основні ознаки  вба-

чає у: «відмові від раціональних методів пізнання, 

наданні переваги інтуїції, містичному осягненню 

потаємних глибин  буття й людської душі; схильнос-

ті до раціонального, несвідомого, містики, фантасти-

ки; поєднанні літератури й релігії тощо. Романтична 
пора – час  глобальних соціально-історичних потря-

сінь – зумовила особливе сполучення біблійних сю-

жетів і дійсності»1. 

Кожен період у літературі спершу отримує філо-

софське чи то релігійне підґрунтя, базу для широти 

узагальнень та порівнянь. В епоху романтизму Біб-

лія, як і християнські книги середньовічних схолас-

тиків, панегірики, отримали пальму першості як не-

вичерпне джерело творчої інспірації літераторів різ-

них філософських напрямків і політичних орієнтацій. 

Д. Чижевський влучно зауважував: «Бог, який висо-

чить понад усяким раціональним пізнанням, але від-

кривається нам через почуття та в традиції – такий 

філософський  світогляд романтики»2. 

Місцю серед корифеїв українського романтизму 

для Костомарова передувала кропітка праця невтом-

ного дослідника, книжного історика, який до найдрі-

бніших деталей був обізнаний з історією і філософі-

єю християнського вчення. «Автобіографія» автора 

знайомить читача з дитячими роками письменника, 

де знаходимо навіть факти про те, що батько намага-

вся прищеплювати йому вольтер'янівське невір'я. 

Проте мама романтика вчасно втрутилась у процес 

виховання сина3. 

Дружина М. Костомарова Аліна Леонідівна у 
спогадах про письменника писала, що митець рете-

льно дотримувався усіх церковних канонів. „Ніщо 

не могло відвернути його від бажання піти у святко-

вий день до обідні, особливо в монастир. [...] При 

своїй завидній для інших пам'яті, він швидко вивчив 

до тонкощів церковне служіння, читав і запам'ято-

вував буквально всіх євангелістів, нарешті, непоміт-

но для самого себе, говорив напам'ять «часи» й обі-

дню, ходив до церкви натщесерце, приносив додому 

з церкви проскуру, якою ділився зі своїм слугою, й 

тільки після проскури пив чай. [...]. Таке, так би мо-

вити, священнодійство він здійснював до кінця сво-

го життя. Свої дні Микола Іванович розпочинав і 

закінчував читанням Святого Євангелія, причому 

звичайно запалював дві товсті воскові свічки в бро-

нзових високих шандалах, що стояли в його спальні 

біля стіни, на якій знаходився образ Xриста Спаси-
теля й перед ним лампадка. Цим невеликим образ-

ком у срібній ризі мати благословила його на шлюб 

зі мною... Я хотіла було пожертвувати цей образ у 

влаштоване на заповідані Миколою Івановичем ко-

шти сільське училище в селі Юрасівці, та тяжко 

було мені розставатися з іконою, перед якою так 

гаряче молився мій багатостраждальний Микола. 

Лампадку ж Миколи Івановича я віддала в малень-

ку, ветху церкву села Дідівці, де ми з ним вінчалися 

вже старими, зробивши вирізний напис, що при цій 

лампадці багато років молився Микола Іванович 

Костомаров. Лампадка ця запалюється перед місце-

вою іконою Миколи Чудотворця під час церковного 

служіння”4. 

Віднаходимо ще один знаковий факт із життя 

М. Костомарова – навесні 1874 року він протягом 

трьох тижнів перебував в селі Дідівці, маєтку Аліни 
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Вилка Лидия. Вера Христова как основа закона: религия в жизни и творчестве Нико-

лая Костомарова.  

В статье исследовано роль религии в жизни и творческой деятельности Н. Костомарова. 

Сосредоточено внимание на том, что выдающийся писатель и выдающийся ученый очень хо-

рошо знал историю и философию христианского учения, глубоко знал Закон Божий. У своих 
работах Н. Костомаров акцентировал, что каждый славянский народ должен заботится, чтоб 

«вера Христова была основанием закона его государства.  

Українська література 
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Леонтіївни. Дружина описує звичайну сцену із жит-

тя: «Коли я, прийшовши на балкон, щоби попроща-

тися з ним, помітила, що, стоячи в задумі, він мо-

литься, я сказала йому: «Ти, як і раніше, набож-

ний»... – Храм тут величний! – відповів він, вказую-

чи на небозвід, засіяний зірками», – писала А. Кос-

томарова. Відтак уже важко хворий письменник 

оголосив своє останнє прохання у винятково релі-
гійному дусі – побувати в церкві й обов'язково при-

частитися.  

Як ми вже зазначили, у світогляді молодого 

М. Костомарова чітко окреслене поєднання тих са-

мих двох елементів, що й у світогляді всіх членів 

Кирило-Мефодіївського братства: християнства та 

романтизму. І це чітко потверджує написаний ним 

«Закон Божий (Книги буття українського народу)». 

Крім того, у юнацькі роки він захоплювався роман-

тичною літературою (улюблений письменник – Гоф-

ман), цікавився містикою (Сведенборг) та пробле-

мою таємничого в людській душі – так званим под-

воєнням «Я» (наприклад, «Принцеса Брамбіла» Гоф-

мана). Слід зазначити, що автор виявляв жваву ціка-

вістьс до книги Томи Кемпійського «Наслідування 

Христа». Це говорить про його широкий кругозір 

інтелектуала й людини, яка вміє мислити масштабно 
навіть у делікатних питаннях віри. Не раз із симпаті-

єю говорив і про протестантизм, а пізніше – і католи-

цизм. Зрештою, поєднання всіх релігійних течій є 

суто рисою романтизму, яку письменник, як і віру, 

сповідував до своїх останніх днів.  

Як і „братчики”, Костомаров плекався у христи-

янських образах та мотивах, черпав звідти не лише 

доктрини соціальної рівності й справедливості, а й 

поєднував їх зі християнською релігійністю на прак-

тиці. У відозві «Брати українці!», написаній М. Кос-

томаровим, мова йшла про те, що кожен слов'янсь-

кий народ повинен дбати, щоби «віра Христова бу-

ла основою закону»5 його нації й була своєрідною 
надбудовою. Спершу це мало б стосуватись організа-

ції соціального устрою на основі християнських цін-

ностей та їх повноцінного функціонування в побуті 

народу. Це стосувалось загалом ідей мефодіївців. П. 
Куліш засвідчував, що молодь, яка входила до лав 

братства, «була глибоко просвічена «Святим Пись-

мом», належала до високої чистоти духовної, і що 

апостольство любови до ближнього доходило в ній 

до ентузіазму»6. 

З позиції вдумливого історика й педантичного 

знавця своєї справи, М. Костомаров виокремив по-

няття «етнічної» релігійності та дефініціював його 

як особливу думку, яку народ має про свою релігію, 

яка характеризує і навіть визначає ступінь розвитку 

духовності. За його теорією, український народ по-

єднує в своїй духовній  культурі моделі чисто біб-

лійної та екзистенційно-філософської віри. Де віра у 

канонічному розумінні характерніша для духовної 

культури народу глибшого історичного минулого. А 

сучасність письменника здебільшого послуговува-

лась вірою з вкрапленнями сумнівів, певних коли-

вань чи роздвоєнь. Ми гадаємо, такі погляди проди-
ктовані незначним впливом філософії позитивізму, 

які не залишили вагомих слідів у його релігійних 

переконаннях.  

Відштовхуючись від вчення М. Костомарова, у 

духовній традиції українців цілком гармонійно існу-

вали дві „віри”: перша – „віра в Бога” як теологічне 

вчення, що не припускає сумнівів чи доведень, і 

друга – „віра в те, що є Бог”, котра передбачає осу-

часнений варіант пошуку відповідей через сумніви 

та доведення. Релігійність українського народу як 

факт його духовного існування автор розкривав у 
багатьох своїх працях („Про історичне значення 

руської народної поезії”, „Дві руські народності”, 

„Думки про федеративні засади Давньої Русі”, 

„Риси народної південно-руської історії” та ін.). У 

статті „Дві руські народності”, опублікованій 1861 

року в журналі „Основа”, письменник зробив чи не 

одну із перших спроб порівняльного розгляду украї-

нської та російської ментальностей. На думку дослі-

дника, початки формування кардинальної „іншості” 

українського нороду супроти російського датується 

XII ст. До прикладу, в релігії інтерес росіян сфоку-

сований на зовнішності, форму, на так званій 

„букві” Закону Божого, поверхневих бутафорних 

канонах осяйного блиску та матеріальних приписів. 

Українець же зосереджує свою увагу на внутрішню 

релігійність, віру: „неможливо, щоб (повстав якийсь 

розкол через обряд, „букву”, тут – „міцне почуття 
всеприсутності Божої, душевна побожність, внутрі-

шня розмова з Богом, таємне розумування про Бо-

жий промисел [...], сердечний порив до духовного, 

незнаного, таємничого і радісного світу”; обряди, 

формули не цікавлять українця так, як зміст, обряди 

виконуються за приписами церкви й традиції, а спе-

куляції над ними немає”7. Навіть більше, у москови-

тів переважає загальність (Бог і цар) над особистіс-

тю, окремою персоною. Українець значно гуманні-

ший у своїй вірі й цінує окрему людину напротивагу 

масі. Росіяни ставляться вкрай нетерпимо до інших 

релігій, народів, чужих звичаїв та мов. Росіяни – 

народ „матеріальний”, українці прагнуть одухотво-

рити весь світ”8. 

Максима М. Костомарова щодо релігійного світо-

гляду українців й досі вражає своєю проникливістю 

та далекоглядністю: віра в українців глибока, закорі-
нена багатьма факторами й обставинами у долю лю-

дини й цілого народу. Це твердження говорить про 

вищу якість релігійності української культури. Уче-

ний був певний, що лише завдяки моральній зміні, 

гуманітарному поступу можна радикально змінити 

стосунки між людьми, даруючи свободу і суспільний 

прогрес. Засади християнської моралі мають бути 

обов'язковими в усіх формах суспільного й політич-

ного співжиття та у взаєминах між народами і краї-

нами. Опертя на євангеліївські постулати любові до 

ближнього були для письменника та громадського 

діяча найвищою чеснотою. „І жили християни братс-

твом, – читаємо в 32-у параграфі „Книг буття”, – усе 

в них було громадське, і були в них вибрані старши-

ни і ті старшини були всім слугами, бо Господь так 

сказав: „Хто хоче першим бути, повинен бути всім 

слугою”9. 

Історія людства, за теорією Костомарова, від са-
мого початку була позначена тавром занепаду. Ще 

від давніх часів „імператори римські і пани, і чиновні 

люди, і вся челядь їх, і філософи піднялись на хрис-

Вилка Л. Віра Христова... 
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тиянство і хотіли викоренити Христову віру, і гибли 

християни; їх і топили, і вішали, і в чверті рубали, і 

пекли, і залізними гребінками скребли, і ині тьмочис-

леннії муки їм чинили”10 .  

Однак порушена в „Законі Божому” проблематика 

значно виходить за рамки окремих історичних прик-

ладів, носить універсальний характер, в основі якого 

лежать заклики вшанувати основні засади біблійних 
приписів. Будучи глибоко віруючою людиною, автор 

постає перед нами затятим захисником української 

церкви. М. Костомаров був прибічником того, що 

релігія – це не лише зв'язок людини з Богом, а й зв'я-

зок людини з людиною, що є органічним компонен-

том учення. Віра й поведінка, релігія й життя тісно 

взаємопов'язані.  

Один із найважливіших моментів концепції М. 

Костомарова – вироблення народом у собі найвищих 

моральних чеснот, їх захист і утвердження, а також 

плекання надії, що вірність Христової релігії та воле-

любні прагнення будуть винагороджені. Христос як 

надлюдина дбає, щоби гнобленим, кривдженим і чес-

ним була вчинена справедливість. А руйнування за-

сад християнської моралі і людської справедливості 

будуть покарані. Відтак, сповідуючи такі думки, вче-

ний адресує гострі закиди польським королям і ро-
сійським царям як головним винуватцям нещасть 

українського народу. Але оптимізм історика вражає, 

коли він стверджує, що жодні заходи  гнобителів не 

зламали народу, що Україна далі живе: „Не пропала 

вона, бо вона знати не хотіла ні царя, ні пихи, а хоч і 

був цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі, і хоч з 

української крові були ті виродки, одначе не псували 

своїми губами мерзенними  української мови і самі 

себе не називали українцями, а істий українець хоч 

будь він простого, хоч панського роду, тепер пови-

нен не любити ні царя, ні пана, а повинен любити і 

пам'ятовати одного Бога Ісуса Христа, царя і пана 

над небом і землею”11. Ця позиція є апогейною точ-

кою у теорії дослідника. Саме з цього моменту його 

історіософські погляди набувають кардинального 

звучання. Основою цього є історіософія, яка зобра-

жає український народ у світлі терпіння, абсолютної 
покори та послідовного наближення до великого 

призначення – історичної місії. Це призначення, об-

раність  і спасіння як результат є Божою винагоро-

дою й актом милосердя, що засвідчують Господню 

присутність у сучасному світі, зокрема, серед обра-

ного народу12. 

Авторська адаптація близька до свого біблійного 

прототипа, де, достовірність месіанського покликан-

ня не повинна мати жодних сумнівів. Отож, у центрі 

ідеї слов'янського „федеративного” союзу провідною 

силою були, згідно із задумом М. Костомарова, укра-

їнці. Звідси –обраність народу, романтизація україн-

ської релігійності та одвічних традицій (козаччини 

як найбільш демократичної форми державності, що 

виключала поневолення людини людиною: „І не лю-

била Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі 

козацтво, єсть то істеє братство, куди кожний прис-

таючи, був братом других – чи був він преж того 
паном чи невольником, аби християнин, і були коза-

ки між собою всі рівні, і старшини вибирались на 

раді і повинні були слугувати всім по слову Христо-

вому. [...] І незабаром були б на Вкраїні усі козаки, 

усі вільні й рівні, і не мала б Україна над собою ні 

царя, ні пана, опріч Бога єдиного, і, дивлячись на 

Україну, так би зробилось і в Польщі, а там і у дру-

гих слов'янських краях”13. 

Як і в будь-якій романтизованій історії, недмінно 

має існувати певна „сила”, яка стоїть на заваді украї-

нському рородові нести свою пальму першості по 
алеї обраності й месіанства. Тому автор протиставляє 

нашому народові королів, царів і панів, які ревно 

оберігали свої привілеї, не допускаючи українцям 

чинити „закон”. Крім того, слов'яни (за винятком, 

звісно, українців) уже раніше піддалися впливам 

„старших братів” (тобто німців, французів) і завели в 

себе королів, князів, бояр і графів, відтак запропасти-

ли свій давній, добрий, патріархальний лад і віру. 

Звинувачення на адресу неслов'янських народів мало 

на меті згладити взаємні упередження слов'ян. Безпе-

речно, автор передовсім прагнув викликати прихиль-

ність і довіру до свого народу, саме слов'ян, бо украї-

нський народ, на його думку, попри важку історичну 

долю, витримав усе, зберіг вірність Богові, батьківсь-

кій релігії і традиціям, засадам християнськості.  

Слідкуючи за думкою М. Костомарова, читач 

неодмінно прийде до логічного висновку, який ви-
пливає з теорії автора: у новітньому світі саме Украї-

на уособлювала ідею християнства й свободи, їй чу-

жі були фальшиві боги вигоди і блуду, вона не вела 

загарбницьких війн, навпаки, завжди виступала реч-

ником братерської злагоди й справедливості. Історію 

месіаніст подавав не лише, як символ історії свобо-

ди, а й, як образ, що уособлює майбутній суспільний 

лад, заснований на братерстві народів та всезагальній 

солідарності. На гребені ієрархії християнсько-

суспільних цінностей перебуває месіанський етнос. 

Інколи його трактують як ідею християнізації полі-

тики і міжлюдських взаємин. Попри це, слід пам’ята-

ти, що надаючи особливе значення терпінню та жер-

товності, М. Костомаров у євангельській формі порі-

внює ці якості українського народу з терпінням і же-

ртвою Христа. Ця аналогія обґрунтована подібністю 

мученицької долі та біблійним архетипом жертви.  
Кульмінаційним моментом христологічної конце-

пції М. Костомарова є ототожнення збірного образу 

України з образом Сина Божого. Як Христос, вона 

терпіла і була замучена на хресті історії, але знов 

об'явиться в сумлінні повсякчасного „духу людянос-

ті”. Її воскресіння стане початком ери свободи в істо-

рії людства та його духовного відродження. За слова-

ми дослідника В. Сулими, у „Книгах буття українсь-

кого народу” М. Костомаров, „свідомо використову-

ючи біблійну символіку, проводить думку, що такою 

місією (місією порятунку. – Л. В.) в нові часи Бог 

обдарував український народ, що саме українському 

народові судилося реалізувати Божий план щодо 

спасіння всього людства”14. 

Ці знакові для романтичної історіософії міркуван-

ня М. Костомарова заглянули і у близьке, і в далеке 

майбутнє, бо лише прийдешнє несло надію на здійс-

нення найбільшої мрії українського романтика – на-

дії про вільну батьківщину та вільну сім'ю слов'янсь-

ких „вольних” народів, покликаних до світлого й 
божого життя народом-месією. Можемо сказати, що 
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„Книги буття українського роду” – це класичний твір 

романтичного месіанізму, в якому релігійне втаємни-

чення переплітається із зрілими політичними плана-

ми.. 

Проаналізовані нами доктрини та романтичні 

ідеї М. Костомарова про християнство, потребують 

глибшого й проникливішого дослідження. До аналі-

зу слід залучити й великий пласт поетичних, прозо-
вих і драматичних творів письменника, які у своєрі-

дній художній формі повторюють чи й розширюють 

позицію ученого стосовно різних питань, пов'язаних 

із християнством та його роллю в історико-

культурному житті України. Так у вірші „Діти сла-

ви, діти слави!”, співзвучному із „Законом Божим 

(Книгами буття українського народу)”, читаємо: 

„Тільки там, де дух Господень, // Тільки там і во-

ля! // Де любов Христова й правда, // Там і щастя й 

доля”15 . 

Драматичні твори „Сава Чалий” і „Переяслав- 

ська ніч”, повісті „Сорок лет” і „Холуй” письменни-

ка відкривають перед читачем цікаві конфлікти, які 

порушують цілий пласт релігійних проблем: віро-

відступництва, гріха й покари, християнського бра-

толюбства, всепрощенства (зокрема й стосовно во-

рога) тощо. Відштовхуючись від сказаного, можемо 
дійти висновків, що наукова й художня спадщина 

автора охоплює широкий діапазон християнської 

тематики, що, безперечно, потребує окремого фун-

даментального дослідження. 
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Vylka L. The Faith of Christ as the Foundation of Law: 

Religion in the Life and Creative Activity of Mykola 

Kostomarov. This article explores the role of religion in the 

life and creative activity of M. Kostomarov. The author focuses 

upon the fact that the distinguished writer and the prominent 
scholar exposed а detailed erudition in the questions of history 

and philosophy of Christian doctrine. The article presents facts 

and arguments which show that M. Kostomarov considered the 

law of God with deep understanding and piety. In his writings 
M. Kostomarov stressed upon the idea that each Slavic people 

should endeavor to make «the faith of Christ the basis of their 

State law». According to his position within the sphere of edu-

cation, there should be superiority of the spiritual over the ma-
terial, the only precondition which could make it possible to 

achieve this goal was that education should be conducted in the 

Orthodox-Christian spirit, which has always been the founda-

tion of moral power of the Ukrainian people.  
The article pays special attention to publications by  

M. Kostomarov giving historical evidence of religiousness of 

Ukrainian people as a phenomenon coming out of a deep spiri-

tual culture of this nation. The scientist stressed upon the fact 
that in the case of the people of Russ «It was Christianity, and 

only Christianity that gave the true and solid foundation for the 

further elaboration of civil and political life – principles with-

out which, no nation has its history». 
The scientist’s Conclusions concerning Ukrainians’ reli-

gious faith as one of the most brilliant signs of their spirituality 

have been undisputed up to our times. The article investigates 

the valuable conclusion to which the famous historian arrives: 
Ukrainian religious belief is deeply rooted in many factors and 

circumstances, and that is valuable not «only for ourselves but 

for other people». In fact, it was a statement of the highest qual-

ity of religious background of the whole national culture.  
Comparing the Ukrainian historiosophist’s thoughts with 

the Bible, we may conclude that the author of «Books of being» 

was an ardent confessor of Scripture. As a believer and a con-

victed defender of the Church M. Kostomarov was convinced 
that religion – is not only a relationship with God, but also a 

relationship of person with other persons that is an organic 

component of Orthodox doctrine of Catholicity(Sobornist). In 

accordance with orthodox doctrine M. Kostomarov consideres 
belief and behavior, religion and historicity as closely interre-

lated.  

Key words: European romanticism, philosophical trends, 

rational cognition, confessionalizm, religious trends, the Cyril-
Mefodious brotherhood. 
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У літературі приховані мотиви язичницької ар-
хаїки отримують реалізацію в найтонших і в ледь 
вловимих формах, висвітлюючи природу людини, її 
осмислення та пошуки свого призначення в світі, 
пов’язаного з постійним вирішенням вічного питання 
про сенс життя1. Твір «Вічник» вимагає специфічно-
го читання, приховані внутрішні мотиви реалізації 
задуму можливі настільки, наскільки предмет вив-
чення містить у собі потенційно можливі інтерпрета-
ції. 

Звернемося до архетипного мотиву світових вод. 
Вода у романі М. Дочинця як першооснова займає 
чільне місце. Головного героя «зі світлою душею» 
рятує від смерті саме вода: «Вона прийняла потов-
чене тіло в студену кипінь…, ріка не стратила 
мене»2. Така інтерпретація мотиву містить прихова-
ний зміст набування інших, вищих якостей. Сим-
волічне вмирання є обов’язковою умовою для набут-
тя більших можливостей, оновлення при відрод-
женні. Вхід у першостихію означає вмирання, а вихід 
- воскресіння.  

Ріка відіграє незмінно позитивну роль і в язич-
ницькому світі, і у долі героя, лише згадаймо: «чорна 
вода наче виссала з мене смертельну втому», «я ле-
жав, віддавши себе владі води, яка протікала крізь 
мене наскрізь», «вода завжди щось приносить і щось 
забирає», «ріки не раз мене спасали, я й тут мав 
надію на ріку»3. Архаїчний мотив образу ріки – це 
джерело життя, сили, мудрості, щастя, вічності. Ін-
шими словами – певних вищих властивостей, що їх 
ріка несе зі світу духів в людський світ. 

Показовим є момент, що акцентує увагу на 
функції очищення і символізує вихід із води як акт 
відродження в новій іпостасі, це момент початку бут-
тя нового єства,  на вічника покладається нова місія: 
«Я пірнув у глибінь Тиси. Все моє добро пішло за 
водою, а з ним і образок Терки, і золотий хрестик 
Ружічки, і розрив-трава від Шугая»4.  

На перевалі зеленого вікування героєві пощастило 
зустріти поважного Джеордже, великого навчителя, 
що відкрив йому таємниці трави     Господньої, 
«зелений світ карпатської цілющої трави»5. А згодом 
цей дивовижний чоловік допоміг розкрити йому 
«проникливу видющість». Тут ми також бачимо мо-
тив до повернення ранніх форм язичницьких 
вірувань. Лікувальна магія – складник первісної 
релігійності. Світ замовлянь вимагає від людини без-
умовного почуття священного, підвищеної чутли-

вості до світу і природи, вміти слухати, чути, ро-
зуміти. Вічник розуміє і вміє розшифровувати знаки 
природних сил і стихій, він перебуває всередині при-
родного, космічного, зливається з ним, і не мислить-
ся поза ним. Вічник збирає корисні рослини: етап 
стосунків стародавньої людини з природою. За часів 
глибокої давнини,  дикі рослини – це часто об’єкти 
магічної практики (народна медицина)6. «Мій учи-
тель читав траву, як глибоку книгу, і казав, що сю 
книгу не прочитати до кінця нікому», – пан Джеор-
дже займався народною медициною і знав тисячі 
видів рослин у своєму ботанічному арсеналі, – 
«кожній траві свій час і кожному хворому своя тра-
ва»7. Тоді з непоказного чоловіка він перетворювався 
у «таємничого знатника». В його рецептурі обов’яз-
ково відкладені елементи лікувальної магії та ри-
туалів. Надзвичайна залежність людини від природ-
ного середовища, потреба забезпечити своє виживан-
ня і спричинила формування лікувальної магії, як 
засобу безпосереднього впливу на явища природи – 
магічного ритуалу. 

Вічник уособлюється з людиною первозданною 
не скаліченою цивілізацією. Його мислення не 
примітивне, воно інше, як вища форма діяльності і 
творчої, і пізнавальної. Первісна модель вірувань – 
замовляння, заговори, пришіптування допомагають 
знайти ключ до розуміння язичницького світу. В екс-
тремальних обставинах прокидається давня пам'ять і 
повертається до життя. Зв'язок поколінь, спогад з 
дитинства допомагає згадати первісний язичницький 
заговір: «На морі, на окіяні, на ріці на Ордані дуб 
золотокорий, а в тому дубі три гізда: цар Гадюн, і 
цариця Олена, і царочка Веретениця. Послав цар 
Гадюн, і цариця Олена, і царочка Веретениця о всіх 
лісах, по всіх полях, по всіх шкаллях, по всіх болотах 
гаду скликати, із мене, молитвенного, народженного 
раба, зуби виймати…, Олено, збери всіх лютих змій, 
збери, позвідай, котора люта змія упустила жало, най 
вона вийме жало, рану залиже, опух погасить…»8. 
Замовляння стали засобом зцілення, це магічний ри-
туал, який володіє цілющою силою. Зустріч зі змією 
повідомляє, що він обраний і схиляє його до того, 
щоб з цього моменту вів інший спосіб життя.  Смер-
тельного жала не пошкодувала мудра гадина, щоб 
відкрити животворну науку: природа належить нам, а 
ми їй. Він відчув гармонію з первісною природою. 
Тому всі відношення з рослинним і тваринним світом 
знаходять і зміст, і глибину, і здоровий глузд. А вто-
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Кравченко Г. Архетипные мотивы в романе Мирослава Дочинца «Вечник». 
В статье исследуются архетипные мотивы с точки зрения философского осмысле-

ния человеческого бытия. На уровне архетипа роман М. Дочинца «Вечник» значительно 
шире в понимании возможностей интерпретаций его семантики. Изучаются особенно-
сти реализации скрытых мотивов языческой архаики, которые могут беспрерывно об-
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ма наприкінці дня стає наслідком радісних занять і 
звершень – «я приходив до ясного розуму, я народ-
жувався». Він зміцнював свої стосунки з правічною 
природою і отримував навзаєм: «Я вчився просити. Я 
вчився дякувати за жертву»9. 

В язичницьких замовляннях змій, безумовно, пер-
соніфікований і наділений довгим списком імен. 
Християнство зачепило зміїну тематику дуже слабко, 
і це зрозуміло. Змій у християнстві диявол, прямий 
ворог Бога10. Змій – єдиний персонаж замовлянь, яко-
го прохають не лише щось зробити, але чогось нав-
чити, він особливо важливий архаїчний персонаж, це 
мотивується реалістичною та символіко-магічною 
класифікацією.  

Елементи архаїчної свідомості знаходимо у тра-
диціях народів півночі. За М. Еліаде, містичний до-
свід доісторичних народів є поверненням до витоків, 
а цілительство одна з форм первісної свідомості, 
первісної релігії. Знахар – людина, яка за допомогою 
різних магічних прийомів і словесних формул здатна 
викликати бажаний результат. Таке знання і володін-
ня магією можуть бути професійними і напівпро-
фесійними. Замовляння та магічні ритуали мали ши-
роке значення, бо були єдиним засобом впливу на 
реальність у давнину11. На Колимі, під час заслання, 
герой познайомився із самотнім камчадалом Тику. 
Ворожбит Тику вважається і знахарем, і магом: 
зцілює і здійснює дива. Вічник згадує: «Я при-
слухався до строю заклинань знахаря, придивлявся 
до його здригань над болящими та нічого в них не 
бачив вартісного для себе. Зате поклав увагу на обку-
рювання. Тику кадив зіллям і сушеним мускусом 
кабарги, і хворий притьма засинав. Тоді знатник ви-
ходив з чума і розмовляв з його душею, що в час сну 
мандрувала поблизу…». Знахар входив в екстаз 
«душа верталася – і хворий прокидався»12. При  цьо-
му М. Еліаде наголошує, що «ми ризикуємо недооці-
нити наскільки «історія» змінила магіко-релігійну 
схему, до якої міри її духовний зміст було перетворе-
но і переоцінено»13. Таким чином завжди потрібно 
мати на увазі, що архаїчна схема може безперервно 
оновлювати свій духовний вміст. 

В язичницькій традиції відсутнє літочислення у 
нашому сучасному розумінні. Роман також не датує 
подій. Сюжет розгортається циклічно. Згідно з язич-
ницькою циклічною концепцією часу, історія це низ-
ка подібних періодів, тобто вічно повторювальних 
принципів.  

Історія – це цикл в замкнутому часі вічності. По-
вторюваність у цій замкнутості – варіативність само-
впевненості людства прогресувати, в якій, однак, 
постійно оприявлюється безпорадність раціонально-
го опановування світом через надлишок  перевироб-
ництва речей, в якому все більше і чіткіше висвічу-
ється підміна поняття «бути» поняттям «мати». Об’є-
ктивування свого буття наявністю присвоєного мате-
ріального світу в речах десакралізує існування як 
таке, підкорює його безконечному рухові конвеєра 
цивілізації, що став її головним сенсом, а звідси – 
головним сенсом існування людини як додатка до 
конвеєра, що в своєму русі як сенсі усіх смислів бут-
тя закріпив у колективній душі переконання, що тіль-
ки в ньому порятунок, правильний напрямок і зміст 
руху людства в історії. Виробництво речей демонст-
рує зміст процесу закріпачення єства людини, зміст 
фантомної солідарності (глобалізму) і загальний 
зміст трагічної за суттю залежності людства від тира-
нії надлишкового продукування тварного світу, в 

якому не залишається ні місця, ні часу для фіксації 
наявності в людині сакрального, одинично-
го,абсолютного, внутрішнього. 

Міфологенний за суттю зміст сучасності своєю 
циклічною повторюваністю не має, за Бодріярем, 
нічого спільного з хронологічним часом. Подія як акт 
фіксації хронологією неможлива, бо в своїй повторю-
ваності вона не виходить за межі звичного плину 
повсякденності. Її передбачуваність, абсолютно звич-
на прозорість нівелює необхідність хронологічної 
фіксації. Вона – не дискретна точка акцентування 
уваги в плині часу, а один із безперервно повторюва-
них моментів в замкнутому кільці часового руху. 

Такі принципи спостерігаємо й у книзі. Світ бага-
торазово створюється, руйнується і знову відроджу-
ється. Циклічна концепція вчить знати про минуле 
стільки, скільки потрібно для розуміння загальних 
принципів життя і моралі, необхідних людині в тепе-
рішньому. Історичні факти стають малозначущими в 
порівнянні з вічними міфологемами: «Знати міф – 
значить наблизитись до таємниці походження усіх 
речей»14. 

На героя чекає етап випробувань, поглиблення 
духовної віри, знань і взаємодії із сакральним світом. 

Зауважимо, що спільною ознакою обрядів ініціа-
цій є символічне вмирання людини гріховної та від-
родження, початок нового життя в сакральному прос-
торі, як це відбулося з героєм у водах Тиси. 

Після відродження (оновлення) герой повертаєть-
ся на стартову позицію і починає свій шлях як упер-
ше, «це була мить початку нового життя». Йому не-
обхідно пройти ряд кармічних перетворень, поверну-
тися до початкового чистого стану свідомості, повер-
нутися до себе, пізнати себе, знайти Бога в собі, з 
усвідомленням нового призначення на землі, з вірою 
у вічне життя: «Все, що я шукав, було в мені. Його 
лише належало відкрити, звільнити від сміття»15. 

За романом, Вічник потрапляє до Чорного лісу: 
«У сьому лісі нігда не звучала сокира, нога людська 
не топтала тут ряст»16, до лісу ніякого ходу не було, 
тобто це замкнений, чужий простір. Перебуваючи у 
такому середовищі людина відчуває себе некомфорт-
но, невизначено з неадекватним сприйманням часу 
«я не на фіглю спудився, що не знаю, який нині день, 
яке число» і простору «час од часу міряв я оком 
близький ліс»17. Непізнаний, хаотичний світ спонукає 
до процесу опанування, до порядку, тобто вроджено-
го прагнення людини відповідно до її внутрішнього 
комфорту. Нагадаємо, у світових релігіях Всесвіт 
також народився з Хаосу. 

Для сучасної людини перевтілення – поняття в 
першу чергу поетичне. Наприклад, у буддизмі, перев-
тілюється не душа, оскільки ця світова релігія відки-
дає (заперечує) існування душі, а карма – особлива 
структура свідомості, здатна перевтілюватись нескін-
ченно (вічно). 

Для нас важливо зрозуміти суть перевтілення го-
ловного героя після страждань (символічної смерті) 
як умову набування інших (вищих якостей) і власти-
востей при відродженні18.  

Початок переродження пов'язаний і з його саміт-
ництвом. Самотність, обмежений простір обмежує 
людські марнославні бажання (смішна людина в сво-
єму мізерному марнославстві); втримує від спокуси, 
допомагає самозаглибитися, звернутися до свого сер-
ця, наблизитись до Бога, здобути свободу від влади 
матеріального світу. Усамітнення героя є свідома 
жертва тимчасовому, змінному заради вічного: «Я 
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викохував тут у собі перл безсмертної душі»19 . Віч-
ник мимоволі ступив на стежку аскетичного життя і 
був благословен – «бо не зачах у терні і не забився в 
потемок». 

Головний герой твору обережно співіснує з при-
родою, з Космосом, усвідомлюючи, що порушення 
порядку та гармонії неминуче призведе до повернен-
ня Хаосу: «Мине не хтозна скільки часу і я так же 
навчуся вклонятися в подяці дереву, стеблині, птиці, 
рибі, каменю, сонцю, небові, дощеві, землі… І не 
чаючи на потвердний одвіт, дочекаюся їх навзаємно-
сти»20 . Потрапивши у просторову модель світу герой 
усвідомлює ситуацію морального вибору: залиши-
тись Людиною і сповідувати сакральне або підкори-
тись буттю історії. Він підсвідомо відчуває, що його 
душа ширша за історичні рамки, а сповідування ду-
ховних цінностей вище за біологічне існування. Ли-
ше згадаємо з яким запалом і любов’ю Вічник допо-
магав ченцям будувати келії та церкву: «А тоді треба 
нам було з чогось починати. І почав я з ясенового 
дупла. Нишком передав жменьку золотої крупи Оле-
ксі, а той виміняв її на пили, сокири, рубанки, ковані 
скоби й завіси»21. 

Час ділиться на два види: сакральний і профан-
ний. Сакральний і профанний час, будучи змінними 
періодами можуть співіснувати і одночасно. У романі 
є місця «згущення» часу, коли сакральне чітко прос-
тежується через товщу профанного. З діалогу табір-
ного вічника з тюремним начальником: 

– Маєш усе для того, щоб прибитися до начальс-
тва. І строк потік би медом.  

– Яка користь людині, якщо вона здобуде весь 
світ, а своїй душі зашкодить?22. Тобто герой усвідом-
лює, що його духовний простір важливіший за спо-
живацьке існування. 

Реальним втіленням позачасовості є вічні людські 
цінності, що тисячоліттями зберігають свою значи-
мість, розмірковуючи про вічне і духовне: «Я не 
знав, чи виживу, але те, що душа моя буде жити – се 
я знав достеменно. Про се шептала вона сама. Душа, 
що була моєю, але мені не належала»

 23. 
Вічність – духовна властивість. Душа, знаходя-

чись в матеріальній оболонці нашого світу, відчуває 
своє існування тимчасовим. Набуваючи духовних, 
альтруїстичних властивостей, людина стає здатною 
до необмеженого у часі розвитку та отримання зрос-
таючої насолоди, тому що насолода не заради себе не 
обмежена розмірами власних бажань. При цьому 
людська сутність стає такою ж вічною, як і сам Тво-
рець.  

У земному реальному часі Вічник стає провідни-
ком благих намірів, високих цілей, створює символи 
позачасовості, наприклад, маяки із хрестом: «Жоден 
мій рукотвір на морських кручах не повторювався. 
Та була в них одна спільна і на перше око малопоміт-
на ознака – хрест»24. 

Особистість, яка відроджується у новій іпостасі, 
долає найбільший страх – смерть і набуває справж-
ньої свободи: «Найбільшу цінність, яку я здобув за 
життя, се – свобода. Внутрішня свобода. Звільнення 
від страху, від забобону, марних клопотів, облудних 
пристрастей, людських обмов»25. 

Архетипний мотив вічності, що проходить через 
весь роман як його смислове осердя, заслуговує на 
особливу увагу, бо прообразом і архетипом часу слу-
гує вічність. Вічність – це здатність миттєво і цілісно 
сприймати усі часові проміжки. Тільки вічне можна 
набути і зберегти26. Без вічності – цього крихкого і 

загадкового образу, всесвітня історія і доля кожного з 
нас це даремно витрачений час, що перетворює нас 
на метушливого привида.  

Циклічна концепція часу обумовлена не тільки 
календарним круговоротом, значна увага приділяєть-
ся етапам розвитку людської особистості «Виклик-
Відхід-Повернення». 

Виклик – це фундаментальна проблема, з якою 
зіштовхується людина у своєму життєвому процесі27. 
Мотив «покинутості героя на волю долі» і як він до-
лає дану проблему, який вибір зробить? Тобто, яким 
чином людина поводить себе, коли історична ситуа-
ція ставить під загрозу подальше існування? Виклик 
частіше зовнішній, а відповідь внутрішня, стимул або 
імпульс духовного зростання особистості. Розвиток 
особистості вимірюється її рухом в бік самовизна-
чення: «Я шукач мовчань. Я ловець думок. Я сівач 
розмислів. Я даритель шматочків душі…»28. 

Механізм відходу змушує особистість на певний 
час відійти у тінь, за межі історичної драми,  внутрі-
шньо відродитись, щоб потім повернутись з новими 
силами і здібностями: «Мене називають вічником, 
знатником, відуном»29. 

Будь-який розвиток є поверненням циклічним до 
першоджерела, щоб зробити наступний крок ще 
більш віддаленим. У цьому контексті Вічник повер-
тається до витоків, до самого себе – до здобуття цілі-
сності зі світом, суспільством і самим собою, підсві-
домо відчуваючи можливе відтворення: «І коли сіємо 
в душі своїй світлі і добрі думки – вони проростають 
бажаним жнивом»30. 

До основних ідей Ф. Ніцше можна віднести ідею 
про «вічне повернення»31. Необхідність вивчення 
спадщини Ф. Ніцше зумовлена кризовими явищами 
нашого життя, пошуком шляхів їхнього розв’язання. 
Відомий німецький мислитель не залишив нам істи-
ни у вигляді остаточно сформульованого тезису про 
«вічне повернення». Однак у філософському розу-
мінні ідея про «вічне повернення» перетворюється на 
ідею про «вічне становлення» людини, яка утверджує 
себе не тільки як біологічна істота, а і як істота соціа-
льна, як особистість: «Я наближався до головного – 
до потреби служіння, до вміння вибрати своє діло, 
розпочати його і провадити до звершення»32. Людині 
належить вічно, кожного дня, повертатися до влас-
них коренів та витоків, заглядаючи вглиб себе у по-
шуках власної сутності, свого справжнього «я», пос-
тійно займаючись всебічним самоаналізом. 

За глибиною художнього узагальнення літератур-
ний образ Вічника виходить за межі конкретного 
твору та зображеної в ньому  історичної доби. Цей 
образ не залежить ні від культури, ні від епохи, ні від 
суспільного устрою, бо містить у собі невичерпні 
можливості філософського осмислення буття. Твір 
сконцентрував у собі вічні пошуки людиною своєї 
першосутності, свого онтологічного суттєвого приз-
начення. 

В умовах кризових явищ нашого часу, розхитано-
сті всіх звичайних норм та життєвих підвалин роман 
М. Дочинця «Вічник» постає джерелом знань, прони-
кненням до внутрішнього осердя, великим пробу-
джувачем для людей, що зреклися самих себе, і, на-
самперед, творчого в собі начала, які виснажені роз-
витком техногенної цивілізації та швидкими транс-
формаціями в сучасному інформаційному суспільст-
ві. 

 
 

Українська література  



АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                    86 

 

References: 
_____________ 
1. Chervinska O.V., Zvarych I.M., Sazhyna A.V. Psykholo-
hichni aspekty aktualnoi retseptsii tekstu: Naukovyi 
posibnyk. – Chernivtsi : Knyhy--ХХІ, 2009. – S. 102. 
2. Vichnyk / Myroslav Dochynets. – Mukachevo : Karpatska 
vezha, 2013. – S. 10. 
3. Ibid. – S. 21, 45, 90, 217. 
4. Ibid. – S. 115. 
5. Ibid. – S. 119. 
6. Ukrainski zamovliannia / Uporiad. M. N. Moskalenko; 
Avt. peredm. M. O. Novykova. – K. : Dnipro, 1993. – S. 
232. 
7. Vichnyk / Myroslav Dochynets. – Mukachevo : Karpatska 
vezha, 2013. – S. 136. 
8. Ibid. – S. 64. 
9. Ibid. – S. 66. 
10. Ukrainski zamovliannia / Uporiad. M. N. Moskalenko; 
Avt. peredm. M. O. Novykova. – K. : Dnipro, 1993. – S. 
217. 
11. Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva. 
– Chernivtsi : Zoloti lytavry, 2001. – S. 218 
12. Vichnyk / Myroslav Dochynets. – Mukachevo : 
Karpatska vezha, 2013. – S. 220. 
13. Eliade M. Shamanism: archaic techniques of ecstasy. – 
K.: "Sofia", 2000. – P. 202 
14 Eliade M. Aspects of myth [Re.resource] / M. Eliade. – 
Mode of access: http://knigosite.ru/read/27826-aspekty-
mifa-eliade-mircha.html 15. Vichnyk / Myroslav Do-
chynets. – Mukachevo : Karpatska vezha, 2013. – S. 272. 
16. Ibid. – S. 25. 
17. Ibid. – S. 45, 88. 
18. Chervinska O.V., Zvarych I.M., Sazhyna A.V. Psykholo-
hichni aspekty aktualnoi retseptsii tekstu: Naukovyi 
posibnyk. – Chernivtsi : Knyhy-XXI, 2009. – S. 152. 
19. Vichnyk / Myroslav Dochynets. – Mukachevo: Karpatska 
vezha, 2013. – S. 198. 
20. Ibid. – S. 28. 
21. Ibid. – S. 193. 
22. Ibid. – S. 223. 
23. Ibid. – S. 228. 
24. Ibid. – S. 241. 
25. Ibid. – S. 272. 
26. Borkhes Kh.L. Tsyklycheskoe vremia Tekst. / 
Kh.L.Borkhes // Soch. v 3-kh t. Per. s ysp. – M. : Poliarys, 
1994. T. l. – S. 57. 
27.Toinby A.Dzh. Postyzhenye ystoryy. – M. : Prohress, 
1991. – S. 125. 
28. Vichnyk / Myroslav Dochynets. – Mukachevo : 
Karpatska vezha, 2013. – S. 185. 
29. Ibid. – S. 274. 
30. Ibid. – S. 272. 
31. Nytsshe F. Sochynenyia: V 2-kh tt. – M., 1990. – T. 1. 
32. Vichnyk / Myroslav Dochynets. – Mukachevo : 
Karpatska vezha, 2013. – S. 117. 
 

Kravchenko Ganna. Archetypal Motives in the Miro-
slav Dochynts’ Novel "Vichnyk". In literature ulter ior  mo-
tives are often inclined to archaic pagan implementation in 
subtle and subtle forms, highlighting the nature of man, his 
understanding and his search for purpose in the world, associat-
ed with the permanent solution to the eternal questions about 
the meaning of life. The product "Vichnyk" requires specific 
reading hidden internal implementation plan possible motives 
as far as the subject of study includes the potential for interpre-
tation. For example, archaic motif image of the river – a source 
of life, strength, wisdom, happiness and eternity. In other words 
– some top properties that their river is the world of the spirits 
in the human world. Indicative moment that focuses on clean-
ing features and stands out from the water as an act of rebirth in 
a new incarnation. 

The extreme dependence of man on the environment caused 

formation healing magic as a means of direct influence on natu-
ral phenomena. A primitive model of beliefs – charms, become 
a means of healing the protagonist. Therefore, all relations with 
the flora and fauna and find meaning and depth, and common 
sense. Spells and magic rituals were widely mentioned, because 
they were the only way to influence reality in antiquity. In this 
context the author takes special interest to the pre-Christian 
meaning of the archetype of ‘Serpent’ and reckons upon the 
semantic perspectives which could be revealed through it. Thus 
it should be kept in mind that the archaic scheme may perpetu-
ally renew its content in other archetypes. 

In this respect an important archetypal motif of ‘eternity’ 
that runs through the entire novel as its core meaning, deserves 
special attention. M. Dochynets’s ‘Eternity’ – is a spiritual 
property based on love of neighbor and generous returns, for 
durability on the ground – is an ability for a long time to be 
human. The article also examines cyclical concept of time, 
much attention is paid to the individual stages of «Call-Back-
Check». 

«Vichnyk» – a literary image that the depth of artistic gen-
eralization beyond the specific work and shown it historical era, 
because contains inexhaustible possibilities philosophical un-
derstanding of life. 

In conditions of the crises of our time the M. Dochynets’s 
novel «Vichnyk» suggests a source of knowledge and a pene-
tration to the inner core of the everyday and larger scale histori-
cal events, calling for the spiritual powers for the people who 
have been exhausted by the shotcomings of development of our 
industrial society and rapid transformations in the modern in-
formation society. 

Key words: archetype, eternity, initiation, magic, r itual 
incantation, interpretation, archaic pagan, cyclical time. 
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Український гумор особливий, він межує з жан-

рами трагедії. Яскравим прикладом трагікомедії є 

життя та творчість найвидатнішого, найбільш знано-

го та шанованого в народі українського гумориста 

ΧΧ століття Остапа Вишні. Він був частиною народ-

ної душі, плекався нею та адресував усі свої твори 

народу як її невід’ємної константи. Справедливо бу-

де сказати: творчість гумориста надихалась і окрилю-
валась великим поняттям "народ”, про що він зали-

шив свідчення у своїх записах: "Який би я був щас-

ливий, - занотував письменник 15 травня 1949 р. в 

щоденнику, - якби своїми творами зміг викликати 

усмішку, хорошу, теплу усмішку у народу! Ви уявля-

єте собі: народ радісно усміхнувся! Але як це труд-

но!”1. Остап Вишня був вірним високому покликан-

ню письменника, правді життя, любив і поважав лю-

дину. Це засвідчила його творчість, життєвий подвиг 

громадянина, якась гранична відкритість і зацікавле-

ність гуманістичними проблемами. Його сміло мож-

на назвати адвокатом народу, правозахисником без 

диплома.  

Дитинство видатного українського письменника

-гумориста Остапа Вишні припало на добу царизму, 

проте найбільших бід йому довелось скуштувати вже 

від радянської влади. Вимальовується в уяві такий 
собі веселий чоловік, душа компанії, що за словом в 

кишеню не полізе, сатиро-лірик, який обожнював по-

лювання та відпочинок на природі, був чуйним і від-

критим до людей. Хоч насправді доля одного з най-

визначніших і найвідоміших українських гумористів 

дуже трагічна. Є особисті трагедії, а є трагедії, які 

творять режими, що руйнують цілі покоління, куль-

турні епохи й народи. Його особиста трагедія спри-

чинилася з трагедії цілого українського народу, що 

"встряг у московське болото”. 

Остапові Вишні "пощастило” родитись на зламі 

двох епох й отримати добрячого "прочухана” долі. 

Мимоволі напрошуються асоціації з назвою повісті 

Генріха Бьоля "Очима клоуна” - він смішив всіх, ви-

давався сильним та дуже дотепним, а за тим усім 

крилася тонка душа і зболена трагічна доля. Та про 

це мова йтиме пізніше. Спершу розглянемо дитинст-

во та юнацькі роки письменника. Почнімо з екзистен-

ційного зачину-ствердження автора в його ж біогра-

фії: "У мене нема жодного сумнiву в тому, що я наро-

дився, хоч i пiд час мого появлення на свiт бiлий i 
потiм - рокiв, мабуть, iз десять пiдряд - мати казали, 

що мене витягли з колодязя, коли напували корову 

Оришку”2. Тому і дослідник, і читач відразу розуміє, 

що матиме справу з "інтелектуальним” гумором. 

Отож, Павло Губенко народився 13 листопада 

1889 року на хуторі Чечва, що біля містечка Грунь 

Зіньківського повіту (нині село Грунь Охтирського 

району Сумської області) у маєтку поміщиків фон 

Рот. Незважаючи на те, що у різних нарисах про дату 

народження письменника говориться і про 11-те, 12-

те, 14-те листопада, та в автобіографії письменника 

чітко сказано про 1 листопада за старим стилем, тоб-

то 13 листопада – за новим. "Хоч народився хлопчик 

у поміщицькому маєтку, але не належав він ні до 

дворянського, ні до поміщицького роду, і вперше йо-

го голос пролунав не у розкішних хоромах, а в селян-

ській білій хаті”3.  
Майбутній письменник був одним із 17 дітей 

бідної родини колишнього солдата царської армії 

Михайла Кіндратовича Губенка, який після звільнен-

ня з армійських лав працював службовцем у панській 

управі фон Ротів. Батько майбутнього письменника 

довго ніс службу-муштру. У пошуках роботи опини-

вся аж на хутірці з химерною назвою Чечва. Найняв-

ся служити в маєток поміщиці-німкені фон Рот. Чи-

таємо у спогадах: "Зустрів таку ж, як і сам, роботящу 

та дотепну на слово, дівчину - невдовзі Параска Оле-

ксандрівна Балаш стала Михайловою дружиною. 

Обоє були письменними, любили жарт, щиро коха-

лись у піснях. "А взагалі батьки були нічого собі лю-
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Слухенская Руслана. Мальчик с голубем на плече: 

детство и юность Остапа Вишни. 

Украинский юмор особый, он граничит с жанрами 

трагедии. Ярким примером трагикомедии есть жизнь и тво-

рчество выдающегося, наиболее известного и уважаемого в 
народе украинского юмориста ΧΧ века Остапа Вишни. Ак-

туальность статьи выражается тем, что постколониальное 

литературоведение и история литературы переживают вол-

ну просмотров советского периода. Это открывает новый 
своеобразный дискурс литературы и писателей как ее соз-

дателей, где поступки и тексты следует „считывать” между 

строк и действий.  

Українська література  
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ди. Підходящі. За двадцять чотири роки спільного 

їхнього життя послав їм Господь усього тільки сімна-

дцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердно-

му”. Про родовід Павла Губенка знаємо порівняно 

мало. У автобіографії 20-х років згадує: "Батьки мої 

були, як узагалi батьки. Батькiв батько був у Лебе-

динi шевцем. Материн батько був у Грунi 

хлiборобом. Глибшої генеалогiї не довелося менi 
прослiдити. Батько взагалi не дуже любив про ро-

дичiв розказувати, а коли, було, спитаєш у баби 

(батькової матерi) про дiда чи там про прадiда, вона 

завжди казала: 

- Отаке стерво було, як i ти оце! Покою вiд їх не 

було. Про материну рiдню так само знаю небагато.  

Тiльки те й пам'ятаю, що частенько, було, бать-

ко казав матерi: 

- Не вдалася ти, голубонько, у свою матiр. Царс-

тво небесне покiйницi: i любила випити, i вмiла ви-

пити”4. 

Як відомо, людина без спогадів – людина без 

минулого. Саме від того, яким є незабутній світ ди-

тинства, залежить наше сприйняття тих чи інших 

явищ, людей, предметів. Письменником, якщо вірити 

оповідачеві автобіографічних творів, він став тому, 

що кваліфікації особливої не мав, бухгалтерії не знав, 
то й зробився Остапом Вишнею і почав писати. Фак-

ти біографії письменника щедро пересипані усмішка-

ми та гумором. На формування його особистості, на-

приклад, впливали такі інтелектуальні заняття, як-от: 

копання ямочок біля картоплі, толочення ногами 

панської клумби, лазання на бантину драти горобців 

або на вербу ганяти галченят. Отже, проходило шев-

ченківсько-довженківське "золоте дитинство між 

природою і людьми”. Аналізуючи свій розвиток та 

зростання, Остап Вишня "геніально” жартує у вже 

згадуваній автобіографії й каже: "Умови для мого ро-

звитку були пiдходящi. З одного боку - колиска з вер-

вечками, з другого боку - материнi груди. Трiшки 

поссеш, трiшки поспиш - i ростеш собi помаленьку”5.  

Уже в ранні роки Павло Губенко відзначався ве-

селістю й великою тягою до читання. Рідна сестра 

письменника, заслужена вчителька Катерина Михай-
лівна Доценко, пригадувала: "Нас усіх дивувало, що 

Павлуша так рано навчився читати, а ще більше вра-

жало те, що він не розлучався з книгою. З книгою йо-

го можна було побачити на ганку, на піддашках, з 

книжкою під пахвою я часто бачила його серед хлоп-

чаків-товаришів, з якими він і в ліс ходив, і на річку, і 

в поле”6. 

Найбільше любив читати письменник твори Ми-

коли Гоголя ("Так от з дитинства і до старості з Гого-

лем” - писав у останні роки свого життя)7. Федір Ма-

ківчук з цього приводу пише: "Можу засвідчити, що 

то було сказано не для красного слівця (Вишня ніко-

ли не вмів "рисуватися”), що це була сама правда, Го-

голь жив у душі й серці Вишні. Вишня знав твори Го-

голя, мабуть, краще, ніж свої власні. Певне, якби не 

Микола Васильович, – признавався Остап Вишня, – 

то лікарював би я, очевидячки, всеньке своє життя, 

це він потяг мене в літературу”8. 
З тонкістю Остап Вишня "іронізує” над стерео-

типами в історії літератури та особливостями сприй-

няття персоналій письменників. Свідомий того, що 

жанр автобіографії видатної людини "вимагає” дета-

лей формування особистості митця змалечку, гумо-

рист жартує, ніби натякаючи, що ріс він абсолютно 

нормальним, енергійним життям жвавої сільської ди-

тини: "Письменник не так живе й не так росте, як 

проста собi людина. Що проста людина? Живе собi, 

поживе собi, помре собi. А письменник - нi. Про пи-

сьменника подай, обов'язково подай, що впливало на 
його свiтогляд, що його оточувало, що ор-

ганiзовувало його ще тодi, коли вiн лежав у матерi на 

руках i плямкав губами, зовсiм не думаючи про те, 

що колись доведеться писати свою автобiографiю. А 

от тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти 

на письменника вийшов, яка тебе лиха година в 

лiтературу потягла, коли ти почав замислюватися над 

тим, "куди дiрка дiвається, як бублик їдять” ”9. 

Особливу любов і пієтет гуморист плекав до 

природи, у лоні якої пройшло все його дитинство й 

частина юності. Він був істинною дитиною полів, лі-

сів та всієї живності, що заселяє їх, проводив багато 

часу, граючись надворі, на галявинах та лазячи по 

деревах. Знову звернемось до спогадів сестри: "Дуже 

любив Павлуша природу і все живе в ній. Любив по-

ле, ліс. Особливо любив голубів, і вони його любили. 

Сидить, бувало, на ганку і читає, а на плечі у нього 
сидить його любимий голуб. З голубом на плечі мож-

на його було побачити з хлопцями на прогулянках. 

Досить було Павлуші свиснути – голуб летів до ньо-

го і сідав на плече. Мама наша часто говорила: 

"Виросте з Павла добра, хороша людина, бо його 

птиця любить” ”10. 

Міркуючи над питаннями мистецького 

"фундаменту”, Остап Вишня продовжує іронізувати 

й вимальовувати картину сільського життя "веселої” 

української родини, що тягне свій поведінковий 

"родовід” від "Кайдашевої сім’ї” Нечуя-Левицького 

до "Зачарованої Десни” Олесандра Довженка. І в уяві 

вимальовується дорослий чоловік, якому потрібно 

написати автобіографію, і він поступово занурюєть-

ся, ретроспектує у глибокі спогади важкого, але тако-

го милого дитинства. На його обличчі мимоволі про-

ступає тепла посмішка від подібних картин з минуло-
го. Так, читаємо зокрема таке: "Головну роль у фор-

мацiї майбутнього письменника вiдiграє взагалi при-

рода - картопля, коноплi, бур'яни. Коли є в хлопчика 

чи в дiвчинки нахил до замислювання, а навкруги ро-

сте картопля чи бур'ян, чи коноплi - амба! То вже так 

i знайте, що на письменника воно пiде. I це цiлком 

зрозумiло. Коли дитина замислиться й сяде на голо-

му мiсцi, хiба їй дадуть, як слiд подумати? Зразу ж 

мати пужне: 

- А де ж ти - ото сiв, сукин ти, сину? 

I натхнення з переляку розвiялось. Тут i стає в 

пригодi картопля. Так було й зо мною. За хатою не-

далеко - картопля, на пiдметi - коноплi. Сядеш собi: 

вiтер вiє, сонце грiє, картоплиння навiває думки. I все 

думаєш, думаєш, думаєш... Аж поки мати не крикне: 

 - Пiди, подивися, Мелашко, чи не заснув там 

часом Павло? Та обережненько, не налякай, щоб со-

рочки не закаляв. Хiба на них наперешся?!”11. 
В автобіографії, що була написана у 20-х роках 

читаємо: "Оддали мене у школу рано. Не було, ма-

буть, мені і шести літ. Скінчив школу, прийшов до-
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дому, а батько і каже: "Мало ти ще вчився. Треба ще 

куди оддавати. Повезу ще у Зіньків, повчись іще там, 

побачимо, що з тебе вийде”. Повіз батько мене в Зі-

ньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було 

шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте по-

віз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну шко-

лу. Зіньківську школу я закінчив року 1903 зі свідоц-

твом, що маю право бути поштово-телеграфним чи-
новником – дуже якогось високого (чотирнадцятого, 

чи що) розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли 

мені "тринадцятий минало”. Поїхав додому. "Рано 

ти, - каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе. Коли 

ти ще малий. Доведеться ще вчить, а в мене без тебе 

вже дванадцятеро”. Та й повезла мене мати аж у Ки-

їв, у військово-фельдшерську школу, бо батько, як 

колишній солдат, мав право у ту школу дітей оддава-

ти на "казьонний кошт”12. 

Як бачимо, найбільше фактів та епізодів із жит-

тя письменника цього періоду ми можемо взяти з ав-

тобіографії. "Моя автобіографія” Остапа Вишні – 

твір багатогранний. З одного боку подається ордина-

рна біографічна інформація, наче відповідь на запи-

тання анкети: дата народження, навчання, входження 

в літературу. А з іншого – розкривається образ лірич-

ного героя – простака, який дотепно, з народним ко-
лоритом, розповідає про себе. Перед читачем постає 

дотепний, сповнений здорового глузду й самоіронії 

письменник – людина, яка готова перша посміятися 

із себе. Саме гумор, "живий” сміх можна вважати 

ознакою внутрішньої свободи людини. Безумовно, 

Остап Вишня володів цим даром, бо в душі у нього 

завжди жив питомо народний сміх, який допоміг йо-

му стати справжнім українським письменником.  

Закінчивши у 1903 році Зіньківське повітове 

двокласне училище, він вступає на "казенне” навчан-

ня до Київської військово-фельдшерської школи як 

дитина колишнього солдата царської армії. Павло хо-

тів вступити до Глухівської вчительської семінарії, 

але для цього потрібні були кошти. Тому мати відвез-

ла хлопчика до Києва, де у військово-фельдшерській 

школі вже навчався старший брат Василь (згодом – 

відомий український сатирик Василь Чечвянський). 
По закінченню навчання у 1907 році військовий фе-

льдшер Павло Губенко потрапив до армії, а згодом 

працював у хірургічному відділенні лікарні Південно

-Західних залізниць. Звідти Павло писав додому такі 

листи, що з них уся родина сміялася. Своїм сміхом 

він завжди підбадьорював і хворих, і медперсонал, 

оскільки після навчання працював до 1917-го у Київ-

ській залізничній лікарні.  

Зрозумівши, що може смішно не тільки розпові-

дати, а ще й написати, Вишня склав іспити на атестат 

зрілості та вступив до Київського університету. Та 

незабаром почалися криваві визвольні змагання за 

незалежність України, і навчатися вже стало немож-

ливо. Згодом Остап Вишня написав так: "Як ударила 

революція – завертівся. Будував Україну. Де говорять 

– там і я. Державний муж, одне слово”13. 

Для формування і становлення письменницько-

го таланту Остапа Вишні велике значення мали певні 
біографічні чинники. Дитинство гумориста, як уже 

згадувалося, пройшло на Полтавщині, де особливо 

відчувались любов і шана до славетних земляків-

класиків І.П. Котляревського й М.В. Гоголя; змалеч-

ку пізнавав Павло Губенко всі премудрості селянсь-

кого буття, на власні очі бачив яскраві типи людей з 

українського колоритного села, захоплювався їхньою 

соковитою мовою, в якій озивалася дотепність народ-

ного гумору. 

Остап Вишня – письменник, який у 20-х pp. зао-

хотив мільйонні маси до читання української літера-
тури. Він був "королем українського тиражу”. За 

життя гумориста побачило світ понад 100 збірок його 

творів, деякі неодноразово перевидавалися. У вели-

кому творчому доробку письменника представлені 

різноманітні жанри малої прози (усмішка, гумореска, 

фейлетон, памфлет, автобіографічне оповідання), але 

скрізь присутній іронічно - усміхнений автор у ролі 

мудрого, дотепного оповідача.  

Стаття зібрала в собі найважливіші факти та 

спогади про життя Остапа Вишні. Ми діахронічно 

розглянули всі життєві події автора, його творче зро-

стання й професійну діяльність. Остап Вишня був 

активним газетярем, працював над розроблянням ши-

рокого радянського медіуму за інтересами. і його 

творчість була частиною цього медіуму – почасти 

викривального, почасти завуальованого, з гострим 

народним гумором та неперевершеною яскравою на 
метафори, свіжі порівняння, мовою. Він знав, як го-

ворить народ, він вмів говорити його голосом, про-

мовляти необхідні й бажані слова для простого люду. 

Саме це, під хвилю українізації в 20-х роках, винесло 

автора на гребінь слави, але саме це вміння й знання 

не сподобалось радянській владі й письменникові до-

велось відбувати смертоносну "дясятирічку”. Зреш-

тою, саме це і робить його творчість невмирущою, 

актуальною, завжди "в темі”, а його особу цікавою 

для дослідження й нового прочитання.  
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Sluhenska Ruslana. The boy with the dove on his 

shoulder: childhood and youth of OstapVyshnya. Ukrainian 
humor is a particular genre, it resembles tragedy. A striking 

example of the tragicomedy is life and work of OstapVyshnya 

– the most outstanding, and the most famous Ukrainian humor-

ist of the ΧΧ century respected by the people.  
The importance of the article is reflected in the hit wave 

of revision and reinterpretation of the post-colonial Soviet liter-

ary criticism, literary history, and the literature. This opens a 

new kind of discourse of literature full of suggestions and wr-
iters as its creators, where the works and texts should be „read” 

between lines and actions, where the surviving artists attempted 

to squeeze through the „heavy artillery shelling” of the Soviet 

system. They were writing a lot, they were writing on various 
subjects, they were creating the myth of the system. That is the 

myth that modern scholars should decode, the „myth as a sc-

hool of the survival”.  

The objective of the research is to rethink the writer as a 
person, in a linear viewing of his biography, not separating the 

„communist” from the „Ukrainian” period, as despite the 

„complete rehabilitation” and attempt to „curry favor” in the 

late 40s - early 50s, Vyshnya „jailed” on in full measure in ex-
ile. Childhood of the famous Ukrainian writer-humorist Ostap-

Vyshnya occurred in the the tsarist days, but he was the subject 

to the biggest troubles from the Soviet authorities. There are 

personal tragedies, but there are tragedies that create regimes 
destroying entire generations, cultural epochs and nations. His 

personal tragedy was stipulated by the tragedy of the Ukrainian 

nation that turned into „the Moscow swamp”.  

OstapVyshnya was true to a high calling of the writer, the 
truth of life, he had love and respect for mankind. It was refle-

cted in his work, fulfilled civic duties, some marginal transpa-

rency and interest in humanistic problems. He can easily be 

called the advocate for a people, the human rights devoted wi-
thout a degree. He was part of the folk spirit, was empowered 

by it and devoted all his works to the people as his inseparable 

constant. It's fair to say that creativity of OstapVyshnya was 

inspired by the great concept of „nation”, as he left the evidenc-
e about this in his diaries. 

Key words: OstapVyshnya, humor, Soviet system, 

biography, childhood, youth. 
 

Sluhenska Ruslana – Candidate of pedagogical sciences, 

lecturer of the Department of internal medicine, physical re-

habilitation and sports medicine Higher Educational Establish-
ment of Ukraine „Bukovinian State Medical University”. 

Scientific interests of the author are the following: pedagogy of 

higher education, philology. The scientist is the author of over 

20 scientific articles. 
Слухенська Руслана – кандидат педагогічних наук, ви-

кладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабіліта-

ції та спортивної медицини Вищого державного навчаль-

ного закладу України „Буковинський державний медичний 
університет”. Коло наукових інтересів: педагогіка вищої 

школи, філологія. Автор більше 20 наукових статей.  

 

Received: 05-11- 2016 

Advance Acces Publischer: December 2016 

_______________________ 

© R. Sluhenska, 2016 

 

Слухенська Р. Хлопчик із голубом... 



АПСНІМ. – 2016. – № 4(12)                                      91 

 

Роман Л. Первомайського «Дикий мед» (1963р.) 

тематично належить до творів «другої хвилі воєнної 

прози» і, відповідно, присвячений подіям Другої сві-

тової війни. Автор також наголошує на таких склад-

них історичних подіях, як репресії 1937 року та піс-

лявоєнний період, що немов облямовують основні 

тенденції означеної доби і фокусують увагу на прові-

дній кризовій ситуації твору – війні. Кожна людина, 
на думку філософа-культуролога М. Бердяєва, за сво-

єю внутрішньою природою є «якимось великим сві-

том – мікрокосмом, у якому віддзеркалюється й міс-

титься весь реальний світ і всі історичні епохи…»1. У 

творі тісно переплетено низку окремих історичних 

ліній, у кожній з яких розкриваються персонажі як 

характери, котрі акумулюють у собі дух епохи. Вони 

проходять через життєві випробування у важкі пере-

хідні періоди країни – протистояння індивіда сталіні-

зму та війні. Цей конфлікт є визначальним у худож-

ньому світі роману «Дикий мед», оскільки стає тим 

випробуванням, через яке розкривається справжня 

сутність персонажів. Життєві колізії, в яких виника-

ють драми персонажів, просвітлюють проблеми дійс-

ності, суспільного розвитку. В. Агеєва слушно від-

значила, що у творах письменника «духовний досвід 

війни розширив звичні уявлення про те, який тягар 
страждань здатна витримати людина, розкривши не-

відомі досі поклади міцності людської душі»2. Аналіз 

межових конфліктних ситуацій має важливе значен-

ня в розкритті психологізму роману «Дикий мед».  

Тому метою нашої статті є висвітлення голов-

них ознак художнього світу роману Л. Первомайсь-

кого крізь призму концепції героя. 

На думку літературознавців В. Агеєвої3, Л. Кані-

болоцької4, І. Лівицької5, Л. Новиченка6, О. Шпильо-

вої7  та ін. цей прозовий твір цікавий насамперед гли-

бинним проникненням у внутрішній світ людини, що 

і визначає актуальність нашої роботи Розповідаючи 

про долі героїв, відтворюючи їхню поведінку в різно-

манітних ситуаціях, показуючи духовне становлення 

особистості (або розкриваючи її духовну сутність, 

або демонструючи духовний розвиток), спричинене 

суворими випробуваннями воєнного лихоліття,  
Л. Первомайський намагався ставити корінні питан-

ня людського буття8. Адже буття-на-межі передбачає 

гостре самоусвідомлення й самоосмислення9.  

У романі відтворюється динаміка змін у свідо-

мості людини, яка перебуває під впливом зовнішньо-

го світу, від довоєнної репресивної боротьби влади з 

егоцентризмом, воєнного періоду душевної бороть-

би, роздвоєності з домінуванням загального над осо-

бистим, і до післявоєнного «поєднання» особистих 

інтересів із суспільно-політичними з перевагою інди-

відуального. 

Однією з головних проблем роману 

Л.Первомайського є протистояння вимог часу, соціу-

му та інтересів особистості. Зображення конфлікту 

між правом на особисте щастя і суспільною відпові-

дальністю, на нашу думку, тісно пов'язане з мотивом 

свободи й несвободи серця, протистояння серця, ві-
льної волі людини й тверезого розрахунку. Утворі 

присутній мотив серця як осердя багатоманітних ду-

шевних хвилювань і пристрастей людини. Учинки, 

дії людини, які йдуть від серця, – це рухи вільної волі 

особистості. Вони випливають із підсвідомих потягів 

і почувань серця, а не визначаються думкою про обо-

в’язок і зобов’язання.  

Покохавши полковника Лажечникова, головна 

героїня роману Варвара відчула, що «серце рвонуло-
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ся йому назустріч, але якщо давати волю серцю – 

далеко можна зайти»10. Вона постійно задає собі пи-

тання: «Як може існувати моє щастя поруч із нещас-

тям інших людей, як воно може жити в мені, коли не 

тільки сльози, а й кров заливає землю, і немає куточ-

ка на ній, де не пролилась би та кров?»11. У творі 

присутня думка автора про вічність почуттів і часову 

тривалість соціальних катаклізмів; про те, що під час 
війни людина має право на кохання.  

Демонструючи страждання жінки, Л. Первомай-

ський показує, щопричиною цього є почуття мораль-

ного обов’язку. Варвара Княжич не могла визначити, 

що для неї важливіше – почуття кохання чи моральні 

веління перед Батьківщиною, хоча й називає 

«головним» виконання воєнного обов’язку. Героїня 

виконує завдання, фотографує ворожий танк, ризикує 

своїм життям, однак не забуває Лажечникова й вирі-

шує знову з ним зустрітися. Конфліктні ситуації в 

житті персонажів роману «Дикий мед» виявляють, 

що почуття все ж можуть бути приборкані хоча б 

ціною внутрішньої боротьби і страждання.  

Для внутрішнього світу багатьох персонажів 

твору Л.Первомайського характерне поєднання про-

тилежностей. Воно полягає, з одного боку, упротис-

тавленні, а з іншого виявляє принципову подвійність, 
що свідчить або про безсилля духа, коли свідомість з 

її обов’язками, правилами перемагає підсвідомі при-

родні бажання, емоції, почуття людини, або про його 

силу. Наприклад, Варвара думала, що, відмовляю-

чись від кохання, «від свого скарбу, стає біднішою, 

насправді ж вона ставала багатшою, через те ті гіркі 

сльози приносили їй полегшення»15. Подвоєність чи 

роздвоєність – це і є, на нашу думку, персоніфікація 

антитетичних сторін людської свідомості. Душу лю-

дини роздирають на частини суперечності, що оприя-

влюються у глибинних онтологічних опозиціях 

(моральний – аморальний, святий – грішний, вірний 

– відступник, зрадник). 

Інші персонажі твору, генерал Савичев та його 

дружина Катерина Ксаверівна, також переживають 

важкий момент самовизначення, вибору між правом 

на особисте щастя і суспільною відповідальністю. Ця 
криза, щокардинально змінить усе життя, для них 

полягає в питанні «жити чи не жити». Батьки усвідо-

млюють небезпеку і розуміють свою приреченість на 

смерть рідного сина, адже «бойовий вік льотчика-

винищувача справді недовгий»13, і страждають через 

неможливість зберегти йому життя.  

У цьому епізоді виразно відтворюється образ 

матері Катерини Ксаверівни, яка любить свого сина 

до самозабуття і втілює певну рольову межу мате-

ринської любові. Ця жінка не хотіла думати про обо-

в’язок, чи муки сумління, а хотіла тільки одного – 

зберегти життя своїй дитині. Хоча, на думку її чоло-

віка, генерала Савичева, її страх за Володю – це 

страх за себе: «роки змінили його Катю, душа її сто-

милась, вона думає тільки про власний спокій,<…

>»14. 

Психологічний складник роману втілюється 

уформі постійної внутрішньої боротьби, контрастно-
го поєднання у свідомості людини протилежних жит-

тєвих вражень, поглядів. Момент самовизначення 

утворі «Дикий мед» – це муки сумління, болісні хви-

лювання серця, який часто порівнюється із бурею, 

що вирує в душах людей. Це буря, «якої не видно на 

поверхні, буря, яка руйнує і зміцнює, вбиває і воскре-

шає серця»15, залежно від того, яке рішення прий-

муть герої твору. 

Персонажі, перебуваючи в конфліктних ситуаці-

ях, переживають моменти напруженого самовизна-

чення, передусім як особистостей, що зумовлює їхнє 
місце в соціумі. Наприклад, для Голови дивізійного 

трибуналу майора Сербіна після 1937 року події під 

час Великої Вітчизняної війни стають ніби повтор-

ним колом випробувань. Зустріч убліндажі з Варва-

рою Княжич, чоловіка якої він арештував, провокує 

його до спогадів, до переосмислення своєї громадсь-

кої позиції. Майор одночасно й страждає від причет-

ності до несправедливих акцій 30-х років, і намага-

ється переконати себе в їхній неминучості. Сумніви 

щодо моральності власних дій, свого права розпоря-

джатися чужим життям мучать героя: «Що ж стало-

ся, що могла виникнути ця провина і лягти на мою 

совість?<…> до певної хвилини я був переконаний, 

що закон боротьби вимагає від мене тих дій, які я 

чинив… Я мав бути караючим мечем революції для 

ворогів, як же сталося, що справжніх ворогів відпла-

та минала, натомість падаючи на голови друзів?»16. 
Дисгармонія внутрішнього світу цього персонажа 

самоцінна протиставленням внутрішнього «я» не 

тільки світопорядку, політиці влади тоталітарного 

суспільства, а й іншому «я». Автор відтворює душев-

ний стан роздвоєності героя: «Сербін прислухається 

до тих голосів, що в ньому самому ведуть безперерв-

ний спір, оцінює і перевіряє кожний свій крок, кож-

ний учинок і кожне слово <…>»17. Самокатування 

героїв – це водночас дія індикатора людяності, що не 

дозволяє перейти межу, за котрою починається бай-

дужість18, «не дає спати людині і рятує її від остаточ-

ної загибелі»19 [10, с.69], а також – акт глибокого роз-

каяння, зречення власного «я» та приєднання до ко-

лективного суспільного життя.  

Драматизм особистості майора відтворюється 

прозаїком шляхом показу усвідомлення персонажем 

причетності до зовнішнього буття (соціуму, влади) і 
власної відповідальності за нього. Він відмовляється 

виконувати обов’язки майора дивізійного трибуналу, 

відмовляється від такого поєднання особистого з на-

дособистим (владою) і надає перевагу смерті як єди-

но можливому вияву свободи. Найяскравіше цю тезу 

ілюструє епізод, коли майор свідомо виходить у бут-

тя-на-межі – залишається на полі бою разом із засу-

дженим ним солдатом Федяком, щоб боротися з во-

рогом і стояти на смерть («танк наїхав на них, гусе-

ниця танка розпалася, і він спинився посеред по-

ля»20). Цей вибір «іти до кінця» постає як результат 

внутрішнього зусилля і свідомого самовизначення. 

Для Сербіна характерне поступове прийняття своєї 

сутності через роздуми, душевні суперечності, стра-

ждання.  

Загибель бронебійника Федяка і майора Сербіна 

є своєрідним ритуалом переходу до «іншого» духов-

ного буття, це духовна ініціація, духовне народжен-
ня, духовна перемога в поразці. Адже, як зазначає  

М. Еліаде, «ініціаційне народження містить у собі 

смерть стосовно мирського я»21 .  

Головко Л. Світ персонажів... 
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Для багатьох персонажів роману «Дикий мед», 

як і оповідань «…День перший», «Політ у Вінницю» 

тощо характерне гармонійне співвідношення між 

особистим і громадським. Так, у контексті твору 

«Дикий мед» образи Саші, чоловіка Варвари Княжич, 

Родіона Костецького та інших уособлюють субстан-

ційний тип свідомості, духовний ідеал, осередок чис-

тоти й праведності. Вони пройшли випробовування і 
не допустили зло в себе, і в цьому значенні є істинно 

героїчними особистостями. Саме такою героїчною 

особистістю постає Саша, який у важкий 1937 рік 

загинув, однак не поступився власними моральними 

принципами заради життя, особистого щастя.  

Інший персонаж роману Л.Первомайського ге-

нерал Костецький також виявляє характерний збіг 

особистого із громадським. Цей образ наділений ри-

сами святості та героїчності. Самовизначенням гене-

рала стає його ідилічна цілісність, що являє собою 

«нероздільність його я-для-себе і я-для-інших: відпо-

відальність перед Іншим (та іншим життям у його 

особі)»22. Він уособлює позитивний приклад, устано-

влений суспільний ідеал, героя, який є втіленням об-

разу радянської людини, її органічну співпричетність 

до буття. Автор роману ідеалізує образ генерала Кос-

тецького – гідного воїна своєї Батьківщини, який 
виконав свій обов’язок до кінця. Він – людина відда-

на й непохитна, яка ніколи в житті не зрадила своїм 

життєвим принципам – ні втяжкі 30-ті роки, коли 

«людина, на яку мали підозру, заздалегідь була вин-

на. Був винен і той, хто мав сумнів у тому, що люди-

на винна. Щоб довести свою невинність, треба було 

не виправдовувати себе, а обвинувачувати друга»23, 

ні в роки Великої Вітчизняної війни. Костецький міг 

і розстріляти ворога, і, ризикуючи власною головою, 

стати на захист друга. Генерал Савичев вважав, що 

«була в Родіона нещадна правдивість у ставленні до 

людей і до себе,– саме цією правдивістю визначалися 

завжди його слова і вчинки»24.  

Конфліктні ситуації в романі розкривають одну 

з головних проблем – протистояння вимог часу, соці-

уму та інтересів особистості. Герої ведуть постійну 

боротьбу загального (соціального, громадського) з 
індивідуальним (особистим). Великої вагомості набу-

ває доля як індивідуальне зіставлення особистості із 

універсальним світопорядком. Доля «соціальна»– 

обов’язок, честь, місце і значення особистості в пев-

ному соціально визначеному світопорядку.  

У романі «Дикий мед» Л.Первомайського на 

прикладі таких персонажів, як кореспонденти Упо-

вайченков, Песєков, генерал Костецький та інші ак-

туалізується особистісний конфлікт між «здаватися і 

бути». Героїчне виконання Уповайченковим службо-

вого обов’язку виявляється всього лише претензією 

на значущу роль у світопорядку, тоді як «внутрішня 

сутність особистості (її самовизначення) постає пове-

рховою порівняно з її рольовою претензією»25. Унас-

лідок цієї внутрішньої відірваності від буття сатирич-

ний образ кореспондента стає втіленням самозакоха-

ності. Уповайченков дуже високо цінував себе, «і не 

так за свої високі якості, як за те становище, яке в 
силу випадкового збігу обставин займав останні ро-

ки. Він працював в апараті центральної газети і авто-

ритет цієї газети поширював на себе, вимагаючи і до 

себе тієї пошани, якою користувалася його газета. 

Він почував себе якщо не богом, так одним з перших 

його заступників на землі і з свідомістю своєї високої 

місії прибув на фронт»26. 

Сатирико-гумористична особистість часто прис-

воює певну соціальну рольову сутність, яка виявля-

ється порожньою уявністю. Але при цьому викрива-

ється не особистість, а соціальне в ній. Капітан Упо-
вайченков, який «хоча й дивився на світ очима, але 

не душею»27, у художньому просторі твору уособлює 

яскраво виражену частину «механізму ідеології». 

«Дієвість» героя розкриває його примітивний погляд 

на людей «як на функції». Небезпека цього персона-

жа, на думку дослідників, «криється в його агресив-

ності – бажанні впливати на долі людей ницими ме-

тодами (скаргами, погрозами, доносами тощо)»28. 

За допомогою гумору автор виводить індивідуа-

льний характер персонажа за межі самого себе, коли 

він уперто має на меті лише свої оманливі цілі. Без-

змістовною оболонкою цього персонажа є його жит-

тя і навіть смерть: першу й останню кореспонденцію 

Уповайченкова з фронту не надрукували, оскільки 

виявилася неоперативною, «її матеріал застарів»29. 

Марною також зображено смерть кореспондента. 

«Танк пройшов поруч з мертвим Уповайченковим, 
трохи не наїхавши гусеницею на гранату, яку він сти-

скав у кулаці»30.  

Отже, образу Уповайченкова властивий 

«випадковий» дегероїчний індивідуальний простір у 

картині світу твору. Відтворюється індивідуальна 

обмеженість, «вузькість» особистого простору персо-

нажа, що одночасно є необхідною умовою повноти, 

безкінечності й досконалості універсуму: відкидаючи 

хоча б одну індивідуальність, універсум став би бід-

ніший, втратив би гармонію. 

У вчинках і в мотивах іншого персонажа рома-

ну, ще одного кореспондента, Пасєкова, також про-

являються морально-психологічні суперечності, які 

поступово розвіюються. Він сприймається іншими 

персонажами «двояко». Повага до його розуму, здіб-

ностей поєднується із засудженням його моральної 

позиції. Уся героїчність цього персонажа ніяк не сто-
сується його внутрішньої духовної сутності, вона є 

лише його зовнішньою оболонкою, своєрідною мас-

кою, яка потрібна йому для досягнення своїх егоїсти-

чних планів. Цей персонаж є образом-пародією на 

догматичний світопорядок. У приналежності до такої 

пародійності особистість самовизначалася іронічно-

негативно: вона була не тим, ким здавалася, маску 

кого вдавано одягала. Але все ж наслідком ототож-

нення особистого й соціального, нехай і нещирого, 

людина набуває суспільної ваги та історичної значу-

щості. Завдяки своїй рішучості, вмінню раціонально 

все прораховувати, пристосовуватися, він під час 

війни залишився живий, а після війни «високо зле-

тів»31, працював на керівній посаді головного редак-

тора, вирішував долі інших письменників, 

«безжалісно викидав» сумні вірші у кошик32. Соціа-

льна роль-маска персонажа не відповідала внутріш-

ній сутності особистості, а була тільки її зовнішнім 
проявом.  

На прикладі образу сміливого досвідченого бро-

небійника Федяка Л.Первомайський у «Дикому меді» 
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зображено час так званої спокуси людини, коли зов-

нішні обставини своїми несподіваними й непередба-

ченими переплетіннями збивають усі міркування, усі 

розрахунки й правила розуму; тоді в цій кризовій 

ситуації, перебуваючи на межі між життям і смертю, 

людина й справді віддається незрозумілому, некеро-

ваному почуттю страху. Підсвідоме ультраособисте 

бажання жити несподівано перемагає. Цей стан відт-
ворено як стан божевілля, коли людина собі не нале-

жить, втрачає можливість керувати своїми вчинками: 

«Федяк тремтів усім тілом, очі в нього були, як у бо-

жевільного»33. Як сталося, що після двох років війни, 

відбутих з дня в день на полі бою, він злякався німе-

цького танка, «Федяк не міг пояснити ні на суді, ані 

самому собі. Коли б це сталося з ним у перші дні пе-

ребування на фронті, він міг би пояснити свій вчинок 

страхом, але він був старим солдатом і давно вже не 

почував страху, в усякому разі був позбавлений його 

в тій мірі, в якій звикають до думки про смерть всі 

інші старі солдати, звикають настільки, що можуть за 

будь-яких обставин володіти собою і контролювати 

свою поведінку»34, проте він «вискочив з свого око-

пу, покинувши рушницю, і побіг невідомо куди й 

навіщо»35. Бронебійник провину свою вважав дуже 

важкою, але незважаючи на те, що голова дивізійно-
го трибуналу виголосив йому смертний вирок, друзі 

й однополчани не вважали його ні боягузом, ні зрад-

ником.  

Кореспондент Берестовський переживає 

«межову» стадію ініціації. У внутрішньому світі цьо-

го персонажа відбувається кардинальна зміна життє-

вих пріоритетів, суть якої у відкритті ультраособис-

тої заданості життя та в усвідомленні переваги поза-

рольового внутрішнього існування людини над її 

зовнішніми виявами буття– місцем і роллю в соціумі. 

Берестовський, переживши всю небезпеку фронтово-

го життя, зрозумів, що все, чим він жив раніше, все, 

що його раніше хвилювало,– «літературні успіхи й 

неприємності, захоплення й заздрість товаришів, хви-

лювання, зв’язане здрукуванням чергової книжки і 

відгуками не завжди прихильної критики,<…> мрія 

написати сценарій, за яким було б поставлено епоха-
льний шедевр<…>»36 – усі радощі і прикрощі колиш-

нього життя здавалися йому далекими й дрібними. 

Він не боявся смерті, небезпеки, він боявся лише од-

ного – «втратити здатність бачити і відчувати ту кра-

су, яка розкрилася перед ним у ці пронизані болем 

хвилини»37. 

Це самовизначення відображається письменни-

ком глибоко інстинктивним розумінням справжніх 

цінностей буття. «Інший, глибший зміст» життя, 

«глибша мета, про існування якої він раніше не 

знав», відкривається для персонажа під час виходу із 

оточення, від фізичної та емоційної перенапруги, 

коли «ним володіла та найвища втома, яка не зали-

шає вже місця для сну, та втома, коли внаслідок 

крайнього збудження не діють вже сили гальмуван-

ня, що виникають в корі головного мозку, коли кож-

не почуття, загострюючись, здається, набуває здатно-

сті проникати далеко за межі, покладені для людини» 
Отже, в художньому світі роману «Дикий мед» 

Л.Первомайського події Великої Вітчизняної війни, а 

також довоєнного періоду (1937рік) виявляються 

межовим ініціаційним часопростором, у якому розк-

ривається внутрішній світ персонажів38. 

Сутність героїв роману полягає в поєднанні чи 

боротьбі раціонального й емоційного, тілесної смерті 

й духовного воскресіння (життя), свідомого й несві-

домого, священного й гріховного. Конфліктні ситуа-

ції в романі Л.Первомайського розкривають глибокі 

суперечності буття. 
Як закономірну ознаку твору визначено психо-

логізм, що втілюється в суперечностях не тільки між 

особистим та соціальним, але й між ідеями та мора-

льністю, між думками та зовнішніми проявами 

(конфлікти «бути і здаватися», зміни поглядів на 

життя). Для конфліктних моментів у розвитку свідо-

мості персонажів характерні сумніви вправомірності 

своєї моральної чи ідеологічної позиції, що призво-

дять або до змін морально-етичних та ідеологічних 

поглядів або до маніфестації духовного єства.  

Перспективу дослідження вбачаємо в подальшо-

му вивченні поетики засобів характеротворення як 

важливого складника в розкритті творчої майстерно-

сті письменника 
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Golоvko Ludmyla. The characters world of a novel 
«wild honey» by l. Pervomayskiy: ontological aspect. In this 

work L.’s investigational views on the intercommunication of 

the world and a man are investigated; the system of characters 

of a novel «Wild honey by L.are characterized, which in the 
structure of the text determines its aesthetically beautiful domi-

nant. In the artistic world of a novel «Wild honey» by L.the 

event of Great Patriotic war, and also pre-war period (1937) 

appeared the boundary initiating chronotope, in which the inter-
nal world of characters reveals. 

One of the main problems of work is opposition of time 

requirements, socium and interests of personality. In the novel 

the dynamics of changes is reproduced in consciousness of 
man, which is under act of the outer world, from the pre-war 

repressive fight of power against egocentrism, military period 

of heartfelt fight, duality, with prevailing general above the 

personal, and to post-war «combination» of the personal inter-
ests with social and political with advantage of individual. 

Image of conflict between a right on the personal happi-

ness and public responsibility is closely connected with the 

reason of freedom and non-freedom of heart, opposition of 
heart, free will of man and sober calculation.  

Essence of characters of work consists in combination or 

fight of rational and emotional, corporal death and spiritual 

resurrection (life), conscious and irresponsible, sacred and sin-
ful. Conflict situations in «Wild honey» by L.Pervomayskiy 

expose deep contradictions of life. 

There is no clear contrasting of characters in a novel, but 

they as if “reflect“ each other, represented in each other, find 
tangencies, which is explained by the author understanding of 

variety of human personality. In work there is an endless atten-

tive attitude toward a man and to his individual fate, the im-

plicit value of any personality is acknowledged. L. Pervomay-
skiy exposes the dramatic effect of conduct of a man, seeing in 

each of them difficult interlacing of positive and negative fea-

tures. 

Key words: conception of a hero, ontology, psycholo-
gism, novel, artistic world. 

 

Головко Людмила – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри історії української літератури Харківсь-
кого національного університету імені В. Н. Каразіна. Ав-

тор близько 20 статей. Наукові інтереси: українська літе-

ратура ХХ століття. 

Golоvko Ludmyla – a Candidate of Philological Sci-
ences, Associate Professor of the department of History of 

Ukrainian Literature of the Kharkiv National University named 

after V. N. Karazin. An author of about 20 articles. Scientific 

interests: Ukrainian literature of ХХ century. 

 
Received: 16-11-2016 
Advance Acces Publischer: December 2016 

____________________ 

© L. Golоvko, 2016 

 
 

Світова література 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                     96 

Постановка проблеми та її зв’язок із важли-
вими науковими завданнями. 

Американська література ХХ – поч. ХХІ ст. по-
стає як складне й полівекторне явище, на розвиток 
якого вплинуло чимало факторів: зміни в історичній 
та суспільно-політичній сферах, розмаїття філософ-
сько-естетичних концепцій і літературних течій, 
тяжіння до «мульти-транскультуралізму» та гло-
балізаційних процесів, потужність інформацій- 
ного обміну. 

Поліетнічний, мультикультурний склад американ-
ської цивілізації загострив проблему загальнонаціо-
нальної та етногрупової само- 
ідентифікації. Визначення сучасної американської 
спільноти як «мультикультурного поліглос- 
ся» (Т. Денисова)1, «культурної розмаїто- 
сті» (М. Тлостанова)2, «плюріверсуму» (Н. Висоцька)3, ха-
рактеризує всі сфери буття нації – культуру, філо-
софію, мистецтво тощо, звідси унікальна 
«вітражність» американської літератури, збагачена 
автентичною етнічною специфікою. 

Наприкінці ХХ століття у соціально-
культурному дискурсі США відбувся «плюраліс- 
тичний вибух» (Н. Висоцька)4. Принцип множин-
ності виявився в еволюції поняття американізації від 
асиміляції (розчинення власного етнічного «я» у пла-
вильному тиглі) до «спільноти різноманітно-
стей» (усвідомлення цінності власного етнокультур-
ного минулого). Вельми важливими постали пробле-
ми національної ідентичності, національної самоіден-
тифікації, «укоріненості» особистості в мінливому 
соціумі, що знайшло відображення в американській 
літературі цієї доби, зокрема у домінуванні неоміфо-
логізму як одного з художніх принципів мистецтва. 

Американська література порівняно із 
західноєвропейським словесним мистецтвом охо-
плює відносно нетривалу історію існування, а тому 
вона не мала таких потужних автентичних культур-

них традицій, зокрема такого багатовікового фольк-
лорного надбання, як західноєвропейські літератури. 
Американську літературу не можна визначати як 
утворення єдиного за своїми спрямуваннями і 
ціннісними орієнтаціями суб’єкта культури, оскільки 
вона включає різні літературні традиції (афро-, 
єврейсько-, індіансько-, азіатсько-американську 
та ін.). Відтак, «множинність», «поліглосся», 
«розмаїття» розглядаються вітчизня- 
ними літературознавцями як корінні американські ха-
рактеристики (Т. Денисова5, Н. Висоцька6, 
Б. Гіленсон7, М. Тлостанова8, В. Толмачов9 та ін.). 

Особливості соціально-історичного розвитку 
країни, зокрема імміграційні процеси, наявність чис-
ленних етносів зумовили формування етнічної муль-
тикультурності як особливості американської дер-
жавності. «Мультикультуралізм», «множинність», 
«мультикультурне поліглосся», що виявляються 
домінантними характеристиками американської 
спільноти в ХХ ст., нашаровуються на всі сфери бут-
тя нації – культуру, філософію, мистецтво тощо. 
Звідси походить унікальна «вітражність» американ- 
ської літератури, що вирізняється автентичним роз-
маїттям художнього мислення авторів. 

Американські письменники прагнули «заявити 
про себе» і віднайти власну ідентичність у різнокуль-
турному середовищі через звернення до первнів, до 
автентичної культури, і відповідно до міфологічних 
структур, щоб відчути усталеність і цілісність в 
мультикультурному просторі, зберегти «родову» 
приналежність і протистояти мерехтливому буттю. 
Тож, поліетнічний, мультикультурний склад амери-
канської цивілізації загострив проблему загальнона-
ціональної та етногрупової самоіденти- 
фікації. 

Втрата старих цінностей (історичних, соціаль-
них, національних) також позначилася на менталь-
ності американців і стимулювала появу в XX столітті 
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Kравец Е. Особенности творческой манеры У. Фолкнера. 
Статья посвящена выявлению специфики художественной объективации 

неомифологической основы творчества американского писателя В. Фолкнера («Сарторис», «Шум 
и ярость», «Когда я умирала», «Святилище», «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом!»). 

Литературное наследие писателя является художественным осмыслением истории 
американского Юга. Произведения В. Фолкнера отображают специфическую черту Южной 
американской традиции – значимость общины как устойчивого единства, которое влияло на 
мировоззрение людей и отношения между ними. Соответственно в произведениях писателя 
выявляется фундаментальная особенность неомифологического мировоззрения – связь человека с 
родом и Вселенной, потребность в устойчивости бытия и целостной картине мира. 

Художественному миру В. Фолкнера присуща мифологическая природа, что проявляется в 
доминировании мифологических мотивов, связанных с первостихиями воды, огня, земли, воздуха. 
Наличие/отсутствие глубинной связи с первостихиями предопределяет поступки и судьбу 
персонажей писателя. 

Циклическая концепция времени, характерная для мифологической традиции, символически 
реализуется в образах часов, колеса, водных потоках и является структурообразующим элементом 
в романах писателя. Первичные элементы создания Вселенной отражают круговорот извечных 
природных процессов и приобщают человека («микрокосм») в его обыденности к универсальному 
Мирозданию («макрокосму»).  

Світова література 
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нового, неоміфологічного, типу свідомості, що відоб-
разилось в американській літературі цієї доби в 
домінуванні неоміфологізму у творчості письмен-
ників, які належать до різних літературних напрямів і 
течій. Тож, в американській літературі ХХ – 
ХХI століть простежується загальна спрямованість 
митців на архетипічне мислення й міфологічну мо-
дель світу. Міфологізування стає засобом структу-
рування тексту не тільки в модерністській літературі, 
але й у творчості американських письменників, 
орієнтованих на різні художні традиції (Дж. Апдайк, 
Дж. Барт, Д. Бартелмі, С. Беллоу, Р. Бротіган, 
Т. Вулф, З. Герстон, Е. Доктороу, Т. Капоте, 
Дж. Керуак, К. Кізі, Г. Міллер, Т. Моррісон, 
Ю. О’Ніл, Дж. Д. Пассос, Ч. Поланік, 
В. Фолкнер та ін.) 

Відтак, актуальність нашої роботи визначається 
її спрямованістю до вивчення творчого досвіду аме-
риканських письменників XX ст., зокрема 
В. Фолкнера, художній світ якого виявляє неоміфо-
логічну природу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. 
Літературна спадщина Ф. Фолкнера є предметом нау-
кової рефлексії у зарубіжному (J. Anderson, 
C. Brooks, D. Fowler, F. Hoffman, D. Kartiganer, 
N. Polk, O. Vickery та ін.), вітчизняному і російсько-
му літературознавстві (М. Анастасьєв, 
О. Буравченко, Б. Грибанов, Т. Денисова, 
Б. Гіленсон, О. Звєрєв, М. Миколайчук, 
Н. Михальська, О. Ніколюкін, Н. Пудовочкіна, 
О. Ситник, М. Тлостанова, В. Толмачов та ін.). По-
при наявність значної кількості наукових розвідок 
щодо вивчення творчості В. Фолкнера, окремі питан-
ня стосовно міфопоетики творів письменника зали-
шились поза увагою дослідників. 

Теоретико-методологічну основу роботи склада-
ють фундаментальні розвідки західних, українських 
та російських учених, присвячені проблемам мульти-
культуралізму в американській літературі (Г. Гачев, 
Б. Гіленсон, Т. Денисова, Ю. Висоцька), теорії міфу 
та міфокритики (С. Аверинцев, А. ван Геннеп, 
М. Еліаде, О. Козлов, Є. Мелетинський, З. Мінц, 
А. Нямцу, В. Топоров, О. Фрейденберг), структу-
ралізму та семіотики (Р. Барт, Ю. Лотман, В. Руднєв), 
мотивного аналізу (Б. Гаспаров, І. Силантьєв). 

Метою роботи є виявлення неоміфологічного 
підґрунтя творів В. Фолкнера. Об’єктом дослідження 
є твори письменника: «Сарторіс», «Галас і 
шал» (1929), «У свою останню годину» (1930), 
«Святилище» (1931), «Світло в серпні» (1932), 
«Авесалом, Авесалом!» (1936).  

Специфіка досліджуваного матеріалу й характер 
поставлених завдань зумовлюють комплексність за-
стосованих методів: культурно-історичного, 
міфопоетичного, семіотичного, а також мотивного 
аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає в системному 
вивченні неоміфологічних тенденцій у творчості 
В. Фолкнера, виявленні особливостей художньої ак-
туалізації неоміфологічного підґрунтя у творах пись-
менника («Сарторіс», «Галас і шал», «У свою остан-
ню годину», «Святилище», «Світло в серпні», 
«Авесалом Авесалом!»). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вільям Фолкнер (William Faulkner, 1897–1962) 
посідає чільне місце серед представників так званої 
«Південної школи» американських письменників 

(К. Брукс, Ю. Велті, Т. Вільямс, Р. П. Воррен, 
Т. Вулф, Е. Глазгоу, Т. Капоте, Дж. Колдуелл, 
К. Е. Портер, Р. Райт, В. Стайрон, А. Тейт та ін.).  

Південна традиція базувалася на патріархальних 
стосунках, відтак громада як стійка єдність впливала 
на світосприйняття людей, формувала певні стосунки 
між ними й протистояла «північному оголеному 
індивідуалізму» (Т. Денисова)10. Літературна спад-
щина В. Фолкнера, що постає художнім осмисленням 
історії Півдня, виявляє фундаментальну особливість 
неоміфологічного світосприйняття – зв’язок людини 
з родом і Всесвітом, виражає ідею відновлення 
первісної гармонії світу, потребу в усталеності буття 
і цілісній картині світу. У романі «Святилище» автор 
наблизився до теми, що стане вкрай для нього важли-
вою – «протистояння природної сутті буття, природ-
ної суті людини – машинній цивіліза- 
ції» (О. Боднар)11. 

У творах В. Фолкнера порушується весь 
«проблемно-тематичний комплекс» (М. Миколай- 
чук)12 пов’язаний з темою дому, рідного краю. Пись-
менник завжди зображує події, що відбуваються на 
Півдні США, його малій батьківщині, навіть коли це 
вигаданий округ Йокнапатофа в штаті Міссісіпі, пер-
сонажі якого переходять із роману в роман. Наратив-
ний рівень творів митця також виявляє специфіку 
оповідної стратегії, характерної для американського 
Півдня. 

В. Фолкнер осмислює людину в плині життя й 
історії, досліджує глибинні суперечності між осо-
бистістю і суспільством та її «вписаність» у цей світ. 
Письменник шукає шляхи подолання самотності й 
алієнації сучасної людини, що зумовлює ознаки 
«авторської модерної поетики»: ускладнене мовлен-
ня, принцип «подвійного бачення», образну сим-
воліку, глибинний психологізм, реалізований засоба-
ми «потоку свідомості», багатопланову сюжетно-
оповідну й часо-просторову організацію 
(М. Миколайчук)13. 

У пошуках нових форм письменники 
«Південного відродження» зверталися до міфу як од-
ного зі способів осягнення дійсності, застосовуючи 
різні форми художнього осмислення міфу. 
У неоміфологічних творах зазвичай використовують-
ся окремі міфи, що прочитуються в самому сюжеті, в 
іменах персонажів, заголовках, заголовкових ком-
плексах, рамках тощо. Міф постає «перевіреною 
віками істиною» (Є. Мелетинський)14, аксіологічним 
складником, значущим для розуміння минулого й су-
часного. 

До неоміфологічної традиції також належать 
твори, в яких не використовується окремий міфо-
логічний сюжет, а сам міф реалізується на рівні ар-
хаїчних міфологічних схем, відсилаючи читачів до 
міфологічної моделі світу. Під формою міфологізації 
ми розглядаємо поняття, дотичне до структури тек-
сту – спосіб уведення міфологічного матеріалу у тво-
рах письменників. Поняття «модель» стосується 
світоглядних уявлень – це спосіб побудови неоміфо-
логічної картини світу. Такий підхід уможливлює 
аналіз особливостей художньої структури, властивої 
неоміфологічним текстам. 

Художньому світу В. Фолкнера притаманна ар-
хетипно-міфологічна природа. Нелінійність художнь-
ої структури творів обумовлена функціонуванням си-
стеми мотивів, що спричиняють сюжетне розгортан-
ня подій і формують авторський мотивний метатекст. 
У міфопоетиці митця важливого значення набувають 

Кравець О. Особливості творчої... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 4 (12)                                     98 

першостихії, тобто первісні елементи творення Все-
світу (вода, вогонь, земля, повітря), які відображають 
коловоротність правічних природних процесів і до-
лучають людину («мікрокосм») в її буденності до 
універсального Всесвіту («макрокосму»). У неоміфо-
логічних творах вони можуть оприявлюватися у 
міфомотивах, архетипах, міфологемах, утворювати 
міфосемантичне поле, що розгортається і маркується 
за допомогою певних атрибутів (дерева, ріки, сонце, 
вітер тощо). 

У прозі В. Фолкнера (наприклад, «Сарторіс», 
«Галас і шал», 1929; «У свою останню годину», 1930; 
«Святилище», 1931; «Світло в серпні», 1932; 
«Авесалом, Авесалом!», 1936; «Зійди, Мойсею», 
1941), за дослідницькими спостереженнями 
А. Миколайчук15, формуються знакові «мотивні ком-
плекси», серед яких домінують архетипно-
міфологічні. Зокрема, мотивні комплекси природних 
стихій (води, вогню, землі), що «перетинаються» в 
цих романах письменника і виступають засобом 
структурування художнього світу митця. Усі сюже-
тотвірні епізоди зазначених романів В. Фолкнера по-
в’язані з першостихіями, міфосемантика яких відоб-
ражає душевні пориви персонажів і зумовлює їхні 
вчинки. 

Концептуальними складниками художнього 
світу письменника виявляються мотиви землі, рідно-
го дому та їхні атрибути. Міфологічна семантика мо-
тиву землі унаочнюється через глибинні зв’язки цьо-
го першоелемента буття з людиною. Наявність/
відсутність таких зв’язків зумовлює характер, долю і 
вчинки персонажів. 

Прикметною рисою письменників Півдня, вла-
стивою і творчості В. Фолкнера, є відчуття рідної 
землі, рідної домівки. «Сарторіс» розпочинає велич-
ну романну сагу автора про американський Південь. 
У цьому творі письменник відтворює поступове 
«згасання» Півдня, який не в змозі протистояти 
наступу індустріалізованої Півночі, автор зображує 
через занепад родинних помешкань Сарторісів, Бен-
боу і Маккалерсів. Родина південних аристократів 
Сарторісів уособлює життя і традиції старого Півдня, 
який поступово вироджується. Художній час охо-
плює період, починаючи від Громадянської війни і до 
початку ХХ століття. «Народжені на Півдні на 
рубежі сторіч, вони були звернуті обличчям до мину-
лого, формувалися в дусі традицій легендарного 
південного міфу» (Денисова)16. 

Простір вітальні будинку родини Сарторісів, що 
була центром родинного всесвіту, символізувала 
процвітання і добробут, поступово втрачає свою 
значущість у мешканців дому і, навіть, набуває 
негативних асоціацій, пов’язаних зі смертю. Будинок 
родини Бенбоу також не є «укоріненим», оскільки 
втілює ідею іграшковості, хиткості, фальшованості. 
У старому будинку Маккалерсів наявні усі ознаки за-
непаду: відчуття плину часу завмерло разом із 
«родинним» годинником, що зупинився. 
Концептуальним виявляється фінал роману: берегиня 
родни Сарторісів, стара Дженні, відвідує могилу Сай-
мона. Кладовище з надгробками всіх померлих 
членів родини Сарторісів, окрім маленького Бенбоу, 
символічно уособлює занепад роду, смерть «старого 
Півдня» та його укладу. Значущою виявляється кар-
тина руйнації дому як візуалізація занепаду, що на 
думку О. Буравченко17, є характерною рисою не тіль-
ки творчості В. Фолкнера, але інших представників 
Південної школи (К. Маккалерс, Ф. О’Коннор). 

Митцям «Південного Ренесансу» притаманне відчут-
тя Дому (Міссісіпі для В. Фолкнера, Кентуккі для 
Р .П. Воррена, Джорджія для К.Маккалерс). 

Єдність із землею відчувають в родині 
Бандренів (роман «У свою останню годину»), Буди-
нок цієї сім’ї споруджено над кручею, проте Бандре-
ни наче «вросли», укорінилися у свою землю. Джоан-
на Берден (роман «Світло в серпні») вважає, що лю-
дина завжди чинитиме так, як її навчила земля. 
Відірваність від землі, що є значущою прикметою 
згідно з міфопоетичним світоглядом, стає причиною 
трагедії Джо Крістмаса (роман «Світло в серпні»). 
Джо впродовж життя відчуває власну 
«безпритульність», бездомність, оскільки усі помеш-
кання виявляються для нього «транзитними»: буди-
нок сирітського притулку, куди його приносять 
немовлям; маленька кімнатка Крістмаса на горищі у 
темному і ворожому помешканні Макіхерна постає 
частиною цього замкненого «чужого» простору. 
Помешкання, власницею якого є Джоанна Берден, 
також немов затягує і не відпускає Джо, незважаючи 
на його рішення покинути цей будинок. Простір Гей-
ла Гайтауера, який після переслідувань залишається 
в місті Джефферсон, звужується до маленької кім-
нати зі старим кріслом (роман «Світло в серпні»). 
Сприйняття молодої дівчини Дьюї Делл власного бу-
динку як «чужого» простору актуалізує опозицію 
«дім/антидім» («У свою останню годину»). У міфо-
логічній традиції оселя вважається «власним» са-
кральним простором, дім є відбиттям загального акту 
космогонії і в мініатюрі уособлює Всесвіт. У романах 
письменника будинки героїв відображають світогляд 
мешканців, світ Південної Америки тих часів у 
мініатюрі, символічного значення набувають 
просторові локуси (поріг, двері, вікно, коридор, пар-
кан, міст, перехрестя, переправа, печера тощо), які 
наділені амбівалентною міфологічною конотацій- 
ністю.  

Міфопоетичній семантиці води притаманна 
амбівалентність (прозора/брудна, життєдайна/
смертоносна; вона символізує гріховність і спокуту-
вання, очищення; народження, життя і смерть). Як 
зазначає М. Еліаде18, вода незмінно виконує певну 
функцію: розкладає, знищує форми, «змиває гріхи», 
будучи водночас очищувальною і відроджувальною. 
Із міфологічною стихією води пов’язані також заго-
ловки творів, імена тощо, зокрема символічною є 
назва вигаданого округу Йокнапатофа (з мови індіан-
ського племені перекладається як «тихо тече вода до-
линою»). Значна кількість річок, водоспади, водні по-
токи тощо виявляються не тільки географічним топо-
сом, але й набувають символічного значення й висту-
пають поетикальним складником світу письменника. 

У художньому світі В. Фолкнера міфопоетична 
семантика водної стихії (водного дна, холоду, 
безодні, прірви) проявляється в ключових сюжетних 
ситуаціях його творів. Зокрема, міфологічну семан-
тику має епізод подолання родиною Бандренів річки, 
що вийшла з берегів (роман «У свою останню годи-
ну»). Плин життя уподібнюється потужному потоку 
водної стихії, що є небезпечним для персонажів. У 
річку, яка постає уособленням міфологічного морсь-
кого чудовиська, збирається кинутися Квентін, щоб 
покінчити життя самогубством (роман «Галас і 
шал»). Міфологічна семантика водної безодні, що 
асоціюється з небезпекою і смертю, виявляється в 
сюжетній ситуації, коли Кеш, перебуваючи «на 
межі», мало не потонув («В свою останню годину»). 

Світова література 
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У мотивній системі В. Фолкнера значущою є 
міфологічна семантика стихії вогню, що, зазвичай, 
має негативні конотації у творах письменника: всепо-
глинаючий вогонь пожежі будинку Джоанни Берден 
(роман «Світло в серпні»), підпал клуні Дарлом, для 
якого вогонь означає припинення земних поневірянь 
тіла покійної матері («У свою останню годину»), об-
палені частини тіла Бенджі («Галас і шал»), палаюча 
у вогні людина, несправедливо звинувачена в зло-
чині, яку бачить Хорес Бенбоу («Святилище»), по-
жежа у помешканні Томаса Сатпена, в якому гинуть 
його діти Генрі й Клітті (Авессалом, Авессалом!). 
Вогонь ассоціюється у Квентіна з пеклом, що він 
сприймає як покарання за гріховні вчинки («Галас і 
шал»). Варіативним уособленням вогняної стихії по-
стають мотиви спеки, палаючого сонця, що також ви-
являються в ключових епізодах романів.  

Циклічна концепція часу, що притаманна міфо-
логічній традиції, виявляється структуротвірним чин-
ником романів письменника. Міфологічна 
циклічність, що уособлює коловоротність буття, сим-
волічно втілюється в образах годинника, колеса. 
Вічний перебіг часу також уособлюють течії ріки і 
водних потоків.  

У художньому світі В. Фолкнера мотив кола ча-
сто символізує одноманітну повторюваність, безціль-
ність руху. Квентін («Галас і шал»), відчуває себе у 
пастці часу, що марковано в тексті символікою 
нав’язливого відліку часу годинником. Персонаж ви-
являється у «безглуздому» замкненому колі життя, 
яке він намагається розірвати самогубством, щоб 
зупинити час і долучитися до вічності. Персонажі ро-
ману «Святилище» потрапляють в аварію, що пе-
редує важливим змінам в їхньому житті, причому 
безцільний рух колеса в мить зіткнення уособлює 
безцільне життя. У романі «В свою останню годину» 
підвода Джуела, що рухається поволі, викликає від-
чуття безнадії, одноманітності і туги. З мотивом кола 
пов’язана мрія про іграшковий поїзд молодшого сина 
Бандренів, Вардамана, («В свою останню годину»). 
Сенс існування постає в уявленні Гейла Гайтауера в 
образі величного колеса, що світиться й знаходиться 
в безперервному русі («Світло в серпні»).  

В. Фолкнер акцентує увагу на суб’єктивному 
сприйнятті часу персонажами: Квентін не відчуває 
перебіг часу («Галас і шал»). Мотив кола, коловорот-
ності ралізується і на сюжетно-композиційному рівні 
у романі «Світло в серпні». Мотив рокового плину 
часу символізує бій годинника на приміщенні суду, 
який нав’язливо нагадує про час Крістмасу. Хроно-
метраж годинника знаменує наближення трагічної 
смерті Джоанни і задає певний ритм авторському 
тексту. 

Більшість героїв письменника не здатні вирвати-
ся за межі автономії існування (романи 
«Святилище», «У свою останню годину»). У трилогії 
про Сноупсів («Селище», 1940, «Місто», 1957, 
«Особняк», 1959) автором акцентовано увагу на про-
тиставленні індустріальних відносин Півночі, де па-
нує влада грошей, старим «родовим» патріархальним 
стосункам Півдня.  

Висновки й перспективи подальших ро-
звідок.  

Отже, літературна спадщина В. Фолкнера постає 
художнім осмисленням історії американського Півд-
ня. Твори письменника відображують специфічну ри-
су Південної американської традиції – значущість 
громади як стійкої єдності, що впливала на світо-

сприйняття людей і стосунки між ними. Відповідно у 
творах В. Фолкнера («Сарторіс», «Галас і шал», «У 
свою останнюю годину», «Святилище», «Світло в 
серпні», «Авесалом, Авесалом!») виявляється фунда-
ментальна особливість нео- 
міфологічного світосприйняття – зв’язок людини з 
родом і Всесвітом, потреба в усталеності буття й 
цілісній картині світу. Наявність/відсутність таких 
зв’язків зумовлює вчинки і визначає долю персо-
нажів у творах письменника.  

У романах письменник відтворює поступове 
«згасання» Півдня, який не в змозі протистояти 
наступу індустріалізованої Півночі, через занепад ро-
динних помешкань, «власного» сакрального просто-
ру, який у міфопоетичній традиції є відображенням 
Всесвіту. У романах письменника будинки героїв 
відображають світогляд мешканців, світ Південної 
Америки тих часів у мініатюрі, символічного значен-
ня набувають просторові локуси (поріг, двері, вікно, 
коридор, паркан, міст, перехрестя, переправа, печера 
тощо), які наділені амбівалентною міфологічною ко-
нотаційністю.  

Циклічна концепція часу, характерна для міфо-
логічного світосприйняття, виявляється структу-
ротвірним чинником романів письменника. Міфо-
логічна циклічність, що уособлює коловоротність 
буття, рух світу від хаосу до космосу, руйнування і 
творіння символічно реалізується в образах годинни-
ка, колеса, вічний перебіг часу також уособлюють 
течії ріки і водних потоків.  

Художньому світу В. Фолкнера притаманна 
міфологічна природа, що оприявлюється у 
домінуванні міфологічних мотивів, пов’язаних із пер-
шостихіями води, вогню, землі, повітря. Первісні 
елементи творення Всесвіту відображають коло- 
воротність правічних природних процесів і долуча-
ють людину («мікрокосм») у її буденності до універ-
сального Всесвіту («макрокосму»). 

Подальші студії щодо вивчення особливостей 
поетики творчості В. Фолкнера як письменника Півд-
ня США сприятимуть розумінню феномена сучасної 
американської літератури загалом, конститутивними 
рисами якої є «вітражність», різно- 
векторність, різноаспектність. 
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Kravets Olena. Features of creative manner of William 

Faulkner. The article is devoted to the exposure of artistic 
objectivization specificity of neomifological basis of creation 
of the American writer of ХХ  century W. Faulkner, which 
occupies a main place among the representatives of the so-
called «Sonth school» of the American writers (К. Brooks, 
Т. Capote, К. Е. Porter, W. Styron, А. Тate, R. Р. Warren, 
Т. Williams, Т. Woolf, Р. Wright). 

The artistic world of writer discloses the neomifological 
nature which is the dominant line of the American literature of 
ХХ century on the whole. The American literature of ХХ – be-
ginning of ХХІ century appears as difficult and the polyvector 
phenomenon on development on which a lot of factors 
influenced: changes in historical and social and political 
spheres, variety of aesthetically philosophical-beautiful 
conceptions and literary flows, attraction to «multi-
transculturism» and globalization of processes, power of 
informative exchange. 

Determination of the modern American association as 
«multicultural polyphony» (T. Denisova), «cultural varie-
ty» (M. Tlostanova), «pluriversum» (N. Visotska), characteriz-
es all spheres of life of a nation – culture, philosophy, art and 
others like that, from here there is an unique «stained-glass 
ness» of the American literature, enriched by an authentic eth-

nic specificity. 
The problems of the national identity, national selfidentity 

«rootness» of personality, appeared essential in changeable so-
cium, that found a reflection in American literature these days, 
in particular in prevailing of neomifologizm as one of an artis-
tic principles of art. Therefore, W. Faulkner’s works finds out 
the general tendency of the American literature of ХХ –ХХІ 
century – orientation of artists on archetyp  thinking  and myth-
ological model of the world. 

Mythologization becomes the mean of structurisation of 
text not only in modernistic literature but also in creation of the 
American writers, oriented to different artistic traditions. 

The article focuses on researching the peculiarities of the 
fiction objectivization of the neomythological grounds of the 
creative work of the American writer W. Faulkner (“Sartoris”, 
“The Sound and the Fury”, “As I Lay Dying”, “Sanctuary”, 
“Light in August”, “Absalom, Absalom!”), where there has 
been the fundamental specific feature of perceiving the world 
neomythologically revealed, which is the link between Man 
and his/her kin and the Universe, the need for ontological sta-
bility and a holistic picture of the world. All this proves to be 
represented in the domination of mythological motives con-
nected with the elements of water, fire, earth and air, which re-
flect the cycle of eternal natural processes and initiate people 
(“microcosm”) into the Universe (“macrocosm”).  

Futher research as for the study of poetics features of 
W. Faulkner’s works as a writer of the American South will be 
instrumental in the deep understanding of phenomena of the 
modern American literature on the whole, the constructive lines 
of which is «stained-glassness», multidirectionality, variety of 
aspects. 

Key words: mythological motives, multiculturalism, ne-
omythologism, novel, W. Faulkner. 
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Науки природничого циклу покликані виробити 

інструмент пізнання світу, передовсім матеріального. 

Гуманітарні ж дисципліни створюють і прилаштову-

ють місток між реальністю та її відображенням у сві-

домості людини і пам’яті людства. Поширеною заба-

вкою у, скажімо, фундаментальному протистоянні 

«фізиків» та «ліриків» стає напівіронічне представ-

лення переважної ролі думки, тобто ідеї, у світогляді 

представників т. зв. «точних» наук та превалювання 

ролі слова у дослідників гуманітарного профілю.  

Ясна річ, що розділення штучне й не має нічого 

спільного з прагматичним підходом. Однак, відштов-

хуючись від супротивного, неважко дійти висновку 

про важливість точно підібраного слова, укладеного 

в часовий і предметний контекст вираженої думки, 

задля її найвищої реалізації – розуміння. То хіба ж це 

не коронація? Хіба ж не слово витворює простір і 

суголосний відклик для думки?  

Такі онтологічні роздуми навіює збірка літерату-
рознавчих есеїв проф. Володимира Качкана 

«Одкровення». Книга присвячена важливим постатям 

в мистецтві та суспільному житті українського наро-

ду: літераторам, художникам, музикантам і їх чита-

чам, глядачам, слухачам.  

В цьому постає унікальність видання і самого 

автора книги. В нашому літературознавстві в останні 

десятиліття з’явилося чимало видань, присвячених 

митцям і суспільним діячам минувщинп та сучаснос-

ті. Однак, навіть добре зроблені, більшість із них 

хибують на герметичність: тобто інформативність у 

них сплутана із довідковістю, транскультурність із 

хаотичністю, комплексний підхід із хрестоматійніс-

тю. Замість уведення в свідомість читача образу та-

лановитого письменника чи митця образотворчості, 

його відмежовують від людини п’єдесталом велично-

сті. Такий звичний хід абсолютно відсутній у працях 
В. Качкана. У добірці «Одкровення», як і в 

«Постатях», кожен есей майстерно виписаний аж до 

створення панорамності, притаманної кіномистецтву, 

де кожен із персонажів: автор, митець і реципієнт 

діють, мислять і промовляють в одному часопросто-

рі. 

Структура книги фрактально подібна до структу-

ри кожного з есеїв. Кожен із них складається з конце-

птуальної назви, розшифрування (імені митця, якому 

присвячений), чотирьох епіграфів, що виконують 

практично функцію резюме та реноме водночас, жи-

вого, мінливого, ошатного тексту есею та контексту-
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Анистратенко Антонина Слово коронует мысль. Рецензия научного издания: Качкан 

В. А. Откровение: эссе о литераторах, ученых, художниках: Многотомное издание. - Ива-

но-Франковск: Мисто НВ, 2016. - 376 с. 

Рецензия посвящена сборнику эссе «Одкровение» известного литературоведа и культуро-

лога, писателя, журналиста, академика АН ВШ Украины Владимира Качкана. Первый том 
издания состоит из двух частей, в которых собранны новые и полюбившиеся читателям науч-

ной периодики литературоведческие эссе об известных и незаслуженно забытых в Украине 

писателях, художниках, музыкантах, ученых. 
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ального переходу до сфери наступного діяча. Відтак, 

кожен з есеїв означує концепт підрозділу, що, своєю 

чергою, стає епіграфом до розділу, що в цілості де-

монструють плин певної частинки життя, і не в мину-

лому, чи в теперішньому, а в часі і безчассі – кому як 

буде ближче для розуміння. 

Отож, кроком на зустріч реальності, В. Качкан 

приваблює читача не стільки до себе, як до літерату-
ри взагалі, що робить цю книгу справжнім одкровен-

ням, адже воно не терпить корисливості.  

Ще однією специфічною рисою книги є характер. 

Окрім практичної цінності її в науковому й освітньо-

му ключі, а вона, безперечно, найважливіша – підня-

ти з небуття чи з браку уваги в поліінформативному 

дискурсі нашого суспільства таких постатей як 

М. Борисюк, Я. Гавучак, Л. Мушкетик, Д. Юсип, 

А. Басюк, О. Ґерета, П. Терпелюк та ін., маємо гостру 

есеїстичність викладу, яка реалізується тим, що автор 

пише саме те, що він бажає сказати читачеві, а не те, 

що бажано було би побачити у друці певній третій 

особі. Скажімо, якщо В. Качкан пише про 

М. Андрусяка та його документалізм, як рису творчої 

індивідуальності автора, то навіть скандально очеви-

дна упізнаваність рядків не спинить літературознавця 

від ущипливого порівняння справжнього письменни-
цького документалізму з «гримасуванням кав’ярних 

балакунів, самохвальних та безстидно розрекламова-

них мандрівників реальними й сфантазованими міс-

тами». Чи багато в сучасній українській літературі 

письменників-мандрівників? Здається, не стільки, 

щоб вважати стиль В. Качкана надто дипломатич-

ним, хоч у фаховості йому не відмовити. 

Книга стане в нагоді усім, хто цікавиться історі-

єю, культурою та письменством, українікою та украї-

ністикою.  Перший розділ «Слово коронує думку» 

охоплює есеї різних років про письменників і дослід-

ників літератури і фольклору. Другий розділ 

«Фантазіє, ти сило чарівна» присвячена художникам, 

музикантам, діячам української етнокультури. Отож, 

як задекларовано у анотації до видання, книга заціка-

вить найширше коло українців. 
Anistratenko Antonina The word that crowns thought. 

A review of scientific publication: Kachkan V. A. Revela-

tion: essays on writers, scientists, artists, Multi publication. 

- Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2016. - 376 p. The review is 

dedicated to the collection of essays "Revelation" of the well-
known literary critic and culture expert, writer, journalist, aca-

demician of the Academy of Sciences of Higher School of 

Ukraine Volodymyr Kachkan. The first volume consists of two 

parts, which are combined new and most popular articles, fa-
vorite literary essays about famous and undeservedly forgotten 

Ukrainian writers, artists, musicians and scientists. 

Key words: V. Kachkan, literary criticism, figure in the 

history, essay. 
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У монографії Н.В. Гуйванюк. Н.О. Руснак, 

Ю.М. Руснак «Лексика родинних обрядів у буковинсь-

ких говірках» проаналізовано лексику трьох типів родин-

них обрядів (весільного, родильного та поховального). 

На широкому фактичному матеріалі, почерпнутому з 

етнографічних праць, творів буковинських письменників 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., живого народного мовлення, 

вперше в українському мовознавстві системно 

cхарактеризовано структурні, семантико-функціональні 

та етнолінгвістичні особливості обрядової лексики, про-

стежено міжмовні контакти носіїв буковинських говірок 

із сусідніми народами, зумовлені історичним розвитком 

Буковини, досліджено специфіку лексики родинної обря-

довості буковинських говірок у плані ареальних транс-

формацій загальноукраїнських понять та в загальносло-
в’янському контексті. 

Родильний та поховальний обряди автори харак-

теризують як межові, вони знаменують початок і 

кінець людського життя. Весільну обрядовість інтер-

претують як підґрунтя для межових родинних обря-

дів. Найширше представлена весільна обрядовість, 

вона найліпше збереглася у спогадах, її яскраво відт-

ворюють розповіді діалектоносіїв. Шлях людства 

викристалізував довершене театралізоване дійство, 

що дійшло з деякими видозмінами до наших днів, у 

якому переплелено магічне та прагматичне, в тій чи 

тій формі збережено залишки попередніх світогляд-

них систем, відображено психофізичні особливості 

нації. 

Структура монографічного дослідження цілком 

умотивована. Перший розділ «Теоретичні засади ви-

вчення лексики родинної обрядовості» слугує плат-
формою аналізу. Другий і третій розділи присвячені 

весільній обрядовості, як-от: «Лексика весільної об-

рядовості, пов’язана з духовною культурою» та 

«Лексика весільної обрядовості, пов’язана з матеріа-

льною культурою буковинців». В останньому розділі 

розглянуто лексику межових родинних обрядів у 

буковинських говірках. 
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Роман Лилия. Магия народного слова. Рецензия на монографию Гуйва-

нюк Н., Руснак Н., Руснак Ю. Лексика семейных обрядов в буковинских гово-

рах: Монография. – Чернов. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы: 

Рута, 2015. – 319 с. (Серия «Языковые сокровища Буковины»). 

В монографии проанализирована лексика трех типов семейных обрядов 

(свадебного, родильного и захоронения). На широком фактическом материале, по-
черпнутом из этнографических работ, произведений буковинских писателей конца 

XIX – начала ХХ в., а также живой народной речи, впервые в украинском языкозна-

нии системно охарактеризовано структурные, семантико-функциональные и этно-

лингвистические особенности обрядовой лексики. Авторами прослежены межъязы-
ковые контакты носителей буковинских говоров с соседними народами, обусловлен-

ные историческим развитием Буковины, исследована специфика лексики семейной 

обрядности буковинских говоров в плане ареальных трансформаций всеукраинских 

понятий и в общеславянском контексте. 
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Автори переконливо доводять, що три типи ро-

динної обрядовості – весілля, народження та похо-

вання – становлять єдність, яку на мовному рівні за-

безпечує функціонування культурних термінів: п'ро-

шча, деиреиў'це, в’ір’e'ж’eти (весільний і поховаль-

ний обряди); ф’ін, ф’і'на, на'нашка, на'нашко, на'на-

шул, на'нашки, ко'лачини, 'матка, 'бат’ко (весільний 

і родильний обряди). Внутрішня форма об’єднує об-
рядотерміни ви'тати (весільний обряд) і при'вет’і 

(поховальний обряд). У трьох типах родинної обря-

довості використовують обрядотерміни дома'тор’, 

'чел’aд’. У межах родинної обрядовості простежуємо 

реалізацію тієї самої обрядодії: да'вати по'ману 

'через тру'ну і дару'вати дие'тину 'через ст’іл 

(поховальний і родильний обряди), да'вати 'бапц’і на 

'капц’і і прий'ти с 'капцами (родильний  і весільний 

обряди); накрие'вати ст’іл і накрие'вати гр’іб 

(весільний і поховальний обряди). Родинна обрядо-

вість реалізує культурні архетипи нації, дотримання 

традицій та обов’язкових обрядодій, спільного спо-

живання їжі, використання символів, пов’язаних з 

водою, вогнем, рослинами тощо. Для багатьох обря-

додій характерні елементи імітативної та контагіоз-

ної магії. 

Найширше у буковинських говірках представлена 
весільна обрядовість. Буковинська весільна терміно-

логія поповнюється за рахунок професійної лексики 

('вата, ва'таг), військової (к'ласти бло'каду), соціа-

льно-економічної (вадро'ве, ро'бити конт'ракти). 

Основу обрядових номінацій, що вербалізують духо-

вну культуру, формує побутова лексика. 

До складу родинної лексики буковинських гові-

рок входять архаїчні назви, що сягають своїм коріння 

у глибину праслов’янської єдності. Семантичними 

рудиментами є номінації шафе'риц’a, ко′даш, чеир'во-

на со'рочка, чеир'воний ко'жух, к'расна со'рочка, 

к'райка, 'кучма, 'шида, на'м’ітка, 'рантух, шие'ринка, 

к’іс’і'йа, 'кичка, порк’і'ниц’і, 'гач’і, 'в’іно, п'ридане, 

'посаг, вип'рава, чу'гай, ко'лач, коро'вай, 'баба, 'лодва. 

Родинна обрядовость зберегла чимало табуйованих 

назв. Евфемістичні назви трапляються в усіх типах 

родинної обрядовості, однак передовсім вони харак-
терні для родильного та поховального обрядів: 

кн’aз’, кн’a'гиня (весільна обрядовість); г'руба, 

т’aж'ка, дие'тина найш'ласи, бог по'м’іг дие'тин’і 

'душу розв’e'зати (родильна обрядовість); мие'ну-

тисu, деиреи'вишче (поховальна обрядовість).    

Специфіку лексики родинної обрядовості буко-

винських говірок засвідчують ареальні трасформації 

загальноукраїнських понять зачие'найница, за'водини, 

деиреиў'це, ка'н’оўский, ко'шалик, ко'ропка, веи'рен’a, 

ко'куц. Специфічними мовними одиницями родинних 

обрядів буковинців є пок’іг'нути веир'бу, вадро'ве, 

к'ласти бло'каду, прие'х’ід ўма'н’іў, матко'вий, ба-

т’ко'ва, прие'вет’і, прией'ти на лу'бок, по'мана, 

ко'машн’a. 

Обрядова лексика досліджуваного ареалу реалізує 

взаємозв’язки між сусідніми народами, міжмовні кон-

такти, зумовлені особливостями історичного розвитку 

буковинського краю. Ряд обрядових лексем запозиче-
но з румунської  мови: вадро'ве, вата'жел, фли'кеў, 

кат'р’інца, м’ін'т’aн, кеп'тар’, д’орда'ни, 'кода, не-
и'м’ітица, гу'рал’ка, 'кирпа, панта'лони, шеир'веток, 

струц, 'сирма, 'дзестра, с'корца, шанд'рама, 'жеўна, 

'моша, копи'л’a, копи'л’aк, ка'пак, ко'куц; з німецької 

мови – гратул’у'вати, 'р’ікл’a, 'рантух, коц, 'шопа; з 

тюркських мов – 'ч’іча, ва'таг, 'фота, фа'та, 'шалик, 

'джерга; з польської – 'вел’он, с'тоншки, 'ружа, с'то-

чок.  

Особливого схвалення заслуговують додатки 

«Словник лексики родинної обрядовості у буковин-
ських говірках» та «Діалектні тексти про родинну 

обрядовість». 

Монографічне дослідження призначено для нау-

кових працівників, викладачів, аспірантів і студентів 

філологічних факультетів, учителів та знавців україн-

ської мови. 

 
Roman Lilya. Magics of Folk Words. Review of the 

monograph by Huyvanyuk N., Rusnak N., Rusnak Yu. 

Lexicon of the Family Rites in Bukovinian Dialects: Mono-

graph. – Chernivtsi National University, Chernivtsi: Ruta, 

2015. – 319 p. – (Series "Language treasures Bukovina").  
The book analyzes the vocabulary of three types of family rites 
(wedding, funeral and maternity). In Ukrainian linguistics this 

book is the first systematic investigation of structural, semanti-

cal-functional and ethnolinguistic peculiarities of the family 

rites lexicon based on the exploration of a living folk speech 
and a wide factual material collected from the ethnographic 

investigations and works of the Bukovinian writers of the end 

of XIX-th beginning of XX-th century. 

Not only the lexicon itself but also cross-language contacts of 
Bukovinian dialect bearers with neighboring peoples have been 

traced in the book, as well as the specific features of 

Bukovinian family rites considering the areal nationwide trans-

formation of concepts in the general Slavonic context. 
Key words: Bukovinian dialects, ritual terms, family rites, 

nomination, borrowing, lexical-thematic group, phonetic vari-

ant, grammatical variant, lexical-semantic variant. 
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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 –  100-250 слів / 1 сторінка (назва статті, 

прізвища та ініціали авторів, текст анотації); 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); 

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  
4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями;  

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

4.3 формулювання мети статті; 

4.4 виклад основного матеріалу дослідження; 

4.5 висновки та перспективи подальших досліджень. 

4.6 список  літератури (11 кегль). 

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії. 

Останній підпункт не є обов’язковим.  

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з 

форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не 

менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. 

Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 
5. Посилання в тексті – прикінцеві, нумеруються 

поступово, відповідно до порядку їх цитування в тексті. 

Перелік посилань нумерується та оформляється згідно з 

вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання».  

Перелік посилань подається мовою літературного 

джерела та латиницею. Прізвища авторів і назви 

літературних джерел-посилань подаються 

транслітерацією кирилиці (якщо джерело посилання має 

офіційну англійську назву – подається ця назва), а назви 

статей – англійською мовою. Після кожного такого 

посилання в дужках необхідно вказати мову оригіналу 

статті (Ukr.) або (Rus.). 

The manuscripts for publishing in journal must be 

given in electronic version. The materials for the 

publication must not exceed 16 A-4 size pages in 14 

points Times New Roman, 1,5 space; top and bottom 

margins – 2cm, left – 3cm, right – 1,5 (20.000 – 

30.000 characters apart from resume and key words). 

Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, 

Russian, English and French. 

1.In the first line the index UCD(bold, straight) is 
put to the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines  indicate in the Ukrainian and 

English: the author’s last name, first name, scientific 

degree, academic status, position, workplace (no 

abbreviations); if there are several authors of the 

paper, information about them should be given in 

different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including 

quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 

100-250 words / up to 1 page  (the topic of the article, 

surnames and initials of its authors, summary text); 5-

10 of key terms. The title&the author’s last name, first 

name (in nominative case in bold straight) are 

indicating in French. Resume in Russian – up to 800 

symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 
4. Summary text should have the following 

elements: 

4.1 general statement of the problem and its 

connection with important scientific or practical aims; 

4.2 analysis of the latest researches and 

publications, singling out of previously unsolved parts 

of the general problem, which are the focal point of 

the article; 

4.3 statement of the aim of the article; 

4.4 laying out of the main research material; 

4.5 conclusions of the research and perspectives of 

further studies in this area; 

4.6 bibliography (11 point) 

4.7 maps, schemes, tables, photographs. 

Pictures and graphics in the article should be of one 

of the following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no 

less than 300 dpi (high quality original materials 
should be submitted).  

Tables are to be submitted as separate objects in 

Word format. Main table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of the article, 

should be numbered gradually, according to their 

citing order in the text.  

Please present the list of references in accordance 

with requirements of the DSTU 8302:2015 

“Bibliographic Reference. General principles and rules 

of composition”.  

Please present references in the original language of 

the paper and in Latin letters. To this end, the authors’ 

last names and names of journals or literary sources 

should be transliterated from Cyrillic script (or, if a 
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Приклад: „…”
1
.  

Reference: 
1
Bojchuk T.M., Moysey A.A. Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies] // Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta ukrayinoznavstva, 2014. Vol. 1 (1). P. 7-18. (Ukr). 

У кінці статті потрібно подати „Дані про автора” 

українською та англійською мовами (до 800 друк. 

знаків). 

reference source has an official name in English, this 

name must be used); paper titles should be translated 

into English. Each reference must be followed by the 

indication of language of the original paper in 

brackets: (Ukr.) or (Rus.). 

Example: „…”
1
.  

Reference: 
1
Bojchuk T.M., Moysey A.A. Istoriya ta 

perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta 

ukrayinoznavstva [History and Prospects of the 

Department of Social Sciences and Ukrainian Studies] 

// Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta 

ukrayinoznavstva, 2014. Vol. 1 (1). P. 7-18. (Ukr). 

At the end of the article you must submit 

"Information about the author" (up to 800 characters). 
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