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Епістолярний стиль (лат. еріstоlа (еріstluа) – 
лист, послання) – функціональний різновид літе-
ратурної мови, який обслуговує сферу письмо-

вих приватних або приватно-офіційних відно-
син. Уживаний переважно в листуванні, яке, від-
повідно до теми й мети послання, існуючих тра-
дицій, взаємин кореспондентів, особистості ав-
тора, його настрою в момент написання, поділя-
ють на родинно-побутове, інтимно-товариське, 
приватно-ділове і т. ін. Епістолярний стиль здій-
снює апелятивну функцію мови, що полягає у 

звертанні до адресата з бажанням увести його у 
коло певних подій, поінформувати про щось, 
викликати почуття, співзвучні з емоційним на-
лаштуванням автора. Для листування характер-
не широке використання у кличній (часто пест-
ливій) формі звертань; наявність традиційних 
формул ввічливості на початку і в кінці послан-

ня, у тексті – особливих сполучень з дієсловами 
наказового способу, різноманітних побажань, 
вітань; невимушеність у доборі мовних засобів; 
безпосередність у вираженні емоцій; граматичні 
конструкції й лексичні наповнення, властиві ус-
но-розмовному мовленню тощо. 

Епістолярний стиль, таким чином, має свої 

особливості, відмінні від інших стилів мовлен-
ня. Дехто, правда, вважає його підстилем розмо-
вного чи художнього стилю. Якщо говорити про 
лист пересічного автора, то, очевидно, це буде 
розмовний стиль. А якщо говорити про епісто-
лярій великих майстрів слова, то їх епістолярна 
спадщина містить цілі публіцистичні і художні 
тексти. Тому, мабуть, правильно, що функціона-

льним цей стиль не називають, але як підстиль 
розмовного усе ж виділяють.  

Ознаками епістолярного тексту є те, що в йо-
го основі матеріали з власного життя, з власної 
думки, з власного чуття, конкретно суттєве опи-

сання дійсності, а також логічна послідовність 
викладу, точність і лаконічність, докладні ви-
сновки, дотримування і наявність певної компо-

зиції. 
Епістолярне мовлення, як і розмовно-

побутове, наукове та інше, неоднорідне за своїм 
змістом і граматичною будовою, зорієнтоване 
на виконання суто індивідуальної комунікатив-
но-стилістичної функції. 

Тематика епістолярію залежить від причин, 
що спонукають той чи інший задум від часу, 

умови, сфери їх використання і інтересів. За тве-
рдженням і дослідженнями мовознавців, широку 
тематику створює мова, що обслуговує найріз-
номанітніші сфери життя – виробничу, профе-
сійну, побутову, щоденну, ситуативну й оформ-
лень у листуванні: приватно-діловому, соціаль-
но-етичному, інтимно-товариському, родинно-

побутовому. 
Велику спадщину листів залишили нам вида-

тні майстри українського художнього слова. 
Цінно, що у текстах їхніх листів зберігаються 
мовні лінії суто комунікативної і соціокультур-
ної ситуації, тобто одночасно постає комунікант
-інформатор, носій стихії живої мови і майстер 

літературної мови та художник слова. 
Лепкий Богдан Сильвестрович (09.11.1872 - 

21.07.1941) – визначна постать як в українській 
літературі й культурі, так і взагалі у національ-
ній історії. На превеликий жаль, не одне десяти-
ліття його багатюща за змістом, різножанрова за 
формою спадщина перебувала під бетонною то-
вщею ідеологічних заборон, а саме ім’я вірного 

сина української нації було поскрибоване та зне-
силене чорнокнижниками комуністичної доби. 

Протягом не одного року як в Україні, так і 
поза її межами розшукувалися безцінні скарби – 
листи Богдана Лепкого до багатьох і багатьох 
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визначних українців , яких доля розвела-повела 
з рідної землі у чужинецькі краї. Це літератори, 
історики, політики, редактори, публіцисти, ви-

давці, керманичі товариств, клубів, культурно-
просвітницькі діячі, мистецтвознавці, духовні 
пастирі, університетські й гімназійні професори 
– всіх не перелічити. Надбано понад півтисячі 
листів. 

У листах Богдана Лепкого – незліченні досі 
невідомі факти його ж біографії; окремі повідо-
млення про сім’ю, родину; колосальний фак-

тичний матеріал дає можливість вести мову про 
політично-економічний, філософсько-правовий 
спектр його інтересів та волевиявлень. Переко-
нуємося, що у лексиці Б.Лепкого надто легко й 
органічно сусідують літературні норми слова, їх 
діалектні видозміни та іноземні відповідники. 
Нерідко поруч, навіть в одному й тому ж листі, 

зустрічаються елементи „язичія”, драгоманів-
ки”, „кулішівки”, „фонетичного правопису” то-
що. Часто він залучає ті слова місцевих говірок, 
які найпереконливіше розкривають стан справ, 
переконують читача у позиції автора. 

Таким чином, метою даної статті є окреслити 
особливості епістолярного мовлення, вказати 

його специфічні риси, виокремивши лінгвальні 
засоби, якими послуговуються мовці (чи мо-
вець) у листуванні чи щоденникових записах, а 
також простежити закономірності використання 
односкладних та неповних речень, систематизу-
вати їх структурно-стилістичні особливості в 
епістолярній спадщині Богдана Лепкого. 

Своєрідна структура односкладних речень, їх 

організація на фоні широкого контекстуального 
цілого, добір для різних обставин мовлення, мо-
жливість їх взаємозаміни, нарощення навколо 
них особливих семантичних якостей, паралельні 
синонімічні взаємини між ними тощо – все це 
зумовлює важливість цих типів речень у стиліс-
тичному плані1. 

Односкладні побудови становлять той синта-
ксичний тип, який виходить за межі встановле-
ної у теорії синтаксису характеристики простого 
речення. Вони не зовсім вкладаються у нормова-
ні схеми. Проте вони не можуть і характеризува-
тись як явища “порушені”, “недостатні”, 
“дефектні” тощо2. Ці речення – повноправні, 

стилістично вагомі, які мають велике поширен-
ня в практиці мовлення. Зміст, а також стилісти-
чне осмислення односкладних речень розкрива-
ється лише на тлі більшого або меншого кон-
текстуального цілого. Відірвано від загальних 
контекстуальних чи ситуативних обставин мов-
лення, органічними складниками яких виступа-
ють такі побудови, їх розглядати важко, часто 

навіть неможливо. При цьому до уваги слід бра-
ти той факт, що у високоорганізованому мов-

ленні є контекстуальні одиниці різного обсягу, 
складу та разом з тим різної семантико-
стилістичної спрямованості, глибоко оригіналь-

ні й стилістично довершені. 
В означено-особових реченнях головний 

член виражений дієсловом першої чи другої 
особи однини або множини. Для цих речень ха-
рактерне перенесення акценту з виконання дії на 
дію. Саме цей різновид односкладних конструк-
цій є найбільш характерним для епістолярного 
стилю, а саме – листування. Це зумовлюється 

специфікою прагматики листа, його призначен-
ня й чітко визначеного адресанта (автора мов-
лення). Адже адресат точно знає, хто автор кон-
кретного тексту, тому вживання підмета (у на-
шому випадку займенника я) є зовсім необов’яз-
ковим, навіть зайвим. І навпаки, специфіка лис-
та – призначення конкретній особі, а не комусь 

іншому. Тому функціонування означено-
особових речень у текстах листів є природнім. 

Дуже часто Богдан Лепкий після звертання, 
замість привітання, розпочинає текст листа 
означено-особовим реченням: Посилаю опові-
дання та віршика»3. Дуже часто це конструкції, 
що містять дієслова зі значенням подяки, як: 

Дякую за ласкавий листок та за обіцянку...4; 
Сердечне Вам спасибі за Вашу добру пам’ять 
про мене5; Дякую сердечно за Ваш ласкавий і 
так для мене «благовісний» лист6. Подеколи 
письменник розпочинає листа питальним озна-
чено-особовим реченням, у якому головний 
член виражений дієсловом шанобливої форми 2-
ої особи множини, тим самим ніби спонукаючи 

адресата до заочного діалогу: «Чи дістали мою 

«Нову збірку»?7. 
Найчастіше односкладні означено-особові 

конструкції є головною частиною складнопідря-
дних речень з’ясувального типу. Як правило, у 
ролі головного члена у таких випадках виступа-
ють дієслова 2-ої (рідше 1-ої) особи однини чи 

множини, найчастіше наказового способу із зна-
ченням вибачення, сподівання, мислення, воло-
діння інформацією, прохання, подяки, напри-
клад: Простіть, що пишу прихапцем, та прий-
міть від мене щирий поздоров і глубокий пок-
лін8;  Даруйте, що перед від'їздом до Києва мо-
рочу Вас такими немилими справами...9; Споді-

ваюсь, що ласкаві будете не забувати про мою 
справу та пригадаєте також П[ану] Сов
[ітнику] Барв[інському]10; Думаю, що така річ 
мала б неабияке значіннє і була б чималою під-
могою для нашої критики та історії літерату-
ри11. Але знаю також, що на материальний сук-
цес годі числити12; То ж звертаюся до Вас з 
уклінною просьбою, щоб ласкаві Були спитати, 

висше названі фірми, як вони думають: чи доб-
ре, чи ні?; Дуже Вам дякую, що ласкаві Були 

Вилка Л. Функціонування односкладних... 
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доглянути моєї справи13. Таким чином, у найза-
гальнішому і водночас найзвичайнішому своєму 
вияві стилістична своєрідність односкладних 

означено-особових речень полягає в тому, що 
через відсутність підмета-займенника в них бі-
льше, ніж у двоскладних реченнях, зосереджу-
ється увага на головному членові, вираженому 
дієсловом. Тим самим на перший план висува-
ється не особа, а дія або стан. 

Неозначено-особові речення характерні тим, 
що виконавець дії не називається з якихось при-

чин, невідомий або не становить інтересу. Голо-
вний член у таких структурах являє собою діє-
слово в третій особі множини. Такі речення по-
ширені в розмовному та в художньому стилях, 
рідше – в епістолярному. Зокрема, у мовостилі 
Богдана Лепкого фіксуємо лише поодинокі ви-
падки їх вживання. Такі конструкції позначені 

афористичним колоритом, як-от: (з) тим зубом 
витягнули з мене решту сил14. 

Специфікою таких конструкцій є неозначе-
ність суб’єкта дії в них. Із логічно-значеннєвого 
боку головне для неозначено-особових речень – 
сама дія, яка називається і знаходиться у центрі 
уваги, як-от: Нема нам що робити серед тепері-

шньої суспільности. Нас не хочуть15. Номінати-
вні речення яскраво виявляють свою стилістич-
ну якість на фоні навіть нешироких контекстів. 
Вони оригінальні як за своєю формою, так і за 
значеннєво-стилістичним колоритом, чим яскра-
во виділяються серед інших синтаксичних оди-
ниць. Найбільш поширена та узвичаєна функція 
номінативних структур – це створення статич-

них описів. Потрібна міра динамічності при цьо-
му компенсується суміжними реченнями. Номі-
нативні ж речення вносять ефект експресії, ху-
дожньої образності, наприклад: Так дотягнулося 
до 40 року життя, а тепер хотілося хоть тро-
хи якої полегші16. Надія на Пана Радника; Я 
жахливо виснажений. Постійний головний 

біль17. 
Ще більшого художнього ефекту набувають 

називні конструкції, коли їх супроводить відпо-
відна інтонація, як-от: Дуже добре було б, якби 
вона [справа] пішла до Відня перед святами. 
От клопоти та й тільки!18,  Особливою екс-
пресивністю позначені номінативні конструкції 

з повторюваними членами речення в ускладнен-
ні їх структури: А тепер велика просьба і дуже 
велика!19 

Номінативні речення вносять в епістолярний 
текст велике емоційне напруження. За їх допо-
могою передається психічний стан людини, хви-
лювання тощо, а також фіксуються враження, 
захоплення описуваними картинами, раптові та 

побіжні сприймання, реакції на певні явища і 
події, наприклад: Можливо, що кілька місяців 

знов матиму спокій, але ж бо й ніколи вона мене 
так не вимучила, як сьогорічної весни. Дуже 

прикра недуга20; А то Ваше Львівське багно не 

розиллялося, що його аж до Кракова чую. Біда!21. 
Як бачимо, в епістолярному стилі нерідко 

лаконізм виступає як засіб стилістичного увира-
знення, відтворення індивідуального почерку 
майстра художнього слова. 

Односкладні інфінітивні речення, поєднуючи 
в собі потенціальні якості дієслівності та імен-
никовості, виконують у мовленні досить різно-

манітні стилістичні функції. Відомо, що інфіні-
тивні речення у публіцистиці, офіційно-ділових 
та інших нехудожніх стилях підкреслюють такі 
модальні відтінки, як рішуче твердження, за-
клик, спонукання, категоричність, необхідність, 
неминучість, наказовість, домагання тощо. У 
художньому ж стилі інфінітивні структури зде-

більшого мають інше стилістичне забарвлення. 
За їх допомогою передаються відтінки різних 
почуттів, відтворюються настрої психологічно 
напруженого стану людини, вольові рефлекси 
тощо; вони виступають одним із засобів оформ-
лення афористичних висловів. Експресивні яко-
сті інфінітивних речень посилюються інтону-

ванням, зокрема окличним, наприклад: Знаю, що 
під таку пору, як теперішня, коли Пан Радник 
мають чимало клопоту і жури зі справами зага-
льними та народними, не годиться турбувати 
Його своїм приватним ділом! Та що робить!22. 

Часто інфінітивні конструкції, входячи до 
структури складних речень, створюють потріб-
ний авторові стилістичний колорит тексту в ці-

лому, наприклад: Прикро мені виписувати такі 
речі,але що ж робити23. 

Невідповідність між синтаксичною структу-
рою безособових речень та їх семантичним на-
повненням є тією основою, на якій грунтуються 
стилістичні властивості цих синтаксичних оди-
ниць. Ще О. О. Потебня з цього приводу заува-

жив: “Під безособовістю дієслова давно звикли 
розуміти не відсутність граматичної особи, а 
певні її властивості”24. І хоч більшість таких 
конструкцій уже так шаблонізувалась, що пере-
сунулась до категорії стилістично нейтральних 
явищ, проте деякі з них функціонують як вираз-
ні стилістичні факти сучасної мови. Стилістичні 

факти, створювані безособовими реченнями, 
давно вже привернули увагу й інших дослідни-
ків. Ф. І. Буслаєв писав: “Розмовна форма надає 
безособовому змісту дієслова більшу наочність і 
свіжість”25. Д. М. Овсянико-Куликовський конс-
татував, що деякі типи безособових речень вжи-
ваються “при жвавішій мові, коли ми, скажімо, 
уявляємо собі, що невизначена особа наче стоїть 

перед нами в образі іншої особи і звертається до 
неї”26. У мовостилі Богдана Лепкого найбільш 

Мовознавство. Українська мова. 
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поширеними є структури, в яких у ролі головно-
го члена виступають безособові дієслова. Безо-
собові речення з безособовим дієсловом з пост-

фіксом -ся виявляють виразну функціонально-
значеннєву специфіку, якою зумовлюється своє-
рідний і в той же час загальний зміст утвореної 
на їх основі структури. Наприклад: Не судилося 
мені побачити Вас у Львові27; Руське відповідав 
я знаменито, инше всьо йшло добре, тільки ста-
роукраїнська граматика слабо. Але минуло-

ся...28. 

Звичайними для епістолярію Богдана Лепко-
го є безособові конструкції, що мають головний 
член, виражений предикативним словом: Тепер 

мені стало лекше29. 
Дуже типовими для епістолярного (як і для 

розмовного) мовлення є безособові конструкції, 
головний член яких виражений недикативним 

словом нема, як-от: Досі нема ніякої вістки 

про моє поданнє о підмогу30. 
Безособові конструкції часто виступають ва-

жливим елементом вислову складних фактів ми-
слення та почуттів людини. Вони надають кон-
текстові експресивного забарвлення. Тому най-
частіше фіксуємо односкладні безособові конс-

трукції у складі складних побудов: Прикро ме-

ні, що мушу Вас знов морочити своїми просьба-
ми31; Мені бачиться, що найлучше було сказа-
ти так...32. 

У листуванні Богдана Лепкого використову-
ються з стилістичною метою безособові конс-
трукції з головним членом на - но, - то. Речення 
з цими конструкціями відтворюють певну дію і 

характеризуються експресивним забарвленням. 
Наприклад: Зроблено остаточно фотогр[афію] 
з дипльому, який Акад[емія] Мог[илянська] під-
несла Мазепі33. 

Конструкції такого типу особливо поширені 
у фольклорі, звідки й занесені до літературних 
текстів. Ними повідомляють про дію здебільшо-

го в її результаті, а не в процесі. 
Характерною особливістю епістолярного мо-

влення Богдана Лепкого є нанизування одно-
складних речень у текстовому масиві, як-от: 
означено-особових у складні складнопідрядного 
та складносурядного і номінативного: Дуже Вас 
перепрошаю, що не підписав, але вірите мені – 

не міг. Ледве дотягнув до курсу і тепер сиджу в 
Закопанім. Нерви, утома, навіть кашіль34; безо-
собового та означено-особового у складі склад-
нопідрядного: Вчора доручено мені візванє на 
анкету в справі науки нашої мови в польських 
гімназіях, на котру, розуміється, вибираюся 
приїхати. Найбільш нейтральними з стилістич-
ного погляду, як відомо, є повні речення. Якщо 

вони й несуть у собі якесь стилістичне забарв-
лення, то воно спирається не на їх структуру, а 

міститься переважно у властивостях лексичного 
складу цих речень або в загальній контекстуаль-
ній організації цілого твору. Повні речення – це 

лише та загальна основа, навколо якої можуть 
розгортатися стилістичні якості мовлення. Цілі 
тексти з таких “чистих” одиниць конструюють-
ся дуже рідко. Здебільшого вони ускладнюються 
взаємодією різних побудов, створюючи досить 
складні комплекси. Проте повні речення є тією 
“нормою”, на якій розвиваються всі інші наро-
щення. Складність сучасного мовлення вимагає 

складних форм як у його загальній побудові, так 
і в окремих дрібніших одиницях35. 

Структурна неповнота речень у тексті здебі-
льшого стилістично вмотивована. Спеціальний 
пропуск якогось одного елемента у складі ре-
чення компенсується більшим семантико-
стилістичним навантаженням синтаксичної по-

будови. Отже, неповне речення концентрує ува-
гу на семантико-стилістичному спрямуванні ви-
словлення чи окремих його місць. 

У мові творів Богдана Лепкого фіксуємо чис-
ленні факти використання контекстуальних не-
повних речень із стилістично осмисленими про-
пусками. Подекуди функціонують речення з та-

кою мірою структурної неповноти, що творяться 
лише одним складеним іменним присудком. Всі 
інші елементи речення – в потенції, наприклад: 
Як почуваєтеся? Я – погано. Страшенно спра-

цьований із’їджений36. 
Як бачимо, іменний присудок, займаючи пос-

тпозицію в обставинах структурної неповноти 
речення, стає семантико-стилістичним центром 

контексту. 
Подекуди зустрічаються неповні речення, що 

містять лише означення. Такі конструкції увира-
знюють означення, перетворюють їх у яскраві 
епітети, ставлять їх в умови, близькі до відокре-
млених зворотів, підкреслених інтонаційно, на-
пр.: Ладжу три оповідання Чекова для 

«Руслана». Дуже інтересні і гарні37; Посилаю 
вірш. Сумний, але правдивий38. У науковій літе-
ратурі для позначення таких структур часто пос-
луговуються терміном “приєднувальні констру-
кції”. Поширеними є неповні речення з пропу-
щеним додатком: Натомість в домі Матейки 
знайшов я маленький рисуночок в так званім 

словнику Матейки. Дещо подібний до Норглі-

нівського, лише не такий опереткований, яку 

Норгліна39. Такі конструкції можуть бути ком-
понентами складних безособових речень: Вчора 
здав я іспит з руського і польського на цілу гім-
назію, з латини на низшу40. Отже, неповні ре-
чення — це не “мовна економія”, не пропуск 
“необов’язкових” елементів і тим більше не 

“безпорядок викладу”. Це – важливий фактор у 
загальній системі стилістичних засобів, який 

Вилка Л. Функціонування односкладних... 
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використовує Богдан Лепкий для передачі най-
складніших і найтонших нюансів думки. 

Таким чином, як односкладні, так і неповні 

конструкції – це багатопланові логічні категорії 
і водночас такі, що виражають багату гаму мо-
дальних і експресивних значень. Вони досить 
широко функціонують в епістолярному стилі і, 
звичайно ж, мають загальномовну, надстильову 
цінність. 
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Lidiya Vylka. Functioning of Single-Composition 

and Incomplete Sentences in Epistolary Text. The 

article analyzes the features of the epistolary style. The 

research focuses upon the usage of composite simple and 

incomplete sentences as well as upon the systematization 

of their structural and stylistic features. The work casts 

light upon the stylistic interpretation of composite sen-

tences. The emphasis is made on the definit-personal, 

indefinite-personal, impersonal and nominative sen-
tences, which are used in letters of B.Lepkyi. Particular 

attention is paid to nominative sentences, which bring to 

epistolary text great emotional stress. As they are usually 

used to express mental states of human emotion, and are 

used to fix the impressions from the described pictures, 

and from sudden cursory perceptions, as well as rea-

ctions to certain events and developments. In the article 

there have been investigated the infinitive sentence of 

journalistic, official business and other non biletristic 

styles that emphasize modal shades such as resolute sta-

tement, appeal, forcing, categorical statements, ine-

vitability, etc. Epistolary speech as well as con-

versational, academic and other is heterogeneous by its 

meaning and by grammatical structure: as it is organized 

according to individual komunikatyve-stylistic features. 

The epistolary topics depends on the reasons that mot-

ivate a particular conception, depend of time, circum-
stances, spheres of usage and interest. The epistolary 

heritage of Ukrainian masters of fiction is valuable be-

cause the texts of their letters preserrve the linguistic 

lines of communicative and socio-cultural situations that 

is to say simultaneously both the communicant-informant 

the living carrier of language and the master of language 

are presented. The purpose of this article is achieved in 

the process of description of the features of the epistolary 

speech in the letters of Bohdan Lepky. 

Key words: Epistolar Style, Communicative Stylistic Func-

tions, Infinitive Sentences, Grammatical Constructions.  
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Постановка проблеми та її зв’язок із важ-

ливими науковими завданнями. У сучасній 
парадигмі знання чільне місце посідає антропо-

центризм, що об’єднує різні напрями дослі-
дження мови та вияви в ній Людини – активної 
мовленнєвої особистості. „Розгляд людини як 
центру смислового простору, урахування ціліс-
ної природи ментальної сфери суб’єкта й синк-
ретичності процесів мислення та мовленнєвого 
спілкування зумовлюють актуальність дослі-
дження феноменів авторської свідомості. Пер-

шорядної ваги набуває вивчення картини світу 
митця, модальностей мислення, аналіз його сві-
тоглядних концепцій (естетичної, історіософсь-
кої) суспільно-політичних поглядів і переконань 
– як провідних чинників формування ідіости-
лю”1. 

Процеси об’єктивації думки, її граматичного 

структурування та „синтаксування” (термін 
О. С. Кубрякової) тісно пов’язані з проблемою 
вибору, оскільки мовець, структуруючи вислов-
лення для відображення якогось факту або ситу-
ації дійсності, у процесі мовленнєвої діяльності 
здійснює як селекцію синтаксичних конструк-
цій, так і слів для їх наповнення. „У процесі тво-

рення висловлення починає діяти кілька функ-
ційних механізмів мови: один із них забезпечує 
створення мовленнєвої номінації події (якщо 
вона не може бути позначена одним словом), 
інший має на меті позначення (номінацію) теми 
повідомлення й повідомлюваного, третій спря-
мований на актуалізацію найменування – його 
співвіднесення із ситуацією мовлення, із зобра-

жуваною подією, моментом мовлення та учасни-
ками мовленнєвого акту, четвертий виявляє ме-
ту комунікації”2.. 

Роль мовця як творця висловлення надзви-
чайна, адже важливим є не тільки те, що він 
здійснює вибір структури, відповідних одиниць 
номінації, якими заповнює цю структуру, а й те, 
який спосіб номінації втілить він у висловленні 
завдяки своїй комунікативній компетенції, знан-
ням і здатності до творчості3.. Саме проблема 
творчого аспекту в синтаксисі є актуальною для 

дослідження варіантності синтаксичних номіна-
цій. 

Варіантні засоби синтаксису охоплюють три 
різновиди – морфологічні, морфолого-
синтаксичні та семантичні, до яких уналежнено 
„синтаксичні конструкції із властивими їм специ-
фічними граматичними формами у відтворенні 

інваріантного логічного змісту”4. і які репрезенту-
ють природу стилістичної семантики синтаксич-
них одиниць. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. Син-
таксична варіантність, що її витлумачують і як 
„синтаксичні синоніми” (В. Г. Адмоні, 

І.Р. Вихованець, М. В. Мірченко, Є. Й. Шендельс та 
ін.), „синтаксичні дублети” (О. М. Гомас, М.В. 
Балко), „кореферентні засоби” (Н. В. Гуйванюк), 
„функційні еквіваленти” (Н. Д. Арутюнова, 
Ш. Баллі, Н. В. Гуйванюк, С. Крипке, 
О. В. Максим’юк, О. В. Падучева та ін.) – склад- 
не явище, оскільки, з одного боку, конкурують між 
собою традиційна синтаксична норма й нові 
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Кульбабская Е. Речевые приоритеты адресанта в 

выборе синтаксических средств. 
В статье рассмотрена проблема выбора говорящим 

оптимального варианта синтаксических единиц с уче-

том экстралингвистических факторов, влияющих на 

обстановку общения с целью реализации авторских 

интенций. Для успешной коммуникации необходимо 

учитывать динамизм языковой системы, предполагаю-
щей возможность использования вариативных конст-

рукций – простых (в т. ч. и осложненных) и сложных 

предложений, что позволяет придать речи информатив-

ной насыщенности, стилистического разнообразия, 

экспрессивности речи. 

Мовознавство. Українська мова. 
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узуальні моделі поєднання слів (С. Я. Єрмоленгко, 
Ж. П. Колоїз та ін.), а з іншого – іноді наявні 
варіанти потребують корегування як неправильні, 

скальковані (Н. Д. Бабич, С. К. Богдан, П. С. Дудик, 
Л. І. Мацько та ін.). Подекуди варіантність синтак-
сичних конструкцій уважають відображенням 
перехідного етапу в зміні норми, її хитанням 
(Л. П. Литвин, І. К. Білодід та ін.). 

Нормативність як одна з іманентних рис літера-
турної мови допускає або унеможливлює варіант-
ності синтаксичної конструкції. Наприклад, дослід-

ники розрізняють:1 ) імперативні (прескриптивні, 
обов’язкові) норми, що регулюють уживання лише 
інваріантної синтаксичної конструкції, як-от: вивча-
ти (що?) мову, писати (чим?) олівцем; 
2) диспозитивні (дескриптивні) норми, які допуска-
ють варіантність, тобто одне синтаксичне значення 
репрезентовано двома й більше синтаксичними 

конструкціями, пор. значення прямого об’єкта: ку-
пити хліб (н. в.) / хліба (р. в.); значення об’єкта об-
меженого стану: важкий (кому?) мені (д. в.) / (для 
кого?) для мене (для + р. в.). Ураховуючи наявність 
дихотомії імперативна / диспозитивна норми варто 
окреслити три види співвідношення нормаварі-
ант” (О. О. Таранен- 

ко): 1) норма обов’язкова, тоді як варіант не пе-
редбачений (він може бути лише суржиковим, про-
сторічним, напр.: дві треті / дві третіх); 2) норма 
обов’язкова, варіант можливий за певних умов спіл-
кування (напр., літературна конструкція сидіти 
між синами та діалектна сидіти межи синами); 
3) норма й варіант рівноправні (чекати весну / вес-
ни / на весну). Отже, незважаючи на те, що літерату-

рна норма тяжіє до стабільності, консервативності, 
вона уможливлює функціювання варіантів конкрет-
ної синтаксичної конструкції як виразника певного 
синтаксичного значення. 

Синтаксична варіантність є рушієм мовного роз-
витку й результатом інтелектуально -
комунікативної діяльності мовців. У синтаксичній 

системі української мови, яка хоч і не так 
інтенсивно змінюється, як, наприклад, лексична, 
спостережено зміни, які витлумачено як 
„синтаксичні інновації” (А. П. Загнітко, 
І. Я. Завальнюк). Нові явища як результат 
динамічних процесів у синтаксисі ХХ – початку 
ХХІ ст. вирізняються національною специфікою та 

паралельно з узвичаєними стають варіантами, 
„удосконаленням граматичних засобів обслугову-
вання нашої думки” (Л. А. Булаховський). Такий 
стан мови дослідники визначають як „динамічна 
рівновага”, завдяки якій мовна система загалом „є, 
по суті, абстрактним узагальненням реально 
існуючої сукупності конкретних її різновидів – ало-
систем” (Ю. О. Жлуктенко). Отже, варіантність 

постає як „резерв мови” й „база для вияву цілої низ-
ки значень функційно-стилістичного й експресивно

-стилістичного плану” (Н. І. Семенюк). 
Мета статті – установити основні чинники, 

що зумовлюють вибір автора повідомлення пев-

них синтаксичних засобів для здійснення успіш-
ної комунікації. У цьому аспекті важливо про-
аналізувати і засоби вторинної предикації, що 
передовсім відображають взаємозв’язок центра-
льних і периферійних компонентів вираження 
референційно-інформативної семантики й ґрун-
туються на кореляції висловлень із різним ступе-
нем актуалізації фрагментів повідомлення про ту 

саму ситуацію дійсності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 

У контексті цілісної комунікації реченнєвий кар-
кас має здатність нарощувати інформаційний по-
тенціал через залучення поширювальних і ускла-
днювальних членів. У цьому аспекті заслуговує 
на увагу думка С. Д. Кацнельсона: „Речення, що 

з’явилося внаслідок трансформації вихідного ре-
чення, зі свого боку, стає основою для низки по-
дальших перетворень за допомогою особливих 
„актуалізаторів”. /…/ Ідеться передовсім про  
г р а м а т и ч н і  а к т у а л і з а т о р и, зумовлені системою 
мови; їх можуть доповнювати   л е к с и ч н і, зреалізо-
вані як означення до різних членів каркасного 

речення, навіть і до присудка, а також як обста-
винні слова, детермінанти та словосполучення 
(просторові, часові, причинові тощо)”5..  

До граматичних актуалізаторів належать, 
наприклад, числівники, модальні прислівники, 
прийменники, частки, функтиви, що забезпечу-
ють конденсацію простих елементарних речень 
або частин складносурядних і складнопідрядних 

речень, як-от: Четверо дітей лагодилось уже 
лягати спати на полу (Б. Грінченко) / / Дітей – 

четверо, і вони лагодились уже лягати спати на 
полу; Напевне, на світі із нами щасливі усі 
(В. Вознюк) / / Я припускаю, що на світі із нами 
щасливі усі; А ви прийшли без дозволу 

(В. Вознюк) / / А ви прийшли, хоч вам ніхто не 

дозволяв; Бач, і сонце не всі гори освітлює (Нар. 
тв.) / / Ти подивись: і сонце не всі гори освітлює; 
Джалапіта виливався із слова, як тісто 
(Е. Андрієвська) / / Джалапіта виливався із сло-
ва так, як виливається тісто. 

Лексичні актуалізатори в структурі речення 
конкретизують семантику цієї синтаксичної оди-

ниці й паралельно уможливлюють формально-
семантичні співвідношення зі складними речен-
нями за умови трансформації вихідного просто-
го елементарного речення. Наприклад, означаль-
ні поширювачі конкретизують якісну, присвій-
ну, кількісну ознаку предмета чи ознаку за дією, 
як-от: А ось летить проміння золоте 
(В. Вознюк) / / А ось летить проміння, яке є зо-

лоте; субстантивні означальні поширювачі 
(прикладки) називають співвідносні предмети, 

Кульбабська О. Мовленнєві пріоритети... 
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один із яких означає якість-властивість, родову 
належність або видову ознаку, притаманну опор-
ному компоненту, як-от: Тут живе хлібороб-

інтелігент (М. Коцюбинський) / / Тут живе 
хлібороб, який є інтелігентом; обставинні та 
детермінантні поширювачі – ознаку дії та ознаку 
іншої ознаки в найзагальнішому плані, як-от: 
Після крадіжки пари коней він [Теремко] аж 
плакав з жалю й зо злості (Б. Грінченко) / / Ко-

ли в Теремка вкрали пару коней, він аж запла-
кав, бо жалів за ними й водночас роззлостився. 

На нашу думку, речення, поширене завдяки лек-
сичним актуалізаторам, може видозмінюватись 
у зв’язку з перерозподілом ступеня комунікатив-
ного динамізму між його компонентами 
(зауважимо: детермінанти часто мають най-
менший коефіцієнт динамізму, оскільки тісніше 
співвідносяться зі змістом попереднього кон-

тексту).  
За можливих регулярних трансформацій (і це 

доводить емпіричний матеріал) у межах просто-
го речення „відбуваються семантичні процеси 
пониження чи підвищення в ранзі предикатів, 
формальні взаємопереходи членів речень, а та-
кож семантичне варіювання простих і складних 

речень”6.. Зокрема, у семантично неелементар-
них простих реченнях спостерігаємо співвідно-
шення засобів вербалізації авторського задуму – 
первинної та вторинної предикації (тобто реа-
льних або прихованих суб’єктно-предикатних 
відношень), відзначаємо поліпропозитивний ха-
рактер висловлення і поліпредикатність його 
структури7.. Наприклад: вторинна предикатна 

синтаксема P 2 , що здебільшого маркує імпліци-
тний (1) або згорнутий (2) предикати вихідного 
речення, ускладнені додатковим значенням 
(адвербіальним, атрибутивним чи ін.), як-от: 
1. (П 2 S 2 exsist. – P 2 exsist. + temp.) – Щонеділі священик 
правитиме службу (М. Матіос) / / Коли буде 

неділя…; 2. (П 2 S 2 дії  – P 2 дії + caus.) – Монета під 

тиском шила розкололася (І. Франко) / / …бо 

хтось тиснув шилом. Подекуди конденсоване 
вихідне елементарне речення містить лексично 
тотожну базову предикатну синтаксему (P 1): 
Серце таке маленьке, як порошинка 
(С. Васильченко) / / Серце маленьке + (Наче) 
Порошинка маленька. Засоби вторинної преди-

кації мають актуалізовану значеннєву вагу порі-
вняно з іншими поширювачами, конденсують 
семантику підрядної частини стосовно базового 
простого речення. 

Семантико-синтаксична структура простого 
речення може містити вторинний суб’єкт S 2 , зок-
рема: а) згорнутий суб’єкт вихідного речення: 
S 2 посес. (Капелюх орача дорожчий від панського 

бриля (Н. тв.) / / Орач має капелюх…); 
б) імпліцитний: S 2 екзист. (Взимку літа не доженеш 

(Н. тв.) // (Коли) Зима настане…); 
в) модифікований, із додатковими об’єктним, ад-
ресатним, інструментальним, локативним значен-

нями: Дід пам’ятав онука немовлям / / Дід пам’я-
тав онука + (Коли) Онук був немовлям. Трансфор-
моване просте речення може також 
„запозичувати” базовий суб’єкт S 1: Люди стояли 
під хатою розмовляючи (Б. Грінченко) / / Люди 
стояли під хатою + (Та) Люди розмовляли тощо. 
Отже, специфіка простих неелементарних 
(ускладнених) речень полягає насамперед у збіль-

шенні внутрішнього семантичного простору, в 
утворенні кількох рівнів інформаційного напов-
нення речення й розмиванні чітких контурів між 
простим і складним реченнями. 

Вибір (усвідомлений чи спонтанний) певної 
синтаксичної форми у процесі комунікації спри-
чинений багатьма чинниками. Зокрема семантич-

ні кореляти мають низку інтегральних ознак: 
1) рівновалентність конструкцій; 2) інваріантний 
пропозитивний зміст, забезпечений тотожністю 
лексемного складу; 3) інваріантне граматичне 
значення, утворене внаслідок подібності синтак-
сичних відношень у конструкціях-синонімах8., 
або референційну тотожність9.; 4) дериваційні 

відношення між базовою та похідною синтаксич-
ними одиницями10; 5) функційна еквівалент-
ність11, зумовлену завданням адекватного вира-
ження думки на ґрунті тотожності граматичних 
позицій синонімічних утворень12; 6) подібність 
синтагматичних умов функціювання конструк-
цій13; 7) ступінь фразеологізації14 тощо. 

Постає питання: у який спосіб мовець здійс-

нює стилістичну селекцію засобів семантичного 
вираження, добираючи з-поміж них найприйнят-
ніші для вираження однієї ситуації та однієї схе-
ми мислення? На думку С. Д. Кацнельсона, „Ця 
миттєва операція, що триває в мозку мовця, зо-
всім не проста і зумовлена такими чинниками, як 
вимоги комунікативного динамізму та структурні 

особливості певної мови. Динаміка мовленнєво-
мисленнєвого процесу зорієнтована на слухача. 
Якщо власне „внутрішнє” мовлення є мовленням 
для себе, то, готуючи зовнішнє мовлення, мовець 
насамперед має враховувати погляд співрозмов-
ника, виходити з рівня його обізнаності”15. 

Безперечно, типовий хід комунікації полягає в 

поступовому русі від відомого до нового. Мовець 
може передати слухачеві нову інформацію лише з 
огляду на його знання та відомості, що їх отримав 
співрозмовник у процесі комунікації. „Суб’єкт 
комунікативної діяльності конституює себе тим, 
що його дії завжди зв’язані з вибором одного 
рішення в умовах альтернативи”16. Цей чинник 
накладає відбиток на кожен окремий етап мов-

леннєвої діяльності, на особливості кожного ви-
словлення. Оскільки члени речення виконують 

Мовознавство. Українська мова. 
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різну комунікативну роль, то адресант має врахо-
вувати „ступінь динамізму” („комунікативну цін-
ність”) компонентів фразової структури. Це, зі 

свого боку, засвідчує певну активність мовця, 
його суб’єктивно-вибіркове (інтенційне) ставлен-
ня до дійсності, комунікативної ситуації, адреса-
та. 

Усвідомлення функції мовної одиниці перед-
бачає насамперед її ідентифікацію, визначення її 
системних координат, оскільки мовленнєве вико-
ристання мовних засобів – це проблема вибору із 

синонімічного ряду одиниць, що мають загальні 
функційні, семантичні та структурні властивості з 
огляду на комунікативні наміри адресанта. 

Наявність у мові варіативних способів вира-
ження того самого змісту спричинюють те, що 
інколи мовець опиняється перед  с и н о н і м і ч н о ю  
с и т у а ц і є ю, коли він має дібрати з багатющого ар-

сеналу мовних засобів української мови найдоці-
льніший. Такі ситуації постають як у лексичному 
плані (що обрати: доброчинець або спонсор?), так 
і граматичному (чому надати перевагу: Сестра 
вертається до Києва вчителювати / / Сестра 
вертається для вчителювання / / Сестра вер-
тається для того, щоб вчителювати / / Сестра 

вертається, щоб вчителювати?). Істотну роль у 
цьому процесі відіграють і стилістичні чинники, 
які зумовлюють характер поширення та усклад-
нення основних елементів речення. Комуніканти 
структурують висловлення з огляду на  м о в н и й  
с т и л ь, тобто на „сукупність засобів, вибір яких 
зумовлений змістом, метою та характером пові-
домлюваного”17. Завдяки вибору найумотивовані-

ших мовних одиниць остаточний склад і синтак-
сична структура висловлення містить інформа-
цію, достатню для адекватного розуміння морфо-
логічної структури окремих компонентів, а також 
словопорядку та акцентуаційного малюнка речен-
ня. 

Як справедливо зауважує С. Я. Єрмоленко, 

„мова не могла б виконувати своєї основної фун-
кції спілкування, якби між логічним змістом і 
формою його вираження існувала однозначна 
відповідність: тоді для кожного нового логічного 
змісту, для кожного відтінку треба було б запа-
м’ятовувати окрему форму, що зробило б немож-
ливим мовленнєве поєднання смислів в одному 

реченні”18. Так, близьку семантику, тобто однако-
ві логіко-поняттєві відношення, передають діє-
слова і співвідносні з ними транспозити19 – від-
дієслівні іменники та дієприкметники; прикмет-
ники і співвідносні з ними деад’єктивні іменники 
та прислівники. Порівн: Я сумую / / Мені сумно / / 
У мене сум / / Я засмучена / / Я сумна / / Я в сумі. 
Наведені приклади підтверджують думку 

І. В. Кононенка про „достатню гнучкість і 
„імпліцитність” мовних засобів, що знаходять у 

своєму комплексному вираженні єдине семантич-
не розв’язання або надають у розпорядження мо-
вця широкий набір синонімічних паралелей”20 

для вираження градації думки, її нюансування. 
Саме динамічним характером семантико-

синтаксичної структури речення можна пояснити 
співвідносність мовних засобів21., які репрезенту-
ють ту саму ситуацію дійсності, варіюючи насам-
перед парадигматичні моделі предиката й аргуме-
нтів. Порівн.: Вогнем (від вогню / через вогонь) 
затято обрій (В. Еллан). У пасивній конструкції 

об’єктний суб’єкт водночас імплікує каузатив-
ність, а в реченні Вогонь затяв обрій репрезенто-
вано дію активного суб’єкта. „Проте, як видно із 
зіставлюваних форм особових і безособових ре-
чень, вони різняться не тільки значенням причи-
ни або дії активного суб’єкта. У безособових ре-
ченнях суб’єкт, виступаючи у формі орудного 

відмінка, має деміактивну природу, його актив-
ність завуальована дією стихійної сили”22, по-
рівн.: Був вогонь + Він затяв обрій. 

Унаслідок смислової та граматичної конденса-
ції, згортання складніших за структурою конструк-
цій у менш складні, але семантично рівнозначні 
(хоч і не ідентичні) утворюємо прості ускладнені 

речення з однорідними та відокремленими члена-
ми, пояснювально-уточнювальними конструкція-
ми, звертаннями, вставними й вставленими компо-
нентами, а отже, важливо „виявити багатство їхніх 
семантико-синтаксичних потенцій безпосередньо 
в процесі інтелектуально-комунікативної діяльнос-
ті мовців”23. 

Поділяємо думку С. Я. Єрмоленко, що 

„Широкі можливості вираження змісту, його від-
тінків у плані комунікативного спрямування ви-
словлення закладені в зміні синтаксичних форм і 
зв’язків, у виборі предикатів, навколо яких фор-
мується семантична структура речення”24. Напри-
клад, у семантичній будові речення І люди руки 
простягнули до неба з одчаю (Г. Шкурупій) ная-

вні дві предикатні синтаксеми: в основній преди-
катемі – первинна зі значенням дії 
(простягнути); вторинна предикатна синтаксема 
із семантикою стану (з одчаю) входить до згорну-
того простого елементарного речення, маркуючи 
причиново-наслідкові відношення у простому 
поліпропозитивному реченні, порівн: І люди руки 

простягнули до неба + (Бо) Люди були у відчаї. 
Семантичним корелятом ускладнювача у фор-

мі прийменниково-відмінкової групи є препози-
тивні дієприслівникові комплекси із загальним 
значенням супровідної дії, що походять від діє-
слів із семантикою інтелектуального, психічного 
стану, порівн.: Одчаївшись, люди руки простяг-
нули до неба. Використання форм з одчаю, одчаї-

вшись для вираження значення причинової зале-
жності зумовлено їхньою стилістичною маркова-

Кульбабська О. Мовленнєві пріоритети... 
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ністю: вони функціюють як похідні (вторинні) 
порівняно із формою підрядної частини складно-
підрядного речення: І люди руки простягнули до 

неба, тому що відчаїлися. „На відміну від при-
чинових відношень, виражених формою складно-
підрядного речення, просте речення передає те 
саме значення конденсованіше, а вторинна функ-
ція прийменниково-іменникової словоформи 
сприяє стилістичній виразності, маркованості 
всієї синтаксичної конструкції, зумовлює її екс-
пресивно-поетичний зміст”25. Різноманітність 

морфологічних форм вираження одного з компо-
нентів спричинена можливістю утворенням варіа-
тивних рядів – взаємозамінюваних засобів мовно-
го вираження. 

Прості речення, ускладнені засобами вторинної 
предикації, становлять важливий засіб стилістич-
ного урізноманітнення мовлення, його експресії. 

Порівн.: 1. Я вчуваю щоночі шелест листя 
(Д. Загул) / / 2. Як тільки настає ніч, я вчуваю, що 
листя шелестить / / 3. Настає ніч –  я вчуваю що-
ночі: листя шелестить / / 4. Я вчуваю шелест лис-
тя. Щоночі. Так, інформативне мовлення вимагає 
актуалізації реми, тому вторинна предикатна син-
таксема шелест у формально-синтаксичній пози-

ції об’єктного поширювача (1 реч.) засвідчує сти-
лістичну нейтральність описово-інформативного 
мовлення; складнопідрядне (2) речення – найкра-
ще відповідає закономірностям описового мовлен-
ня; максимальний лаконізм інформативного стилю 
демонструє складне безсполучникове (3) речення; 
за умови парцелювання (4 реч.) єдина синтаксична 
структура представлена кількома комунікативно 

самостійними одиницями (фразами), кінцева з 
яких є інтонаційно та графічно актуалізованою 
ремою.  

На нашу думку, вдаючись до семантичних 
трансформацій, мовцю варто пам’ятати  п р а в и л о  
е к в і в а л е н т н и х  в и д о з м і н: у разі внутрішньомовних 
синонімічних видозмін ускладнених конструкцій 

та в процесі перекладу їх іншою мовою, має збері-
гатися незмінною кількість вихідних елементар-
них речень, які поєднують свої потенції в єдиній 
структурі, та граматичні характеристики їхньої 
предикативності. 

Висновки й перспективи подальших розві-

док.  

1. Антропозорієнтована синтаксична наука 
потребує нової дефініції поняття синтаксичної 
номінації, предикації, варіантності в аспекті мо-
вленнєвої діяльності адресанта, що полягає не 
лише в творчому усвідомленні, а й у творчому 
перетворенні континуального уявлення про дій-
сність у його дискретний образ – текст.  

2. Те, у який спосіб мовець оформляє ту чи ту 

пропозицію як предикативну одиницю, засвід-
чує, яка саме інформація є для нього комуніка-

тивно важливою. До того ж мовна система через 
номенклатуру своїх одиниць не лише вказує на 
ступінь пріоритетності знання в „картині сві-

ту” мовця, а й увиразнює його актуальність че-
рез комбінаторику мовних одиниць. Вибір син-
таксичної структури – простого, складного чи 
ускладненого речень – „підказує” іншим учасни-
кам комунікації, який саме тип відношень актуа-
льний у тому чи тому репрезентованому фрагме-
нті „картини світу” мовця: а) між учасниками 
ситуації або б) між ситуаціями дійсності, або 

в) між комунікативно нерівнозначними ситуаці-
ями, г) між репрезентованою ситуацією та мов-
цем. 

2. У процесі комунікації вибір одного синтак-
сичного засобу з арсеналу можливих зумовле-
ний багатьма різноплановими чинниками, зокре-
ма: екстралінгвальними (комунікативний за-

дум, інтенції та мовленнєвий досвід автора ви-
словлення, пресупозиція спілкування, фактор 
адресата тощо); лінгвальними, зокрема: 
а) синтаксичними (зміна синтаксичної моделі 
речення внаслідок згортання або розгортання 
компонентів, відокремлення, дублювання тощо); 
б) морфологічними (здатність морфологічних 

форм як варіантів вираження різних синтаксич-
них позицій репрезентувати парадигматичні й 
синтагматичні відношення); в) лексичними (чим 
точніше лексема в певній синтаксичній позиції 
відповідає семантичним параметрам, тим вільні-
ше вона у виборі варіантної форми – морфологі-
зованої або неморфологізованої; і навпаки, якщо 
лексема не типова для певної синтаксичної пози-

ції, то вона тісно пов’язана з основним, сильним 
варіантом репрезентації такої синтаксичної по-
зиції та унеможливлює трансформації).  

3. Адекватність вербального вираження дум-
ки суб’єктами комунікації забезпечена процесом 
осмислення потенціалу варіативності . 
Співвідносні конструкції засвідчують  д и н а м і з м  

м о в н о ї  с и с т е м и, тобто здатність передавати одна-
ковий чи близький зміст різними синтаксичними 
формами, забезпечуючи інформативну щільність 
тексту, його стилістичне багатство, 
експресивність, тенденцію до економії мовних 
засобів. 

4. Перспективним напрямом подальших 

лінгвістичних студій видається вивчення 
варіантних синтаксичних одиниць з огляду на 
історично-динамічний (еволюційний) характер 
розвитку української мови, її національну 
специфіку, стилістичну диференціацію граматич-
них засобів, мовну естетику. 
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Kulbabska Olena. Speech priorities in choosing the 
native speaker of syntactic means. The article discusses 

current issues of linguistics with a person in the center of 

events. Underlined that in the center of modern linguistic 

research is a Person – active speech personality. The pr-

oblem of choosing optimal variant of syntactic units are 

examined by the speeker due to extralingual factors. Th-

ese include communicative intent, intentions and speech 

experience of the author, the situation of communication, 

especially interlocutor and so on. For successful commu-
nication must take into account the mobility of the langu-

age system, which opens up the opportunity of using con-

structions – simple and complex sentences, provides in-

formative speech, stylistic diversity, expressiveness. 

Research nominations syntactic variance problem is 

related to the creative aspect of grammar in general. The 

role of the speaker as the author of expression is extraor-

dinary, because the selection of sentence structure and 

method of nomination depends on the communicative 

competence, knowledge and ability to work .The author 

should consider informative value of each component of 

the phrase because the parts of the sentence perform diff-

erent communicative role. 

The choice of syntactic structure "tells" to other parti-

cipants of communication, which is the type of relatio-

nship topical in particular "world view" of the speaker: 

a) between members of the situation or b) between the 
situations of reality, or c) between communicative unequ-

al situations d) between the giving situation and speaker . 

During the communication sentence can increase in-

formation potential for the help of the secondary part of 

the sentence and complicating constructions. They are 

interpreted as grammatical and lexical actualizators. They 

Кульбабська О. Мовленнєві пріоритети... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1(9)                                                 18 

collect semantic of predicative part of complex and co-

ordinated sentences and identify the trend to economy of 

language features, the ability to re-form syntax links. In 

the article the central and peripheral phenomena is under-

lined and analyzed mandatory and discretionary syntax 

options, shown tendencies of differentiation and integrat-

ion capabilities. 

Stated that complex of variant syntactic units repres-
ents the richness of the Ukrainian language considering 

of its national specificity. 

Key words: native speaker, communication, syntactic 

units, syntax nomination, predication, variant syntactic, 

selection of syntactic means, communicative competence. 
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Оніми художнього тексту – це особлива філо-
логічна проблема, оскільки в літературному тво-
рі власне ім’я функціонує як важливий та органі-

чний елемент його стилістичної системи, вико-
нуючи активну роль у створенні загальної образ-
ності твору. Художній текст є функціонально 
замкненою системою естетично організованих 
мовленнєвих засобів, тому власне ім’я в ньому 
набуває багатьох смислових зв’язків, складних 
асоціацій і конотацій, які й утворюють його ін-
дивідуально-художню семантику, що значно 

відрізняється від власне мовної. „Оцінні, емоцій-
но-експресивні конотації, що йдуть від системи 
мови і мовленнєвого узусу, зазнають значної 
трансформації в художньому тексті і стають тек-
стуальними під впливом системних зв’язків вла-
сного імені з парадигматичним (тематичним) і 
синтагматичним (мовленнєвим) контекстом тво-

ру”1. 
Багато фактів указує на те, що сьогодні відбу-

вається формування нової онтології, нової куль-
турної реальності, традиційні цінності отриму-
ють нетрадиційну, хоча й не обов’язково негати-
вну характеристику, відбувається руйнування 
певних сталих уявлень, відкриваються нові го-

ризонти пізнання, нові можливості та стимули 
для творчості.  

Відзначимо, що Л. Белей вважає за необхідне 
говорити про новітню українську літературно-

художню антропонімію (кінець ХХ – поч. ХХІ 
ст.) як окремий період історії нової української 
літературно-художньої антропонімії. Причин, на 

думку вченого, кілька: по-перше, якісно нові 
процеси, що відбулися і відбуваються в цьому 
шарі онімної лексики і зумовлені суспільно-
політичними змінами; по-друге, інтелектуаліза-
ція літературно-художньої антропонімії, по-
третє, широке використання дейктичних ЛХА; 
по-четверте, розширення соціального спектру 
української літературно-художньої антропонімії; 

по-п’яте, динамізм та еклектичність сучасного 
українського літературно-художнього антропо-
німікону; і на завершення, значний вплив на 
план вираження та план змісту ЛХА кінця 
ХХ ст. справляє постмодернізм.2 Вважаємо, що 
в окремий підперіод історії нової української 
літературної онімії, таким чином, можна виділи-

ти онімію художніх творів кінця ХХ – поч. ХХІ 
ст., зокрема онімію постмодернізму. Спробуємо 
окреслити специфічні риси цього літературного 
напряму та з’ясувати, які з них мають безпосере-
дній вплив на творення онімного простору пост-
модерністського тексту.  

Уперше термін „постмодернізм” з’явився 

1917 року в книжці німецького філософа Рудо-
льфа Паннвіца „Криза Європейської культури”. 
Філософське підґрунтя постмодернізму склали 
праці М. Фуко, Ж. Дерріди, Ж. Дельоза, 
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Максимюк М.В. Особенности постмодернистского тек-

ста и их влияние на ономастическое пространство. 
В. Кожелянко – яркий представитель украинского постмо-

дернизма. К особенностям постмодернизма относится соче-

тание различных стилевых тенденций, частичная оппозици-

онность к традиции, универсальность проблематики, вне-

временность и внепространственность изображения, эпатаж-

ность, изменение функций автора и героя, культ независи-
мой личности, стремление к архаике, мифу, стремление со-

вместить истины разных наций, культур, религий, филосо-

фий, ироничность, пародийность и тому подобное. 

В. Кожелянко использует онимы вполне в духе постмодер-

низма: имена в его произведениях ироничные, аллюзийные, 

часто выполняют интертекстуальную функцию, много ми-

фонимов, ономастика различных стилей - от снижена-

просторечной, диалектной к помпезно-патриотической. 
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Ф. Гваттарі, Ж. Бордіяра, Ж.-Ф. Ліотара, 
Р. Рорті. Теоретики постмодернізму наголошу-
вали на кризовому характері постмодерністської 

свідомості. „Пост” перекладається як „після”, 
„модо” – „саме зараз”. Г. Штонь трактує 
„постмодернізм” як „міжчасся”. Умберто Еко 
переконаний, що постмодернізм – „не фіксоване 
хронологічне явище, а певний духовний стан”3. 

До визначальних рис постмодернізму відно-
сять поєднання різних стильових тенденцій, час-
ткову опозиційність до традиції, універсальність 

проблематики, позачасовість і позапросторо-
вість зображення, епатажність, зміну функцій 
автора та героя, культ незалежної особистості, 
потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідо-
мого, прагнення поєднати істини різних націй, 
культур, релігій, філософій, іронічність, пародій-
ність тощо. У сучасній постмодерній літературі 

головна увага відводиться індивідуальній манері 
митця, його власному баченню людини та світу, 
у творах часто сполучається конвульсивна краса, 
примхлива елегантність, потяг до дисгармонії та 
деформації, хворобливої фантастики та абсурду, 
вигадливий еротизм. Духовна напруга, пошук 
„внутрішньої ідеї”, екзистенційність є важливи-

ми складниками сучасної літератури. Метафо-
рична насиченість твору поєднана часто з на-
вмисно зниженою мовою; багато словесної 
еквілібристики; плеоназм, наявність оксюморо-
ну та антитези, гіперболи та гротеску; складна 
композиція твору, фрагментарність – ознаки 
твору постмодерного часу4. 

У літературі з кінця ХХ століття поряд із по-

ліфонізмом, інтелектуалізацією, філософічністю 
та міфологічністю закріпилося поняття 
„іронічність”, яке є однією із суттєвих її ознак. 
„Поняття іронії останнім часом перебуває в 
центрі уваги тих вітчизняних та зарубіжних 
лінгвістів, які намагаються окреслити феномен 
постмодернізму або інтерпретувати творчість 

авторів, у текстах яких знаходять риси 
постмодерності. У дослідженнях на матеріалі 
таких творів іронію розглядають як стилетворчу 
рису тексту, яка може бути реалізована на 
різних мовних рівнях, від одиничного слова, 
висловлювання до окремого тексту в 
обов'язково му контекстуальному оточенні” 5.  

     Постмодернізм – явище об’ємне, аморфне і 
багатогранне, специфічна культурна логіка яко-
го вимагала свого історико-літературного і тео-
ретичного тлумачення. Останні п’ять років 1980
-х і сам початок 1990-х стали для України періо-
дом прискореного літературного розвою. Водно-
час вийшло на яв написане майже за сто років. 
Окрім того, сама літературна територія стала 

доступнішою, відкритішою. Це, власне, і була 
постмодерна ситуація в українській версії – тек-

стовий шок 6. 
З початку 1980-х років феномен постмодерну 

характеризують як загальноестетичний та зага-

льносвітоглядний для західного світу та реґіонів, 
що включені у процес вестернізації, яким є, за 
загальним переконанням, і Україна. Як відзначає 
Г.С. Померанц, феномен постмодернізму в цих 
регіонах частіше за все осмислюється як криза 
усієї західної, „фаустівської” цивілізації загалом, 
що служить спокусою для утвердження своєї 
антизахідної культуроідентичності7. Г. Померанц 

позитивом постмодернізму називає таку його 
рису, як звільнення західного світу від європоце-
нтризму.  

Як зауважує Л. Б. Лавринович, українська 
постмодерна література виникла значно пізніше, 
ніж російська чи польська, однак має тривалу 
передісторію. „Химерна проза” 60-х – 80-х років 

– питомо український невідрефлексований варі-
ант постмодернізму. Виникнення постмодерну 
на теренах української культури – наслідок вхо-
дження українського соціуму в контекст глоба-
льних проблем сьогодення. „Відрефлексована” 
українська постмодерна література 80-х – 90-х 
років диференціюється в українській критиці і за 

ґенераційним принципом, і за орієнтованістю 
письменників на західну чи національну тради-
цію. Проте основним у систематизації сучасної 
української прози стає в критиці територіальний 
принцип, за яким виокремлюють галицько-
станіславську та київсько-житомирську школи, 
які культивують різні типи героїв. Загалом найя-
скравішою рисою української літератури різних 

шкіл та генерацій є акцентування на маргіналь-
ному, що переходить у стан типового. Творчість 
більшості українських письменників важко зіс-
тавити з конкретною постмодерністською мане-
рою письма західних авторів: у кожному окре-
мому творі суміщаються різні його варіанти. 
Найбільш європеїзованим варіантом постмодер-

нізму є українська карнавальна метапроза, яку 
характеризують найнижчий рівень елітарної гер-
метичності й апеляція до масового читача8. 

Домінанта постмодернізму – абсолютний 
пріоритет окремого, інакшого над універсаль-
ним, особистості – над системою, людини – над 
державою. Він зачіпає глобальну за своїм масш-

табом сферу, бо стосується не стільки світогля-
ду, скільки світовідчуття, тобто тієї царини, де 
на перший план виходять не раціональна, логіч-
но оформлена філософська рефлексія, а глибоко 
емоційна, внутрішньо відчута реакція сучасної 
людини на навколишній світ. 

Така „орієнтація” постмодерністського текс-
ту спонукає автора творити доволі своєрідне 

ономастичне тло. За нашими спостереженнями, 
онімія постмодерністського твору відображає 
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загальну орієнтацію постмодернізму як культур-
но-мистецького явища. Зокрема, топоніми, які в 
реальній ономастиці (і в реальному ономастико-

ні) виконують ідентифікаційну та локалізуваль-
ну функції, у постмодерністському тексті мо-
жуть виконувати ще й низку інших функцій, зо-
крема ставати персонажем твору. Так, Б. Мель-
ничук та А. Аністратенко у статті „Чернівці в 
житті і творчості Василя Кожелянка” зауважу-
ють, що „Чернівці не є простим топонімом ані в 
„Срібному павуці”, ані в „Котигорошкові”, 

„Буднях попелястих” та ін. В останньому тексті 
місто є ще й повноцінним дійовим героєм, так 
само, як і в багатьох новелах „Логіки ре-
чей” (герой сам на сам з містом: весняним міс-
том у „Щасті”, пізньоосіннім у „Буднях попеляс-
тих” (з книги „Чужий”)”9. 

Л. Белей прикметною рисою новітньої украї-

нської літературно-художньої антропонімії вва-
жає „широке використання дейктичних ЛХА, на 
структурі та онімічній семантиці яких позначи-
лося мовне експериментаторство сучасних пись-
менників-постмодерністів”10. Так, В. Кожелянко 
в романі „Конотоп” згадує „мілітарне фентезі 
Олеся Палиглини, трилогію „Хоругв’яни”, у яких 

легко вгадати Олеся Гончара та його 
„Прапороносці”. У цьому ж творі автор викорис-
товує антропоніми Цороц (меценат-мільйонер 
Сорос) та Хрєннік Тіхонов, „самобутній гусляр” 
– радянський композитор Тихон Хрєнніков. 
Окрім дейктичних антропонімів, В. Кожелянко 
майстерно творить інші типи дейктичних онімів: 
наприклад, газети „Ніч” (порівн.: українська га-

зета „День”). „Шлях у перемогу” (порівн.: 
„Шлях перемоги”), „Вереск нації” (порівн.: 
„Голос нації”) тощо.  

Таке мовне експериментаторство виступає 
однією з яскравих рис ономатворчості 
В. Кожелянка та рис постмодернізму загалом, і 
водночас, на думку Л. Белея, сягає коренями 

XIX ст., чим унаочнює спадковість і тяглість 
традицій української літературно-художньої ан-
тропонімії. 

В. Кожелянко – автор „нашумілої „Дефіляди 
в Москві” та її продовжень”11, зазначає 
І. Островський. „…Українські війська, 
перемігши у Другій світовій, впевненою ходою 

крокують по Красній площі, запопадливі моско-
вити вчать мову переможців…”, – так коментує 
критик роман В. Кожелянка. Письменник 
„грається” з реальними подіями, переставляючи 
місцями нації, персоналії, тих, хто зі щитом, з 
тими, хто на щиті. Він провокує свідомість, зба-
гачуючи її імунітетом переосмислення. Роман 
„Конотоп”, за визначенням спеціалізованого ви-

дання „Книжник-Ревю”, є „блискучою пародією 
на сучасну медіа-проституцію”. Автор зображує 

одне з Янусових облич сучасної журналістики. 
Він оригінально трактує роль держави, еліти, 
правоохоронних органів. 

Романи В. Кожелянка стали „однією з пер-
ших вдалих спроб створення українського 
фентезі з присмаком „віртуального реваншу” за 
поразки українства в реальній дійсності. Усі йо-
го романи – суть один метароман про 
„віртуальну українську Імперію”, конотований 
народними казками, мілітарними фантазіями 
антиросійської спрямованості та науково-

популярними розвідками про Атлантиду”12. У 
його романах фіксуємо велику кількість онімів 
різних класів, серед яких як узяті автором з реа-
льної онімії, так і створені ним самим. Однак, 
навіть беручи власні назви з реальної ономасти-
ки, В. Кожелянко вводить їх у різні, часом не-
сподівані контексти, у зв’язку з цим оніми набу-

вають додаткових конотацій, і навіть знайомі, 
наприклад, з історії, власні назви читач починає 
сприймати по-новому.  

Належність творів В. Кожелянка до постмо-
дерної літератури зумовлює необхідність врахо-
вувати цей факт при дослідженні онімії його ро-
манів. Його твори надзвичайно насичені онім-

ною лексикою різних розрядів, яка виконує в 
них різні, часом несподівані функції. Онімія ви-
ступає вдячним матеріалом “гри” письменника 
мовними засобами.  

Для дослідження функціонального наванта-
ження власних назв у постмодерністському тек-
сті цілком очевидною є необхідність розгляду 
оніма як складника одного цілого, яким є худож-

ній текст, і, безперечно, важливим є контекст 
для визначення функцій власних назв, їх стильо-
вої наповненості, ролі у творенні тексту тощо. 

На нашу думку, в художньому творі доцільно 
вивчати функціонально-стилістичне наванта-
ження всіх наявних розрядів власних назв. Об-
межувати дослідження онімії художнього твору 

аналізом лише антропонімів (чи якогось іншого 
розряду власних назв) вважаємо недоречним, 
оскільки в художньому творі „промовистими” є 
не тільки антропоніми, пропріальна лексика ін-
ших розрядів не менш насичена в стилістичному 
плані. Часто саме розгляд цих власних назв до-
помагає цілісному розумінню авторського заду-

му, сприйняттю твору як єдності. Окрім того, 
вивчення лише одного з розрядів онімів – це до-
слідження лише однієї частини ономастикону, 
який саме у своїй цілісності, неподільності є ор-
ганічним складником тексту. 

Спосіб творення та вибір імен персонажів 
визначає художній метод автора й жанр тексту. 
Це дає змогу розглядати власні назви як ознаку 

жанрово-стилістичної належності художнього 
твору. Письменник густо населяє свої твори вла-
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сними назвами: не тільки головні, але й другоря-
дні персонажі можуть мати по кілька наймену-
вань. В. Кожелянко активно використовує на-

йменування історичних персонажів, творить чи-
мало своїх онімів різних класів. Топонімопрос-
тір романів письменника охоплює увесь світ, 
причому центром світу в романах стає саме 
Україна з її топосом. Для творів В. Кожелянка 
характерні різноманітні мовні експерименти, 
спрямовані на “вивертання навиворіт” звичної 
дійсності, це відображено і в ономастиконі його 

романів. Власні назви, які належать до онімної 
периферії (ергоніми, фірмоніми, хрононіми, тео-
німи, міфоніми, астроніми, геортоніми, гемеро-
німи, бібліоніми) також виступають одним із 
показників авторського ідіостилю, стають поряд 
з іншими класами онімів засобом текстотворен-
ня, ідеально „вписуючись” своєю іронічністю, 

алюзійністю та пародійністю в естетику постмо-
дерного твору, допомагають передати авторське 
світобачення.  

Важливим є включення до аналізу так званих 
контекстуальних онімів. В.А. Никонов зауважує: 
„Як бути з персонажами безіменними, яким ім’я 
заступають займенники Я, Ти, Він, Вона або за-

гальні Жінка, Старий, Цар, 1-й селянин, 2-й се-
лянин? Але це і є імена. Займенники та загальні 
іменники стали тут іменами власними, і сама 
заміна не є випадковою. Причини заміни розмаї-
ті”13. Вважаємо, що необхідно досліджувати й 
апелятиви, якими часто послуговується автор 
для номінації-характеристики персонажа (чи 
передачі таким чином ставлення до персонажа 

інших дійових осіб твору). Такі апелятиви росій-
ська дослідниця Н.В. Васильєва називає 
„апелятивним конвоєм”. Власна назва разом зі 
своїм „апелятивним конвоєм” може служити 
підсиленню дії повідомлення, беручи участь у 
стилістичній грі. Поєднання апелятива з влас-
ним іменем може стати не тільки стилістичним 

засобом під пером письменника, а й 
„глобальним художнім засобом, який допомагає 
авторові формувати світ цілого тексту14. 
В. Кожелянко доволі часто послуговується апе-
лятивами-характеристиками, які стають контекс-
туальними онімами, разом з власними назвами 
та іншими мовними засобами дають можливість 

глибше проникнути в авторський задум. 
В. Кожелянко використовує оніми цілком у дусі 
постмодернізму: власні назви у його творах іро-
нічні, алюзійні, часто виконують інтертекстуаль-
ну функцію, чимало міфонімів, онімія різности-
льова – від знижено-просторічної, діалектної до 
помпезно-патріотичної. Романи В. Кожелянка 
„дефілядного” циклу („Дефіляда в Москві”, 

„Конотоп”, „Людинець пана Бога”) презентують 
кращі зразки творення й використання онімів 

письменником. Вважаємо, що вивчення онома-
стикону його творів сприятиме глибшому 
розумінню як ономатворчості В. Кожелянка, так 

і постмодернізму загалом. 
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Maksymyuk Marta. Pecularities of Postmodern 
Text and the Influence on Onomasiological Space. V. 

Kozhelianko is an outstanding representative of Ukrain-

ian postmodernism. By the defining characteristics of 

post modernism we know a combination of different sty-

listic tendencies, partial opposition to a tradition, univer-

sality of problems, timelessness and spaceless of an im-

age, epatage, function change of an author and a hero, the 
concept of an independent person, aspiration for archaic, 

myth, collective unconscious, an aspiration to unite the 

truths of different nations, cultures, religions, philoso-

phies, irony, parody etc. In a contemporary postmodern 

literature the main focus is on the individual way of art-

ist's writing, his own vision of a human and world, in 

literature works is often combined a convulsive beauty, 

capricious elegance, an aspiration to  disharmony and 

deformation, ailing fantastic and absurd, inventive eroti-

cism. Spiritual tension, search for “an inner idea”, exis-

tentialism are important components of modern literature. 

The irony is considered as a style-forming feature of 

postmodern text, which can be implemented in different 

language levels, from a single word, a single statement to 

a single text in a compulsory conceptual environment.  

V. Kozhelianko use the orthonyms in a postmodern 

way: proper names in hus literature texts are ironic, inti-
mational, quite often have intertextual function, a lot of 

mythonyms, diffrent-styled onomastics phenomena - 

from reduced-vernacular, dialect to pompous-

patriotic.Literature texts of V.Kozhelianko of so called 

“defilade” cycle (“Defilade in Moscow”, “Konotop”, “A 

little man of Mr. God) represent the best examples of 

creation process and orthonym usage by the author. We 

believe, that studying of onomastic phenomena of his 

literature texts would encourage a deeper understanding 

onomastic creative works of V.Kozhelianko and post-

modernism in general as well.  

Key words: postmodernism, literature text, Vasyl 

Kozhelianko, irony, orthonym, onomasiological space. 
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Постановка проблеми. Увагу дослідників 

неодноразово було звернуту на інтонаційне ба-
гатство мови. Проблеми цього засобу мови і мо-
влення знаходили своє вирішення у працях 
М.В.Ломоносова, В.О.Богородицького, О.М. Пє-  
шковського, Л.В.Щерби, В.В.Виноградова, 
В. К. Чичагова, Ф. Данеша, Н.В. Черемисіної, 
А. Й. Багмут, О. А. Бризгунової та ін. За резуль-

татами наукових досліджень дано визначення 
інтонації, описано її функції. Зокрема, під інто-
нацією розуміється «ритмо-мелодійна сторона 
мовлення, що служить у реченні засобом вира-
ження синтаксичних значень і емоційно-
експресивного забарвлення».1 Інтонація є одним 
із засобів передачі об’єктивно-суб’єктивних від-
ношень у мовленні. Складовими її елементами 

прийнято вважати мелодику мовлення – підви-
щення і зниження тону у фразі; ритм мовлення – 
швидкість чи повільність мовленнєвого акту в 
часі й паузи між мовленнєвими відрізками; 
тембр мовлення – звукове забарвлення, що надає 

мовленню тих чи інших емоційно-експресивних 

відтінків; фразовий чи логічний наголос – засо-
би виділення мовленнєвих відрізків чи окремих 
слів у фразі. Така багатокомпонентність явища 
інтонації спричиняє труднощі у визначенні домі-
нантних її категорій.  

Чимало дослідників за ступенем важливості в 
інтонаційному оформленні висувають на пер-

ший план мелодичний компонент. Саме він най-
більш чітко сприймається на слух, найчастіше 
виникає і максимально наділений фукціональ-
ним навантаженням. Так, Н. В. Черемисіна 
стверджує, що  найбільш яскравим засобом ви-
раження емоцій є мелодика мовлення.2 Зупиня-
ючись на розгляді інтонаційного оформлення 
різних видів окличних речень, ми користувати-

мемося термінами «фраза» або висловлювання» 
як найбільш виправданими в інтонаційному дос-
лідженні, оскільки термін «речення» визначаєть-
ся суто синтаксичними критеріями. За 
О. О. Реформатським, «саме речення як грама-

УДК 821.161.2-23:398 

 

Галина НАВЧУК, 

Лариса ШУТАК, 

ВДНЗ України «Буковинський державний  
медичний університет», Чернівці (Україна) 
 

Halyna NAVCHUK, 

Larysa SHUTAK  

Higher State Educational Establishment  
of Ukraine «Bukovinian State Medical University», 

Chernivtsi (Ukraine), 
navchuk_g_v@mail.ru 
ORCID ID 0000-0002-4624-1796 
society@ bsmu.edu.ua  
ORCID ID: 0000-0001-8038-4080 
 

 

 

 

ІНТОНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОФОРМЛЕННЯ 

ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ  

 

 

INTONATION AS A MEANS OF  

EXPRESSION OF EXCLAMATION  

SENTENCES  

 

 

Ключевые слова: интонация, восклицательные 

предложения, высказывания, интонация речи, рече-

вая интонация. 

 

Галина Навчук, Лариса Шутак. Интонация 

как средство оформлению восклицательных пред-

ложений.  
В статье рассмотрены примеры интонационного 

оформления различных видов восклицательных пред-

ложений. Обосновано мнение о том, что в восклицате-

льных предложениях интонация в основном только 

усиливает вербализованные лексическими, морфоло-
гическими и синтаксическими средствами языка чувс-

тва, не будучи при этом единственным средством их 

выражения. Установлено, что ее роль существенно 

возрастает в предложениях, которые по форме и соде-

ржанию не совпадают, а также в толковании нерасчле-

ненных конструкций, риторических вопросов, расши-

фровке вокативов и содержания междометных выска-

зываний. Сделано вывод о том, что интонация в воск-

лицательных предложениях является не только средс-

твом их организации, выражения эмоций, но и средст-

вом уточнения и конкретизации содержания высказы-

вания. 
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тична одиниця не має і не може мати інтонації. 
Воно актуалізується в комунікативне явище – 
висловлювання через фразу, яку в цілому 

організує інтонація».3 Під час дослідження саме 
інтонації оперування традиційно вживаним 
терміном «речення» наштовхується на певні 
протиріччя. Ці протиріччя зумовлені тим, що не 
так уже й рідко непредикативні вирази вважа-
ються реченням, а різні за своєю інтонацією ре-
чення належать до одного й того ж класу.4 

Багато дискусійних питань щодо інтонації 

знаходили своє вирішення, коли інтонація розг-
лядалася не як ізольований феномен і не як до-
датковий, доповнюючий, розділ до фонетики чи 
синтаксису, а як рівноправний мовний засіб, 
який бере участь у передачі змістової сторони 
висловлювання як основної одиниці мовленнє-
вого спілкування. 

Виноградов В. В. з цього приводу стверджує, 
що інтонація займає суттєве місце в системі гра-
матичних засобів мови, є основною, невід’єм-
ною ознакою речення – висловлювання, визна-
чає і встановлює його природу як граматично 
організованої одиниці мовленнєвого спілкуван-
ня.5  

Отож інтонація є природньою формою існу-
вання мови, одним із показників її членорозділь-
ності, способом організації висловлювання.  

Для окличних речень інтонація є засобом пе-
редачі складних почуттів, найтонших відтінків, 
переживань. Тобто, будучи засобом їх оформ-
лення, вона виконує більше функцій – уточнює 
й конкретизує зміст висловлювання, виражає 

конкретні емоції.  
Мета дослідження – розглянути приклади 

інтонаційного оформлення різних видів оклич-
них речень, з погляду функціонального підходу 
довести думку про можливість розкриття змісту 
окличного висловлювання завдяки його інтона-
ційному оформленню. 

Переорієнтація досліджень на формулу «від 
функції до форми» (що змінила попередню – 
«від форми до функції») сприяє більш адекват-
ному опису інтонаційних форм мови та її функ-
цій. У центрі уваги дослідників, з цього погляду, 
є мовленнєвий акт, різноманітні форми спілку-
вання, мовець. У цьому контексті треба зазначи-

ти, що суть функціонального аналізу полягає в 
утвердженні переваги функції, підкресленні того 
важливого факту, що функція формує відповід-
ну одиницю мови. При цьому не варто забувати, 
що функція у мові породжується потребами спі-
лкування, водночас матеріальна сторона мови 
завдяки своїй варіативності представляє різні 
реальні можливості для формування одиниць 

мови.6 До мовних функцій інтонації належать: 
диференціювання комунікативних типів вислов-

лювання (запитання, спонукання, розповідь), 
розрізнення частин висловлювання відповідно 
до їх смислового навантаження. 

Зауважимо, що мовна інтонація є складовою 
частиною більш широкого явища – інтонація 
мовлення. На сьогодні ще немає єдиної думки 
щодо кількості та характеру функцій інтонації 
мовлення. Та, як зазначає І. В. Борисюк, «вже 
можна твердити: лінгвістична значимість інто-
нації мовлення полягає в тому, що вона об’єднує 
окремі слова у висловлення, визначає його кому-

нікативний тип чи вид, характер смислових взає-
мозв’язків елементів у межах висловлення, пере-
дає суб’єктивне ставлення мовця до предмета 
висловлюваної думки, до співрозмовника, до 
фактів навколишньої дійсності в момент спілку-
вання».7 

Інтонація мовлення разом із звуковою осно-

вою несуть у собі в матеріальному вигляді чоти-
ри основні види інформації: 1) емоційну; 2) фізі-
ологічну; 3) змістову; 4) мовну. 

Оволодіння інтонацією мовлення є справою 
складною, але необхідною, бо, як зазначають 
мовознавці, слова, які утворюють фрази є тільки 
кістяком, а те, що надає фразам руху й життя, те, 

що надає їм справжньої форми й значення, міс-
титься в інтонації та в тому враженні, яке ство-
рюється нею. 

У мовленні різноманітність інтонаційних 
типів та видів окличних речень визначається 
конкретною ситуацією спілкування. Саме 
інтонація доводить думку до її конкретного ви-
разу і зумовлена тими цілями та завданнями, які 

ставить перед собою мовець, його настроєм, ти-
пом взаємин, що встановились між 
співрозмовниками, культурою мовця, його 
емоційним станом і т. ін. «Залежно від контек-
сту, життєвої ситуації, образу мовця, експресії 
мовлення, – пише В.В.Виноградов, – те саме ре-
чення, при тому самому синтаксичному 

членуванні, а іноді й при тому самому порядку 
слів, може осмислюватися по-різному».8  

Оклична інтонація в плані емоційного вира-
ження протиставляється іншим інтонаційним 
одиницям, які виражають синтаксичні значення. 
Внаслідок такого протиставлення розрізняють 
емоційно насичені та емоційно нейтральні фра-

зи.9 Дійсно, інтонація – досить надійний індика-
тор емоційного стану мовця. Вона передає 
суб’єктивне ставлення мовця до предмета 
висловлюваної думки, до співрозмовника, до 
фактів навколишньої дійсності в момент 
спілкування. 

Отож співрозмовники обмінюються не тільки 
інтелектуальною інформацією, а й висловлюють 

своє ставлення до неї. Інколи трапляється так, 
що їм «не досить логічно правильно побудувати 

Навчук Г., Щутак Л. Інтонація як засіб... 
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свою думку, але й треба ще виразити її образно 
та емоційно».10 

На це вказує і А. Н. Лук: «у здорової, норма-

льної людини просто неможливо виділити чисто 
інтелектуальну діяльність, вільну від почуттєво-
емоційних елементів … Обробка інформації у 
людському мозку – взаємодія двох програм: 
інтелектуальної й емоційної».11 

У реченнях, що поєднують інтелектуальне з 
емоційним, без спеціальних мовних засобів ви-
раження останнього, мелодика підкреслює емо-

ційну сторону висловлювання, робить думки 
більш яскравими, почуття більш життєвими. На-
пр.: На все в нього, нищителя, готове пояснення, 
та ще й яке! (О. Гончар); – Так… Могутня істо-
та – людина! Дух забиває (Ю. Щербак); Людей 
мільярди, і мільярди слів, А ти їх маєш вимови-
ти вперше! (Л. Костенко); Вона була, як світ, як 

гори! (М. Вінграновський); Бо само ж сонце ку-
пається! (В. Барка); Якби бабуня жила! 
(О.Кобилянська); Ну, говори ж! (Леся Українка).  

В окличних висловлюваннях, в яких для ви-
раження емоцій мовець використовує лексичні, 
морфологічні, синтаксичні засоби мови, мелоди-
ка підсилює почуття, вербалізовані цими засоба-

ми, не будучи єдиним засобом їх вираження. 
Напр.: Впав на ліжко, зарився обличчям у поду-
шку. І так пекло, так пекло Василеві, що крича-
ти хотілось! (А. Дімаров); – Оце женщина! Ось 
за кого варто в огонь і в воду! – так говорилось 
про неї коло гауптвахти (О. Гончар) А скільки 
службовців тих з портфелями бігає! 
(Д. Гуменна); Промінчику мій! Пожди! Я ж те-

бе так!.. А комарів було! – захоплювався спога-
дами дід (О. Довженко); Та що там! Поберіть-
ся, й ділу край! (Лесі Українка); Ось де життя! 
Ось де страждання! (І. Франко). 

Суттєво зростає роль мелодики у висловлю-
ваннях, в яких форма і зміст не збігаються, тобто 
емоційна оцінка протиставляється лексичному 

значенню слова. Ствердне за модальністю ре-
чення, вимовлене із відтінком іронії, дещо при-
швидшеним темпом, із підвищенням тону від 
слова, на яке падає логічний наголос, набуває 
заперечної модальності. Напр.: Отсе раз дівка! – 
шептали між собою (Н. Кобринська); І як вона 
до лиця тобі! (В. Винниченко); От як мене крас-

но слухаєш! (Марко Вовчок). Як бачимо, форма-
льно-граматичних засобів вираження негативної 
оцінки у цих конструкціях немає. Негативна ін-
формація у таких висловлюваннях передається 
переважно інтонацією, тісно пов’язаною з ситуа-
цією спілкування. Тому семантику речень типу 
Що за місто! Ось це так майстер! не можна 
визначити без допомоги мовленнєвої мелодики, 

в яких вона є максимально виразною. Незапере-
чним також є той факт, що слухач як правило 

орієнтується на інтонацію, якщо метою його спі-
лкування є не отримання інформації про події, 
явища і т. д., а намагання визначити справжнє 

ставлення чи наміри співбесідника. 
Визначальна роль інтонації у тлумаченні зна-

чення нечленованих речень, які можуть виража-
ти різноманітні почуття залежно від вимови. 
Так, нечленоване речення Що ви! Та що ви! мо-
же передавати почуття здивування, страху або ж 
заперечення, іронії, незгоди із співрозмовником. 
У першому випадку воно вимовляється уповіль-

неним темпом, із розтягуванням голосної у слові 
що, з паузою між лексемами. Напр.: – От тобі й 
на! Та що ви, голубчику! (М. Куліш). 

У другому випадку речення вимовляється 
прискореним темпом. Напр.: Та що ви, Тарасов-
но! Стямтеся! Мов по мертвому (М. Куліш); О, 
що це ви говорите, любочко! – покрикнула Галя 

(Марко Вовчок). 
Що ж стосується риторичних питань, то їх 

інтонаційна рельєфність і виразність теж забез-
печується мелодикою. У них ніби перетинають-
ся два різні інтонаційні малюнки: з одного боку 
– емфатична інтонація, а з другого – елементи 
питальної інтонації, що надає реченню багатоз-

начності. Емоційно насичений підтекст перево-
дить питальну інтонацію в рівніше, спокійніше 
русло. Напр.: Чого тільки не бачив я на самому 
лише небі! (О. Довженко); Скільки здобуто і 
втрачено, куплено й продано, народжено і вби-
то! (А. Любченко); Схаменіться! Хіба можна 
так з людиною?! (В. Барка). При спогляданні 
лиха здалось мені на одну якусь мить, що заги-

бає не село моє, а весь народ. Чи може бути 
щось жахливіше у світі?! (О. Довженко). 

Вагоме значення інтонації й у розшифруванні 
змісту вокативних речень, які можуть виголошу-
ватися як заборона, застереження, прохання, на-
каз і т. д. Вокативні речення – це речення з од-
ним головним членом, що називає особу, до якої 

звертається адресант. Найчастіше вони функціо-
нують у діалогічному мовленні. За структурою – 
це односкладні речення, які вимовляються з осо-
бливою кличною інтонацією. За визначенням 
В. А. Чабаненко, вони «фактично являють со-
бою гранично еліпсовані синтаксичні конструк-
ції».12  

І. Р. Вихованець звертає увагу на неоднознач-
ні тлумачення вокативних речень у науковій лі-
тературі: «Одні вчені вважають їх окремим ти-
пом односкладних речень, другі зараховують до 
складу номінативних, треті розглядають як не-
членовані речення»13, і дає поясненння цьому: 
«Подібна різноплановість характеристик зумов-
люється синкретизмом семантико-синтаксичних 

властивостей вокатива як головного члена цих 
речень і різноспрямованістю їх формально-
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синтаксичного і семантико-синтаксичного чле-
нування». Учений категорично відкидає тезу про 
нечленованість вокативних речень – вони 

«членовані, хоча б тому, що головний член може 
поширюватися залежними словами»14, і пропо-
нує таке тлумачення цього типу утворень: 
«Вокативні речення – це вокативи, у яких кон-
денсується суб’єктно-предикатна структура дум-
ки, почуття, волевиявлення. Вони вирізняються 
семантико-граматичною ізольованістю в тексті, 
а отже, внутрішньою синтаксичною самодостат-

ністю. Центральну ланку вокативних речень ста-
новить іменник у формі кличного відмінка, що 
вимовляється з особливою інтонацією, яка пере-
дає заклик, спонукання до припинення дії, докір, 
обурення та ін. Часто вокативні речення супро-
воджуються вигуками і частками, що посилю-
ють і диференціюють їх семантико-синтаксичні 

особливості.15  
Значення вокативних речень у текстах худож-

ньої літератури допомагають зрозуміти авторсь-
кі ремарки, контекст, а в живому розмовному 
мовленні – інтонація. Напр.: Молодиця ступила 
раптом на східці й нагнулася вперед: – Лукіє! – 
прошептала вона погрозливо (С. Тудор). У цьо-

му випадку адресант спонукає слухача припини-
ти дію, виражаючи погрозу. 

Звертаючись до співбесідника, мовець може 
спонукати його до дії чи дій. Напр.: – Олю! – 
скрикнув він так, що у всіх завмерли серця. – 
Олю… Оленько… приїхали… прокинься! 
(Ю. Щербак); Діви! Не спокушайте монахів!.. 
(О. Вишня); Молодь! До клубу! (О. Вишня). 

А в цьому вокативному реченні мовець вира-
жає прохання. Напр.: – Андрію! – Просить Ва-
силь. – Біжи, забери мої книжки! Я тебе про-
шу… (У. Самчук). 

Окрему групу становлять автономно вжиті 
вокативи, які використовуються з метою покли-
кати адресата мовлення, спонукати його до 

сприйняття мовлення. Напр.: Матусю!.. – гукав 
він у другу хату, витираючи впрілу лисину, – гос-
тя маємо (М. Коцюбинський); Правнуче! Знай, 
що ми чесно жили, Та не зуміли безчестя зломи-
ти! (М. Руденко); Людино! Коли дерево сторуко 
Голубить небо, вітер і весну, І день, і ніч, і вечо-
ри, і ранки, Не забувай, що дві твої руки Не мо-

жуть мати спокою ніколи (В. Стус). Інтонація 
передає й комунікативне спрямування вигуко-
вих висловлювань, які є багатозначними. Врахо-
вуючи комунікативну значущість, виділяють їх 
різноманітні групи за конкретним значенням 
залежно від ситуації. Вигукові висловлювання 
передають емоції у стислій формі, вони не 
«описують» емоційні прояви, а реалізують їх.16 

Варто зазначити, що вигукові висловлювання 
яскраво відбивають одну з неодмінних засад ус-

ного спілкування – принцип економії мовних 
засобів. При цьому вони є показниками, марке-
рами емоційно-оцінної ситуації та суб’єктивно-

модального ставлення до неї мовця, що й вияв-
ляється у відповідній інтонації. Напр.: – Боже 
мій! Дівоньки! Дивіться, хто прийшов…– А-а! О
-о! Наше «ніколи» прийшло (М. Куліш); Ага! Там 
починають ліпити снігову бабу. Яка ж це при-
надна історія! (А. Любченко); Ой-ой-ой! – жа-
лібно заскиглив він, коли старечий  ватаг Богдан 
Холод оперезав його посохом по сушні. – Ніколи 

вже не гавкну на сліпих! Гав-гав!.. Н…гарр! І 
щоб мені, дурному, кусати його мовчки за чо-
біт! Оце так нагавкав (О. Довженко); Хо-хо! 
Той  Оверко  не мо же  бе з шту к 
(М. Коцюбинський). 

У постпозиції по відношенню до окличного 
речення автор часто описує тембр мовлення ге-

роя, що заміщує недостатню «інтонаційну інфо-
рмацію» на письмі. Напр.: Ти сам брешеш! Всі 
бачили, що це я! – злісно реве Андрій 
(У. Самчук); Вас слухають! – владно і впевнено 
озвався басок (І. Чендей); Стій! Гальмуй! – за-
кричав у цю мить Ігор (Ю. Щербак); – Разом 
порядкували, разом будем їсти! Заробили! – про-

мовив рішуче кочегар і нікуди вже хлопця не від-
пускав (І. Чендей); Та хіба голосом розбудиш, 
коли чуєте, як гахкають гармати, хай бо вони 
крізь землю провалились! – басом сказав Гордій 
(О. Копиленко). 

Важливу інформацію про емоційний стан мо-
вця, про силу почуття, яке переживає мовець, 
може дати підвищення і зниження тону. На пи-

сьмі цей елемент інтонації передається словами 
автора. Напр.: І сказала стиха мати: – Спати, 
дітки, бо йде тато! (О. Коломієць); Брешеш! – 
кричить на Андрія Василь і вже готовий знов 
кинутись на нього. – Це я! (У. Самчук); А тут, – 
кричав далі блазень, бризкаючи навсібіч слиною, 
– село на путі – і весь люд у ньому вимер! 

(П. Загребельний). 
У реалізації комунікативного змісту речення 

не менше значення має логічний наголос, що 
акцентує увагу на найважливішому слові з пог-
ляду адресанта. Водночас характер логічного 
наголосу суттєво впливає на інтонаційну струк-
туру висловлювання. Слово, на яке падає логіч-

ний наголос, вимовляється між значними пауза-
ми. Напр.: – Та Ви божевільний, Мустафо?! Зго-
джуйтесь же! – Ти – диявол! Ти … Ти … 
(В. Винниченко); Слов’яни! Синочки… Мужай-
тесь…Пора. Ми – смертні. Та знайте: народ не 
вмира! (Б. Олійник). 

Засобом вираження емоцій у системі інтона-
ційних ресурсів мови є інтенсивна і трохи довша 

аспірація голосних звуків, що у більшості випад-
ків підкреслює позитивні емоції або виражає 
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співчуття, безпам’ятство, розчарування, і приго-
лосних, що акцентує на вираженні негативних 
емоцій. Напр.: Та-а-ак! Ягід – ягід! Як землі! 

(О. Вишня); Потім хтось вибіг за зону і – в ру-
пор: Аго-о-ов! (М. Хвильовий); …Розставила  
руки й затопила яблуневий шум: – О-о-о! 
(М. Хвильовий); Тс-с! Тихо будьте вже раз! За-
ткайте собі роти. Агі! (І. Вільде). 

Таку ж функцію виконує уповільнена й чіткі-
ша вимова складів. Напр.: Час вже діє, ча-ас! 
(В. Стефаник); Охо-хо-хо! – не скоро, не скоро 

промовив Івась (П. Мирний); Вари, жінко, лини, 
Ти-ни-ни, ти-ни-ни! (Т. Шевченко); – Подав – та 
й авус! Не моє – та й решта! Не мо-о-є! Ей, ко-
би дід мій та підвівся із гроба! (В. Стефаник). 

Висновок. Отже, окличні речення належать 
до тієї сфери синтаксису, де межі між мовою і 
мовленням стираються, мова і мовлення стають 

явищами взаємодоповнюючими і взаємопов’яза-
ними. Інтонація при цьому є засобом передачі 
комунікативного наміру: вона не тільки є засо-
бом їх організації, вираження емоцій, а й засо-
бом уточнення й конкретизації змісту висловлю-
вання. 

Подальші дослідження ролі інтонації у тво-

ренні змісту окличних речень сприятимуть сис-
тематизації наявних результатів наукових пошу-
ків та утвердженню думки про інтонацію як си-
туативно вмотивований мовний засіб, спрямова-
ний на вираження комунікативного наміру мов-
ця. 
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Shutak Larysa, Navchuk Halyna. Intonation as a 
means of expression of exclamation sentences. In the 

article the tone as an equal language tool that is involved 

in the transmission side of semantic expression as a fun-

damental unit of speech communication, because it is a 
natural form of existence of language, a way of expres-

sion. It is generalized that exclamation sentence intona-

tion is a means of conveying complex emotions, subtle 

shades experiences. That is, as a means of execution, it 

performs more functions, clarifies and specifies the con-

tent of the statement by expressing particular emotions. 

Motivated speech that tone together with a sound basis 

carries the material form of the four basic types of infor-

mation: 1) emotional; 2) physiological; 3) semantic; 

4) linguistic. 

The author analyzed examples of different types of 

intonation expression in exclamation sentences. It is 

demonstrated that diversity in speech intonation types 

and kinds of exclamation sentences are determined by the 

specific situation of communication. It proves that into-

nation according to its particular expression and cause 

expresses those goals and objectives, which a speaker 
poses, his mood, the type of relationship that is devel-

oped between the interlocutors, the culture of the 

speaker, his emotional state, etc. The idea is substantiated 

that the tone of exclamation sentences for the most part 

only reinforces verbalized lexical, morphological and 

syntactic language means feeling, without being the only 

means of expression. 

It is established that its role in substantially increasing 

sentences that form and content are not the same, and in 

the interpretation non-divided structures, rhetorical ques-

tions, and content decoding statements. 

It was found that in the implementation of the com-

munication content sentence it is not less important than 

to have a logical emphasis that focuses on the most im-

portant word in terms address. However, the nature of the 

logical stress influences the structure of tonal expression. 
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The conclusion is made that exclamation sentences 

that belong to the sphere of syntax, where the boundaries 

between language and speech are erased, language and 

speech events are complementary and interrelated. This 

tone is not only a means of organization, expression of 

emotions, but also a means of clarifying and specifying 

the content of the utterance. 

It is noted that further study of the role of intonation 
in the creation of exclamation sentence is necessary be-

cause existing facilitate systematization of the results of 

scientific research and strengthening thoughts on intona-

tion as situational motivated, dynamic broadcast unit, 

aimed at expressing the communicative intent of the 

speaker. 

Key words: intonation, sentence exclamation, ex-

pression, intonation of speech, language intonation. 
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Історія операціоналізації поняття норми в 
лінгвістиці заслуговує уваги з огляду на те, що 
важливо окреслити специфіку герменевтичного 

підходу по відношенню до інших лінгвістичних 
методик. Крім того, дослідження взаємодії пла-
ну змісту і плану вираження може слугувати мо-
деллю для дослідження норм пояснення і норм 
кодування наукового знання. «Інтерес до постій-
ного змісту норми як мовної категорії вперше 
виникає у зв’язку з концепцією про систему мо-
ви, про системні відношення в мові, тобто після-

соссюрівський період у період структуралізму», 
– пише Р.Р. Каспарський1, тоді як В.А.Звегінцев 
пов’язує актуалізацію проблеми норми із погли-

бленням двох протидіючих тенденцій у лінгвіс-
тиці «одна з яких залишатиметься на традицій-
них концепціях компаративізму і філологічного» 

вивчення мовного матеріалу, а друга зіллється з 
кібернетикою, семіотикою чи математикою»2.  

Поняття норми знаходить своє застосування і 
в першому, і в другому підході, тому в теоретич-
ній лінгвістиці воно часто розглядається як засіб 
подолання структуралістських тенденцій у мо-
вознавстві. Але, незважаючи на первісну гумані-
тарну спрямованість філології, мовознавцям у 

визначенні норми зовсім нелегко подолати пози-
тивістські принципи попри на численні деклара-
ції. На нашу думку, причиною цього слугують 
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Роман И., Роман Л. Актуальные проблемы языковой нормы и ва-

риативности в интегративной лингвистике Е. Коссериу.  
В статье представлен методологический анализ актуальных идей из-

вестного современного лингвиста - E. Коссериу. Авторы утверждают, 

что введение теоретических идей E. Коссериу могло бы существенно 

расширить эвристический потенциал  нормы в области лингвистики. 

Ключ к решению проблемы заключается в необходимости изменения 

современного теоретического контекста вопроса. Авторы статьи рас-
сматривают историю ввода в действие понятия нормы в лингвистике с 

точки зрения конкретного герменевтического подхода по отношению к 

другим языковым методам. В ходе изучения роли языковых норм во 

взаимодействии содержания и выражения, в статье представлены при-

меры экстраполяции понятия нормы от одной дисциплины к другой. В 

случае экстраполяции понятия нормы с других дисциплин в лингвисти-

ческие исследования структурно-функциональной дихотомии языка 

оказывается, что нельзя не рассматривать духовное как мир объектов, 

так как речь и язык рассматриваются как две разные вещи.  

Быстрое развитие информационных технологий сделало возможным 

для расчета многие аспекты гумбольдтовских идей. Статистика компью-

тера создала условия, в которых идея «языковой картины мира» и 

«внутренней формы языка» постепенно теряет свой первоначальный 

романтический заряд и превращается в очень тривиальную вещь. Тем не 

менее, несмотря на то, что глобальная стандартизация значительно 

улучшает обработку и автоматический перевод, который когда-то дал 

начало герменевтике, герменевтический потенциал языковой нормы 
хранит еще много перспектив с гносеологической точки зрения. 

Мовознавство. Українська мова 
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обмеженість переважної більшості вітчизняних 
фахівців структуралізмом соссюрівського типу, 
а багатьох західних позитивістів – структураліз-

мом типу «породжуючої граматики» хомкіанст-
ва.  

Показовою в цьому випадку є критика соссю-
рівської концепції синхронії та діахронії, здійс-
нена Е. Коссеріу, на думку якого, проблеми сис-
теми Ф. де Сосcюра випливали з неправильного 
розв’язання суперечності, коли «мова існує ли-
ше у мовленні індивідуумів, а мовлення завжди 

має на увазі якусь конкретну мову»3. Помилкою 
Ф. де Соссюра, на думку Е. Коссеріу, було запо-
зичення разом із термінами Е.Дюркгейма і де-
яких, несумісних із мовою, поглядів соціолога. 
Основний акцент  критики поглядів 
Е. Дюркгейма робиться на його понятті 
«соціального факту». Е. Коссеріу вбачає безпо-

середній зв’язок дюркгеймівської концепції 
«соціального факту» з проблемою норми в лінг-
вістиці. Оскільки мовна норма також є соціаль-
ним фактом, усі недоліки дюркгеймівського тлу-
мачення переходять і на неї. На думку 
Е. Коссеріу, помилка Е. Дюргейма, а разом з 
ним і Ф. де Сосcюра пов’язана з двома суттєви-

ми моментами у тлумаченні соціального факту. 
По-перше, соціальний факт у німецького соціо-
лога є зовнішнім стосовно індивідуума, тобто 
незалежним від індивідів. По-друге, «соціальний 
факт» є для індивідуума обов’язковим. Щодо 
першого положення, то, на думку мовознавця, 
обидва науковці не змогли помітити древньої 
апорії зерна і купинок (про цю апорію згадує 

також Г. Гегель у розділі «Науки логіки», прис-
вяченому поняттю міри). Хоча один індивід не 
забезпечує реального існування норми, нормати-
вна система не може існувати без певного об’єд-
нання індивідуумів на основі спільних поглядів. 
«Соціальні факти, – пише Е. Коссеріу, – не поза-
індивідуальні, а міжіндивідуальні, що відповідає 

самому способу існування людини, який полягає 
в тому, щоб існувати «разом з іншими». <...> Не 
можна говорити, що індивідуум «не створює 
соціального факту»4. 

Критикуючи концепцію Ф. де Соcсюра, 
Е. Коссеріу доводить неможливість прямого пе-
ренесення в теорію мовознавства поняття нор-

ми, вироблене в інших галузях науки. У той час, 
як мова й справді є «соціальним фактом», вона, 
за Е. Коссеріу, є «не просто один із соціальних 
фактів» серед інших і «як інші» (як система мо-
нет, наприклад), мова – це основний фундамент 
всього соціального»5. Що стосується обов’язко-
вості соціального факту, то кожен акт мовлення 
– це вихід людини за свої межі, це участь в існу-

ванні норми при визнанні у якості «свого» чо-
гось такого, що належить і іншим. Тому соціаль-

ні факти не нав’язуються індивідууму ззовні; 
індивідуум сам приймає їх у якості способів дії, 
необхідних і доречних для його взаємодії із сус-

пільством. 
Справді, кожна сфера, освячена присутністю 

людського духу, наділяється не лише системніс-
тю і синергією, а й свободою. Дихотомія змісто-
вного-формального, обов`язкового-довільного 
тощо відображає в мові душевно-тілесну обме-
женість індивідуума по відношенню до Універ-
суму та по відношенню до інших індивідуумів у 

прагненні реалізації внутрішніх смислів своєї 
екзистенції. Однак на прикладі цієї критики 
структуралізму можна пересвідчитися також і в 
тому, що специфіка сучасної лінгвістичної пара-
дигми мимоволі втягує фахівців-лінгвістів у по-
зитивістський погляд на стан речей. Подібно до 
того, як представники квантової фізики довго не 

могли «перестати мислити траєкторіями», мово-
знавці не можуть позбутись інтенції редукувати 
мову до однозначної, статичної схеми. 
«Культура, розум, – пише Ж. Соколовська, – 
стали настільки «чистими», що дійшли майже до 
повного розриву комунікації зі спонтанним жит-
тям»6. Це стосується не лише граматики, де спо-

куса структуралізму особливо велика, зазначена 
тенденція існує і в лексикології, і в сфері семан-
тики.  

Дихотомічність норми виявляється в тому, 
що вслід за «одкровенням» синтетичного опану-
вання певним смислом крокує формалізація і 
структуризація дійсності, а вживання у певну 
форму приводить до нових горизонтів спогля-

дання смислу. Відкриття Гумбольдтом 
«внутрішньої форми» мови не лише дало змогу 
задуматися над «духом нації» як вмістилищем 
смислів і значень приватних життів, але й дозво-
лив розробляти витончені методики структурно-
го поневолення творчих потенцій думки. Втеча 
від структурної граматики у внутрішню форму 

викликала «породжуючі» граматики. Е. Коссеріу 
приходить до висновку, що «Система охоплює 
ідеальні форми реалізації певної мови, тобто те-
хніку й еталони для відповідної мовної діяльнос-
ті, норма ж включає моделі, історично вже реа-
лізовані за допомогою цієї техніки і за цими ша-
блонами»7.  

Таким чином, у системі виражається потенці-
ал мови, те, як вона формується, і в силу цього – 
її здатність виходити за межі вже реалізованого; 
норма ж відповідає фіксації мови в традиційних 
формах. Саме в цьому розумінні норма в кожно-
му моменті утримує синхронну («зовнішню» і 
«внутрішню») рівновагу системи. Більш поверх-
невий рівень функціональної мови не можна змі-

шувати з історичною мовою. Історична мова 
може охоплювати не лише декілька норм, але й 

Роман І., Роман Л. Актуальні проблеми...  
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також декілька систем. «Рівновагу між система-
ми, включеними в архісистему (історичну мову), 
можна назвати історичною нормою.  

Розвиваючи діалектичну концепцію мовної 
системи і норми, Е. Коссеріу цілком слушно по-
мічає проблему ідеальності їх відносин. Зокре-
ма, він ставить питання: яким чином система 
може існувати, навіть, якщо вона і не реалізову-
ється? Однак, сам мовознавець так і не розв’язує 
згадану ним проблему «ідеальності» поняття 
норми і системи. З іншого боку, він міг не знати 

традиційної норми, або в цій нормі може бути 
відсутня необхідна йому в даному випадку мо-
дель, і тоді він будує свої висловлювання у від-
повідності з можливостями системи8. Норматив-
ний підхід у лінгвістиці саме служить засобом 
проникнення в такі пласти внутрішньої організа-
ції мови, які, хоч і задані першопочатково в уст-

рої мови, але присутні лише потенційно, як імо-
вірнісний контекст розгортання мовленнєвих 
значень.  

Герменевтичне коло показує нам, що гайдег-
герівський прорив до тутбуття здійснюється ли-
ше тоді, коли він є дією, творчим смислопоро-
джуючим зусиллям. Неможливо промовляти і 

неможливо сприймати не розуміючи. Подолання 
порочного кола «частини і цілого» якраз і вияв-
ляє постійний відрив від структури, «злет дум-
ки». Поринання в потенціальні, ще не формалі-
зовані простори духу і є тією єдиною ситуацією, 
коли мова починає промовляти. Так Г. Шпет у 
праці «Вступ до етнічної психології», відстоюю-
чи самостійність етнічної психології як предме-

та, пише: «Це – упередження вважати, що 
«взірцем для всякої науки є «математичне при-
родознавство», а за цим – ніби психологія в яко-
мусь розумінні є «основною наукою» [тобто зве-
сти етнічну психологію до психофізичних зако-
нів] <…>, усе питання зводиться до того, як пе-
реживається мова як соціальне явище даним на-

родом у даний час; <…> не важко помітити з 
історичних прикладів, де «відродження нації» 
завжди пов`язується з особливо полюбовними 
турботами про свою мову. Варто згадати бороть-
бу за свою мову в німецькому вченому світі 
ХVIII століття <…>, українців – у теперішній 
час <…> Саме тут мова з чистого предмета, з 

приводу до переживання стає вже «взірцем», 
основою і джерелом етнічної психології»9.  

Але дихотомія структурного і функціональ-
ного в мові виявляється в тому, що неможливо 
уникнути «оречевлення» духовного, внаслідок 
чого «мова» і мовлення розглядаються як дві 
різні речі. Наприклад, у сучасному інтелектуаль-
ному контексті антиструктуралістська теорія 

«описової психології», запропонована 
В. Дільтеєм, перестає відігравати свою первісну 

функцію. Бурхливе накопичення фактичного 
досвіду разом із потужним нарощуванням інфо-
рмаційних технологій перетворює доглибинну 

гумбольдтську ідею «мовної картини світу» в 
статику. Спрямування думки на приховану пі-
знавальну інтенцію нації, зафіксовану в її лекси-
ко-граматичній конституції думки, було покли-
кане мобілізувати інтуїтивні творчі зусилля су-
часників В. Гумбольдта, зачепити їх естетичне 
почуття до рідної культури, розбурхати їх духо-
вний імунітет. У наш час естетичне відчуття, яке 

пробудилося через напругу, необхідну для про-
никнення у функціонально-семантичний потен-
ціал національного духу, гаситься через переби-
рання комп`ютером усякого інтелектуального 
напруження на себе. Можливості статистичного 
аналізу мови лише поглиблюють проникнення 
природничо-наукової парадигми в духовність, 

атрофуючи й витісняючи з людини естетичну 
здатність до почуття й співчуття, без якої немо-
жливе розуміння і самовизначення – самоопану-
вання.  

Тотальна статистика і формалізація створю-
ють передумови, коли ідея «мовної картини сві-
ту» поступово втрачає свій первинний романти-

чний заряд і перетворюється у досить тривіаль-
ну річ. Глобальна стандартизація значно розши-
рює можливості автоматичної обробки інформа-
ції і того ж перекладу, з якого починалася герме-
невтика. Сучасна людина має чимраз менше по-
треби прислухатися до власного голосу в діалозі 
з культурою. Математична статистика вмить 
визначає співвідношення коннотативних і номі-

нативних одиниць, визначає номінальну тенден-
цію до тих або тих денотатів, співвідношення 
експліцитних та імпліцитних мовних категорій в 
межах однієї мови та співвідношення лексико-
семантичних одиниць у мовах світу. Але про-
блема полягає в тому, що незважаючи на розши-
рення сприйняття фактичного мовного матеріа-

лу, мова перестає до нас промовляти. Бо тільки 
коли ми не задумуємося, що мова «промовляє» і 
«діє», ми відмовляємося від нагоди пересвідчи-
тися, наскільки більшою і глибшою є людина по 
відношенню до того, якою вона є і з трепетом 
благоговіти перед присутністю в нас Сущого. Бо 
коли ми намагаємося осмислити значення мов-

ної картини світу, то виявляється, що: «Ніхто не 
знає, як, у якому вигляді існує словник у голові 
індивіда, у свідомості носія мови: чи то слова 
розподіляються по гніздах, так чи інакше відпо-
відними «вузлами» в структурі словника, чи 
«подібно до мозаїки покривають сферу понят-
тя», відтворюючи в цілому картину світу, а чи 
врешті решт спосіб існування словника не схо-

жий ні на те, ні на інше»10.  Таким чином, на від-
міну від напрацьованого структурного методу, 

Мовознавство. Українська мова 
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герменевтика в даному випадку почуває себе 
досить звично: у невизначених ситуаціях оживає 
принципова особливість герменевтики норми – 

актуалізація вродженої здібності до передрозу-
міння, розгортається успадковане в мові пере-
дання. Таким чином, герменевтика можлива ли-
ше як інтенція – вона закінчується там, де вста-
новлюється цілковита прозорість структури і 
оживає у сфері естетичного. 
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E.Cosseriu. The authors argue that incorporation of theo-

retical ideas of E.Cosseriu could substentially extand the 

euristic potential of the conept of norm in the sphere of 

linguistics. The key to solvation of the problem lies in the 
necessity of changing of modern theoretical context of 

the question. The authors of the article consider the his-

tory of operationalization of the concept of norm in 

linguistics from the point of view of a specific 

hermeneutic approach in relation to other linguistic 

techniques. In the course of study of the role of linguistic 

norms in interaction of content and expression the article 

presents examples of extrapolation of the concept of 

norm from one discipline to another.  

In case of extrapolation of the concept of norm from 

the other disciplines into linguistic investigations the 

structural and functional dichotomy of language turns out 

that it is impossible to avoid considering spiritual as the 

world of objects, so that speech and language are 

considered as two different things.  

The rapid development of information technologies 

made possible to calculate many of the aspects of 

Humboldtian ideas. Computer statistics created 

conditions where the idea of "language picture of the 

world" and of the "inner form of the language" is 

gradually losing its original romantic charge and turns in 
a very trivial thing.  

Yet despite the fact that global standardization 

significantly enhances the processing and automatic 
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Термін ментальність уперше у середині  ХІХ 
ст. застосував американський філософ Р. Емерсон, 
витлумачуючи його як глибинний рівень колектив-

ної й індивідуальної свідомості, усталену й водно-
час динамічну сукупність настанов особистості, 
демографічної групи у сприйманні етногенетичної 
пам’яті, культури тощо. Згодом поняття набуло по-
ширення у франкомовній гуманітаристиці, переду-
сім у засновника школи „Анналів” (науковий на-
прям в історичній науці) Л. Февра та його послідов-
ників. У маніфесті „Нових анналів” він писав, що 

мисленнєві операції, спосіб світосприйняття, емо-
ційні процеси живлять першоджерела людської 
душі, хоча вони чітко не усвідомлені, проте визна-
чають головні імпульси, спрямовані на формування 
історії та людини. Водночас ментальність формує 
специфічне середовище особистісного, національ-
ного та соціального життєдіяння, з’ясовує його на-

ціонально-культурну динаміку, надає йому унікаль-
них рис, відмінних від інших середовищ. Прояви 
ментальності виявляють звичаї, традиції, людська 
поведінка, діяльність у будь-яких сферах, матеріалі-
зовані в мовленні. Близьким поняттям до терміна 
ментальність є національний характер. В Україні 
дослідження властивостей національного характеру 

започатковано у працях М.І. Костомарова, 
В.Б. Антоновича, І.С. Нечуя-Левицького, 
М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського та ін.1. 

Думаємо, що перелік рис національного хара-
ктеру давно визначений. Усі нації світу як оди-
ниці людського універсуму наділені заздалегідь 
відомим комплексом „позитивних” рис, закладе-

них у них божественною природою (інакше на-
ціональний організм не був би життєздатним): 
працьовитість, взаємодопомога, почуття прекра-

сного, побожність тощо. Отже, ставимо перед 
собою завдання – схарактеризувати мовні яви-
ща, які увиразнюють ці риси національного ха-
рактеру. Джерельною базою дослідження послу-
гували розповіді буковинських діалектоносіїв 
про господарювання – діалектні тексти мемуар-
ного характеру (далі ДТ), у яких засоби мови 
увиразнюють ментальність буковинців. 

„Учасники комунікації поряд з фоновими енцик-
лопедичними, мовними, нормативними 
(текстотипологічними) знаннями володіють ще 
й культурологічними знаннями: конвенціональні 
соціокультурні значення відображаються в мен-
тальності суб’єктів мовлення  і проявляються 
при формулюванні тексту у виборі тих чи тих чи   

тих мовних одиниць”2. 

Закономірно, що працьовитість – основна 
риса національного характеру буковинців. 
Найголовнішим складником життєвого устрою 
селян є господарство – землеробство, тварин-
ницво. Догляд за коровами – виснажлива праця. 
Ідея важкої фізичної роботи в одному з ДТ відт-

ворена імпліцитно, вказівкою на її наслідок 
'руки бли мн’і с'пухли, пор.: йа проро'била т'ри-
ц’іт’ ш'тири 'годи на 'ферм’і // і тий'во / і ш’і-
ш'нац’іт’ ко'роў до'йіла / 'руки бли мн’і с'пух-

ли // (с. Бабин Кельм.).  
Робота селян має сталий, повторюваний хара-

ктер. Домінанта одного з ДТ – циклічний непе-
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рервний характер праці. Мовець у розповіді ви-
діляє точки відліку роботи: ранок, обід, вечір; 
низка мовних одиниць з „константним” темпораль-

ним значенням підкреслює регулярний характер 
праці: т'реба вчас ўс’о; 'кожде 'майе 'бути св’ій 
час; 'али це вод'но в о'дин час; 'кождий раз 'тоже в 
о'дин час / ч’і ў д'руг’ го'дин’і ч’і ў 'перш’і го'дин’і; в 
той са'мий час; так вод'но // ў о'дин час. Пор.: 
ху'добу трие'мати / т'реба вчас ўс’о / 'кожде 'майе 
'бути св’ій час // 'рано ўста'йеш / 'перший рас/ 
да'йеш 'йісти йі / по'чистиш / по'кормиш / по-

до'йіш // на го'дину там / йе ро'боти / 'али це вод'но 
в о'дин час 'кождий раз / на о'б’іт там / ко'рови 
да'йец’:а на о'б’ід там / так 'само // йак здо'йіти / 
'али вс’о раў'но на о'б’ід вже т'реба шоп ко'рова 
'тоже 'була по'кормлена і 'тоже в о'дин час / ч’і ў 
д'руг’і го'дин’і ч’і ў 'перш’і го'дин’і / но в той са'мий 
час / так вод'но / і / на 'веч’ір / 'тоже / до'йіти / ў 

'вос’м’і го'дин’і // вже подо'йіли на 'веч’ір / ко ро'ва 
чиес'тен’ка вже 'майе л’і'гати с'пати / ўход за 
ху'добоў / ў о'дин час// (с. Берегомет Вижн.). 

Типовість відтворюваної ситуації призводить 
до появи дієслівних предикатів у формі 2-ої ос. 
одн., вжитих зі значенням 1-ої ос. мн.: з'ранку 
і'деш до ко'рови / 'в’ічистиш / і то'д’і да'йеш 

'йісти і с’і'дайеш до'йіти // по'мийеш 'в’імн’ачко 
вс’о // (с. Рідківці Нов.). 

У одному з ДТ мовець, відтворюючи стерео-
типну ситуацію, дає їй аксіологічну оцінку, при-
чому типова ситуація ніби відсторонена від мов-
ця, дійовою особою є Він – типовий представник 
буковинських говірок. Думку про важку виснаж-
ливу працю відтворюють: фразеологізм то йо'му 

ш'тири 'поти / з 'него теик'ли, висловлення ну 
ро'били по по 'адски ро'били  розмовного харак-
теру з початковим „порожнім” елементом ну, 
редуплікацією префікса по-, повтором дієслова 
робили, семантичним компонентом зі значенням 
інтенсивної ознаки дії по 'адски. Ці мовні одини-
ці виражають ознаку „важко” у найвищому про-

яві: і то в’і'кошуваў // по'тому вйі'заў / 'досв’іта 
ў чиет'верт’і го'дин’і вста'ваў / бо дн’ом 'сонци/ 
да з’іт'реси / 'зерно ў'паде на 'земн’у // ду'дому 
ние'чо ние приевие'зе // вйі'заў 'ранками з ро'соў/ 
скла'даў ў п’іўкла'н’і // ну а по'том ўже 'йіхаў 
'ф’іроў / то гру'зиў / во'зиў ду'дому до сто'доли // 
ц’і'лу 'зиму моло'тиў то // в’ідби'ваў / і 'поки 

в’ін зйіў х'л’іба ўже п’і'ченого // то йо'му 

ш'тири 'поти / з 'него теик'ли / це беис'пеш-

но // це ота'ка 'була // так 'жили 'л’уди / і так 

ґазду'вали // і так ро'били // ну ро'били по по 

'адски ро'били// (смт. Заставна).  
Праця, що мислиться як основа життя, зумов-

лює „своєрідний оптимізм” буковинців, який 
межує з приреченістю. Така „оптимістична при-

реченість” виражена лаконічно, стисло, мовлен-
нєвим штампом 'али н’і'чо/ в’і'так 'буди 'добри. 

Напр.: восие'ни 'коло 'хати ба'гато ро'боти // 
тие'пер май 'лехши йак ко'лис // бо йе трак'то-
ри / машие'н’а // 'али в'с’орно // а'ди / т'раба і 

го'р’іхи оптру'сити / і бара'бул’у 'в’ікопати / і 
'йаблука об’ір'вати / та ш’е й ку'рузи // 'али 

н’і'чо // в’і'так 'буди 'добри // зие'моў 'мен’чи 
ро'боти// вже хоч 'руки спо'чинут // 
(с. Репуженці Заст.). 

Натуральний спосіб господарювання зумов-
лює у ДТ висловлення з ключовим словом рука: 
вже хоч 'руки спо'чинут; 'руки бли мн’і с'пухли.  

Поняття працьовитість дотичне до обов’язку 
людини. Лейтмотивом у ДТ проходить думка 
про необхідність виконання роботи, яку реалізу-
ють безсуб’єктні конструкції, компонентом яких 
є прислівник т'реба: т'реба йі лие'шити; т'реба 
дие'виц:и; йі т'реба помо'чи. У таких конструкці-
ях індивідуальне не пасивізоване і не знеособле-

не, безсуб’єктні конструкції надають ДТ харак-
теру директиви; пор.:ху'доба / та'ка йе // во'на 
'муси / с'войе в’ід'бути / пу'том во'на в’ід-
гу'л’айе / і ста'йе 'т’іўна // 'дев’іт’ 'м’іс’ац’іў 
'носе 'тел’атко /  а 'в’іс’ім 'м’іс’ац’іў йі 'можна 
до'йіти / с’ім / йек йа'ка ко'рова / 'можна до'йі-
ти с’ім / т'рошки т'реба йі лие'шити / би во'на 

'мала по'тому шо теи'л’атку 'дати / і то'д’і // 
йак шо ко'роўка / вс’о 'добре / то 'добре / а йа-
к'шо н’і / т'реба дие'виц:и / з'начит ко'роўка 

'майе 'цейі 'ноч’і поло'жиц:и / дие'виц:и / шо з 

неў си 'робе / йі т'реба помо'чи / бо ко'рова 

са'ма/ деийа'ка лиш 'може ўтеи'лиц:и / а то 

б’іл’шиест'во ху'доб’і т'реба помо'чи //  бие 

во'ни со'б’і то 'тел’атко вро'дили / і / то'ди 

'тел’атко бие'реси до ко'рови / 'дали п’іт 

ко'рову а'би во'но по'с:ало / на д'ругий т'ре-

тий ден’ 'дали 'соску і / най жие'йе // 

(с. Берегомет Вижн.). 
З-поміж ДТ про господарювання є розповіді діа-

лектоносіїв з ущільненою інформацією. Оповідач 
стисло, лаконічно повідомляє про річний цикл гос-
подарських робіт: догляд за худобою, польові робо-

ти, роботу в хаті. Текстова тканина реалізує 

поняття хазяйновитість. Лейтмотивом ДТ є 
думка про важку ручну працю вс’о ро'били ру'ками, 
яку відтворюють співвідносні синтаксичні констру-
кції; пор.: ў нас 'дома 'були ко'рови і буў к’ін’ / 

ко'р’іў до'йіли / ко'рови до'йіли / ро'били сир / ро'били 
смие'тану // ў нас буў к’ін’ / і 'мама с 'татом  'йідут 
на ба'зар прода'вати сир / смие'тану// 'п’ідут 'рано / 
а на 'веч’ір аш прие'ход’а ду'дому // а д’іў'чата с 
х'лопцами ўс’о 'дома 'робйа / і ва'р’ут 'йісти / і поп-
р’е'тайут / ўс’о д’іў'чата 'робйа // а вже та'ко / 
та'ко йак прийш'ла виес'на / то 'к’ін’ми во'рали / 
н’і'йакого т'рактор’а ние 'було / н’і'чо // к’ін’ / ми 

во'рали навиес'н’і вс’і горо'ди во'рали / і 'с’ійали // це 
вс’о 'к’ін’ми // 'к’ін’ми дрие'ва з 'л’ісу во'зили / 'с’іно 
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с 'пол’а / ўро'жай / шо збие'рали // ўс’о зво'зили 
'к’ін’ми // і вс’о ро'били ру'ками// н’і'йакойі 
'техн’іки ние 'було // са'пали // ко'сили // гро'мадили // 

йак приевеи'зут пшие'ницу / моло'тили / х'лопц’і мо-
ло'тили // по'тому / д’іў'чата / та'кий буў млие'нок / 
шо 'в’ійали // так шо вс’о / вс’о 'було вруч'ну // і ту 
пшие'ницу мо'лоли // 'дома жор'нили // та'ко йак / на 
мама'лигу / то жор'нили ку'рузи // а на хл’іп // то 
хо'дили ў млин // хто буў 'в’іл’ний / той жор'ниў // 
так шо вс’о 'було с'войе // с'вин’і трие'мали // ние 
'було так шо ку'пити з 'м’іста // та'ко / 'були гар-

бу'зи // гарбу'зи т’і в’ібие'рали // во'л’ій ро'били // 
смаш'ний // вс’о с'войе 'було // 'с’ійали п'р’адиво // 
тай ў'л’іті в’ібие'рали / по'тому восие'ни йшли ў 
'воду / мо'чили / 'били то п'р’адиво // ро'били ку-
ж’і'л’і / п'р’али // бо то т'раба 'було шос 'в’іткати 
на со'рочку //  (с. Михальча Стор.).  

 У буковинських говірках  лексеми ґаз′да, 

ґазду′вати реалізують ідею „успішного господа-
рювання, хазяйновитості”: і так ро′били ′л’уди / 
так ґазду′вали / ко′су ро′биў само′робну / чуло′
в’ік / ґаз′да // (м. Заставна).  

У селі кожна дівчина повинна вишивати, пря-
сти, тобто знати будь-яку ручну роботу: вс’о ру-

ч'не // вс’о п'рац’а 'була / фист / йа ст'рашне 

ро'била з ма'лойі 'д’іўчини вс’о шо хоч // 
(с. Митків Заст.). 

Заможна дівчина мала до тридцяти сорочок. 
Якщо брати до уваги натуральний спосіб виго-
товлення сорочок, то зрозуміло, як багато зусиль 
потребувала ця робота: йа 'в’ішила д'вац’іт’ і 

сім соро'чок ц’ат'ками // шо за'шит’і вс’і ру-

ка'ви/ і то йа лиш про'дала / 'в’ішила й про'да-

ла // вс’о с'войіми ру'ками // (с. Митків Заст.); 
так шо йа йак са в’ід:а'вала / то йа 'мала т'ри-

ц’іт’ соро'чок// т'риц’іт’ соро'чок // 
(с. Топорівці Нов.). Побожність – одна з визна-
чальних рис національного характеру буковин-
ців. У всіх справах, у тому числі й господарсь-
ких, буковинці покладалися на Бога: ну 

'боронами заг'ладиў // шоб 'була 'р’іўна гей п'ло-
шча //  і // ч’і'каў // про'сиў в 'Бога // гово'риў мо-
лиет'ви // бие Бог ўро'диў // бие ни з'било/ бие ние 
з'мокло / бие 'дошчик п’і'шоў / бие// так 'дал’і // 
(смт. Заставна). 

Згадування Бога, особливо у інтер’єктивова-
них словосполученнях – одна з мовленнєвих рис 

буковинців. Мовлення буковинців рясніє вираза-
ми: 'д’акувати 'Богу, коби Бог пом’іг, Боже по-
магай тощо; пор.:'зари обро'бити 'земл’у / це // 
'л’убо // оз'миў т'рактора // д'вац’іт’ 'сотих // 
'в’іори / гай заволо'чиў // ну шо то йе? / чи ру-
ч'на / чи йа'ка // то вс’о наба'гато 'лехше // а 
'зари 'д’акувати 'Богу / ко'би так 'дал’і // 
(смт. Заставна).  

Натуральний спосіб ведення господарства 
зумовив взаємодопомогу селян. У лексиконі бу-

ковинців побутували слова 'симбр’a, симбру'вати 
‘спільними зусиллями двох господарів обробляти 
землю’. Номінація 'симбр’a –результат міжмовно-

го українсько-румунський контакту: simbrặ 
‘товарищество, компанія’3. Проте І.С. Колісник 
стверджує, що симбря – слово слов’янського 
походження, і вважає, що білоруське сябр 
‘родич, товариш’ і російське шабер ‘сусід’ ети-
мологічно споріднені4. 

Діалектоносій пояснює поняття 'симбр’a, ілюст-
руючи ознаки явища. ДТ імітує діалог двох госпо-

дарів, з якого головна характеристика симбрування  
навіть не взаємна користь, а домовленість, здат-
ність дотримувати слово. Думка про взаємну ко-
ристь прямо не сформульована, виражена імпліцит-
но, ідею ж домовленості мовець підкреслює, прово-
дячи її декілька разів: ми догово'рилиси і чие'кайім 
вже і'дем во'рати // ўд'нину с'тало 'тепло / 'коней 

'муха ку'сайе / а ми / і'дем/ догово'рилиси / і'дем 
'вечером / ў 'поли // (с. Рідківці Нов.).  

Спонтанний характер ДТ зумовлює обірваність, 
незавершеність конструкцій-думок, різноманітні 
повтори. ДТ має чітко визначені межі – початок і 
кінець, ініціальне та фінальне висловлення забезпе-
чують цілісність ДТ; пор.: так / 'було так ў нас // 

'мали 'л’уди с'войі плу'ги // с'войі ко'н’і// вс’у зб'руйу 
до ко'н’а // і кот'рий чоло'в’ік ние маў / два сием-
б'руйут // це 'симбр’а // це йе о'ден су'с’ід 'майе 
ко'н’а і йа 'майу ко'н’а / то ми до'купи 'кон’іў і 
'к’ін’ми 'майем во'рати // то ми прие'ходим шч’е ў 
'м’іс’ац’у / прие'мерно 'л’ут’ім/ 'марот там зачи-
е'найеси / то ми ўже пие'тайем о'ден д'ругого // мие 
'майем о'ба во'рати 'поле там // шо в 'тебе йе?// 

ти 'майеш плуг? // 'борони?// ва'лок? // шо т'раба 
до по'л’а // в’ін 'кажи // ў 'мене 'йе во'то/ во'то// а 
ў 'тебе шо?// ну то ми си под’і'лили //а'га/ ти 
'майіш 'борони // йа 'майу п'луг // 'майіш ти ко'н’а і 
йа ко'н’а / 'майем // 'к’іл’ко в’ін 'майе во'рати / 
'к’іл’ко йа // ми догово'рилиси і чие'кайім вже// при-
е'ходе той час / виес'на начие'найеси // ми вже 

спр’а'гайем 'коней і і'дем в 'поле во'рати // сие'год-
ни во'рем вод'ному / за'с’ійали/ прие'мерно/ 'перший 
раз // 'с’ійали йари'ну / пшеи'ницу/ йач'м’ін’/ / во-
д'ному за'с’ійали // на 'завтра вже йдем д'ругому / 
'тому / шо т'раба // 'п’ісл’а / вже це ми воб'с’ійа-
ли / зачие'найеси вже куку'рузу 'с’ійіти // бара'бу-
л’у к'ласти // це вже п’із'ніше / бо то 'с’ійалоси 

'йару пшеи'ницу/ йач'м’ін’ / це в 'март’і / ко'ли вже 
'дало ро'бити // а вже куку'руза // вже май к'в’іт-
ни / с поло'вини к'в’ітн’а і 'майа // то вже куку'ру-
за 'с’ійеси // нучу'валим ў 'поли // і'дем во'рати // 
ўд'нину с'тало 'тепло / 'коней 'муха ку'сайе / 'кон’і 
ма'хайут 'головами / а ми/ і'дем/ догово'рилиси / 
і'дем 'вечером / ў 'поли / пус'кайем 'кон’і 'пасти// бо 
'були т'рави / де с’іно'жата йе // 'досв’іта / шч’е 

лиш зазо'р’ало / ми вже 'кон’і ўпр’аг'ли і во'рем // 
во'рем до 'того 'часу йак с'тало зноў 'душно // ми 
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'кон’і //до 'воза та й са'м’і / в’ід:иех'нули т'рохи / 
дес до чиет'вертойі го'дини // вс’о вже і зноў 
во'рем // і так во'но 'в’іворали // шо т'раба завал-

ку'вати / завалку'вали // це 'було // йач'м’ін’ вал-
ку'вали 'б’іл’ше // 'там йа'кус т'раўку за'с’ійаў // 
'було й бара'бул’у // йак ние'ма дош'ч’іў гий / завал-
ку'вали // ну і во'так це й ро'билоси // (с. Рідківці 
Нов.). 

У лексиконі буковинців побутують слова-
дублети на позначення спільної роботи к'лака і 
то'лока. Слово то'лока використовують мешка-

нці гірських та передгірських регіонів, а носії 
подільських говірок – к'лака. Слово то'лока 
‘звичайно одноразова праця гуртом для швидко-
го виконання великої за обсягом роботи, на яку 
скликають сусідів, родичів, товаришів (без опла-
ти, а за частування)’5 постало внаслідок метонімі-
чного переносу, первісно толока ‘вільна ділянка 

біля села’. Слово к'лака – запозичення з румунсь-
кої мови. Пор.: сlacặ ‘барщина, оброкъ’, ‘работа 
миромъ за угощенье, помочь, толока’6. 

Однак, за даними Етимологічного словника 
української мови, слова толока і клака  етимо-
логічно споріднені. Пор.: клака ‘гуртова праця у 
сусіда чи родича, толока’; – запозичення з мол-

давської мови молд. клакэ ‘панщина; гуртова 
робота’, як і рум. сlacặ походить з сербохорват-
ського тлака ‘панщина, примусова робота’ або 
болгарського тлака ‘вечорниці, безплатна коле-
ктивна допомога’; споріднені з українським то-
лока 7.  

У буковинських говірках є чимало мовних 
одиниць зі значенням ‘спільно, разом виконува-

ти роботу’: 'м’іс’а к'лакойу, ро'били кла'ками, 
'разом ў гур'т’і, йдут до кага'ну; пор.:'м’іс’а 
к'лакойу // (с. Бернове Кельм.); лампа'ч’і май 
ро'били кла'ками // киерни'ц’і ко'пали 'дуже 
кла'ками то'ди // (с. Бабин Кельм.); ро'боту 
ро'били 'разом ў гур'т’і  // (с. Дубівці Кіцм.).  

Єврейсько-українські контакти залишили у 

лексичній системі буковинських говірок паре-
мію йти до кага'ну, де ка'ган ‘єврейська грома-
да’, якій притаманна взаємодопомога: йдут л'уди 
до кага'ну // (с. Берегомет Вижн.).  

Кожен діалектоносій, розповідаючи про кла-
ку, наголошує на  взаємодопомозі: а йак ўже 
бу'вало шо й куку'рузи т’і тие'ребимо/ по-

ма'гайемо од'на 'одн’і// (с. Берегомет Вижн.); 
ко'лис ние 'було трак'тор’іў/ а са'пати мус / то 

й пома'гали о'ден 'одному // (с. Горошівці За-
ст.). 

Слова к'лака і то'лока мають словотвірний поте-
нціал: кла'чаник ‘той, що бере участь у клаці’, кла-
ку'вати ‘брати участь у клаці’, у говірках Вижниць-
кого р-ну толо'чаник: 'помн’у 'помн’у / 'дочко / 

йак т’і кла'ки бу'ли / бо са'ма 'д’іўкойу бу'ла / 
тай 'тожи клаку'вала й ние рас // (с. Бабин  

Кельм.). 
 Тенденція до економії мовних засобів у бу-

ковинських говірках розширює семемний прос-

тір слів к'лака і то'лока, ЛСВ2 ‘учасники спіль-
ної роботи’: то'ди ўс’а к'лака с'ходиса і 
скла'дайе ц’і вал’'ки п’іра'м’ідойу // (с. Бернове 
Кельм.); збие'райуц:и толо'ка // д’іў'ки х'лопц’і // 
пос’і'дали // (с  Берегомет Вижн.). 

Клака як вид діяльності – синтез прагматич-
ного та рекреативного. У суспільному житті бу-
ковинців викристалізувалася форма життя, у 

якій господарську діяльність супроводжують дії 
рекреативного характеру: ко'ли чоло'в’ік закли-
е'каў л’у'дий / то і'шоў ш’е за 'музикоў // 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'лопц’і і 
ґ’іў'ч’ета // (с. Дубівці Кіцм.).  

Розповіді про минуле супроводжує вияв емо-

цій: мой! // шо то 'було 'весило/ ко'ли 'файно си 
на'були / то си росхо'дили до'дому// 'весило 'було 
ўс’ім // (с. Дубівці Кіцм.).   

Вияв емоцій відтворюють вигуки та прислів-
ники зі значенням позитивної ознаки: 'файно, 
'весило. Оцінка дійсності – категорія психологіч-
на і не залежить від характеру життя: 'али 'б’ідно 

'жили / 'б’ідно/ 'али 'було 'дуже нам 'весило / 
'дуже 'файно бу'ло // (с. Бабин Кельм.); йа 
з'найу?/ 'добре то'д’і 'було / 'б’ідно ми 'жили/ 
'али 'добре // (с. Бабин Кельм.). 

Згадка про минуле зумовлює критичне осми-
слення дійсності. Мовець аналізує явище 
(йдеться про клаку) на осі „колись” і „тепер”. У 
ДТ звучать нотки суму з приводу „втрати мину-

лого”, які супроводжують емоції зневаги та роз-
губленості, їх симбіоз передає синтаксична 
конструкція, основу якої становить дієслово за-
б'йеси, вжите у переносному значенні, оригіна-
льного місцевого колориту надає діалектизм па-
р'цел’а ‘ділянка’8 та кваліфікатор часу, пор.: 
ро'бота кие'п’іла / ние то шо тие'пер // заб'йеси 

на с'войу пар'цел’у тай ние в’і'лази з 'нейі з вие-

с'ни до 'осини // (с. Дубівці Кіцм.). Інший мовець 
стриманіше передає цю думку: а 'біл’ше так 
кла'ками так ние'чого ние 'робл’а / 'кождий су'б’і 
с'войе 'роби // (с. Бабин Кельм.).   

Віднесеність змісту ДТ у минуле зумовлює і 
філософські роздуми носіїв говірок про зміни у 

житті, про плин часу. Філософські роздуми про 
втрату минулого породжують легкий сум. Мо-
тив суму з приводу минулого, з одного боку, 
ґрунтується на психофізичних особливостях лю-
дини (для людини старшого віку характерна 
„ностальгія за минулим”), а з іншого, очевидно, 
дає право стверджувати про розуміння пріорите-
ту еволюційних тенденцій над революційними у 

сприйнятті дійності буковинців, пор.: бо 'зариз 
ние'ма та'ки та'койі ро'боти йак ко'лис 'було / 
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бо то'ди ўс’о / ру'ками ро'били // 'можна ко'н’е-
шно і так з’ій'тиса / по'сид’іти / погово'рити / 
чи 'зерн’ат пох'рустати йак'шо шч’е 'зуби 

'добр’і 'майеш / 'али чос ние с'ход’аца тие'пер// 
бо йак то 'кажут / і п’іст тие'пер ние ўс’і три-
е'майут / ние то 'шоби шч’е й кла'ки т’і ро'би-
ти // (с. Бабин Кельм.). 

У філософських роздумах звучить 
„приреченість”: са мучили // са 'мучили 'дужи // 
'али то 'мус’іла та 'мука 'бути / бо то н’і'де 

ние на ро'бот’і / ние'чо // во'ни й 'мус’іли це 

вс’о с'войіми ру'ками в’ішие'вати // куп'леного 
ние'чо ние 'було// вс’о са'ме с'войе // (с. Топорівці 
Нов.). Буковинців відзначає шанобливе ставлен-
ня до землі. В одному з ДТ звучить мотив обо-
в’язку людини перед землею. Земля у свідомості 
діалектоносіїв набуває антропоморфемних 
ознак: 'жити, ро'дити, дати 'йісти, догл’а'да-

ти. ДТ цікавий ще й дидактичним спрямуван-
ням фінальної частини: рос'те ў нас на го'род’і 
вс’о / і фа'сул’і/ і ц'в’ікл’і / і 'морква / цеи'бул’ка зие-

л'ена / ок'роп / бара'бул’а / т'раба за всим цим ди-
е'витиси / бо беиз 'догл’аду вс’о пропа'де // де по-
са'пати / а де й п’ідгор'нути т'раба // бо йак без 
зием'н’і 'жити?/ во'на ж з 'нами жие'йе і 'родит // і 

да'йе 'йісти // то і ми 'мусимо тру'диц:и // з зием'н’і 
'ми вс’і ро'дилиси / а ко'лис і по'мерти т'раба // а 
зием'н’а мож і ние прие'н’ати// ние хо'т’іли ро'бити/ 
'земн’у 'р’ідну догл’а'дати / то й о'на ние 'буде //ние 
забу'вай про це // (с. Веренчанка Заст.). 

У ментальності буковинців земля займала особ-
ливе місце (пригадаймо повість О. Кобилянської 
„Земля”). У емпіричному матеріалі є ДТ, який по-

вторює сюжет повісті О.Кобилянської „Земля”. 
Документальну основу ДТ засвідчують власні на-
зви. ДТ вражає драматичністю, викриває негатив-
ні, „темні” сторони буковинської душі. ДТ 
„нівелює” „колективізм”, змальовує власника, для 
якого найважливіша цінність у житті – земля. По-
казовим є початок ДТ, в якому підкреслено дина-

мізм цінностей у житті буковинців: шо то ти-
е'пер?/ ние'ма н’і'йекойі г'рижи с 'полим // бие'ри 
'к’іл’ко 'хочиш  // а ко'лис 'мати 'поли / то 'було за 
'ґонор // 'поли гуду'вало і ху'добу і нас // 'поли да'ва-
ли ў 'в’іно моло'дим // та за 'поли ў 'мени ў'били 
'нен’а!/ ми 'жили мие'жа ў мие'жу c Крие'вим // 
ка'зали йму так / маў горб на п'лечих // йек тие'пер 

памн’е'тайу // 'було це ў Виелие'кодну п'йетницу // 
'нен’о хо'к’іў по'радитиси c Крие'вим / йек би по-
ґ’і'лити мие'жу // та лиш 'нен’о ўбиер'нуўси / 'сапа 
за'биласи йму ў п'лечи // той до'биў 'нен’а / бо знаў/ 
шо йек 'нен’о вс'тани / то 'жити 'лишиси Крие'во-
му 'мало // вс’і здие'бали Вие'лиґден’ / а ми хо'вали 
'нен’а // роcтр’і'л’ели Крие'вого на то'лоц’і ў до'ли-
н’і // 'нав’ік’ йе дес ў 'мене фото'карточка // на 

сут приеш'ло вс’о сие'ло // Крие'вий сто'йеў на 
ўд'ному ку'л’ін’і / бо 'р’іўно ние м’іх / чериз св’ій 

горб // 'л’уди си диеву'вали // йек Крие'вий м’іг замо-
г'ти та'кого 'моцного чулу'в’іка/ йек Лес’ // 
(с. Реваківці Кіцм.).  

Аналіз ДТ про господарювання дає підстави 
для висновків щодо мовного вияву ментальності 
буковинців. У лексичній системі буковинських 
говірок наявні паремії на позначення важкої ви-
снажливої роботи. Мовні одиниці з „константним” 
темпоральним значенням підкреслюють регуляр-
ний характер праці. Безсуб’єктні конструкції уви-
разнюють ідею обов’язку людини, надають ДТ ха-

рактеру директиви. Згадування Бога – одна з мов-
леннєвих рис буковинців. Віднесеність змісту ДТ 
у минуле зумовлює й філософські роздуми носіїв 
говірок про зміни цінностей у житті буковинців. 
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lect Speech of Bukovinians. The purpose of the article is 

to describe linguistic phenomena that accentuate the fea-

tures of Bukovinians’ national character. The source ba-

sis of the research are the pieces of narration of 

Bukovinian dialect-media concerning household manage-
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ment, namely the dialectal texts of memoir character 

(hereinafter DT), in which linguistic phenomena accentu-

ate the mentality of Bukovinians. 

Assiduity is one of the features of the national charac-

ter. The dominants of the DT are the lexemes with the 

temporal meaning of morning, lunch and evening. They 

underline regular character of agricultural work. The 

typical nature of reproduced situation leads to the emer-
gence of verbal predicates in the form of the second per-

son singular, used in the meaning of the first person plu-

ral. The idea of exhausting work is reflected with the help 

of phraseological units and expressions of generalized 

content with the keyword ‘ruka’ (hand). The leading idea 

of the DT is the opinion about the necessity of fulfilling 

the work. They realize non-subjective structures which 

include such component as adverb ‘treba’ (should). In 

such structures the individual part is not made passive 

and is not impersonal, non-subjective structures give the 

DT the nature of directivity. The detailed information is 

given concerning the thrift of Bukovinians. In this case 

the narrator briefly and concisely informs about the an-

nual cycle of economic activities. In Bukovinian patoises 

such lexemes as ‘gazda’ (host), ‘gazduvaty’ (manage) 

provide the idea of successful household management. 

The reference to God, especially in the interactive 
phrases, is one of the speech features of Bukovinians. For 

example, ‘Diakuvaty Bogu’ (thanks God), ‘Koby Bog 

pomih’ (God help us), ‘Bozhe pomahai’ (God help you) 

and others. The natural way of household management 

has led to a mutual help of peasants. In the lexicon of 

Bukovinians the following words are prevalent: the word 

‘symbra’, which means to cultivate the land by combined 

efforts of the two owners, is borrowed from the Roma-

nian language, word-doublets ‘klaka’ and ‘toloka’ mean 

the disposable work together for the rapid implementa-

tion of some assignment, the idiom ‘jty do kaganu’ well 

with the same meaning, is determined by Jewish-

Ukrainian relations. The pieces of narration about the 

past are accompanied by the expression of emotions, 

which verbalize the interjections and adverbs with the 

meaning of positive indication. The recollection of the 

past leads to a critical comprehension of reality. 
Key words: dialectal text, idiom, non-subjective 

structure, interjection, word-doublet, borrowed word. 
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Драматичний текст (далі ДТ) є різновидом ху-
дожнього тексту, що становить сплав авторського 
мовлення і мовлення героїв. У ДТ авторське мо-

влення і мовлення героїв чітко розмежоване. На 
відміну, від будь якого художнього тексту, струк-
турною одиницею якого є надфразна єдність, ДТ 
має дві конструктивні одиниці – ремарку як вияв 
авторського мовлення та репліку, що репрезен-
тує мовлення героїв. Це дає підстави нам виділи-
ти основну одиницю драматичного тексту – ім-

плікатуру (зв’язок репліки і ремарки) – взаємо-

дію вербального і невербального компонента у 
драматичному тексті, що утворюють єдине візу-
альне, структурне, смислове та функціональне 
ціле, яке забезпечує його комплексний прагма-
тичний вплив на адресата. 

Поняття імплікатури увів Херберт Пол Грайс, 
досліджуючи умови ефективного спілкування. 

Імплікатура – семантико-прагматичний компо-
нент висловлення, який відсилає до його змісту, 
але не виражений в ньому явно та не зумовлений 
ним1. О. Селіванова визначає імплікатуру як тіс-
но пов’язану з вербальним змістом невербальну 
скриту інформацію, що опосередкує змістову 
залежність між висловленнями в тексті чи пові-

домленні і організує його інтерактивну спрямо-
ваність2. 

Для репрезентації невербальних компонентів 
комунікації у драматичних творах залучаються 
певні структурно-семантичні, лексико-
граматичні та стилістичні засоби, вивчення зако-
номірностей яких є внеском у дослідження сис-
теми невербальної комунікації в цілому. 

З огляду на специфіку драми, беручи до уваги 
усталеність терміна невербальна комунікація, у 
драматичному тексті імплікатури розподіляємо 

на дві групи: 1) імплікатури, що фіксують дії 
персонажів (акціональні); 2) імплікатури, які 
характеризують мовлення персонажів мовлен-

нєві). Перша група імплікатур репрезентує влас-
не-невербальні  та невласне-невербальні 
комунікативні компоненти. Серед власне-
невербальних компонентів розглядаємо кінесичні 
(тактильні жести, міміка, постава, поза, візуаль-
ний контакт) та проксемічні комунікативно зна-
чущі зміни особистого простору мовців віднос-
но один одного) складники мовленнєвого акту. 

Метою нашої статті є аналіз тактильних ім-
плікатур, їх функцій у різноманітних комуніка-
тивних ситуаціях, зокрема можливість передава-
ти емоції героїв у драматичних творах. Тактиль-
ні засоби комунікації розглянуто на матеріалі 
творів буковинських письменників – 
Ю. Федьковича, С. Воробкевича, С. Яричевсько- 

го, І. Синюка, творчий доробок яких найяскраві-
ше репрезентує усно-розмовне мовлення буко-
винців кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Тактильні контакти звичайно виступають як 
метакомунікативні маркери окремих фаз 
спілкування. Особливо велике значення вони 
мають на початку і в кінці бесіди. Найбільш по-

ширеним серед них є рукостискання – символ 
довіри та знак поваги. Це традиційна і 
найдавніша інформативна форма вітання. Не 
випадково німецький філософ І. Кант назвав ру-
ку „видимою частиною мозку”3. Цей жест може 
говорити як про зацікавленість людиною, так і 
про відсутність будь-якого інтересу до неї, може 
виражати впевненість або ж сигналізувати про 

слабкості, показати теплоту, відкритість і 
чесність або, навпаки, бажання щось приховати. 
Рукостискання – це ключ, який відчиняє або 

УДК 811.161.2’42:81’221 
 

Іванна СТРУК, 

Чернівецький національний університет  
імені Юрія Федьковича, Чернівці (Україна) 
 
Ivanna STRUK, 

Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University, 
Chernivtsi (Ukraine) 

simkoz@i.ua 

 

ТАКТИЛЬНІ ІМПЛІКАТУРИ У  
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Иванна Струк. Тактильные импликатуры в дра-

матическом тексте буковинских писателей. 
В статье проанализированы тактильные импликату-

ры, их типы и функции в различных коммуникативных 

ситуациях. Тактильные средства коммуникации рассмо-

триваются на материале произведений буковинских 

писателей – Ю. Федьковича, С. Воробкевича, 

С. Яричевского, И. Синюка, творчество которых ярко 
представляет устно разговорная речь буковинцев кон-

ца XIX – начала ХХ в. 
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зачиняє двері, якщо тільки приділити йому 
необхідну й достатню увагу4. За допомогою та-
кого тактильного обміну можна передати енер-

гетичний сигнал іншій людині або відмовити їй 
у цьому. Зацікавленому спостерігачеві рукости-
скання здатне розповісти про людину дуже бага-
то цінної інформації. Науковці в галузі 
невербальної комунікації на основі низки прове-
дених досліджень виробили певну класифікацію 
рукостискань.  Відомий французький 
психоаналітик Ж. Мессінжер виділяє такі типи 

рукостискань5: 1) енергійне рукостискання; 2) 
рукостискання в динаміці; 3) коротке рукости-
скання; 4) довге рукостискання. 5) середнє руко-
стискання.  

Атрибутом зустрічі чи прощання є рукостис-
кання. Тактильний засіб вказує на добре став-
лення співбесідників один до одного. У складі 

вітальних реплік гуцулів при рукостисканні час-
то фіксуємо питання Як ся маєш? (як маєшся?), 
яке сприймається як цілковито ритуальне і не 
вимагає змістовної відповіді: ПИСАР. Є, є. Єк си 
маєте, пане двірниче? (Подає двірникові руку). 
ДВІРНИК. Вже-м хтів за вами посилати (Син., 
с. 158). Якісно-означальні прислівники у ремар-

ках увиразнюють настрій адресанта, зокрема 
дружелюбність. Напр.: ФАКТОР. Добрий день! 
Як си маєте? ДВІРНИК І ПИСАР (утішно по-

дають руки). От бідуєм, що май чувати у вас? 
(Син., с. 162). 

Нерідко при вітанні вербальний зміст вислов-
лення повторює невербальний комунікативний 
складник, зокрема поцілунок в руку, напр. : ЛІ-

КАР. Цілую руці, пані добродійка! (Пракседа 

подає руку, він цілує. До Олі.) Моє поважання. 
(Оля подає руку). А що ж тут такого у панст-
ва? Ага, бачу. Пан добродій щось хворий. Поба-
чимо, пізнаємо (С. Ярич., с. 261). 

Подекуди рукостискання є виявом дружнього 
ставлення між чоловіками: ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

(подаючи руку Ярославу). Я дякую вам обоїм за 
пам’ять. А! Мої панове юристи, добродію (до 

Замашистого подаючи руку). А як там 
проживаєте? Candidate quarti anni, кандидате 
четвертого року, добродію (до Пчоли, подаючи 

руку). Давно ми не бачились, добродію. (Оба 
студенти кланяються) (С. Ярич., с. 284). 

У буковинців кінця ХІХ – поч. ХХ ст. поцілу-
нок у руку був однією з форм подяки, виявом 
шанування та прихильності до людини з вищим 
соціальним чи віковим статусом. Напр.: ДВІР-
НИК. Ади, єк утік, боїться, аби щось не запла-
тив. Такі-то люди сегоднє. Не знати, варе, кіль-
ко обірвав? (Дві молодиці входять і цілують 

двірникові руку). Ага, ви на право? Но, відпові-

дайте, як то було (Син., с. 162); ЗОСЯ. Не плач! 
Як він єго не випустить, то даю тобі слово, що 

сама єго на волю пущу. ПАРАСКА (цїлує її в 

руку). Най вам Бог нагородить! (С. Воробк., 
с. 309). 

Фіксуємо етноспецифічний тактильний засіб, 
що підтверджує слова адресанта, дублюючи вер-
бальні компоненти. Напр.: ЯКИМ. Най буде на 
половині, лиш най з торбами йде. ДВІРНИК. 
Слово. (Дає руку, Тодер перетинає). Мотєхо, 
око горівки! Не журіться, я вже… (Син., 
с. 166). 

Тактильні невербальні компоненти, зокрема 

рукостискання, поцілунок в руку супроводжу-
ють також прощання батьків і дітей під час бла-
гословення. Комунікативну ситуацію складають 
репліки-прохання благословення і репліки 
батьківського благословення, як-от: ЯРОСЛАВ 
(цілує Пракседу в руку, бере Олю за руку, вона 
соромиться, приступають до Пракседи): 

Благословіть нас, добродійко наша! ПРАКСЕ-
ДА: Благословляю вас, дітоньки мої. ДОБРО-
ВОЛЬСЬКИЙ (підняв обі руки): Благословляю 
вас і я любі мої. (Благословить, Оля цілує руки, 
Ярослав їх стискає) (С. Яр., с. 275). 

Подекуди поцілунок в руку як знак вдячності 
дітей батькам супроводжують доброзичливі поба-

жання, які є виявом поваги до адресантів, напр.: 
ДАНИЛО: Дєдю, нене! Благословіть нас! (Бере 
Олену за руку і обоє клякають перед родичами). 
ІЛАШ І ГАФІЯ: Боже вас благослови, дїточки! 
ДАНИЛО: Аби ваша душа межи солодкими ме-
дами – ОЛЕНА: – і пахучими ладанами спочива-
ла (Цїлують їм руки) (С. В., с. 279). 

У текстах Юрія Федьковича натрапляємо на 

тактильні імплікатури, що є елементами хірома-
нтії, тобто ворожіння по руці. Герої в такий спо-
сіб хочуть дізнатися про майбутню долю свою 
чи близьких їм людей, напр.: ГАРБУЗИХА. Ану 
подиви ся и менї на руку, що менї стоїт? (Подає 

руку). АНДРІЙ. Гай-гай, молодице ма пишна та 
намальована! Не час би тобі ще удовицев кара-

тись на світї, та мусиш!.. (Ю. Федьк., ІІІ, І ч. Б, 
с. 229); ДЇВЧИНА. Та я лиш хотіла знати, чи 
мій Илько прийде з війська домів чи може... АН-
ДРІЙ. А ну-ко сюди руку (Дївчина подає ’му ру-

ку). Гай-гай! А єго-ж давно відобрали? 
(Ю. Федьк., ІІІ, І ч. Б, с. 238). У першому випад-
ку рукостискання дублює власне мовлення пер-

сонажа, в другому – комунікативного партнера. 
Фактичний матеріал засвідчує й фразеологіз-

ми у складі невербальних підсилювальних ком-
понентів-ремарок. Напр.: ПИСАР Може, буде 
щось і від другої партії. ДВІРНИК. Отсе. 
(Показує фігу). То бідолахи, я вже перевідав 
(Син., с. 162). У Словнику фразеологізмів вираз 
показати фігу фіксуємо поряд із ідіомою пока-

зати дулю [СФУМ; 532]. Фіга – „1) те саме, що 
фігове дерево; 2) плід цього дерева; інжир; 3) 

Струк І. Тактильні імплікатури... 
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розм. те саме, що дуля” [ВТССУМ, с. 1534]. Не-
гативна конотація лексичного компонента фіга 
фразеологічної одиниці пов’язана з функційним 

призначенням листя фігового дерева, з узагаль-
неністю образу на позначення „того, чим прик-
ривають, маскують щось нечесне, ганебне і т. 
ін.” [ВТССУМ; 1534]. Лінгвалізований фразео-
логічний компонент невербального засобу свід-
чить про емоційний стан не тільки героїв твору, 
а й самого автора. 

Спілкування закоханих супроводжують та-

кож обійми. За характером обіймів, їх силою, 
тривалістю визначають значення виражених лю-
диною почуттів. Напр.: ВАСИЛИНА (з плачем). 
Павле! Мій Павле! (Кидає ся в єго обій-

ми).КСЕНЯ. Отсе по моєму! Михайле! Мій Ми-
хайле! (Кидає ся також в обійми Михайла) 
(С. Воробк., с. 213). 

Вербалізований компонет кидатися в обійми 
іноді замінюють синонімічними лексемами об-
гортати, голубити, напр.: КОЛОТИЛО 
(обгортає ю за стан). Або сей станочок тоне-
сенький… ШЕВЧИХА (вириваєсь). (Ю. Федьк., 
ІІІ, І ч. Б, с. 180); МАТЇЙ (подає чарку). Зволяй, 
горличко моя воркітлива, ти моє дороге золото! 

ТЕТЯНА (бере): Дякую, козаче мій, коханочку 
мій єдвабний і пишненький! (Сїдають на лаву і 
голублять ся.) (С. В., с. 230) 

Обійми вказують також на щирі почуття один 
до одного близьких людей, щирість яких підси-
люється емоційними звертаннями, як-от: МАР-
ТА. Ірино! Ірино! ІРИНА. Марто! Марто! Дру-

жечко моя незабута! (Обнимають ся і цїлу-

ють ся) (С. Воробк., с. 132). 
Подекуди рукостискання призводить до нега-

тивної реакції реципієнта, що викликає конфлік-
тну ситуацію: КОЛОТНЇЦКИЙ (Бере її за руку). 
Ручка ся й найразливіщу рану загоїла-б від ра-
зу!.. (Притискає руку до серця). НАТАЛЇЯ 
(хапає руку). Ов! – пустїт! Мене болит! 

(Ю. Федьк., ІІІ, І ч. А, с. 135 
Серед тактильних засобів розглядаємо й пог-

ладжування, зокрема під час залицяння: КОЛО-
ТИЛО (гладит ю по голові). Або сей шовковий 
волосочок!.. не варт би, аби єго золоті чільця 
здобили? ШЕВЧИХА (відступаючись). Коли у 
мене такий гарний волос, як ви кажете: то не 

знаю, чого би я ’го під чільця носити (Ю. Федьк., 
ІІІ, І ч. Б, с. 180). Проте, незважаючи на те, що 
такі тактильні елементи супроводжують вербалі-
зовані емоційні апелятиви, комунікант все ж та-
ки зазнає невдачі: ПЕНТЕЛЕЙ (до Тетяни). Поз-
літочко моя пишненька! (гладить єї під боро-

ду).ТЕТЯНА. Щезай! (С. Воробк., с. 384). Поде-
куди погладжування має негативне значення і 

сприймається учасником комунікації як погроза, 
що підсилються нанизування окличних речень: 

ДОВБУШ. Так! – теперь менї нї крока з місця! 
бо… (иде и гладит князя по під бороду). Не бій 
ся мій пане Образпольський! – думаєш – що вік  

не є твій довший як сей ніж? – О, того лиш не 
бій ся! – в гуцулів хто пса би ти убив – то й до 
стола би того приймили! – О не бій ся від мене 
ти лиш смерти! КНЯЗЬ. Ще якого сорому діж-
ду ся? (Ю. Федьк., ІІІ, І ч. А, с. 96). 

Фіксуємо такий тактильний елемент, як поп-
лескування по плечу, що можливий за умови 
близьких відносин, фамільярності, рівності соці-

ального стану співрозмовників: ЧОРНИЛО. 
Jegomoњж нехай не журить ся! Коби я і Гаври-
ло здорові, все гаразд буде, і податок збиремо і 
рекрутів повиписуємо і для себе і для jegomoњжі 
де-щось придбаємо. БРОНЇСЛАВ (плеще го ру-

кою по плечах). Знаю, старий, що ти доброго 
серця. Але де той вражий туман Гаврило? Куда 

єго мара знов занесла? Навчу я псяпару уряду 
пильнувати (С. Воробк., с. 289–290). 

Виявом радості і похвали є оплески, які є ада-
пторами тіла, що являють собою здатність прис-
тосовуватися до мінливих зовнішніх умов, тобто 
адаптивні форми комунікативної поведінки лю-
дей. Це комплекси, які складаються з вчинених у 

комунікативному акті самостійних знакових ру-
хів тіла або з тілом людини6 та звуків від цих 
рухів і які є функціонально орієнтованими, на-
самперед, на партнера по комунікації, напр.: 
ЄЗУЇТ. А біля раю зараз ад палає! Маршалку! 
(Плеще в долонї). МАРШАЛОК (виступає). 
Слухаю (Ю. Федьк., ІІІ, І ч. А, с. 232). 

Підсилює такі невербальні елементи вигук 

італійського походження брамво (bravo) Пер-
винне його значення – вигук схвалення і захоп-
лення, що часто супроводжував вистави в італій-
ській опері. У зв’язку з поширенням у світі 
італійської музики слово браво з таким значен-
ням стало вживатися у багатьох мовах, у тому 
числі й в українській. Наприклад: МАРШАЛОК. 

Мав давно вже воєводу здогонити. Бо як я се 
безпечно  перечув – то князь ще по дорозі у гос-
тину на добу повернув. ЄЗУЇТ (плеще з радїщ у 

долонї). О, браво! (Ю. Федьк., ІІІ, І ч. А, с. 232). 
Серед тактильних імплікатур в окрему групи 

виділяємо жести-ілюстратори, що супровод-
жують мовлення в комунікативному акті, зобра-

жують те, що вже висловлено. Вони допомага-
ють більш повно передати описувану подію, 
явище. До них належать: 1) дейктичні (жести 
вказівним пальцем); 2) піктографічні (жести, які 
допомагають уявити розмір, форму або кількість 
описуваних предметів); 3) пантомімічні 
(виражальні рухи руками); 4) експресивні жести. 
У творах буковинських драматургів найчастіше 

фіксуємо дейктичні жести, які скеровують увагу 
адресата на конкретний денотат. Вказуючи голо-

Мовознавство. Українська мова. 
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вою, рукою, пальцем на предмети, людей, тва-
рин, комуніканти одночасно виокремлюють про-
сторові координати, що уможливлює адекватне 

розуміння жеста адресатом.  
Дейктичні жести здебільшого пов’язані з ін-

телектуальною дією і є субститутами обставини, 
напр.: АДАМ. Присяжні, правда, що не вміють 
рахувати? Їх би кождий ошукав… Но за то от-
тут глузди! (Показує на чоло).ТАНАСЇЙ. Прав-
да, ваша голова повнїсенька (С. Воробк., с. 185). 
ДАНИЛО. Го! Го! Не дам більше на своїй голові 

кілє тесати, не вічно потяти в гнїзд ї сидїти! В 
сїм черепі (показує на голову) не пусте клоче, но 
здоровий мозок! ГАФІЯ. Даниле! Даниле! 
(Данило стрепенув ся). Якби-сь мав свій розум, 
не ходив би-сь блудом пустими дорогами, не 
гриз би-сь старого дєдя, твоєї старої доброї 
ненї, не безчстив би-сь твоєї рідної сестри 

(С. Воробк., с. 221); МАРШАЛОК. Нинї в них 
Вартоломія, де всї у зброї ходя. СЕКРЕТАР 
(показує на чоло). Ну – а тут? (Ю. Федьк., ІІІ, І 
ч. А, с. 337). Об’єктом дії є такі номінації як го-
лова, чоло, що символізують розум та інтелекту-
альні здібності людини. 

Вказівні жести пов’язані і з внутрішнім ста-

ном людини: ДАНИЛО. Він, той рудий Матїй, 
виною всего мого нещастя і упадку, він мене на 
бездорожє запровадив, він менї тут, тут 
(показує на груди), глїбоко острий нїж застро-
мив, вточив, все серце менї затроїв, всї мої золо-
ті надїї ледяним градом до крихтоньки збив 
(С. Воробк., с. 259). Незважаючи на те, що 
об’єкт дії має конкретну семантику, взаємодію-

чи з вербальними компонентами, набуває іншо-
го переносного значення. 

Подекуди денотат дії може бути невідомий, 
так як знаходиться поза сценічним простором, 
вказівку містять тільки вербальні компоненти, а 
дейктичний жест повідомляє тільки про місце 
знаходження, як-от: СЕКРЕТАР. Ходи-ж, та ми 

поможеш перебратись, бо нарід вже ся сходит 
(Показує по за подрю). МАРШАЛОК. Той звесь 
Иван, брат рідний Довбуша, а з ним єго това-
риш Лагадин (Ю. Федьк., ІІІ, І ч. А, с. 337). 

У наступному прикладі вказівний жест допо-
внює фразеологізований вербальний компонент: 
КСЕНЯ. Він [Михайло Биндяків] щось і мене на 

свій чорний вусок намотав (показує рукою). 
Дам я йому! (С. Воробк., с. 205). Словник фразе-
ологізмів вираз намотати на вус подає зі зна-
ченням: 1) придивлятися, прислухатися до чого-
небудь; помічати [СФУМ, с. 409]. 

Реєструємо дейктичні жести, які свідчать про 
необізнаність мовця з етикою спілкування. По-
казувати пальцем на людей вважається неввіч-

ливим, на що не зважає одна з героїнь п’єси, ве-
рбально знеособлюючи співрозмовника. Пор.: 1-

МОЛОДИЦЯ. Акурат хтіла-м кінчити. Біжу я, 
біжу попри хату сеї (показує пальцем), а вона 
стоїть на воротах та… 2-МОЛОДИЦЯ. Непра-

вда, у мене воріт нема, лиш перелаз… (Син., 
с. 163). 

Термін піктографічні жести використовує-
мо зважаючи на визначення В. А. Істріна: 
піктограма – знак, який відображає риси об`єкта, 
предмета або явища в узагальненому вигляді7. 

У творах буковинських письменників фіксує-
мо піктографічні жести, що вказують на розмір 

предмета, описуваного комунікантом, напр.: ТЕ-
ТЯНА. Зла совість ним носить, як тим прокля-
тим Марком, як вихор перекотиполем. Змінив 
ся, почали і єго сотати. КСЕНЯ. На него і феш-
терчука такі довгі протоколи писатимуть 
(показує руками), і чорнила не стане… 
(С. Воробк., с. 201). Довжину протоколів підкре-

слює порівняльна гіперболізована конструкція 
чорнила не стане. 

Невизначену кількість підсилює піктографіч-
ний жест, що разом з вербальним елементом мі-
стить порівняльну семантику, як-от: КАТЕРИ-
НА. Не хочу твого панованя! Шукай собі богач-
ки, такої против твого плеча. Я не тобі під па-

ру. СЕМЕН. Є їх, нівроку, от тілько (показує на 

волосє), але я не хочу їх, я лиш тебе забаг, лиш 
тебе хочу! (Зближає ся до Катерини). КАТЕРИ-
НА. Щезай від мене, идолів сину! (С. Воробк., 
с. 20). 

Пантомімічні жести-ілюстратори є важливим 
елементом авторського мистецтва, зорієнтовано-
го на відтворення усномовних ситуацій життя, 

розкриття на сцені і в художньому тексті найго-
ловнішого, найтиповішого в характері й поведі-
нці людини. Такі жести виконують доповнюва-
льну функцію стосовно вербальних складників, 
унаочнюють мовлення адресанта, напр.: БРОНЇ-
СЛАВ. Завтра як женців не буде, пам’ятайте, 
що вам кажу: як умію, так нагрію ту чуприну 

вашу вражу. ЧОРНИЛО І ГАВРИЛО. Серпом 
будуть так махати (показують) і пшеницю бу-
дуть жати… (С. Воробк., с. 318). 

Пантомімічні жести за допомогою рук мо-
жуть описувати невербальну поведінку, участь у 
якій беруть інші частини тіла, напр.: ФЕДЬКО. 
Тебе, як спрячуть, то ще три дни у гробі язиком 

кивати меш! КЛИМ (до Федька).О так, о! 
(показує рукою, як язиком махати ме). А я… Я 
був у Сте…Стефана і І…Івана, у Гав…рила і 
Данила, у Гри…григорія і Федо…о…ра… 
(С. Воробк., с. 345). У складі ремаркової конс-
трукції фіксуємо фразеологічний компонент ма-
хати язиком – говорити (перев. що-небудь неро-
зумне, недоречне, нецікаве і т. ін.) [СФУМ, 

с. 361]. 
Подекуди пантомімічні жести ілюструють 
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чию-небудь психічну неповноцінність або неро-
зумну поведінку, як-от: ПРАКСЕДА. Що? Він 
питає що? Чи тобі, може, не?.. (Крутить 

пальцем по чолі). Чуєш, може, він догадався, 
що у нас грошей нема, та й далі в ноги від нас! 
То зле! (С. Ярич., с. 229). Емоційність комуніка-
нта посилюється низкою питальних та окличних 
речень. 

Серед пантомімічних елементів реєструємо 
етноспецифічний жест, що використовують при 
прощанні: БРОНЇСЛАВ. Па! Па! (махає рукою), 

моє серденько, моя петрушко, моя цибуле і хріне 
мій любий! (С. Воробк., с. 320). Такий жест у 
різних народів дещо відрізняться, наприклад 
європейці, прощаючись, махають долонею, під-
німаючи її догори й ворушачи пальцями, а украї-
нці при прощанні, звичайно, махають рукою не 
назад, а зі сторони убік, щоправда, латиноамери-

канець сприйняв би це як жест запрошення. 
Американець сприйме цей жест як заклик „іди 
сюди”, адже, прощаючись, американці тримають 
долоню горизонтально, лише злегка її 
піднімаючи, начебто поплескують когось по 
голові або по плечу.  

Серед експресивних жестів найчастіше фіксу-

ємо етноспецифічний невербальний елемент 
грозити пальцем (махати пальцем від себе і до 
себе), напр.: ОЛЯ. …Баламут з вас, тільки флір-
тувати любите (грозить йому пальцем) 
(С. Ярич., с. 226). Емоційність жесту посилюєть-
ся якісно-означальними прислівниками: ОЛЯ. 
Авжеж, дуже-таки сумно! Ви їх знаєте, тих 
невдячників, ви їх добре знаєте (грозить сумно, 

фіглярно пальцем) (С. Ярич., с. 264). У складі 
імлікатури фіксуємо розмовний елемент фігляр-
но (Фігляр, розм. – 1. Акробат, фокусник, бла-
зень. 2. перен. Кривляка, позер // пустун, витів-
ник [ВТССУМ, с. 1321]), що є запозиченням з 
польської мови. Подекуди такий жест супере-
чить змісту вербальної інформації, що характе-

ризується імпліцитністю, напр.: МИХАСЯ. Ха! 
Ха! Ха! Ото потішно ви мені відповіли! О, ви 
собі тиха водиця! (Грозить пальцем) (С. Ярич., 
с. 277). 

Фіксумо експресивні жести при агресивній 
невербальній поведінці комунікантів. Наприк-
лад, вимахування складеною в кулак рукою 

сигналізує про погрозу чи заборону: ДАНИЛО. 
Ха-ха-ха! Жебрачку для мене вибрали! ВАСИ-
ЛИНА. Она до тебе з торбов не ходила, а ти до 
неї ходив, коханя-любови жебрав! Ци-сь уже 
забув? ДАНИЛО (лютий). Мовчи, періста гадю-
ко! (вимахує кулаком). Напосіла ся на мене, як 
той злющий воріг (С. Воробк., с. 227). Агресив-
ність комуніканта посилюється звертанням у 

формі зооніма, що має негативну семантику. У 
імлікатурах такого типу погроза подекуди підк-

ріплюється дієсловами у формі майбутнього ча-
су (напр. побачиш, попам’ятаєте) з метою сти-
мулювання когнітивної діяльності співрозмов-

ника МАТЇЙ (грозить кулаком). Накарбую я 
собі! Попам’ятаєте мене! (С. Воробк., с. 241). 
ПРАКСЕДА. … А ти мій, пане мужу, будь лас-
кав затямити собі, що так зробиш, як я скажу, 
а ні… то побачиш! (Грозить йому п’ястуком, 

опісля виходить, у дверях звертаєсь) (С. Ярич., 
с. 232). С. Яричевський використовує лексему 
п’ястук, що у ВТССУМ маркована позначкою 

„західне” (П’ястук – зах. Кулах [ВТСУМ, 
с. 1008]), а в СУМ  – „діалектне” (П’ястук – діал. 
Кулак [СУМ, Т. 8, , с. 419]).  

Емоційний стан мовця часто підсилюють 
симптоматичні жести, які найчастіше є мимові-
льними, вказують на відчай мовців: ДАНИЛО. 
Вибрав собі Тетяну Бойчуківну. ГАФІЯ (збиває 

руками). Хрань, Мати божа! Та її на собачій 
улиці хвалять; за нею женихи аж кишать! Не 
для тої нехлюйницї я тебе виплекала! Як соняш-
ник до сонця клонить ся, так она до хлопцїв 
(С. Воробк., с. 225); 1-а МОЛОДИЦЯ (заломлює 

руки). Я казала це, Марі?! 2-МОЛОДИЦЯ. Каза-
ла, казала (Син., с. 164).  

Експресивні невербальні компоненти можуть 
указувати й на самокритичну поведінку мовця. 
Такі жести, вербалізовані ремарками з опорою 
на дієслівну лексему б’ється (діал. б’є ся), вира-
жають здивування мовця, підсилюючи штампи 
розмовного характеру, напр.: ДВІРНИК. Дурню! 
Ти не видів, що він упав та сам єї собі розбив, 
га? 1-Й ПРИСЯЖНИЙ. Агій на мене. (Б’є ся по 

чолі). Та де не видів? Можу навіть присягнути. 
Не видко, відай, лежить (Син., с. 156). Подеку-
ди ремаркові конструкції такого типу супрово-
джують паремії-прокльони, як-от: 1-а ЖІНКА. 
Вилізли би му пулькаті, так, єк покійному Пет-
ришинової Докії фіни Додикові. (Б’є ся по роті) 
(Син., с. 172). 

Отже, правильно дібрані тактильні імплікату-
ри дозволяють мовцеві передавати інформацію, 
почуття, емоції, уміння слухачеві відповідним 
чином впливати на його почуття, думки, поведі-
нку та на подальшу його діяльність, а слухачеві 
адекватно сприймати отримувану від мовця ін-
формацію. Тактильні імплікатури у діалогічному 

мовленні мовців використовуються для виділен-
ня чи акцентування вербальних засобів, для по-
силення якої-небудь частини повідомлення, для 
додавання нової інформації до висловлювання.  

 

Список умовних скорочень 

ВТССУМ – Великий тлумачний словник сучас-
ної української мови / Уклад. І голов. Ред. 

В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2004. – 

1440 с. 

Мовознавство. Українська мова. 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1 (9)                                                45 

І. Син. – Синюк І. Мужики (Сільський образок 
в 3 діях) / Іван Синюк // Письменники Буковини по-

чатку ХХ століття. – К : Держ. вид-во Художньої лі-

тератури, 1958. – С. 154–176. 

С. Воробк. – Твори Ізидора Воробкевича. – Львів: 

Вид-во товариства „Просвіта”, 1911. – Т. 3: 

Драматичні твори. – 421 с. – (Руська письменність). 

СУМ – Словник української мови: в 11 тт. / АН 

УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – 

К.: Наукова думка, 1970–1980. 

СФУМ – Словник фразеологізмів української мо-
ви / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. – К.: Наукова 

думка, 2003. – 1104 с. 

С. Ярич. – Яричевський С. Твори у 2-х т. Том 2. – 

Сильвестер Яричевський / [Упоряд. Магдалина Ласло

-Куцюк. – Бухарест : „Критеріон”, 1978. – 503 с. 

Ю. Федьк. – Писаня Осипа Юрія Федьковича. 

Перше повне виданє Т. ІІІ. Перша часть А. 

Драматичні твори. З передруків і автоґрафів видав др. 

Олександер Колесса. Львів. З друкарні Наукового 

Товариства ім. Шевченка під зарядом К. 

Беднарського, 1906. ХVІІ+445 с., іл. (портр., автогр.); 

Писаня Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і 

критичне виданє. Т. ІІI. Перша часть Б. Драматичні 

твори. З автоґрафів видав др. Олександер Колесса. 

Львів. З друкарні Наукового Товариства ім. 

Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1918. 625 с.  

 

ЛІТЕРАТУРА: 

________________________ 
1 Grice H. P. Logic and conversation / H. P. Grice // 

Syntax and semantics; [ed. by P. Cole and J.L. Mor-
gan]. – N. Y. : Academic Press, 1975. – Vol. 3. – Р. 41

–58. 
2 Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологіч-

на енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : 
Довкілля-К, 2006. – С. 177. 
3 Морозова А. В. Деловая психология. Курс лек-
ций: учебник для высших и средних специальных 

учебных заведений / А.В. Морозова. – СПб.: Изда-

тельство Союз, 2000. – 576 с. 
4 Мессинжер Ж. Я вижу вас насквозь. Научитесь 

читать человека как книгу / Ж. Мессинжер, К. 
Мессинжер; пер. с фр. – Харьков: Книжный клуб 

„Клуб Семейного Досуга”; 2015. – 512 с. 
5 Там само. 
6 Верещагин Е. М. О своеобразии отражения жес-

тов и мимики вербальными средствами (на матери-

але русского языка ) / Е. М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров // Вопросы языкознания. 1981. –

№1. – С. 36–47. 
7 Истрин В. А. Происхождение и развитие письма / 

В. А. Истрин. – М.: Наука, 1965. – С. 40. 

 

Ivanna Struk. Tactile Implicature in a Dramatic 
Text of Bukovinian Writers. The dramatic text is a kind 

of literary text, which is a fusion of author’s speech and 

the speech of main characters. In a dramatic text the au-

thor’s speech and the speech of main characters are 

clearly distinguished. The dramatic text has two struc-

tural units – the remark as an expression of the author's 

speech and replica which represents main characters’ 

speech. This gives us rounds to outline the basic unit of 

dramatic text – the implicature (relation between remark 

and replica) – the interaction of verbal and nonverbal 

component in the dramatic text, which form an indivisi-

ble visual, structural, semantic and functional unity that 

provides its integrated pragmatic impact on the recipient. 

Taking into consideration the nature of the drama and 
paying attention to the sustainability of the term non-

verbal communication, in the dramatic text we divide 

implicature  into two groups: 1) the implicature that re-

cord the actions of the characters (actional); 2) the impli-

cature that characterize the characters’ speech (speech). 

The first group represents the non-verbal proper and non

-verbal improper communicative components. Among 

the non-verbal proper components we look into kinaes-

thetic (tactile gestures, facial expressions, posture, pose, 

visual contact) and proxemic (communicatively signifi-

cant changes of speakers’ personal space as to each 

other) components of the speech act. 

The article analyses the tactile implicature, its func-

tions in a variety of communicative situations, in particu-

lar the ability to transmit characters’ emotions in dra-

matic works. The tactile means of communication are 

studied on the material of the works of Bukovinian writ-
ers, such as Yu. Fedkovych, S. Vorobkevych, S. 

Yarychevskyii, I. Syniuk, creative contribution of whom 

the most vividly represents orally spoken speech of 

Bukovinians of the late XIX - early XX century. 

Tactile contacts normally act as metacommunicative 

markers of the particular phases of communication. They 

obtain especially big importance at the beginning and at 

the end of conversation. The most common among them 

are shaking hands (symbol of trust and respect), stroking, 

patting on the shoulder. Among the tactile means it’s 

necessary to outline the separate group of gestures-

illustrators that accompany speech in the communicative 

act, depicting what has been expressed. There are also 

gestures of the message: 1) deictic (gestures made by 

index finger); 2) pictographic (gestures that help to visu-

alize the size, shape or number of the described items); 3) 

pantomimic (expressive movements of the whole body or 
of its part); 4) expressive gestures. 

Key words: dramatic text, remark, replica, implica-

ture, tactile means of communication, gestures-

illustrators, deictic gestures, pictographic gestures, pan-

tomimic gestures, expressive gestures. 
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Процеси глобалізації й локалізації в багато-

мовному інформаційному суспільстві сприяють 
широкому використанню у медичному 

професійному та науковому спілкуванні 

форматів різного типу медичних словників, елек-

тронних баз та засобів масової інформації. 

Фахові наукові видання містять терміни з різних 

напрямів медицини, в яких поряд з загальними 
назвами зафіксовані епоніми, пов’язані з власни-

ми іменами (від лат. nomina propria, англ. proper 

name). У нашій роботі під пропріативами 

розуміємо власне ім’я – прізвище (від латинсько-

го proprius – власний).  
Проблеми функціонування слів або словоспо-

лук у комунікації фахівців, поєднаних медичною 

спеціалізованою діяльністю у різних медичних 

підсистемах, висвітлені у багатьох наукових пуб-

лікаціях. Однак назви хірургічних інструментів з 

власними іменами не ставали об’єктом 
лінгвістичного аналізу мовознавців.  

Метою статті є вирішення таких основних 

завдань: описати терміни з компонентами-

пропріативами як об’єкт лінгвістичного аналізу; 

окреслити основні словотворчі моделі медичних 
епонімічних термінів; визначити склад тематич-

них груп пропріативів у полікомпонентних 

епонімах хірургічних інструментів. 

Об’єктом дослідження є українські 

термінінологічні одиниці, утворені на основі 
пропріативів і функціонують у субмові медици-

ни у галузі хірургії. 

Предметом розвідки є формальна та семан-

тична структура українських епонімічних 

термінів з пропріативами у полікомпонентних 

епонімах хірургічних інструментів загального і 
спеціального призначення, їхній пізнавальний 

потенціал. 

Матеріалом опису стали епонімічні терміни 

хірургічних інструментів, зібрані з Великого ме-
дичного енциклопедичного словника, Україно-

мовної медичної енциклопедії, Ілюстрованого 

медичного словника Дорланда (гол ред. П. 

Джуль, Б. Зіменковський), Каталогу медичних 

інструментів, науково-навчальної літератури. 

Назви з власними іменами або словосполу-
чення, до складу яких уходять власні імена, утво-

рюють у окремих галузях медичних знань досить 

значний шар. За ствердженням В.М. Лейчика, 

більша частина епонімів являє собою терміни 

(Лейчик, 2013)1, функціонування яких виявлено 
у всіх мікросистемах медичних термінів2, зокре-

ма, в анатомії вони складають близько чотирьох 

відсотків3, у неврології – менше третини від зага-

льної кількості4.  

Сьогодні в україністиці епонім розглядають, 

як «власну назву будь-якого класу на позначення 
конкретного носія імені, від якої утворено тер-

мін5. На думку Г.В. Сингаївської, «терміни-

епоніми – це асоціативні терміни, у яких мотиву-

вання виражається побічно, за допомогою різно-

го роду асоціацій. Адже будь-який медик розуміє 
різницю між хворобою Паркінсона і хворобою 

Крона; при цьому правильний висновок їм допо-

магає зробити саме ономастичний компонент»6. 

Позначення спеціальних назв, утворених від 

епонімів, або у складі яких вони є компонентами, 
уважають епонімічними термінами7.  

Цієї думки притримуємося у дослідженні 

пропріативів у полікомпонентних епонімах 

хірургічних інструментів. 

Явище поширення епонімічних найменувань, 

за спостереженнями мовознавців, почалося ще з 
античної епохи8. З часом з’являлися нові 

пропріативи, «відображаючи як етапи розвитку 
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нових галузей медичної науки, так і пріоритет 

вченого, країни у відкритті нових фактів»9.  
Мовознавці, вчені-медики тратили помітні 

зусилля на вивчення епонімічних термінів у ме-

дичних терміносистемах, на встановлення 

лінгвокультурологічних особливостей, націона- 

льної специфіки, перекладу, помічаючи 

невпорядкованість, варіантність у словосполу-
ченнях, правопис, різницю обсягів значень.  

Статус і функціонування епонімів, 

особливості термінів-епонімів у медичній 

термінології іспанської мови досліджували О.В. 

Варнавська, Г.В. Сингаївська; структурно-
семантичні характеристики термінів-епонімів у 

англійській кардіологічній термінології – Л.І За-

поточна; варіативність транскодування та 

трансформацій англійських медичних термінів-

епонімів мовою-реципієнтом – Л.В. Стегніцька; 

О.О. Маковська – ономастичний простір 
англійських термінів пластичної хірургії; 

культурологічний аспект вивчення медичних 

термінів-епонімів французької мови – В.Г. 

Кулікова; Р.-Ю. Т. Перхач − особливості пере-

кладу німецькомовних власних назв на 
українську мову на прикладі медичних термінів 

(із компонентом синдром); В.Г. Синиця − 

епонімічні утворення в латинській  стоматологі - 

чній термінології. Є.М. Какзанова, вивчаючи лін-

гвокогнітивні і культурологічні особливості нау-
кового дискурсу (на матеріалі математичних і 

медичних термінів-епонімів) увела у досліджен-

ня пропріативів гендерний фактор. За спостере-

женнями досліднииці, авторами термінів-

епонімів є троє жінок-медиків (із загальної кіль-

кості вчених 363), що свідчить про андроцентри-
чність медичних термінів, а також про перевагу 

чоловічої картини світу у медичній науці10. 

З середини минулого століття підсумки дослі-

джень епонімічних термінів, якими послугову-

ються в галузях анатомії й фізіології, гістології, 
ембріології, фізіологічної хімії, неврології й пси-

хіатрії, дерматології, ангіології та флебології, а 

також клінічні епонімічні назви синдромів хво-

роб людини зарубіжні вчені видрукували в епоні-

мічних словниках, наукових працях11, атласах. 

Близько 2 500 одиниць, що використовуються у 
вітчизняній і зарубіжній морфології містить 

«Ілюстрований словник епонімів у морфології» 

М.І. Гончарова (2009).  

Також плідними стали розвідки епонімних 

одиниць у кінці ХХ-поч. ХХІ ст. вітчизняних 
українських вчених – мовознавців та медиків.  

Найперше увага дослідників була сконцентро-

вана на функціонуванні в українській мові 

термінів з власними іменами в анатомічних утво-

реннях. Так, В.І. Лисенко у своїх спостереженнях 

дійшла висновків, що «прізвищеві компоненти 

присутні в найменуваннях різних анатомічних 

структур»12. Т.В. Король підмічає в анатомічних 
термінах невідповідність імен, які традиційно 

вживаються у вітчизняній та іноземних 

літературах, як-от: капсула Боумена − капсула 

Шумлянського-Боумена13.  

Р.І. Стецюк в українській кардіологічній 

термінології вирізняє структурно-семантичні ха-
рактеристики епонімічних найменувань та торка-

ється, зокрема, назв апаратів та інструментів.14  

Авторка комплексного дослідження клінічної 

терміносистеми української мови  Н.В. Місник 

зазначає, що епонімічні терміни широко предста-
вленні в сучасній клінічній термінології. Вони 

мають «рухому, гнучку, динамічну в заміні стру-

ктуру» й «посідають значне місце в термінотвор-

чому арсеналі підмови клінічної медицини»15  

Певний внесок у розвиток теорії номінації 

зробила М.М. Дзюба. У комплексному дослі-
дженні епонімів в українській науковій терміно-

логії, зокрема епонімічних термінів у медицині, 

дослідниця здійснила спробу уточнити термін 

епонімізація, з’ясувала специфіку процесу апеля-

тивації у сфері наукової термінології, ввела до 
наукового обігу терміни епонімічна синонімія, 

епонімічна омонімія, епонімічне словотвірне гніз-

до16. 

М.В. Дмитрук, вивчаючи проблеми унорму-

вання термінологічної системи, торкається у сво-
їх працях епонімічних термінів – назв хірургіч-

них інструментів, які застосовують у ветеринар-

ній термінології17. 

В останні десятиріччя тою чи тою мірою про-

пріативи відображені українськими вченими у 

наукових працях, приміром у монографії «806 
клінічних епонімічних синдромів із симптомним 

та авторським покажчиками» (О.Г. Яворський, 

2008-2009), багатьох словниках, як-от: в Україн-

сько-російсько-латинсько-англійському тлумач-

ному словнику з неврології та нейрохірургії (В.І. 
Цимбалюк, 2001), англо-українському Ілюстро-

ваному медичному словнику Дорланда (2002, 

2003), словниках з клінічної анатомії людини 

(Г.М. Топоров, М. С. Скрипніков, О. М. Проніна, 

2008) та клінічної анатомії голови та шиї 

(Ахтемійчук Ю. Т., Т. В. Хмара, Д. В. Проняєв, 
2013), Тлумачному словнику медичних термінів 

(Н. Місник, 2010), Українсько-російсько-

латинсько-англійському медичному енциклопе-

дичному словнику(Л.І. Петрух, І.М. Головко, 

2015) та ін. Для навчальних цілей створений на-
вчально-методичний посібник «Епоніми судово-

медичних ознак, проб, методів, класифіка-

цій» (В.Д. Мішалов, Г.Б. Алексін, К.М. Сулоєв, 

О.В. Дунаєв, В.В. Войченко, 2008). Однак укла-

дачами словників дуже мало уваги приділено 

пропріативам в епонімічних термінах медичного 

Телеки М. Пропріативи у полікомпонентних ... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1(9)                                                 48 

інструментарію. 

Хірургічні інструменти – сукупність присто-
сувань, пристроїв, які призначені для хірургічних 

операцій18. Пристрої, якими користуються прак-

тики під час хірургічних втручань чи маніпуля-

цій з метою видалення патологічного вогнища і 

відновлення функції органа, відомі ще з ХVI-

XVIII ст.19. 
Для діагностування чи вирізання будь-якої 

найменшої частини органа потрібно знаряддя 

(лат. instrumentum)20, якого почасти не було, і 

лікар змушений був конструювати його сам. Зго-

дом пристрій використовують інші, тоді «ім’я 
дослідника переходить на результат його діяль-

ності»21. Специфіка оперативного втручання 

передбачає точне виконання рухів хірурга (лат. 

chirurgus → cheir – рука, ergon – робота22, грец. 

χειρουργός – той, що діє рукою) і лаконічне спіл-

кування з учасниками дійства. Тому назва ін-
струмента нерідко замінює багатослівний опис 

пристрою, як-от: ретрактор – замість інстру-

мент для відтягування м’яких тканин при пере-

пилюванні кістки (при ампутації кінцівки)23. 

Словосполучення з компонентом-прізвищем 
ставали єдиним чітким об’єктом позначення при-

строїв, якими хірурги здійснювали оперативне 

втручання. Вони набували властивостей терміна, 

ставали частиною термінологічної системи, ви-

користання яких протягом століть залишається 
не тільки цариною субмови медицини, але й 

висвічує складний розвиток медичного пізнання 

у галузі хірургії. Індивідуальне власне ім’я, фун-

кціонуючи в термінологічній одиниці, надає їй 

неповторності, урізноманітнює професійну мов-

ну картину світу24. 
Морфолого-синтаксична структура в епонімах 

хірургічних інструментів подібна до значної час-

тини епонімічних найменувань: поєднання імен-

ника з загальною назвою у називному відмінку з 

пропріативом у родовому відмінку, як-от: голко-
тримач Мейо, дзеркало Куско, пінцет Швейгера, 

долото Гохта, гачок Єгорова-Фрейдина. При-

кладом частого поєднання пропріатива з окреми-

ми компонентами епонімічних термінів можуть 

слугувати назви затискачів. Такий список 

налічує 54 найменування з апелятивом 
«затискач», з них 24 – пропріальні назви25, в яких 

є «…стрижневе (родове) слово – назва загально-

го характеру та власна (прізвище або прізвища) 

вчених, яка семантично детермінує та 

специфікує це слово»26, як-от: з. Лінартца, з. 
Біттера, з. Федорова, з. Поппера, з. Лонго, з. 

Холдена. У цих мовних конструкціях «епонім 

виконує роль конкретизатора загальних по-

нять»27. 

Менш продуктивними є конструкції: прикмет-

ник у називному відмінку + іменник у називному 

відмінку + пропріатив у родовому відмінку, як-

от: кишковий жом Пайра, судинні ножиці Келлі; 
гостра кісткова голка Брунса та конструкція: 

іменник у називному відмінку + прикметник у 

називному відмінку + пропріатив у родовому 

відмінку, як-от: зонд матковий Сімпсона, щипці 

двозубі Мюзо, щипці кульові однозубі Брауна.  

Зрідка трапляються конструкції,  що 
поєднують прикметник у називному відмінку + 

іменник у називному відмінку + пропріатив у 

родовому відмінку + описова частина 

(прикметник з іменником в орудному відмінку), 

як-от: зубчасто-лапчастий пінцет Отто з 
овальними краями. У найменування х 

інструментів подекуди використовують описову 

конструкцію + пропріатив у родовому відмінку: 

голка для спинномозкової пункції Біра. Такі  

багатокомпонентні епонімічні терміни виника-

ють наоснові двокомпонентних словосполучень 
унаслідок подальшої конкретизації їхнього зна-

чення, віддзеркалюючи процес розвитку й уск-

ладнення наукових понять»28.  

Отже, пропріативи у полікомпонентних 

епонімах хірургічних інструментів віддзеркалю- 
ють основні вимоги до терміна. Вони мають ви-

разну тенденцію до однозначного трактування 

поняття, як-от: трахеорозширювач Труссо, 

кістковий фіксатор Ольє.  

Епонімічна форма пропріатива лаконічно 
заступає умотивовану описову частину терміна, 

як-от: Малеко катетер = дво- або чотирикрилий 

жіночий катетер.Умотивованість епонімічного 

терміна зумовлена «дефініцією, місцем у 

терміносистемі, прямим відношенням до об’єкта 

позначення»29 й може бути наявною, як-от: гуд-
зиковатий зонд Стойка і прихованою, як-от: ло-

патка Буяльського → інструмент для 

відтиснення тканин без їхнього пошкодження. 

Пропріативні найменування хірургічних 

інструментів – терміни, аналіз яких уможливлює 
отримання інформації про розвиток медицини і 

медичного інструментарію протягом століть та 

науковий потенціал окремої епохи. Вони фіксу-

ють і одночасно зберігають знання про піднесен-

ня та досягнення хірургії, як-от: голкотримач 

Кастров’єхо – тримач для фіксації голок при 
зашиванні тканин. Окрім цього інструмента, Ра-

мону Кастров’єхо належать відкриття в офталь-

мології (Ramоn Castroviejo Briones, 1904-1987). 

Іспанський та американський офтальмолог-

мікрохірург удосконалив операцію з пересадки 
рогівки. Хірургічна процедура дозволяє віднови-

ти і зберегти зір30. 

Назви хірургічних інструментів висвічують 

багатовіковий професійний досвід, який примно-

жується наступними поколіннями. Екстралінгва-

льні чинники, що сприяють утворенню епоніміч-

Мовознавство. Українська мова. 
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ного терміна з пропріативом можуть бути різни-

ми: авторство вченого або вчених, які одночасно 
винайшли пристрій, визнання особистих заслуг31, 

приорітетність в удосконаленні методів, інстру-

ментів, як-от: термін пила Джильі з ручками і 

провідником Полєнова. Пила Джильі названа прі-

звищем винахідника − лікаря-гінеколога Леонар-

до Джильі (L. Gigli,1863-1908, італ.), який у 1894 
році радив застосовувати її для розсікання лобко-

вої кістки при дистоції під час пологів. Згодом 

Джильі послуговувався пилою для розтинання 

кісток при проведенні інших операцій. Для про-

ведення специфічних операцій російський 
нейрохірург Андрій Львович Полєнов (А.Л.  

Полєнов, 1871-1947) покращив конструкцію пи-

ли, додавши ручки та провідник. Також шведсь-

кий нейрохірург Олівекрона (Н.A. Olivecrona, н. 

1891 р.), користаючись досвідом автора пили, 

змінив її, внаслідок чого інструмент почали нази-
вати пилою Олівекрона. З прізвищем цього лікаря 

функціонує термін дротяна пилка Олівекрона з 

тримачем Джильі.  

В епонімічних назвах трапляються кілька про-

пріативів осіб, які одночасно або в різний час 
брали участь у розробці, поліпшенні та впрова-

дженні інструментів, що позначать різні поняття. 

Таким епонімічним термінам притаманні інтер-

національні риси, як-от: ножиці Сіболда-Сімса 

(Е. К. J. Siebold, 1801-1861, нім. акушер., J. М. 
Sims, 1813-1883, амер. гінеколог), ножиці Шмі-

дена-Тейлора: (Віктор Шміден, Viktor Schmieden, 

нім. хірург, 1874-1946; Чарлз Файєтт Тейлор, 

Charles Fayette Taylor, амер. хірург-ортопед, 182-

7-1899). Першим, переважно, після апелятива 

зазначають прізвище вченого, якому надають 
перевагу у винаході пристрою, напр.: затискач 

хірургічний Дольотті-Вишневського (А. М. 

Dogliotti, 1897-1966, італ. хірург; О. О. Вишнев-

ський, 1906-1975, рад.). Їхнє функціонування у 

різних мовах уможливлює міжнаціональне спіл-
кування фахівців.  

Перелік інструментів з епонімічними назвами 

містить незначну кількість пропріативів з подвій-

ними прізвищами, як-от: 1) трьохлопатковий 

цвях Сміт-Петерсена (M.N. Smith-Petersen,1886-

1953, норв. псхіатр і ортопед); 2) дзеркало Міку-
лича-Радецького (Johann Mikulicz Radecki, 1850-

1905, польсько-австр. хірург, який народився на 

Буковині). Якщо у першому прикладі у російсь-

кій та українській мовах подвійне прізвище тер-

мін зберігає, то пріопріатив Мікулич-Радецький у 
терміні дзеркало Мікулича-Радецького або вико-

ристовують подвійне, або тільки першу частину 

прізвища: дзеркало Мікулича, а в терміні з апеля-

тивом «затискач» функціонує в українській, ро-

сійській та англійській мовах тільки з перша час-

тина прізвища: затискач Мікулича32, зажим Ми-

кулича33 та Mikulicz’s clamp34. 

У найменуваннях хірургічних інструментів 
спостерігається явище синонімії, основним кри-

терієм якого є семантична подібність позначува-

них понять. Низка пропріативів, об’єднаних на-

вколо апелятива однієї тематичної групи, вико-

нує функцію, що класифікує видове поняття і 

спрямована на пошук оптимального позначення 
наукового поняття35, як-от: ножиці Міміношвілі 

(для перерізання зорового нерва, з виїмкою на 

кінцях робочих лез), ножиці Ландольта (для пе-

ресікання зорового нерва при енуклеації (спосіб 

видалення пухлин і органів) ока, з довгими, дещо 
зігнутими браншами із заокругленими кінцями), 

ножиці Есмарха (для розрізання пов’язок, зігнуті 

під кутом леза, обушок одного з лез потовщений 

і розплющений на кінці).   

До синонімічного ряду, який висвічує термі-

ни, об’єднані одним пропріативом, можуть увіхо-
дити назви хірургічних інструментів, що нале-

жать до різних тематичних груп: распаратор 

Дуайєна, щипці Дуайєна, дзеркало Дуайєна, жом 

Дуайєна, затискач Дуайєна, ножиці Дуайєна, 

гачок Дуайєна. Прізвище свідчить про внесок 
вченого у хірургію, багатогранність наукового 

мислення і діяльності, як-от: гачок Фарабефа, 

щипці Фарабефа, распаратор Фарабефа, кіст-

котримач Фарабефа, ретрактор Фарабефа. По-

дібний перелік епонімічних термінів можна розг-
лядати як епонімічне гніздо. 

Поряд з описовою формою, у складі якої є 

загальна назва, функціонують варіантні епоніміч-

ні терміни. Вони володіють єдиним значенням, є 

повними синонімами, але різні за структурою36, 

як-от: ножиці вигнуті по ребру = ножиці Ріхте-
ра, леза вигнуті по ребру – Ріхтера, ножиці зіг-

нуті по осі Ріхтера. Серед епонімічних термінів 

можна виокремити паронімічні, в яких прізвище-

ві найменування подібні за морфологічною будо-

вою і близькі за фонетичним складом, як-от: Ліс-
тон і Лістер, напр.: 1) щипці кісткові  Лістона – 

інструмент для розтинання кісткової тканини, 

2) щипці Лістера − ножиці для розрізу гіпсових 

пов’язок. До складу обох термінів увійшли прі-

звища англійських хірургів: 1) Рамона Лістена 

(Ramon Listen, 1794-1847) та 2) засноника анти-
септики та асептики – Джозефа Лістера (Joseph 

Lister, 1827-1912).  

За призначенням хірургічні інструменти поді-

ляють на загальні і спеціальні. З розвитком меди-

цини, науково-технічного прогресу, акумулюван-
ням медико-біологічних знань та поліпшенням 

способів лікування хірурги удосконалювали при-

стосування для проведення операцій, унаслідок 

яких пристрої діставали імена винахідників. 

Пропріативи в полікомпонентних епонімах 

хірургічних інструментів віддзеркалюють систе-

Телеки М. Пропріативи у полікомпонентних ... 
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му різнопланових понять. З урахуванням лексико

-семантичних особливостей епонімічні терміни 
хірургічних інструментів за поняттєво-

тематичними ознаками «назви інструментів, при-

ладів» можна поділити на 27 груп: загальні хіру-

ргічні інструменти – 14: ножі, ножиці, голки, 

троакари, пінцети, гачки, розширювачі, ретракто-

ри, бужі, зонди, жоми, затискачі, утримувачі, 
клеми; інструменти спеціального призначення – 

13: долота, распаратори, пили, щипці, фіксатори, 

катетери, дзеркала, шприци, скоби, ложки, кюре-

ти, щипці, ділататори. Ці групи можна об’єднати 

за поняттєво-тематичними ознаками «назви фун-
кціональних дій та процесів» і поділити на 8 

груп:  

для розсічення, роз’єднання тканин: ніж 

Есмарха, дугова пила Шарьєра, кісткові щипці 

Лістона, кісткові ложки Фолькмана; для проко-

лювання: троакар Абрамса, троакар Ліхтвіца, 
біопсійні голки Франкліна-Сільвермана; для роз-

ширення, відтиснення, відведення: ранорозши-

рювач Колліна, лопатка Кохера, ділататор Хе-

гара, гачок Фолькмана, буж Діттеля, шпатель 

Ревердена; для захоплення, фіксації: затискач 
Холстеда, голкотримач Хегара, кістковий фікса-

тор Ольє, гачки Тірелла; кровоспинні: затискач 

Пеана з овальними губками; судинна клема Кар-

реля, еластичний затискач Сатинського, затис-

кач Шварца для накладання судинних кліпс; для 

зондування: жолобкуватий зонд Нелатона, гу-

дзиковий зонд Стейка, троакар Нельсона, зонд 

Мойніхена; для розчавлювання: кишковий жом 

Пайра, шлунковий жом Пайра; кишковий жом 

Мейо-Робсона; для з’єднання тканин – голкот-

римач бумеранговий Янга, голкотримач Кодівіл-
ли, голкотримач Мейо-Хегара. 

До пропріативів хірургічних інструментів на-

лежать епонімічні терміни пристроїв, призначе-

них для оперативного втручання на окремих ор-

ганах. Для таких операцій у практичній хірургії 
до переліку загального увіходять найменування 

інструментів спеціального призначення. Зі знач-

ного числа операцій перелічимо найпоширеніші. 

Так, наприклад, список назв інструментів для 

проведення нейрохірургічних операцій збагачу-

ється пропріативами: фрези Кушінга, ножиці 
Шмідена-Тейлора, распаратор Ламботта, рас-

паратор Віберга, затискач Едсон, розширювач 

Янсена; для урологічних: катетер Тіманна, 

шприц Жане для промивання уретри; буж Гюйо-

на; для акушерсько-гінекологічних – ложкопо-
дібне піхвове дзеркало Крістеллера, щипці двозу-

бі Мюзо, зонд матковий Сімпсона; кюретки для 

аспіраційної біопсії Новака; для проктологічних 

– розширювач Рігбі, аноскоп Хіршмана, ректос-

коп Пратте, дитячий ректоскоп Кілліана; для 

ортопедичних і травматологічних– скоба Кір-

шнера; щипці Янсена, ламіноектом Кушинга, 

щипці Дальгрена, дугова пила Біра; для стомато-

логічних – кюрета Грейсі, кюрета Янгера-Гуда, 

кюрета Маккола; для офтальмологічних– гачок 

Гімлі, ніж Сато, пінцет Грефе; дзеркало Мюл-

лера; для трахеотомії – трахеорозширювач 

Труссо, щипці Лаборда, тупий однолопастковий 

гачок Кохера; для операцій на серці і магістра-

льних судинах – затискач Вебера, затискач 

Гловера, ділататор аортальний Брокка, клема 

Де-Бейка.  

Сьогодні продовжують точитися суперечки, 

пов’язані з правомірністю функціонування епо-
німічних термінів. Деякі з них пропонують замі-

нити на неепонімічні (С. Д. Носов, 1981)37 або 

обмежити практику їх накопичення через їхню 

багатослівність, синонімію, перенасиченість ін-

шомовними елементами, утруднену вимову, 

утворення з порушенням мовних норм (М.В. 
Дмитрук, 2004)38. До цих аргументів можна до-

дати ще поліваріантність словосполучень, різний 

обсяг інформації, як-от: затискач Дуайена – за-

тискач з короткими масивними робочими губка-

ми і довгими рукоятками для зупинки кровотечі 
методом роздавлювання судин разом з оточую-

чими їх тканинами39 і Дуайєна затискач – зати-

скач із зігнутими браншами для затискання тка-

нин з метою тимчасового контролю кровотечі 

під час операції на шлунково-кишковому трак-
ті40; наявність фонографічних (катетер Пецце-

ра (Pezzer – франц.) – катетер Петцера, пила 

Джильі (Gigli, італ.) − пила Джиглі) та орфогра-

фічних помилок (гачки Фарабефа (Farabeuf, 

франц.) – гачки Фарабеха) у навчальній літерату-

рі й зрідка в медичних довідниках. Становище 
ускладнюється ще й тим, що в різних країнах 

неоднаково використовують епонімічні терміни. 

Так, залежно від рівня розвитку медицини 

кожної країни, специфіки проведення 

операційного втручання, перелік пропріативних 
найменувань хірургічних інструментів буде не-

схожим на інший. Через названі причини, за суд-

женнями мовознавців, доцільно ввести описові 

терміни, що будуть зрозумілі усім фахівцям. 

Інші дослідники епонімії41 притримуються дум-

ки, що варто замінити на описові42, 
кваліфікативні43 лише частину термінів (ми 

поділяємо цей погляд). Протягом століть чимало 

епонімічних термінів використовують у 

науковій, навчальній і практичній діяльності. 

Вони є зручними у використанні і не потребують 
заміни на інформативно більш повні, як-от: плас-

тинка Лейна замість сталева пластинка з отво-

рами для шурупів, що використовуються для фі-

ксації фрагментів переламаної кістки, голка Ме-

нгіні замість голка, яка не потребує ротації, щоб 

звільнити тканинний препарат при біопсії печін-

Мовознавство. Українська мова. 
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ки. «Важко собі уявити, розмірковує дослідниця 

Є.М. Какзанова, що хірург в операційній буде 
просити подати йому 1х2-зубний затискний ін-

струмент замість «затискач Кохера»44. Варто 

прислухатись до думки О.О. Маковської, що 

«прізвищевий компонент відіграє історичну і 

культурну роль у терміносистемі: належність 

прізвища до певного етносу говорить не тільки 
про етимологію ВН-знака чи походження особи-

автора, а й про внесок певного народу в розвиток 

світової науки»45 (ВН-власна назва). Замінити усі 

епоніми означає замінити частину культури, іс-

торії розвитку медичної науки, частину мовної 
картини світу і антропоцентричної сутності люд-

ського мислення. 

З розвитком медичних наук і технічного про-

гресу все частіше потрапляють у сферу професій-

ного використання нові епонімічні терміни, в 

основі яких лежать відкриття, творцями яких є 
окремі вчені й цілі наукові школи. Виникає по-

треба у спеціалізованих довідниках, словниках, 

користування яких значно зменшує час медично-

го спеціаліста на витлумачення епонімічного 

терміна. Тому продовжують актуальними зали-
шатись дослідження пропріативів у полікомпоне-

нтних епонімах. Слушними є міркування О.В. 

Варнавської, що «детальна типологізація епоні-

мів, виявлення загальних термінологічних особ-

ливостей, при одночасному врахуванні мовної 
специфіки, сприятиме міжмовному узгодженню і 

забезпеченню порівнянності медичної терміноло-

гічної лексики…»46. Такі дослідження дозволять 

збагатити термінологічну систему, здійснювати 

обмін науковою інформацією та покращити 

якість процесу фахової професійної кому - 
нікації.  

Висновки. 1. Пропріативи у складі поліком-

понентних епонімів є спеціальними назвами, від 

яких утворені епонімічні терміни. 2. Епонімічні 

терміни з пропріативами позначають комплекс 
медичних понять і є складовою частиною підмо-

ви хірургічної медицини. Вони є віддзеркален-

ням розвитку медичного пізнання та відображен-

ням професійної діяльності. 3. З-поміж епоніміч-

них термінів найпродуктивнішою за кількістю 

компонентів є словотворча модель «іменник у 
називному відмінку + пропріатив у родовому 

відмінку». У полікомпонентних епонімах пропрі-

атив є складником терміноодиниці і конкретизує 

видове поняття. 4. Пропріативи в полікомпонет-

них епонімах мають синонімічні ряди, виступаю-
чи твірною основою, можуть утворювати синоні-

мічне гніздо. 5. В епонімічних термінах хірургіч-

них інструментів має місце паронімія, яка при 

використанні призводить до дезорієнтації і плу-

танини. 6. Пропріативи у полікомпонентних епо-

німах хірургічних інструментів поділяються за 

поняттєво-тематичними ознаками «назви 

інструментів, приладів» на 27 груп: хірургічні 
інструменти загального призначення – 14, спеці-

ального призначення – 13; за поняттєво-

тематичними ознаками «назви функціональних 

дій та процесів» – на 8 груп. 

Перспективи подальшого дослідження. Ре-

зультати дослідження можуть бути використані 
при виборі оптимальної методики вивчення хіру-

ргічної термінології та при викладанні історії 

медицини, хірургічних дисциплін. Подальші роз-

відки уможливлять укладання фахового словника 

пропріативів у епонімічних термінах хірургічних 
інструментів.  
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Тeleky Mariia. Proper names in multicomponent 
eponyms of surgical instruments.  The article represe-

nts а general characteristic of proper names in multico-

mponent eponymic names of surgical instruments for 

general and special purpose that operate in Ukrainian 

language; their terminological status has been clarified, 

the description of  extra linguistic factors that determine 

the creation, appearance and functioning of eponymic 

terms has been carried out; lexico-semantic and pragmat-

ic features of eponymic terms have been characterized; 

thematic groups of analysed proper names in multico-

mponent eponyms and their productive derivational mo-

dels have been singled out.  

With the development of medical sciences and techn-

ological progress new eponymical terms more often get 

into the sphere of professional use, in the base of which 

are the inventions, the creators of which are single scien-
tists and whole scientific schools. 

There is a need for specialized reference books, dicti-

onaries, the use of which considerably reduces the time 

of medical specialist for interpretation the eponymical 

term. 

Research questions of proper names in multico-

mponent eponyms continue to be urgent today. 

The research allows promoting cross-language coord-

ination and ensuring comparability of medical termino-

logical vocabulary, enriching the terminological system, 

exchanging the scientific information and improving the 

quality process in professional communication.  

The proper names composed of multicomponent ep-

onyms are special names that respond the main signs of 

the term.  
1. Eponymical terms of proper names represent complex 

of medical concepts and they are the part of the language 

of surgical medicine. They are the reflection of the devel-

opment of medical knowledge and revealing of profess-

ional activities. 2. Among the eponymic terms, the most 

productive by the number of components is the word – 

formation model of "a noun in the nominative case + 

proper name in the genitive case." In multicomponent 

eponyms, proper name is a part of terminological unit 

and it specifies the kind of concept. 3. Proper names in 

multicomponent eponyms have synonymic rows. Being 

as the creating base, they may be framed in a semantic 

word family. 4. There may be paronymy in eponymic 

terms of surgical instruments, which leads to disorie-

ntation and confusion while using. 5. Proper names in the 

multicomponent eponymous of surgical instruments are 

divided according to the conceptual thematic signs such 
as the "names of the instruments, devices" into 27 groups 

and on the conceptual-thematic signs such as "the title of 

functional activities and processes" - into 8 groups. Pr-

ospects for further research. The results of the study may 

be used in choosing the optimal methods of studying the 

surgical terminology, in teaching the history of medicine 

and surgical disciplines as well. Further researches make 

it possible to compile the professional dictionary of pr-

oper names in eponymic terms of surgical instruments.  

Key words: proper name, eponymic term, surgical instr-

uments, concept thematic groups.  
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Явище перехідності ґрунтується на філософ-
ському положенні про перехід однієї протилеж-
ності в іншу. Перехідними у лінгвістиці ймену-

ють явища, що містять синтез ознак, властивих 
опозиційно різним одиницям1, це випадки на-
ближення функціональних особливостей мовної 
одиниці однієї системи до мовної одиниці іншої 
системи. У мовознавчих студіях спостерігаємо 
неоднакові підходи до тлумачення проблемати-
ки перехідності: як учення про транспозицію  
(О. Кубрякова, І. Вихованець, Л. Борте та ін.), як 

явище синтаксичної деривації (Є. Курилович,  
К. Городенська та ін.), як мовна трансформація 
(В. Алієва) або ж в аспекті семантико-
синтаксичної організації речення (В. Богданов,  
І. Вихованець, К. Городенська) тощо.  

Перехідні явища виявлені на всіх мовних рів-
нях. Як відомо, будь-яка мова є знаковою систе-

мою, де часто спостерігаємо асиметрію мовного 
знака, що виявляється у розбіжності між фор-
мою і змістом. Така асиметрія трапляється і в 
реченні як знакові ситуації. Одна із форм її ви-
яву – існування речень, простих за будовою, мо-
нопредикативних, але складних за змістом, полі-
пропозитивних.  

Аналіз семантики речень, що моделюють 
різноманітні ситуації, привів до необхідності 
дослідження явища поліпропозитивності, тобто  
відображення декількох ситуацій за допомогою 
простого за структурою речення, яке отримало 
назву простого неелементарного чи ускладнено-
го (або поліпропозитивного). Дослідження таких 
речень у вітчизняній лінгвістиці відображено у 

працях І.В. Вихованця, А.П. Загнітка, К.Г. Горо-
денської, Н.В. Гуйванюк, О.В. Кульбабської,  
М. Мірченка та багатьох інших.  

Зміст речень ускладненої структури, до яких 

належать і речення з дуплексивами, формують 
базовий предикат, що моделює домінуючу 
ситуацію, відображену в реченні, і компоненти 

семантичної структури, що відображають прихо-
ване (згорнуте) предикативне значення, тобто у 
структуру простого речення вклинюється 
декілька номінацій. У поліпропозитивних прос-
тих реченнях предикат фіксує пропозицію, що 
домінує, відображає найбільш суттєву сторону 
ситуації, вторинний (додатковий) предикатний 
знак відображає побічну пропозицію, явища до-

даткові, вторинні щодо основної ситуації, її зв’я-
зок з іншими подіями, явищами тощо.  
 Формування семантики поліпропозитивного 

речення відбувається у трьох вимірах: 
соціальному, ментальному і лінгвістичному. Бу-
дучи відображенням об’єктивної дійсності, 
соціальних явищ, включаючи зміст цих явищ, 

будь-яке речення є результатом ментального 
процесу і втіленням у певну лінгвістичну струк-
туру. Вторинне пропозиційне значення 
формується відповідно до змісту відображуваної 
ситуації, її «сфери буття», семантичного типу 
базового предиката і семантики суб’єкта, тобто є 
результатом і продовженням процесу. 

Аналізуючи семантику і структурні 
особливості вторинного пропозиційного знака, 
вчені кваліфікують цей елемент як латентний 
предикат (О.Кубрякова), потенцій -ний предикат 
(В.Богданов), прихований чи згорнений преди-
кат (Городенська К., Марченко М.), вторинна 
предикатна синтаксема (Кульбабська О.) та ін., 
що засвідчує невирішеність та дискусійність за-

значеної проблеми. 
Думка, що будь-який вторинний предикат 

репрезентує згорнуту предикативність2, не ви-
кликає сумніву. О.В. Кульбабська, детально ана-
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Людмила Томусяк. Дуплексив как маркер переходности в синта-

ксисе.  
 В статье рассмотрены функциональные особенности предложений, 

содержащих дуплексив. Доказано, что такие синтаксические построе-

ния являются дериватами и находятся на границе между простыми и 

сложными предложениями, то есть иллюстрируют явление переходнос-

ти на синтаксическом уровне. Использованием таких предложений 

достигается конденсация содержания и компактность структурно-
синтаксической организации, что позволяет им выступать смысловыми 

аналогами соответствующих типов сложных предложений. 

Мовознавство. Українська мова. 
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лізуючи вторинну предикацію, стверджує: «…
категорія вторинної предикатності – це семанти-
ко-синтаксична властивість вторинних предика-

тних синтаксем… передавати сукупність додат-
кових порівняно із семантично елементарним 
реченням значень… і в типових випадках вико-
нувати роль показника семантико-синтаксичних 
відношень між реченнєвою пропозицією (на фо-
рмально-синтаксичному рівні – предикативною 
одиницею) та пропозицією, оформленою нере-
ченнєво»3. Характер, спосіб, мовне вираження 

пропозитивного значення  може  бути різним. 
 Додаткова, згорнута предикація, близька до 

основної за структурно-семантичними ознаками 
(1) формальна двокомпонентність – наявність 
семантичних суб’єкта і предиката; 2 ) 
відношення між компонентами усвідомлюються 
як предметно-ознакові; 3) синтаксичний зв’язок 

між компонентами),  відрізняється від неї спосо-
бом вираження.  

Зокрема, вторинна предикація у реченнях з 
дуплексивами реалізується різними атрибутив-
ними, субстантивними та адвербіальними фор-
мами, які з погляду структурно-семантичної 
організації речення є вторинними предикатами і 

репрезентують додаткову пропозицію. Напри-
клад: Ходжу собі лісом утішний, веселий, [як 
той моторний отаман] (С. Воробкевич) // Хо-
джу собі лісом + Я утішний + Я веселий; Я тебе 
парубком не запам’ятав (С. Воробкевич) // Я не 
запам’ятав тебе, коли ти був парубком;  

Ввечері повертався дядько напідпитку 
(Г.Тютюнник) // Ввечері повертався дядько + 

Він був напідпитку. 
Утворенню поліпропозитивних речень сприя-

ють  різні фактори, одним із яких є суміщення, 
контамінація мовних одиниць. Речення з дуплек-
сивами – це результат семантичної контамінації 
реченнєвих структур, яку у синтаксисі 
розуміють по-різному. На рівні словосполучення 

її розглядають як взаємодію (злиття) мовних 
одиниць, що призводить до їх семантичної або 
формальної зміни чи до утворення нової 
(третьої) мовної одиниці [загн]. На рівні речення 
контамінацію тлумачать як схрещення двох (і 
більше) ядерних структур, а також як взаємодію 
моделей4 чи як результат  конденсації  ядерного 

речення і включення його до складу іншого, що 
призводить до утворення нового речення – полі-
предикативної конструкції. П.Адамець вважає 
контамінацію одним із основних шляхів усклад-
нення структури речення5. 

В обох випадках йдеться про три феномени – 
дві взаємодіючі структури й одну результативну. 
На рівні формально простого речення – це 

складне синтаксичне явище, що перетворює про-
сту синтаксичну одиницю в ускладнену. Між 

двома реченнями, що взаємодіють, існують чіткі 
ієрархічні відношення: одне з них є головним  
(базовим), інше – підрядним (включеним). Отже, 

такими реченнями-висловленнями, що утвори-
лись внаслідок схрещення ядерних структур, є 
речення з дуплексивами. Напр.: А тут землячок 
йшов щасливим і усміхненим (В. Лис) =А тут 
землячок йшов + Він був щасливим + Він був 
усміхненим; Іван пам’ятав матір молодою  
(Г. Тютюнник) = Іван пам’ятав матір + Вона 
була молодою. 

Однак, як  показав аналіз конструкцій з дуп-
лексивами, включення однієї моделі у структуру 
іншої відбувається не внаслідок злиття 
предикатів, як вважалося раніше, а внаслідок 
злиття актантів, що дає подвійні актанти. Сполу-
чення базових і включуваних актантів у подвійні 
актанти, а базових і включуваних речень у 

контаміновані предикативні вирази відбувається 
у конструкціях з дуплексивами по-різному. Тут 
чітко розмежовуються односуб’єктні та 
двосуб’єктні конструкції, структурносемантичні 
характеристики яких різняться між собою. 
Порівняймо: Дівчина (S) повернулася щаслива і 
Син (S1) уявляв матір  (S2) щасливою. У першо-

му реченні спостерігаємо суб’єктну 
контамінацію: обидва предикати (базовий і вто-
ринний) характеризують спільний суб’єкт, пред-
ставлений синтаксемою дівчина: Дівчина повер-
нулася і Дівчина була щаслива. «У 
моносуб’єктному реченні з тим самим іменем 
суб’єкта поєднуються одночасно дві 
предикативні ознаки – дієслівна й іменна. У ролі 

вторинного іменного предиката функціонують 
ознакові синтаксеми, здатні бути предикатами 
простих моделей»6. 

Ускладнення елементарного речення може 
супроводитись і полісуб’єктністю. Тому дещо 
складніші перетворення маємо у другому 
реченні: контамінацію, репрезентовану другим 

реченням, можна назвати об’єктною: результа-
тивним реченням є двосуб’єктна конструкція, 
базовий і вторинний предикати вжиті при різних 
суб’єктах: Син (S1) уявляв матір і Мати (S2) бу-
ла щаслива. 

Об’єктна контамінація актантних синтаксем 
зводиться фактично до злиття базового і вклю-

чуваного актантів (предикатний вираз Син уяв-
ляв матір виступає базовим щодо виразу Мати 
була щаслива, а спільним, злитим актантом є 
синтаксема матір). «Назви особи чи предмета, 
над якими відбувається дія, займають об’єктну 
позицію, але разом з тим вони називають 
суб’єкта, носія каузованого стану чи ознаки. Ця 
подвійна семантико-синтаксична функція імен – 

свідчення ускладнення його структури, введення 
другого суб’єктного плану»7.  

Томусяк Л. Дуплексив як маркер... 
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Врахування суб’єктної та об’єктної 
контамінації, семантико-синтаксичних особли-
востей контамінованих дуплексивних структур 

дає можливість розмежовувати  конструкції з 
дуплексивами на односуб’єктні та двосуб’єктні. 
Об’єктна контамінація в українській мові поши-
рена значно менше, ніж контамінація суб’єктна 
(вона становить 33% у досліджуваному 
матеріалі).  

Таким чином, конструкції з дуплексивами – 
це продукт синтаксичного «схрещування», 

взаємодії двох чи декількох ядерних речень, що 
призводить до утворення синтаксичної одиниці, 
що одночасно поєднує ознаки простого і склад-
ного речення, тобто стоїть на межі між речення-
ми різних структур. 

Будучи результатом «ущільнення» інформації, 
дуплексив як предикат згорнутої предикації має 

своє граматичне значення, однак виражає його 
опосередковано, через іншу ситуацію, безпосе-
редньо співвіднесену з дійсністю і з моментом 
мовлення і яка передається основною 
предикацією (предикативним сполученням 
підмета і присудка). Таким чином, прості речен-
ня з дуплексивним компонентом репрезентують 

приклад поліпропозитивного ускладнення 
моделі, тобто є семантично ускладненими струк-
турами, залишаючись на формальному рівні 
простими. 

Семантично ускладнене речення є семантико-
синтаксичним дериватом, що займає перехідну 
зону між системами простого і складного ре-
чень. Це речення, що репрезентують асиметрію 

мовного знака. Зміст речення є складним утво-
ренням, що має об’єктивну пропозитивну і мо-
дально-комунікативну складові. Семантично 
неелементарне речення містить декілька пропо-
зицій. Використанням таких речень досягається 
конденсація мисленнєвого змісту і компактність 
структурно-синтаксичної організації, що дозво-

ляє їм виступати смисловими аналогами відпові-
дних типів складних речень. 

Інтерпретацію поліпропозитивних структур у 
межах простого речення можна кваліфікувати як 
процес когніції. У цьому випадку поліпропози-
тивні структури у сфері простого речення варто 
розглядати як когнітивно складні, оскільки при 

інтерпретації у процесі комунікації вони підда-
ються «додумуванню» і «розгортанню». Подібні 
поліситуативні структури є компресованими ва-
ріантами складних речень із не завжди прозори-
ми відношеннями. Вважаємо, що такі побудови 
є складними внаслідок двох факторів: семантич-
ного (наявність у висловленні двох ситуацій чи 
подій) і психологічного (неоднозначність у 

сприйнятті цих подій). Пор.:  
Гриць тримав у руках книгу розгорнутою  

(Г. Тютюнник) // Гриць тримав у руках книгу, і 
вона була  розгорнутою // Коли Гриць тримав у 
руках книгу, вона була розгорнутою; Хто ж йо-

го полюбить таким? (В. Підмогильний)  // Хто 
ж його полюбить, якщо він буде таким?; Піп 
відважився відпустити його від себе ще напів-
недужого (І. Франко) // Піп відважився відпус-
тити його, хоч він був ще напівнедужий // Він 
був ще напівнедужий, але піп відважився відпус-
тити його; В цю землю приведено її [Роксолану] 
рабинею (П. Загребельний)  // В цю землю приве-

дено її, щоб вона була рабинею // В цю землю 
приведено її, де вона буде рабинею.  

Отже, монопредикативні, але семантично не-
елементарні речення у плані сприйняття є склад-
нішими, ніж поліпредикативні, оскільки відно-
шення між пропозиціями не завжди прозорі, і 
допускають різні, часто  неоднозначні потракту-

вання. 
Зазначимо, що у семантично ускладнених 

реченнях одна з пропозицій має меншу комуні-
кативну вагу. Тут не просто відображені дві ду-
мки, але також і їх співвідношення: основна  і 
та, що коментує, пояснює основну – коментую-
ча. Ускладнене речення – це не тільки відобра-

ження того, скільки пропозицій автор (мовець) 
«задіює» (втягує) у мисленнєвий процес, але й 
того, яким він бачить їх співвідношення. Зазна-
чимо, що у реченнях з дуплексивним компонен-
том, на відміну від інших неелементарних струк-
тур, вагомішою є пропозиція, представлена дуп-
лексивом як вторинним предикатом. Саме вто-
ринний предикат виступає актуалізованою час-

тиною речення, його ремою. Пор.: На другий 
день рано найшли гуцули Козьму на плаї під ска-
лою раненого, майже неживого; Сафту раз взи-
мі найшли заціплу під корчмою; Сиджу я собі 
сумний, сумний, як той осінній день ( з тв. С. Во-
робкевича). Ознака, виражена дуплексивами, є 
рематичним центром наведених речень-

висловлень. 
Як показують наші спостереження, у речен-

нях з дуплексивами – чітко фіксований порядок 
слів. Стилістично нейтральним є висловлення, у 
якому таке розташування граматичних 
компонентів: підмет + присудок + дуплексив (в 
односуб’єктних моделях), як-от: Яків довго ле-

жав напівпритомним; І таки вернувся живий, 

хоч і стомлений та змарнілий; Він йшов, спо-
тикаючись, побитий і закривавлений – [крізь 
вечір, крізь свою біду, що гірше за побите тіло 
кривавила]; Зося стояла вже вдягнута; (з тв.  
В. Лиса);  або підмет + присудок + прямий об’є-
ктний поширювач + дуплексив (у двосуб’єктних 
моделях), напр.: Що я видав вас ковадлом і кли-

вцем, а ще ніколи не бачив ковалем (Леся Украї-
нка); [Боже, скільки змін відтоді], як бачив себе 

Мовознавство. Українська мова. 



АПСНІМ. – 2016. – № 1 (9)                                             57 

 

востаннє голеним (І. Багряний); [Питали, прав-
да, про Трохима,] якого найшли край лісу уби-

тим (В. Лис). Дуплексив регулярно займає у 

реченні кінцеву позицію. Кінцеву позицію дуп-
лексива не можна пояснювати експресивністю 
побудови, оскільки експресивності не властиве 
регулярне відтворення у мові. Крім того, у ре-
ченнях зазначеного типу немає особливої 
експресивності. Розташування компонентів 
визначається в них не експресією, а 
композиційно-смисловими потребами: порядок 

слів служить засобом вияву особливого 
подвійного синтаксичного зв’язку – тяжіння, а 
також засобом відмежування дуплексивних 
конструкцій від подібних до них структур, на-
приклад, із звичайним означальним поширюва-
чем. Зокрема, Г. О. Золотова, вирішуючи про-
блему ролі семантики в актуальному членуванні 

речення і порівнюючи конструкції типу Прино-
сили  ще гарячий хліб  і  Хліб приносили ще гаря-
чий /-им, зазначає: “Такі парні конструкції  з 
прислівною позицією якісного означувача імені  
і з дистантною його постпозицією звичайно роз-
глядають як варіанти актуального членування. 
Ймовірніше, що відмінність у порядку слів і 

місці наголосу тут сигналізує про різні 
синтаксичні побудови. У другому випадку бачи-
мо ускладнене речення з подвійним предикатом, 
дієслівним та іменним, аналогічно тому, що ми 
спостерігаємо у реченнях Він прийшов стомле-
ним; Він спить  одягнутим. Порядок слів 
виявляється засобом поліпредикативізації речен-
ня ”8. 

У стилістично нейтральних висловленнях 
дуплексив є інтонаційним центром, актуалізованим 
компонентом висловлення, і основними засоба-
ми актуалізації виступають тут подвійний син-
таксичний зв’язок,  порядок  слів та форма оруд-
ного відмінка. Дуплексив вносить у речення но-
ву інформацію і завжди входить до складу реми. 

Метою висловлення, у складі якого є дуплексив, 
при стилістично нейтральному розташуванні 
слів є повідомлення про ознаку, властивість або 
якість вже відомого суб’єкта чи об’єкта, і ця оз-
нака супроводить дію, виражену основним пре-
дикатом: Прибігла сюди Катерина // заплака-
на ... (І. Вільде); Мати померла // молодою 

(Марко Вовчок); В цю землю приведено її // раби-
нею (П. Загребельний); Та думка зробила Інесу // 
покірно-безвільною (Ю. Збанацький).  

Комунікативні можливості, актуальне члену-
вання речення зумовлені його структурно-
семантичними особливостями. Пор.: Хлопець 
повернув сусідові зламаний годинник і Хлопець 
повернув сусідові годинник зламаним. 

На перший погляд - однотипні структури, з 
однаковими лексичними компонентами, які 

тільки помінялися місцями. На певному рівні 
абстракції можна визначити і загальне значення 
ситуації – “передача предмта” (повернення го-

динника). І все ж таки перед нами різні утворен-
ня: у першому реченні повідомляється про факт 
повернення годинника, у другому - про  якість 
поверненого предмета.  

Роль дієслова у дуплексивних структурах не 
можна звести до зв’язкової: дієслово зберігає 
своє лексичне значення. Однак не можна не 
помітити, що дієслово при наявності другого 

предиката виявляється у слабшій структурно-
семантичній позиції, ніби включаючись у рамку 
ознакового речення, майже поглинаючись нею. 
Тому у тих конструкціях, де дуплексив займає 
не кінцеву позицію (як-от: Мати молодою вмер-
ла (Ольга Кобилянська); Таким і запам’ятала 
Маркіяна Стеха в останній день перед хворобою 

(Г. Тютюнник), ремою речення, новим, логічно 
виділеним, актуалізованим компонентом 
залишається дуплексив, а не дієслівний преди-
кат. Можливості актуального членування у роз-
глядуваних конструкціях, таким чином, 
обмежені і визначені заздалегідь – семантико-
синтаксичною структурою речення.  

У конструкціях з дуплексивами зрідка 
спостерігаємо і експресивний порядок 
компонентів, коли дуплексив займає будь-яку, 
не кінцеву позицію. У таких випадках він 
здебільшого  не змінює свого призначення – ви-
конувати роль реми у висловленні. Пор.: Гамза // 
задуманий ходив (Панас Мирний); Іван підвівся 
і // першим пішов до дверей (Г.Тютюнник); І як 

дикунка, // стомленою падала, [і знемагала на 
мульких корчах]... (В. Стус); Так і порішили, щоб 
його // божевільним пославити (Марко Вовчок); 
-Я вам, мамо, ведмедя на мотузку // живого при-
веду ... (І. Багряний). 

Якщо дуплексив входить до складу реми, зай-
маючи не кінцеву позицію, то таке висловлення 

може мати двохвершинну рему: Першою (R1) // 
ми пропустили в зал // маму (R2); Першою // 
з’явилася на цей сигнал // ... невістка Ілаковичів 
(З тв. І. Вільде); [Це був той самий собака,] яко-
го він // маленьким // покинув в степу 
(Г. Косинка). 

У тих випадках, коли дуплексив входить до 

складу теми (що буває надзвичайно рідко), він 
не несе на собі логічного наголосу: Найкращою 
рибою дід вважав // линину (О. Довженко); У 
такому збудженому стані//я ніколи її не 
бачив (В. Підмогильний). Висловлювання з 
дуплексивом-темою є нетиповими для ре-
чень вказаного типу і тому завжди 
експресивні.  

Отже, по-перше, семантично ускладнене ре-
чення з дуплексивом має дві предикативних лінії 

Томусяк Л. Дуплексив як маркер... 
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– основну і побічну, які тісно пов’язані між со-
бою. По-друге, це проміжний тип між простим і 
складним реченнями, що репрезентує синкретич-

не утворення на синтаксичному рівні і має син-
тез диференційних ознак різних мовних одиниць 

Що стосується причин функціонування таких 
структур у мові, то, на нашу думку, перша з них 
полягає у тенденції мови до економії мовних за-
собів. Другим чинником є те, що ускладнені ре-
чення виконують своє семантичне призначення: 
вони показують, що описані у його частинах по-

дії пов’язані між собою тісніше, аніж події, опи-
сані у частинах складного речення. Синтаксична 
похідність досліджуваних структур доводить, що 
«відношення похідності між синтаксичними оди-
ницями різного рангу зумовлені здатністю оди-
ниць вищого рангу трансформуватися в одиниці 
нижчого рангу»9. Таким чином, явище перехід-

ності синтаксичних конструкцій з дуплексивами 
не є окремим винятком, а закономірним явищем 
у системі мови. 
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Liudmyla Tomusiak. Duplexes as a marker of 
transition in syntax. The functional features of sentences 

which contain duplexes are considered in the article. Con-

structions with duplexes are products of syntactic 

"crossing", interaction of two or more nuclear sentences, 

which leads to the formation of syntactic unit that simul-

taneously combines features of simple and complex sen-

tences, that is stands on the border between the sentences 

of various structures. 

Being the result of information "consolidation" du-

plexes as a predicate of reductive predication has a gram-

matical meaning, but expresses it indirectly through an-

other situation directly correlated with the reality and with 

the moment of speaking  and which  is transmitted with 

the main predication (combination of predictive subject 

and predicate). So simple sentences with duplex compo-

nent represent the example of preproposition complica-

tion model that are semantically complicated structures 
which remain simple on a formal level. 

Semantically complicated sentence is semantic and 

syntactic derivative, which occupies a transitional zone 

between the systems of simple and complex sentences. 

These are sentence that represent asymmetry of the lan-

guage sign. The content of the sentence is a complex for-

mation which has the objective preproposition and modal-

communicative components. Semantically non-

elementary sentence contains a number of proposals. 

Condensation of mental content and compact of structure-

syntactic organization are achieved with the use of such 

sentences that allows them to perform semantic analogues 

to the corresponding types of complex sentences. 

Interpretation of prepropositional structures within a 

simple sentence can be described as a process of cogni-

tion. In this case prepropositional structures in simple 

sentences should be considered as cognitively complex, 
because they are given in to "guessing" and "deployment" 

during the interpretation of communication process. Such 

structures are compressional versions of complex sen-

tences with not always transparent relations. We believe 

that such constructions are complicated due to two fac-

tors: semantic (presence of two situations or events in the 

expression) and psychological (ambiguity in the percep-

tion of those events). 

Key words: syntactic transitivity, duplexes, proposi-

tion, preproposition, contamination, secondary predica-

tion, actantial syntaxeme, actual division. 
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Специфіку сучасної української медичної 
терміносистеми зумовлює наявність у її складі 
значної кількості термінів-іменників, які відзна-

чаються розмаїттям структурних типів та різни-
ми умовами їх виникнення і функціонування. 
Приєднуючись до іменникових та дієслівних 
основ, суфікси утворюють терміни, термінологі-
зовані лексеми чи професіоналізми на позначен-
ня певних понять чи явищ об’єктивної дійсності, 
містять досить високий ступінь узагальненос-
ті, характеризуються здатністю бути виразни-

ками ідентичного словотвірного значення. До-
сліджені суфіксальні деривати репрезентують 
у формально-граматичному аспекті окремі 
предикатно-аргументні структури та відповідні 
словотвірні засоби, яким властиве вираження 
значення аргументу чи предиката1. 

Об’єктом нашого дослідження є система ме-

дичного термінотворення. Зокрема, у статті ми 
розглядаємо словотвірно ідентичні суфікси, що 
називають особу за дією чи процесом, які для 
людини є постійним (основним), характерним 
чи професійним заняттям; простежуємо актив-
ність вживання та особливості формування та-
ких елементів. 

До зазначених терміноформантів відносяться 
як власне українські суфікси – -ар, -ор, -ач, -ік (-

ик), -ник (-льник), -тель, так і іншомовні -атор 

(-ятор), -ант, -ент, -ер, -іст (-ист) і т. ін. З-

поміж них одні форманти відзначаються стійкіс-
тю ужитку й поширеністю, інші – вживаються у 
мові науки зрідка. 

Широкий набір досліджуваних суфіксів, що 
входять у словотвірну категорію назв осіб за 
професією чи виконуваною дією, К. Городенсь-
ка пояснює „різноманітністю предикатно-
аргументних структур, на базі яких формуються 
іменники із значенням особи-діяча”2. Цієї ж ду-
мки дотримується і Л. Сидоренко. Проаналізува-
вши значний мовний матеріал – суфіксальні де-

ривати в науково-технічній професійній термі-
нології, – дослідниця зазначає: „Суфікси, що у 
формально-граматичній структурі іменника є 
виразниками аргументу зі значенням діяча, мо-
жуть поєднуватися із предикатом, об’єктом, ре-
зультативом, знаряддям”3. Така семантична фун-
кція найбільше представлена суфіксами, що спо-

лучаються із предикатом-дієсловом. Кожен тер-
мінологічний суфікс має свій семантичний кон-
текст дієслів. 

З-поміж словотвірних засобів, які у поєднанні 
з дієслівними (або іменними) твірними основами 
формують найменування осіб за дією чи основ-
ним заняттям, виділяємо суфікси -ник (-льник), -

ач. Іменникові утворення із суфіксом -ник хара-
ктеризуються найвищою абстрагованістю дії, 
оскільки в них не маємо вказівки на заверше-
ність чи незавершеність певної роботи, перерв-
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Ткач А. Словообразовательно идентичные 

суффиксы в системе терминообразования 

(обозначение лица за профессиональной деятельно-

стью). 
 Объектом нашего исследования является система 

украинского медицинского терминообразования. В 

частности, в статье мы рассматриваем словообразова-

тельно идентичные суффиксы, которые называют ли-
цо по действию или процессу, для человека являются 

постоянным (основным), характерным или профессио-

нальным занятием; прослеживаем активность упот-

ребления и особенности формирования таких элемен-

тов. 

Мовознавство. Українська мова. 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1(9)                                                 60 

ний чи безперервний її процес, порівн.: винахід-
ник, дослідник, засновник, лікувальник, медик, 
очник (розм.). Напр.: Лікувальник за спадковіс-

тю називався в народі „вченим лікарем” (Історія 
медицини); Дослідник [С. Верхратський] зафік-
сував дані про спадкових „кровопускателів”, які, 
переймаючи знання й досвід своїх попередників, 
ставали справжніми віртуозами своєї справи (З. 
Болтарович); Тільки зіткнувшись впритул з усі-
ма цими справами, Жадан вочевидь переконався, 
яке то нещастя бути винахідником, залежати 

не від самого себе – від власної волі, знань чи 
фантазії – й не від білих мишей, якими сяк-так 
дослідників забезпечують, а від складного, май-
же некерованого механізму впровадження нау-
кових розробок у практику (Ю. Щербак); Поміч-

ники-анестезіологи, хірургічні сестри працю-
ють із сімейними лікарями на умовах укладених 

з ними угод (Із підр.); Мандруючи Скіфією, Гіп-
пократ описав аїр, захоплюючись умінням знаха-
рів-травників застосовувати його з успіхом від 
дуже багатьох хвороб (Із телепередачі). Такий 
словотворчий формант, на думку Л. Сидоренко, 
„позначаючи діяча, поєднує словотвірну і класи-
фікаційну функції”4. Відповідно, твірна основа в 

термінах вказує на діяльність (основне заняття) 
людини і на результат та об’єкт діяльності. До 
цієї лексичної групи відносимо утворення роз-
мовного характеру – вушник, зубник, очник та ін. 

Утворена лексема досліджувальник 
(дослідник ← дослід) вказує також на особу-
діяча, яка виконує певний вид роботи, зазна-
чений предикатом. Суфікс -льник, приєдную-

чись до дієслівних основ конкретно -
процесуальної семантики, виконує функцію су-
б’єкта. Таке сполучення форманта -льник з ос-
новами на -ник виявляє тенденцію до появи сло-
вотвірно ідентичних лексем, порівн.: отруюва-
льник – отруйник. 

Іменникові утворення із суфіксом -ач приєд-

нуються здебільшого до дієслівних основ конк-
ретної фізичної дії чи виконуваного заняття, по-
рівн.: досліджувач – той, хто досліджує 
(проводить досліди), оброблювач – той, хто об-
робляє, оглядач – той, хто оглядає когось або 
щось. Терміни на -ач, що містять відтінок ре-
зультативності дії, процесу, можуть доповнюва-

ти, конкретизувати зміст, тобто позначати не 
просто дію, а називати частково ланки виробни-
чого процесу. Такі семантичні особливості збли-
жують суфікси -ач і -ник (-льник), створюють 
спільнокореневі, але різносуфіксальні назви осо-
би-діяча, порівн.: досліджувач – дослідник, об-
роблювач – обробник, оглядач – оглядальник. 
Суфікс -ач найчастіше утворює терміни, анало-

гічні за значенням з термінами на -ник(-льник), 
що є свідченням семантично-словотвірних змін 

у дієслівних основах, зумовлених реаліями об’є-
ктивної дійсності, порівн.: впроваджувач – впро-
ваджувальник, отруювач – отруйник. А тому 

терміни (термінологізовані слова), професіоналі-
зми, утворені за допомогою аналізованих слово-
творчих засобів (-ник (-льник), -ач), приєднаних 
до спільної твірної основи, набувають лише не-
значних семантичних відтінків щодо основного 
лексичного значення, порівн.: оброблювач – об-
робник – оброблювальник,  досліджувач – дослі-
дник – досліджувальник. Основна частина таких 

ідентичних за значенням пар є нормативною у 
сфері функціонування і не має жодних обме-
жень. 

Серед назв осіб за характером їхньої діяльно-
сті та професією вагоме місце займають лексеми 
із суфіксами -ар, -ер, -ор, -тор, утворені за мо-
деллю „предикат + суб’єкт”, і називають праців-

ника за об’єктом дії (акушер, гіпнотизер 
(гіпнолог), дезінфектор, знахар, лікар (розм. до-
ктор), санітар, фельдшер) та місцем роботи 
(аптекар (заст. рецептар), провізор) тощо. На-
пр.: Майже сто років тому письменник і лікар           
В. Вересаєв зауважив, що в його часи кожен 
крок медика позначений карбованцем, і дзвін 

цього карбованця постійно стоїть між лікарем 
і людиною, що страждає  (Із підр.); До дев’ятої 
години порається в амбулаторії, а тоді з сані-
таркою чи фельдшером іде по селу з щеплення-
ми, виїжджає в поле, на ферми,  а надвечір – 
знову прийом (М. Чернявський); Система охоро-
ни здоров’я дітей у Німеччині заслуговує уваги 
вітчизняних спеціалістів – акушерів та педіат-

рів (Із наук. зб.); Хвороба [бруцельоз] має вира-
жений професійний характер: частіше виникає 
у ветеринарів, зоотехніків, працівників тварин-
них ферм і м’ясокомбінатів (Із підр.); Два орди-

натори розповіли про хворих з мітральними 
стенозами (М. Амосов); Прозекторам, мабуть, 
уже все одно. Вони ж не лікують          (М. Амо-

сов); Кидалась я й до  знахарів, і до  лікарів – 
ніхто нічого не врадив (Марко Вовчок). 

У словах акушерка, лікарка, санітарка, фель-
дшерка суфікс -к- містить вказівку на стать пра-
цюючої особи, порівн.: акушер → акушер + ка – 
„жінка з середньою медичною освітою, що має 
право самостійно подавати медичну допомогу 

під час  пологів”, санітар → санітар + ка – 
„особа молодшого медичного персоналу в лікар-
ні, госпіталі, яка доглядає хворих і поранених, 
стежить за чистотою приміщення тощо”, фельд-
шер → фельдшер + ка – „помічник лікаря в ліку-
вальних закладах”. Напр.: Бігав старий свекор 
до лікарки – нема  дома,  та  навіть  і  з  моло-
диць  нема  нікого:  всі  на  панщині  (Марко Во-

вчок); А перед тим, як прибути сюди на вчите-
лювання, дівчина ця певний час працювала в Ко-

Ткач А. Словотвірно ідентичні суфікси... 
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зельську вільнонайманою в госпіталі – рядовою 
санітаркою, та ще й донором була, кров здава-
ла для поранених бійців (О. Гончар). 

Зазначеним медичним лексемам властива та-
кож додаткова інформація про носія виконува-
ного заняття, дії у сфері медицини, порівн.: лікар

-куратор, акушер-гінеколог, фельдшер-акушер, 
клінічний провізор, провізор-інформатор, поміч-
ник провізора та ін. Отже, спостерігається пере-
хід простого терміна за будовою в складний чи 
термін-словосполучення (складений). Напр.: Де 

вже йому, бідному Дубченкові, розпізнати та-
лант хірурга чи просто лікаря-ординатора? (О. 
Сизоненко); Аптекарі, клінічні провізори та 
аптекарські помічники, які одержували бага-
торазові зауваження й догани, згідно з рішен-
ням медичної ради, позбавлялися права на фар-
мацевтичну практику залежно від провини (Із 

підр.); Того ж дня звернувся до лікаря-

травматолога (Ю. Щербак). 
Чимало іменників із суфіксальними дерива-

тами на -ар, -ор, -тор, -атор, що виконують 
семантичну функцію діяча, співвідносяться з 
трикомпонентними предикатнопояснювальними 
структурами, порівн.: аптекар, рецептар (заст.) 

– той, хто працює в аптеці; дезінфектор – той, 
хто робить дезінфекцію; експериментатор – 
той, хто проводить експеримент(и); оператор – 
особа, що робить операцію, напр., лікар-хірург; 
препаратор (препаратник) – той, хто: 1) вигото-
вляє препарати, 2) займається препаруванням 
чого-небудь; прозектор – лікар-патологоанатом, 
що здійснює розтин трупів; реаніматор – той, 

хто реанімує (спеціаліст із реанімації); стерилі-
затор – той, хто стерилізує (спеціаліст із стери-
лізації) та ін. Напр.: Багатство локальних варіа-
нтів, способи приготування рослинних лікарсь-
ких форм виявляє народний рецептар (З. Болта-
рович); Як діагност і оператор, Ілля Буяльський 
користувався великим авторитетом серед колег 

і популярністю серед пацієнтів (Історія медици-
ни). Як бачимо, крім аргументу із значенням дія-
ча-особи, який репрезентують суфікси в таких 
найменуваннях, присутні ще об’єкт, знаряддя 
(предмет), локатив, що вказують на ознаки, за 
якими визначається працююча особа, порівн.: 
експериментатор – експеримент, препаратор – 

препарат , прозектор –  прозектура 
(прозекторство) – патологоанатомічне відділен-
ня при лікувальних або навчальних медичних 
закладах, реаніматор – реанімація, стериліза-
тор – стерилізація тощо. Напр.: Значно збага-
тив практичну хірургію і теоретичну медицину 
французький хірург-експериментатор А. Кар-
рель (Із підр.); Тільки експерименти – важкі й 

небезпечні – могли щось прояснити (Ю. Щер-
бак); Малоосвіченого препаратора із зарпла-

тою 80 карбованців, який би доглядав тварин, 
заражених збудниками особливо небезпечних 
інфекцій, знайти було набагато важче, ніж до-

ктора медичних наук на ставку 450 карбованців 
(Ю. Щербак); Всі спроби лікувати сказ за допо-
могою найсучаснішої реанімаційної апаратури й 
сильнодіючих препаратів у США, Аргентині й 
деяких інших країнах закінчилися невдачею (Ю. 
Щербак); Досвід лікарів збагатився – особливо 
анестезіологів і реаніматорів (М. Амосов). 

Для іншомовного суфікса -атор можлива 

співвіднесеність як з дієслівними, так і з іменни-
ковими основами, порівн.: стерилізувати, сте-
рилізація – стерилізатор; реанімувати, реаніма-
ція – реаніматор. Тут взаємодіють між собою у 
словотвірній системі типи відіменних і віддієслі-
вних іменників.  

Слова педіатр, психіатр, фтизіатр, утворені 

за допомогою суфікса -атр, означають медич-
ний фах. Такі назви осіб співвідносяться з імен-
никами на -ія, що мають відношення до певної 
галузі медицини, порівн.: педіатрія, психіатрія, 
фтизіатрія. Напр.: Найвидатнішим істориком 
української медицини був Василь Плющ – профе-
сор-фтизіатр, доктор медицини, професор ка-

федр туберкульозу в Києві, Львові та Братисла-
ві (Історія медицини); Фтизіатрія – розділ ме-
дицини, що вивчає туберкульоз легенів і методи 
його лікування та профілактики (Із посібника); 
Уперше кишкову паличку виділив із випорожнень 
людини німецький педіатр Т. Ешеріх у 1885 році, 
на честь якого названо рід бактерій, до якого 
вона належить (Із підр.); Педіатрія – наука про 

дитячі хвороби; розділ медицини, який вивчає 
особливості дитячого організму, а також пи-
тання профілактики дитячих хвороб та їх ліку-
вання (Сучасний словник іншомовних слів). 

На базі запозичених твірних основ утворили-
ся назви осіб із суфіксами -ант (-янт), -ент, 
порівн.: асистент, консультант, лаборант. На-

пр.: Завжди в таких випадках він випростовува-
вся і дозволяв асистентам завершити опера-
цію, бо залишалося накласти шви (О. Сизонен-
ко); Поруч з Жаданом крокував, накульгуючи на 
ліву ногу, досвідчений хірург доцент Семенюта 
– консультант із Києва (Ю. Щербак); Усім пра-
цівникам лабораторій, у першу чергу лаборан-

там, необхідно запобігати забрудненню чистих 
мікробних культур, живильних середовищ, одя-
гу, робочих місць, меблів (Із підр.). 

Такі лексеми співвідносяться в основному з 
дієслівними  основами на -увати, порівн.: асис-
тувати, консультувати. Напр.: Прийшов сонли-
вий Петя (асистувати дев’ять годин важче, 
ніж оперувати…) (М. Амосов). 

Український суфікс -ік (-ик) утворює іменни-
ки зі значенням особи-діяча, акцентуючи увагу 
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на об’єкті дії, порівн.: біоенергетик – біоенерге-
тика, ботанік – ботаніка, генетик – генетика, 
психолог-практик – психологічна практика,  

психоаналітик – психологічна  аналітика, технік
-стоматолог – стоматологічна техніка, хімік – 
хімія, хімік-органік – органічна хімія та ін. На-
пр.: У літературі описаний достовірний факт, 
що відомий шведський ботанік Карл Лінней ви-
лікувався від подагри, вживаючи багато суниць 
щодня (Із газети); Біохіміки визначають гемоліз 
і роблять всякі інші аналізи (М. Амосов); Усе 

частіше лікарі-практики користуються біль-
шим авторитетом, аніж “паперові” кандидати 
медичних наук (Із газети).  

Цей формант може утворювати паралельні 
форми з твірними основами на -ост, -ист, по-
рівн.: статистик – статист – статистика, 
діагностик – діагност – діагностика. 

Чи не найбільшу групу назв на позначення 
осіб за професійним заняттям у медицині утво-
рює іменниковий суфіксоїд грецького похо-
дження -лог, порівн.: анестезіолог, вірусолог, 
гіпнолог, дерматолог, ендокринолог, епідеміолог, 
імунолог, кардіолог, лімфолог, мікробіолог, нев-
ропатолог, отоларинголог, трансплантолог, 

фізіолог та ін. Напр.: Дмитро Олексійович, анес-

тезіолог, і його помічниця-сестра вводили різні 
лікувальні засоби, щоб довести до норми всі по-
казники крові (М. Амосов); 1969 року під керів-
ництвом проф. В. С. Карпенка створено колек-
тив урологів, нефрологів, імунологів, електро-

фізіологів, мікробіологів та морфологів для ви-
рішення проблеми трансплантації нирки (Із 

підр.); Кожна третя дитина з тих, що зверта-
ються до дитячого ендокринолога, має пробле-
ми росту, фізичного та статевого розвитку (Із 
газети); У Болгарії на Золотих Пісках у липні 
розпочнеться міжнародний симпозіум кардіоло-

гів. Чи не змогли б ви очолити нашу делегацію? 
(О. Сизоненко); Цей чудодійний стимулятор 

[каланхое] взяли на озброєння акушери-
гінекологи, а також окулісти, стоматологи, 
ларингологи та лікарі інших спеціальностей (Із 
газети);  Задля успішного лікування слоновості 
необхідно вчасно звертатися до лікаря-
лімфолога, судинного хірурга (Із телепередачі); 
Нейроімунологи підрахували, що захисним си-

лам організму необхідно 10 хвилин сміху на день 
(Із газети). 

Усі слова цієї групи співвідносяться з іменни-
ками на -логія, що є назвами медичних дисцип-
лін, різних вчень, їх розділів, відділів, частин, 
порівн.: анестезіологія, вірусологія, дерматоло-
гія, ендокринологія, епідеміологія, імунологія, 
кардіологія, мікробіологія, невропатологія, ото-

ларингологія, фізіологія та ін. Напр.: Видатний 
німецький фізіолог Карл Людвіг створив і понад 

20 років очолював Інститут фізіології Лейпци-
зького університету, заснував найбільшу в істо-
рії медицини інтернаціональну наукову школу (Із 

підр.); Блискучий шлях у науці залишив видатний 
мікробіолог, імунолог і вірусолог Л. О. Зільберг 
(1894 – 1966) (Із підр.); Лозицький, хоч і займав-
ся кишковими інфекціями, добре знав вірусоло-

гію – ще з часів своєї роботи в лабораторії по-
кійного Баландіна (Ю. Щербак); Медична мікро-

біологія вивчає систематику, номенклатуру й 
класифікацію найбільш відомих хвороботворних 

мікроорганізмів (Із підр.); Можливості були 
скромними, довелось просити гроші на організа-
цію лабораторії імунології, на додаткові шта-
ти штучного кровообігу (М. Амосов). 

Із викладеного вище матеріалу можна конста-
тувати, що лексеми на -лог сформували в медич-
ній термінології кількісно велику і високопроду-

ктивну словотвірну мікросистему. Переважна 
більшість дериватів поєднують свої основи за 
допомогою голосного о (вірус + о + лог → віру-
солог, нарк + о + лог → нарколог). 

Ще одну групу назв на позначення особи за 
медичним фахом утворює суфікс -іст (-ист): 
анестезист, гігієніст, ендоскопіст, інфекціо-

ніст, окуліст, дантист, клініцист, масажист. 
Напр.: Незважаючи на факт індивідуальної 
сприйнятливості, гігієністи твердять, що гель-
мінтоз – хвороба всієї сім’ї (Із телепередачі); 
Будучи знавцем топографічної анатомії, досвід-
ченим клініцистом, віртуозно володіючи хірур-
гічною технікою, Володимир Караваєв ще в доа-
нтисептичних умовах досяг блискучих результа-

тів при багатьох складних операціях (Із підр.); 
Колись його вчителька, стара, мудра професор-

інфекціоніст Сокол, казала їм, без п’яти хвилин 
лікарям, як треба боятися оптимістичних обі-
цянок, особливо в тих випадках, коли повної впе-
вненості в тому, чи виживе хворий, немає (Ю. 
Щербак); Лікування амбліопії є одним з найваж-

ливіших завдань офтальмології, і це пояснює 
прагнення окулістів удосконалити відомі мето-
ди і розробити нові методики боротьби з низь-
ким зором (Із наук. зб.); Якось до Анатолія Яро-
ша професіонал-масажист приїхав, просив, 
щоб дід йому „науку” передав (Із газети); Гіпо-
тезу про захисну роль фагоцитів Мечников ви-

клав у доповіді на VII з’їзді російських натуралі-

стів і лікарів, який відбувся у 1883 році в Одесі 
(Із журналу). 

Деривати на -іст (-ист) позначають особу 
відповідно до об’єкта дії чи місця роботи. 

Низько продуктивним щодо вираження назв 
осіб за професією виявився суфікс-модифікатор 
-евт у словах фармацевт (аптечний працівник 

із фармаційною освітою, який виготовляє ліки; 
провізор) і терапевт (лікар, фахівець із внутрі-
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шніх хвороб; спеціаліст у галузі терапії). Напр.: 
Властивості вугілля поглинати різні речовини, 
знебарвлювати їх були відомі ще у ХV ст., однак 

тільки у 1785 році петербурзький фармацевт, а 
згодом член петербурзької Академії наук Товій 
Ловіц детально вивчив методи отримання та 
поглинальні властивості деревного вугілля і успі-
шно використовував його в аптечній справі (Із 
посібника); Все-таки мої колеги мастаки – вмі-
ють лікувати краще за терапевтів (М. Амо-
сов); Посттравматичний психічний розлад  опи-

сує керівник центру психіатрії, психотерапії та 
практичної психології, лікар -психіатр-
психотерапевт Євгеній Воронков (Із газети). 

Таке утворення  співвідноситься  з  іменнико-
вими  основами  на  -ія, -евтика, порівн.: фар-
мація, фармацевтика.  

Отже, словотвірні суфікси слов’янського по-

ходження -ар, -ор, -ач, -ік (-ик), -ник    (-льник) 
та запозичені -атор (-ятор), -ант, -ент, -ер, -

лог, -іст (-ист), що входять у словотвірну кате-
горію назв осіб за професійним заняттям,  поде-
коли  виконують  роль  словотвірно ідентичних 
формантів. А тому лише окремі слова цієї групи 
здатні бути взаємозамінними. Спільне словотві-

рне значення носія дії чи виконуваної роботи 
зазначені суфікси виражають у різному структу-

рно-семантичному контексті твірних основ.  

 
ЛІТЕРАТУРА:  

_____________________ 
1 Ткач А. В. Словотвірна ідентичність української 

термінології: монографія / А. В. Ткач,    В. Д. Шин-
карук. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2010. – С. 70. 
2 Городенська К. Г. Семантичні функції деривацій-
них морфем / К. Г. Городенська // Мовознавство. – 

1987. – № 1. – С. 21. 
3 Сидоренко Л. М. Суфіксальні деривати в профе-

сійній термінології (нормативний аспект): автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 „Українська мова” / Л. М. Сидорен-

ко; Інститут української мови НАН України. – К., 
2004. – С. 5. 
4 Там само. – С. 6.  

 
Tkach Alla. Word building identical suffixes in the 

system of terminology building (denotement of a per-
son for professional activities).  Specificity of modern 

Ukrainian medical terminology determines the presence 

of a significant amount of noun-terms in its composition 

that are marked in diversity of structural types and differ-

ent conditions of their appearance and function. Joining 

noun and verb bases forming suffixes terms to describe 

certain concepts or phenomena of objective reality con-

tains a fairly high level of generality, characterized by the 

ability to be spokesmen identical word-formative value. 
The investigated suffixes derivatives represented in for-

mal grammatical aspect of some predicate-argument 

structures. They word creative means of expression is 

inherent value argument or predicate. 

In our study we look for identical word building suf-

fixes that person calls the action or process, which is per-
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Постановка проблеми. Лексична організація 
будь-якої мови характеризується не лише спів-
віднесенням наявних у мові лексико-

семантичних одиниць, але й можливістю їхнього 
переосмислення для називання всього того, що є 
необхідним для мовця у даний момент. Тому  
нерідко у мовленні з’являються вторинні назви, 
тобто утворення другого, навіть третього на-
йменування для об’єктів позамовної дійсності, 
які вже були позначені засобами мови. Такі лек-
семи нерідко творяться засобами метафоризації.  

Мета статті – з’ясувати причини та способи 
творення вторинних назв, уживаних у комуніка-
тивних ситуаціях фахівець – фахівець, фахівець 
– нефахівець сучасного українського медичного 
дискурсу за допомогою метафоричних перене-
сень. Матеріалом для аналізу послугували вто-
ринні назви, дібрані з побутового професійного 

мовлення працівників медичної галузі в різних 
комунікативних ситуаціях. Одним із основних 
способів творення вторинних назв у медичному 
дискурсі є метафоризація. До проблеми вивчен-
ня метафори у сучасній мовознавчій науці спо-
стерігається посилений інтерес, оскільки її фено-
мен виходить за межі традиційного витлумачен-

ня й визначається як „універсальне явище, меха-

нізмом якого є концептуальна інтеграція, що 
актуалізується в дискурсі і являє собою етапи 
розвитку мовного знака”1. Внаслідок того, що 

розвиток мовного знака відбувається в дискурсі, 
можна стверджувати, що термін володіє всіма 
характеристиками, притаманними дискурсу, 
оскільки: у когнітивній структурі дискурсу від-
бивається еволюція власне наукового знання; у 
контекстуальній структурі дискурсу представле-
ний континуум етапів „соціалізації”; до макро-
структури дискурсу акумульовано всі структур-

но-семантичні типи та суперструктури 
(стилістичні та жанрові різновиди); у 
мікроструктурі2 дискурсу представлена ієрархія 
комунікативних номінацій (усі фази компресії 
тексту, різні види деривації – синтаксична, лек-
сична, семантична); у семіотичній структурі 
дискурсу відображено всі модуси семіозу.3-4 

Особливо цікавим з погляду когнітивного 
термінознавства є медичний дискурс. Особли-
вість медицини як фаху полягає в тому, що в ній 
поєднуються як традиційні, що мають багатові-
кову історію способи пізнання, так і найбільш 
сучасні й точні методи дослідження. Медицина 
– одна з найдавніших галузей знань, яка впро-

довж розвитку досліджує той самий об’єкт 
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Шутак Л., Навчук Г. Когнитивная метафора как одно из средств создания 
вторичных номинаций медицинского дискурса. В статье очерчен круг вторичных 

номинаций, которые являются следствием метафорических переносов. Обусловлена 

роль метафоры в процессе создания вторичных номинаций медицинского дискурса. 

Разграничены субстантивные (однокомпонентные), адъективные и глагольные 

(однокомпонентные или двухкомпонентные) вторичные метафорические номина-

ции. Охарактеризованы вторичные субстантивные метафорические наименования 

инструментов, определены причины их образования в типичных и нетипичных ком-
муникативных ситуациях. Установлены особенности метафоризации прилагатель-

ных и глаголов в качестве компонентов словосочетаний, выяснены условия их при-

менения, а также стратегии реализации таких метафор. Выявлено, что наиболее 

употребляемыми в медицинском дискурсе являются вторичные названия, созданные 

на основе глагольных (предикатных) метафор. 

Обобщены причины, обусловливающие формирование вторичных наименований, 

среди которых выделены потребность упростить сам процесс профессионального 

общения, избежать использование сложной медицинской терминологии, сэконо-

мить время, быстро и доступно передать нужную информацию и т.п. 
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(хвору людину), що зумовлює кумулятивний 
характер діяльності, оскільки в ній збережені всі 
сформовані в процесі розвитку науки етапи. Все 

це визначає постійну зміну, оновлення медичної 
термінології та є передумовою для вивчення 
процесів розвитку мовного знака в медичному 
дискурсі. 

Дослідження конкретних процесів терміно-
творення у медичному дискурсі необхідне для 
побудови інтегративної моделі метафори і, отже, 
інтегративної моделі розвитку мовного знака в 

дискурсі. При вивченні процесу метафоризації 
доцільно звернутися до методології поліпаради-
гмального аналізу дискурсу, методологічною 
основою якого є системний підхід, при якому 
об’єкт розглядається як складна система, що 
складається з супідрядних систем та елементів, 
функціонування якої забезпечує взаємодію під-

систем одного і того ж рівня, а також зв’язок 
різних рівнів в ієрархічній структурі системи. 
Дискурс як вербально опосередкована діяльність 
у спеціальній сфері є, за визначенням, складною 
функціональною системою, що включає ієрар-
хію рівнів – етапів знакової діяльності, зокрема, 
етапу концептуальної метафори і метафоризації 

в процесі текстотворення. Застосування поліпа-
радигмального аналізу дозволяє не тільки вивчи-
ти явище термінологізації в медичному дискур-
сі, а й отримати нові відомості про метафориза-
цію як універсальний механізм розвитку мовно-
го знака. 

Нині у лінгвістичній науці відома низка типо-
логій метафори, як-от: за морфологічним виявом 

головного члена; за структурними особливостя-
ми; за функціональним призначенням; за належ-
ністю до системи мови й мовлення тощо. У ме-
дичному дискурсі метафоризація використову-
ється насамперед як дія, способом реалізації якої 
є різноманітні стратегії (операції, команди, при-
йоми, вміння і т. ін.), що спрямовані на вирішен-

ня когнітивних і комунікативних завдань, де зов-
нішній (невербальний бік метафоризації) має 
комунікативну фазу, а внутрішній – комунікати-
вно-концептуальну й прагматичну. 

Оскільки медичний дискурс – це складне мо-
вленнєве явище, пов’язане з побутовим спілку-
ванням лікарів у різних ситуаціях, то нерідко 

добір доступних мовних засобів допомагає уни-
кнути комунікативні бар’єри, зокрема психоло-
гічні (коли пацієнт виявляє незадоволення ліка-
рем); семантико-фонетичні (коли адекватне 
сприйняття ситуації ускладнюється через надмі-
рну медичну термінологію); стилістичні 
(невідповідність мовлення стильовому та стиліс-
тичному призначенню); соціально-культурні 

тощо. Медичний працівник моделює майбутню 
реальність – картину одужання пацієнта – в спе-

ціально організованому просторі й часі, актуалі-
зуючи такий спосіб відображення дійсності, ко-
ли новим змістом наповнюються слова й вирази 

об’єктивної дійсності, що накладаються на його 
професійні знання. Цей процес відбувається не-
передбачувано, навіть спонтанно, переломлюю-
чись через призму колективного й індивідуаль-
ного знання, допомагаючи осмислити навколиш-
ній світ. 

На думку дослідників, метафоризація в дис-
курсі – опосередкована сукупність когнітивно-

комунікативних стратегій популяризації прагма-
тично опрацьованого наукового знання5. Як 
результат – з’являється комунікативно-
когнітивна структура, вторинна щодо наукового 
дискурсу. 

Метафора, використовувана в професійному 
чи науковому мовленні, суттєво відрізняється 

від метафори поетичної, що відображається у 
варіативності її номінацій. Так, наприклад, 
О. С. Зубкова пропонує використовувати понят-
тя професійна метафора6; Т. І. Уткіна висуває 
когнітивно-дискурсивну теорію метафори, оскі-
льки вважає, що у професійному спілкуванні 
метафора створюється як наслідок аналогії, а не 

формалізованих процедур дедукції та індукції7. 
Інші вчені називають метафору концептуальною, 
тобто такою, що використовується для 
усвідомлення й розуміння якої -небудь 
абстрактної сфери у термінах більш відомої, 
конкретної сфери8. Таким чином, метафора у 
сучасному потрактуванні бере активну участь у 
побудові моделі світу індивідуума, відіграє 

важливу роль в інтеграції концептуальної 
системи особистості, а також є вузловим 
елементом мови, мислення, сприйняття 
дійсності. 

Метафори в сучасному українському медич-
ному дискурсі, так само як і в сучасній дискур-
сології, меншою мірою мають естетичне й емо-

ційно-оцінне спрямування, натомість здійсню-
ють когнітивно-концептуальну й прагматичну 
функції. Із засобу творення образу вони транс-
формуються у спосіб формування значень, яких 
бракує у тій чи іншій комунікативній ситуації. 
Аналогія в ознаках різних категорій предметів, 
що лежить в основі метафори, є знаряддям не 

лише найменування ознаки, а її виділення з-
поміж інших, створення конкретного поняття. 
Метафори у медичному дискурсі різноманітні за 
характером сполучуваності з іншими словами, 
асоціативними ознаками, конотативним забарв-
ленням тощо. Метафоризуються здебільшого 
назви найважливіших понять і процесів, зокрема 
назви частин людського тіла (анатомічна лекси-

ка) й інструментів, назви основних життєвих 
явищ і процесів, назви хвороб та методів ліку-
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вання (клінічна лексика), назви ліків 
(фармацевтична лексика) та ін. Це переважно 
субстантиві (однокомпонентні), ад’єктивні та 

дієслівні (предикатні) однокомпонентні чи дво-
компонентні вторинні номінації.  

На особливу увагу заслуговують вторинні 
лексеми – назви медичних інструментів, що пос-
тали внаслідок метафоризації. За морфологічним 
виявом головного компонента – це субстантивні 
новотвори, за структурою – однокомпонентні, 
вони створені на основі подібності / схожості, 

порівняння, зіставлення, насамперед за функціо-
нальною подібністю, зовнішньою схожістю то-
що. Пор.: клинок – медичний прилад, що викори-
стовується для обстеження гортані, зовні схо-
жий на клинок; гармошка – апарат для штучної 
вентиляції легень, що працює як гармошка, на-
дуваючись і випускаючи повітря; черепаха – хі-

рургічна шолом-маска, що закриває всю голову, 
залишаючи відкритими лише очі, подібно до 
панцира черепахи; качка – судно для чоловіків в 
лікарні, що за формою нагадує качку; дзьоби – 
щипці, подібні до дзьоба; папуги – щипці, що 
мають округлу форму і схожі на округлий дзьоб 
папуги; труба – пристрій у вигляді труби для 

введення в трахею; зубатики – затискачі Кохе-
ра або Микулича, що нагадують щелепу; капе-
люшка – крапельниця, яка за зовнішнім вигля-
дом схожа на капелюшок; вуха – фонендоскоп, 
цей медичний інструмент виконує функцію про-
слуховування так само, як і вуха; банка – спеціа-
льна колба у медичній практиці, яка зовні схожа 
на банку. Напр.: Увімкни гармошку для вентиля-

ції легень; Під час сьогоднішньої операції вико-
ристовували черепаху; Вдягни вуха і прослухай 
пацієнта; Інколи при пневмоніях ставлять бан-

ки.  
Значно рідше в побутовому мовленні медиків 

використовують вторинні новотвори, сформова-
ні на основі атрибутивної (прикметникової) ме-

тафори. Це здебільшого двокомпонентні назви, 
що виконують концептуальну функцію, надаю-
чи метафоричному концептові відношення су-
б’єкта оцінки до його об’єкта. Специфіка прик-
метникової метафори полягає в тому, що, мета-
форизуючись, прикметник втрачає самостійність 
і стає залежним від іменника, який визначає йо-

го функціональність і перетворюється у спосіб 
формування значень Пор.: цікавий хворий / неці-
кавий хворий (щодо перебігу хвороби і методів 
лікування); важкий хворий / не важкий хворий 
(у значенні складності чи гостроти захворюван-
ня); гострий живіт / не гострий живіт, твер-
дий живіт / м’який живіт (гостра хірургічна 
патологія); брудна операційна (операційна для 

пацієнтів з гнійними захворюваннями); чиста 
операційна (операційна для пацієнтів з планови-

ми операційними втручаннями); гнійний хворий 
(хворий з гнійною раною); гостра підшлункова 
(запалення підшлункової залози); сухий хворий 

(хворий зі значним зневодненням). Напр.: До 
нашого відділення потрапив хворий з гострою 

підшлунковою; У пацієнта живіт не гострий, 
тому оперативне втручання не потрібне. Це 
переважно узуальні вторинні номінації, проте в 
побутовому мовленні медиків трапляються й 
емоційно-оцінні атрибутивні метафори, здебіль-
шого назви хвороб та процесів, як-от: жовта 

хвороба – жовтий колір шкіри, характерний для 
хвороби будь-якої етіології; золота хвороба – 
туберкульоз шкіри; чорна хвороба – епілепсія; 
рожеве око – геморагічний кір; ліниве око – око, 
що відхиляється від зорової осі при косоокості; 
блукаюча брунька – рухлива нирка. Напр.: Ліни-

ве око – ознака косоокості, проте постійні 

тренування можуть виправити ситуацію. Тра-
пляються також ад’єктивні метафори, що ство-
рюються на основі образу, як-от: рана плаче – 
кров витікає з рани; рана кисне – починається 
нагноєння рани. Такі вторинні назви нерідко ви-
користовуються у спілкуванні молодшого меди-
чного персоналу для пом’якшення висловлюван-

ня. 
Найбільш уживані в медичному дискурсі вто-

ринні назви, створені на основі дієслівних 
(предикатних) метафор. Метафоричним потенці-
алом, за Н. Д. Арутюновою, володіють насампе-
ред дескриптивні дієслова, зокрема ті, значення 
яких указує на спосіб здійснення дії істотою, та 
дієслівні предикати, що мають вузьке коло 

об’єктів і досить однозначно імплікують пред-
мет порівняння9. Знімаючи обмеження  
сполучуваності, когнітивно-комунікативна 
предикатна метафора призводить до створення 
узагальнених, семантично знебарвлених 
новотворів, здатних з’єднуватися з будь-якими 
суб’єктами – конкретними й абстрактними, жи-

вими й неживими. Це переважно однокомпонен-
тні та двокомпонентні вторинні назви, що озна-
чають процеси, пов’язані з уведенням медичних 
препаратів, здійсненням різних маніпуляцій під 
час надання першої медичної допомоги, лікуван-
ня та оперативних втручань. Вони представля-
ють когнітивно-комунікативну метафору, що 

вказує на спосіб здійснення дії істотою. Така 
метафора реалізується в різноманітних стратегі-
ях, як-от: вміння та навички при виконанні 

маніпуляцій, пор.: вийти з вени – припинити 
внутрішньовенну ін’єкцію, прокрапати хворого 
– зробити внутрішньовенну ін’єкцію, подивити-
ся пацієнта – провести клінічне обстеження 
хворого, проколоти пацієнта – зробити внутрі-

шньом’язову ін’єкцію, перекачати кров – зроби-
ти переливання крові, обробити хворого – про-
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вести місцеву дезінфекцію, зняти з апарата – 
вимкнути апарат штучної вентиляції легень, роз-
клізмити хворого – постави хворому клізму; по-

садити на трубу – перевести на штучну венти-
ляцію легенів, дати кисень – одягнути кисневу 
маску; команди при виконанні операцій, пор.: 
проколоти серце – зробити кардіоцентез, вийти 
на кісту – виявити пухлину під час операції, грі-
ти руки – оперувати, вийняти трубку – видали-
ти дренажі, викинути кістку – провести остеото-
мію, розкрити живіт – провести лапарактомію, 

виходити з живота – завершити оперативне 
втручання на черевній порожнині, відкрити 
товсту кишку – провести колоктомію, відкрити 
тонку кишку – провести ілеотомію, мити паціє-
нта – проводити санацію хворого, смикнути за 
стравохід – провести (лікувальну чи діагностич-
ну) електрокардіостимуляцію; специфічні лікар-

ські прийоми та вирази, пор.: відпустити паці-
єнта – не перешкоджати смерті безнадійно хво-
рого в термінальному стані, завести хворого – 
відновити синусовий (нормальний) ритм після 
зупинки серця, перелити пацієнта – увести за-
надто багато розчинів внутрішньовенно, про-
стукувати хворого – проводити перкусію, роз-

мочити хворого – домогтися виділення сечі піс-
ля операції чи гострого стану, що супроводжува-
вся припиненням сечовиділення, завантажити 
пацієнта – увести психотропні препарати, кину-
ти зонд – прозондувати хворого, заколисати 
хворого – зробити загальну анестезію, оживити 
пацієнта – реанімувати пацієнта, записати плів-
ку – зробити електрокардіограму; непередбачу-

вані стани, пор.: пацієнт замиготів – розвинув-
ся пароксизм тахісистолічної миготливої арит-
мії, стрільнув тиск – раптово підвищився арте-
ріальний тиск, кинув тиск – раптово знизився 
артеріальний тиск, дати алергію – алергічна реа-
кція на який-небудь препарат; методи клініч-

них обстежень, пор.: посіяти сечу – зробити 

бактеріологічний аналіз сечі на патогенну фло-
ру; прогріти флору – провести фізіотерапевтич-
ну процедуру; брати на гістологію – проводити 
гістологічне дослідження тканин тощо. 

Такі вторинні назви виконують функцію фор-
мування тих комунікативних одиниць у неофі-
ційному мовленні лікарів та молодшого медич-

ного персоналу, яких не вистачає у складній для 
вживання та сприймання медичній термінології, 
таких словосполучень, що спрощують процес 
спілкування під час обходів, операцій та в після-
операційний період, економлять час у неордина-
рних ситуаціях, коли необхідно максимально 
швидко прийняти рішення й поінформувати ко-
лег.  

З-поміж однослівних вторинних номінацій 
варто виокремити ті, у яких особливості способу 

дії одного предмета перенесені на дію іншого 
предмета. Це здебільшого метафоризовані назви, 
що постали внаслідок: зовнішньої схожості, 

пор.: зацвісти – покритися сипом; посиніти – 
виникнення синюшності внаслідок асфіксії; ана-

логії до відчуття під час процедури, пор.: коло-
ти – виконувати внутрішньом’язову ін’єкцію, 
крапати – виконувати внутрішньовенну ін’єк-
цію, мочитися – мимовільне сечовипускання; 
функціональної подібності, пор.: качати – реа-
німувати пацієнта, завести – успішно провести 

реанімацію, сушити – застосовувати тампон для 
осушення місця кровотечі; внаслідок подібнос-

ті виконуваної дії, пор.: стукнути – провести 
електроімпульсну терапію (кардіоверсію) дефіб-
рилятором, просифонити – зробити сифонну 
клізму, стрельнути – застосувати дефібрилятор 
за призначенням, розморозити – змешити на-

пругу м’язів. 
Такі вторинні назви використовують перева-

жно в недискретному медичному дискурсі, у 
комунікативній ситуації лікар – лікар, лікар – 
лаборант, лікар – молодший медичний персонал, 
що пов’язано насамперед із потребою зекономи-
ти час під час невідкладних лікарських команд, 

оглядів, обходів, оперативних втручань тощо. В 
екстремальній ситуації, коли потрібно негайно 
надати допомогу пацієнтові, лікареві легше і 
швидше сказати: „Пацієнт замиготів, кинув 
тиск, стукніть його та посадіть на трубу”, ніж 
вимовити: „У пацієнта розвинувся пароксизм 
тахісистолічної миготливої аритмії, що супро-
воджувався нестабільністю гемодинаміки, це 

стало приводом для проведення електроімпульс-
ної терапії з наступною інтубацією й переводом 
на апарат штучного дихання легень”. 

Отже, одним із найбільш продуктивних та 
універсальних способів творення вторинних но-
мінацій у медичному дискурсі є метафоричні 
перенесення. За морфологічним виявом головно-

го компонента вторинні назви, утворені внаслі-
док метафоризації, – це субстантивні, атрибути-
вні та дієслівні новотвори, за структурою – од-
нокомпонентні чи багатокомпонентні. Вони ґру-
нтуються переважно на аналогії, функціональній 
подібності та зовнішній схожості. Домінують 
вторинні предикатні назви, створені на основі 

дієслівних метафор, що означають процеси, по-
в’язані з уведенням медичних препаратів, здійс-
ненням різних маніпуляцій під час надання пер-
шої медичної допомоги, лікування та оператив-
них втручань. Здебільшого це новотвори, що 
представляють когнітивно-комунікативну мета-
фору, яка вказує на спосіб здійснення дії істо-
тою, реалізуючи при цьому різноманітні страте-

гії.  
 

Щутак Л., Навчук Г. Когнітивна метафора... 
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Shutak L., Navchuk G. Cognitive Metaphor as a 

Means of Creating Secondary Nominations Medical 
Discourse.  Lexical organization of any language is charac-

terized not only by correlation of existing language lexical-
semantic units, but also by the opportunity to rethink their 

naming that is necessary for the speaker at that moment. 

Therefore secondary titles often appear in speech, ie the 

formation of the second, even the third name for objects of 

extra-linguistic reality are identified by means of language. 

These tokens are often perpetrated by means of metaphor. 

The article attempts to identify the reasons and means of 

creating secondary names used in communicative situations 

specialist – specialist, specialist – non-specialist of modern 

Ukrainian medical discourse using metaphorical transla-

tions. Secondary titles from professional speech of medical 

industry workers in different communicative situations serve 

as a material for analysis. 

The article outlines the type of secondary nominations 

which result in metaphorical transfers. Due to the role of 

metaphor in the creation of a secondary nomination medical 

discourse. It demarks substantial (one-component), adjecti-
val and verbal (one-component or two-component) secon-

dary metaphorical nomination. The author determines sec-

ondary substantive metaphorical name instruments and de-

fines reasons for their formation in typical and atypical com-

municative situations. The article also establishes features of 

metaphor adjectives and verbs as components phrases, the 

terms of their use and implementation of strategies of such 

metaphors. It is found that secondary names that are based 

on verb (predicate) metaphors are the most used in the medi-

cal discourse. The various reasons that cause the formation 

of secondary names, among which singles out the need to 

simplify the process of professional communication, to 
avoid complex medical terminology, to save time and to 

convey the necessary information are overviewed. 

Key words: secondary nomination, secondary names, 

methods of nomination, metaphor, medical discourse. 
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Вступ. Роль топоніміки – не тільки встанови-
ти первинну форму, значення, етимологію назв 
населених пунктів (ойконімів), але й у такий 

спосіб, відновити історію народу. Адже якщо 
намагатися “заставити їх [назви – О.Р.] загово-
рити” – вони зможуть красномовно “розповісти” 
про історію тих часів, коли були утворені”1. 
“Виступаючи цінним джерелом для пізнання 
історії народу, заселення територій, міграційних 
процесів ...”2, назви населених пунктів є предме-

том наукових досліджень багатьох науковців 

сьогодення: ономастів, істориків, географів, лін-
гвістів.  

Актуальність теми дослідження. Попередні 
погляди науковців на історію назв поселень у 
різні хронологічні періоди, на час їхнього утво-
рення дають нам можливість стверджувати, що 
ойконіми, незважаючи навіть на незначні зміни 

в назвотворенні, є все ж досить сталими ономас-
тичними утвореннями, навіть у випадку, коли 
мінялася мова цілого народу.  

Мета дослідження. Аналізуючи романську, 
зокрема французьку ойконімію, хочемо заува-
жити, що існують два способи класифікації фра-
нцузьких ойконімів: 1) відповідно до різних ус-

падкованих лінгвістичних пластів; 2) від доіндо-
європейських топонімів – до сучасних, францу-
зьких. Іншими словами, одним із варіантів такої 

класифікації є поділ власних назв відповідно до  
історичних періодів їхнього становлення (його 
називатимемо хронологічним).  

Можна зробити також й інший поділ, врахо-
вуючи природні умови, навколишнє середови-
ще, місцезнаходження того чи іншого названого 
об’єкта на окремо взятій місцевості: річки, гори, 
культивовані або ж некультивовані землі, місце 
проживання населення, культові місця; терміни 
пов’язані зі скотарством, тим чи іншим промис-
лом, ремісництвом і т.ін.  

Виклад основного матеріалу. Зупинимося 
детальніше на першому класифікаційному під-
ході. 

1. Класифікація за історичними пластами із 
врахуванням мовних даних. 

1.1. Доіндоєвропейські або докельтські ойко-
німи.  

Половина І тисячиліття до н.е. – період, коли 
Європа входить у Залізний вік, і саме, починаю-
чи з цього доісторичного періоду, можна гово-
рити про походження багатьох народів: іберій-
ців – в Іспанії; етрусків, лігурійців, італіків – в 
Італії; кельтів, які, вийшовши з Центральної Єв-
ропи, розповсюдилися у V – IV ст. до н. е. по  

всій Західній Європі.Учені виокремлюють декі - 
лька типів докельтських шарів: первинний – або 
ж палео- чи неолітичний –, залишки якого зна-
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Рак А. Хронологический принцип классифика-

ции французских ойконимов (кельтские – докельт-

ские образования). 
Прежние взгляды ученых на историю возникнове-

ния названий поселений в разные хронологические пе-

риоды, на время ихобразованиядают нам возможность 

утверждать, что ойконимы, несмотря даже на незначи-

тельные изменения в образовании названий, остаются 
все же достаточно устойчивыми ономастическими об-

разованиями, даже в случае, когда менялся язык целого 

народа. Основываясь на хронологический принцип 

классификации в нашей работе, мы делаем попытку 

разделить французские ойконимы кельтско -

докельтского периода, исходя из различных унаследо-

ванных ими лингвистических пластов. 

Мовознавство. Романські мови 

МОВОЗНАВСТВО 

РОМАНСЬКІ МОВИ 
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ходимо в мові басків (неіндоєвропейська мова 
спірного походження, якою, як вважається, роз-
мовляли баски) [DHE, 173; DEL, 152]. 

Далі йдуть спадкові шари, як лігурійська мо-
ва (старовинна мова, якою розмовляли лігурійці 
– народ, що був підкорений римлянами у XIV ст 
до н. е.; у 1797 році Наполеоном Бонапартом 
була створена Лігурійська Республіка, яка була 
приєднана до Франції у 1805 році) [DHE, 1092; 
DEL, 915]. 

Реліктами лігурійської мови, на думку деяких 

дослідників, є морфеми (суфікси) -asque, -osque. 
Їх ми прослідковуємо в назвах населених пунк-
тів південної частини Франції та північної Італії: 
Grйasque [DNCF, 651], Manosque [DNCF, 793]. 
Такими є суфікси: -inco, -inca та -elo, -elio. Ібе-
рійська мова (мова, якою розмовляв народ, ма-
ловідомого походження, який проживав у Захід-

ній Європі (Італія, Іспанія, Британські острови) 
у неолітичний період і був підкорений римляна-
ми у 133 році до н. е.) [DHE, 929; DEL, 777]. На-
звана мова практично не залишила слідів у топо-
німіці, але мала вплив на деякі фонетичні зміни 
– як наприклад: f > h (також відносять до доін-
доєвропейського періоду). Зауважимо, що такі 

міста як Nice [DNCF, 904] i Antibes [DNCF, 225], 
зведені грецькими поселенцями ще в VI ст. до 
н.е., належать до докельтського пласту (галів ще 
не було у той час у даному регіоні). Ці атавісти-
чні (= прабатьківські) терміни пов’язані, у пер-
шу чергу, з рельєфом чи з гідронімами.  

Наведемо для прикладу декілька докельтсь-
ких коренів із гідронімною семантикою, закла-

деною в назвах поселень: 
 – amba (= маленька річка): Ambacourt, Am-

bau, Ambax, Ambazac [DNCF, 215];  
– ar3 (= проточна вода): Arith [DNCF, 232], 

Arcachon, Arc-en-Barrois [DNCF, 228], Arcier 
[DNCF, 229], Aren, Arиs [DNCF, 230], Arnй 
[DNCF, 233], Aroz [DNCF, 234], Arras, Arre, 

Arreau, Arro, Arronville [DNCF, 235], [], Arry, Ars 
[DNCF, 236], Arvert [DNCF, 237]; 

– atur, adur4 (= річка): Adour-Embouchure 
[DNCF, 204], Aire-Sur-l’Adour [DNCF, 208], Atur 
[DNCF, 241], Pontonx-sur-l’Adour [DNCF, 984], 
St-Maurice-Sur-Adour [DNCF, 1147], Vieill-Adour 
[DNCF, 1316]; – cond (= злиття річок): Condal, 

Condac, Condat [DNCF, 480], Condй [DNCF, 48-
1]; – dur, dor5  [Dauzat, 127-131] (= річка, водний 
шлях): Dorans, Dorat, Dorceau, Dornot, Dortan 
[DNCF, 536], Drancy [DNCF, 539], Drom [DNCF, 
540], Duran, Durance, Duranus, Duras,  Durban,  
Durcet, Durfort, Durnes, Durtal, Durtol, Dury 
[DNCF, 542]; 

– el, il (= річка на рівнині): Elbeuf, Elbeuf-En-

Bray, Eleu-Dit-Leauwette, Elincourt, Ellecourt 
[DNCF, 548], Elne, Elnes, Eloie, Eloise, Elven 

[DNCF, 549], Ilay, Оle, Оleau, [DNCF, 688], Ilhat, 
Ilhet [DNCF, 689], Ilheu, Illats, Ille-sur-Tкt, Illiers-
L’Evкque,  Illy [DNCF, 690], Lille [DNCF, 691], 

Lillemer [DNCF, 692], Moon-sur-Elle [DNCF, 87-
4]; 

– rod (= простір тихої води): La Voulte-Sur-
Rhфne [DNCF, 1352], Rhodes, Rhodon [DNCF, 
1026], Roanne [DNCF, 1033], Rodelle, Rodern, 
Rodez, Rodome [DNCF, 1038], Ronno [DNCF, 
1042]; 

Далі, як приклад, представимо декілька доке-

льтських коренів із рельєфною (орографічною) 
семантикою основ, що проглядається в наступ-
них ойконімах: 

– alis (= очищена від лісу височина): Alissas, 
Alиs [DNCF, 211], Allos [DNCF, 214], Allas-
Bocage, Allassac [DNCF, 212], Aulas [DNCF, 24-
6]; 

– cal (= скеля): Calais, Calan, Calanhel, 
Calavantй, Calиs, Callac, Cala-Rossa, Callas 
[DNCF, 379], Chalet-Polset [DNCF, 409]; 

– calma (= очищена від лісу височина): 
Calmette, Calmont [DNCF, 380], Chaux [DNCF, 
447], Chaumes, Chaumont [DNCF, 445], Montcalm 
[DNCF, 855]; 

– cara [Dauzat, 81] (= величезна скеля): Cara-
man, Caramany, Carantilly, Carayac [DNCF, 387];   

– clap (= скупчення скель): Clapier, Clapiers 
[DNCF, 466]. 

Крім того, апелятиви типу: roche “cкеля, ка-
мінь”, що є в основі онімів Roche, Rochebrune, 
Rochefort [DNCF, 1034]; motte (“грудка землі, 
брила”) – для назв: Grande Motte [DNCF, 645], 

Motte [DNCF, 879], Motteville, Mottier, Motz 
[DNCF, 879]) доволі часто зустрічаються в топо-
німіці та мають, очевидно, також докельтське 
походження. 

1.2. Ойконіми кельтського періоду. 
Як припускають ряд дослідників (істориків, 

ономастів), апелятив celte може походити від 

різних основ: 
– мати індоєвропейське походження (< kel-

kol, що в перекладі означає “колонізатор”, або ж 
від keleto “швидкий”. Останнє значення пов’язу-
ють із частим швидким переміщенням цієї на-
родності на конях); 

– бути грецьким за походженням: keltoi або 

galatai (фр. galates), що в перекладі також –
“колонізатор”; 

Імовірно, що пізніше galate перейшло в ла-
тинське galli, звідки перейшло у французьку мо-
ву як gaulois. Однак це тільки припущення. 

Латинські автори ще приблизно десь із ІІІ-ІІ 
ст. до н.е. використовують термін galli, аби від-
різняти їх від кельтів, що оселилися в Галлії. І 

тільки в часи Ренесансу латинська назва galli 
асоцюється зі своїм, по суті, омонімом –gallus 

Рак О. Хронологічний принцип... 
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“півень”, що пізніше став геральдичним елемен-
том Франції замість галісійського “коня”. 

Є й інша версія стосовно етимології даної 

лексеми: англійці називали займану кельтами 
територію Wales i Conwall. У словах германсь-
кого походження w переходить в gu або g у фра-
нцузькій мові (фр. guerre “війна” < werra = 
англ. war [EUD, 602]; фр. garder “зберігати, бе-
регти, охороняти”) < wardфn = англ. ward [EUD, 
604], нім. warten [GDRW, 571]) та дифтонг au – 
форма множини іменників, що завершуються на 

-al (напр.: cheval – chevaux).  
Тут ми схиляємось до першої версії щодо 

етимології цього оніма. 
Галлія (Gaule – французькою, або Gallia – 

латинською) займала територію, що включала 
сучасну Францію, Бельгію та північ Італії; час-
тину Австрії; Швейцарію та південь сучасної 

Німеччини; частину Іспанії та Великобританії. 
Тож галли, або й кельти, безперечно, займали 
частину території Галлії ще з VIII по IV століття 
до н.е. Пізніше їхнє населення розселилось по 
Франції, до Середземного моря і Піренеїв [DHE, 
311]. А вже у І столітті до н.е. Gallia була поді-
лена на три частини: Belgica, Celtica i Aquitana. 

“Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum 
unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam ‘qui 
ipsorum lingua  Celtae ,  nostra  Gall i 
appellantur” (С. Julii Caesaris Commentarii De 
Bello Gallico Et Civili, Tomus I)6, [HF, 11]. Юлієм 
Цезарем у своїх коментарях щодо війни галлів 
зазначено також, що населення новостворених 
держав відрізнялося вже мовою, звичаями, зако-

нами. [JCG]. Частина Галлії була завойована 
римлянами ще наприкінці ІІ ст. до н.е. 
(Нарбонська римська провінція поза межами 
Італійської держави, а між 58 і 51 роках до н.е. 
військами Юлія Цезаря була підкорена Кельти-

ка (Celtica), що завершилось поразкою Версен-

жєторiкса в Алезії у 52 році до н.е. [HF, 5-12]. 

Якщо кельтський пласт, з одного боку, є до-
сить бідним на nomina appelativa, то – з іншого 
боку –, навпаки, його можна вважати дуже бага-
тим на оніми, зокрема гідроніми. У сучасній 
французькій ономастиці усталилася думка про 
те, що низка термінів-апелятивів, які тривалий 
час вважалися кельтськими за походженням, є 

беззаперечними утвореннями ще з докельтсько-
го періоду, хоча їх все-таки дуже важко розме-
жувати. Багато кельтських апелятивних утво-
рень використовуються у складних назвах. Ось 
декілька найбільш промовистих прикладів: 

artos (= ведмідь): Artas, Artassenx, Arthaz-Pont
-Notre-Dame [DNCF, 236]; 

aballo (= яблуко): Avallon (Aballone) [DNCF, 

253]; 
bar (= фортифікована вершина): Bar [DNCF, 

267], Barras, Barraux, Barre [DNCF, 271], Barry 
[DNCF, 272]; 

bona (= ceло): Bona, Bonas, Bonlieu [DNCF, 

327], Bonnat, Bonnay, Bonne, Bonnes [DNCF, 
328]; 

briga (= височина, потім укріплений феодаль-
ний замок-фортеця): Brignac , Brignй, 
Brignemont, Brignon, Brigue [DNCF, 361], 
Chabrignac [DNCF, 406],  Vendeuvre (Vandobriga) 
[DNCF, 1300], Vandoeuvres [DNCF, 1301]; 

briva (= міст): Breuvannes, Bruville [DNCF, 

358], Brive, Brives,  Brives-sur-Charente, Brivezac 
[DNCF, 362], Casalabriva [DNCF, 390], Chabris  
[DNCF, 406]; 

bronnio (= округлений пагорб): Bron, Broons 
[DNCF, 363], Montbron, Montbronn [DNCF, 854]; 

cam (= височина округлої форми): Came, 
Camelas [DNCF, 381], Camou-Cihigue, Camus 

[DNCF, 382]; 
ceton, ceto: (= ліс): що мав певні зміни на ce(t) 

або ci(t), латинізовані на cetum або citum, що 
знаходимо у більшості назв населених пунктів, 
що закінчуються на -зay, -cй, -cey, -cey, -ciac, -
cieu, -cy, -gey, -quay, -quй, -sais, -say, -sey, -xay, -
zy: Marзay, Marcй, Marcey-Les-Chиves [DNCF, 

795], Marciac, Marcieu, Marcieux [DNCF, 796], 
Marcy [DNCF, 798], Margouлt-Meymes [DNCF, 
800], Marquay [DNCF, 804], Marzy [DNCF, 808], 
Mercey [DNCF, 824], Mercy, Mergey [DNCF, 825-
], Meurcй [DNCF, 833], і як назви маленьких се-
лищ у французькому департаменті Gers знову 
знаходимо: Margouet в Ramouzens [DNCF, 1014] 
і Margoy в Panassac [DNCF, 936]; в Haute-

Garonne – Margoy в Aspet [DNCF, 239]; в Basses-
Pyrйnйes – Marcoueyt в Puyoo [DNCF, 1006], в 
Puy-de-Dфme, знаходимо також Marcouй в Saint-
Hйrent [DNCF, 1112] і Marcoueix в Pontaumur 
[DNCF, 979], в Pas-de-Calais – Marquoy в Robecq 
[DNCF, 1033], в Gironde, Сoimиres [DNCF, 473] 
– в центрі лісистої місцевості між Langon 

[DNCF, 728] і Bazas [DNCF, 279], і неподалік від 
Lados [DNCF, 717], мабудь множина від Ceta-
Mara – “великий ліс”;  

сondate (= місце злиття річок): Condat 
[DNCF, 480], Condй, Condeau,  Condйcourt 
[DNCF, 481]  

dunon, латинізований в dunum (= пагорб, піз-

ніше – фортеця): Lyon (Lugdunum) [DNCF, 777], 
Verdun (Virdunum) [DNCF, 1304], Autun 
(Augustodunum) [DNCF, 251]; 

іalo (= відкрита місцевість; розорювана ціли-
на; пізніше – село), використаний як суфікс, цей 
термін знаходиться в основі більшості назв насе-
лених пунктів що закінчуються на -euil на півно-
чі: Argenteuil [DNCF, 231], Auteuil, Autheuil 

[DNCF, 250], Mareuil [DNCF, 799], Nanteuil 
[DNCF, 893], Reuil [DNCF, 1025], Septeuil 

Мовознавство. Романські мови 
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[DNCF, 1209], Verneuil [DNCF, 1307] i -ouls або 
-ols: Javols [DNCF, 698], Lanuйjols [DNCF, 730], 
Marvejols [DNCF, 808], Pйrols [DNCF, 947], Cas-

suejouls [DNCF, 391], Trйjouls [DNCF, 1266]; 
magos або magus (= поле, пізніше – ринок): 

селище Argentan (старовинна назва якого була 
Argentomago) [DNCF, 231], Argenton 
(Argentomagus) [DNCF, 231], Brion (Noviomagus) 
[DNCF, 362], Caen (Catumagos) [DNCF, 377], 
Chassenon (Cassinomagos) [DNCF, 435], Ebreuil 
(Eburomagos) [DNCF, 543], Mehun-sur-Yиvre 

(Magdunum) [DNCF, 819], Mouzon (Mosomagos) 
[DNCF, 887], Rouen (Rotomagos) [DNCF, 1047], 
Ruoms (Rigomagos) [DNCF, 1055], Salles 
(Sa l oma gos )  [DNC F ,  118 5 ],  Se nl i s 
(Augustomagus) [DNCF , 1208],  Vieu 
(Venetomagos)  [DNCF, 1317]; 

mantalon (= дорога): Mantallot [DNCF, 793]; 

morginno (= укріплена річка або водний 
шлях): La Morge – сучасний французько-
швейцарський кордон на схід від озера Lйman і 
багато інших на території Франції, як: Le Cheix-
sur-Morge [DNCF, 450], Martre-sur-Morge 
[DNCF, 808], Morganx, Morgny [DNCF, 876], 
Moroges [DNCF, 877], Varennes-sur-Morge 

[DNCF, 1291]; 
nanto (= долина): Mornant [DNCF, 1208], Les 

Nans, Nanзay, Nance, Nances, Nanзois, Nancy, 
Nandy, Nangeville, Nangis, Nangy, Nans, Nans-
sous Sainte-Anne, Nant, Nanteau, Nanterre, Nantes, 
Nanteuil, Nantey, Nantheuil [DNCF, 893], Nan-
thiat, Nantiat, Nantillй, Nantilly, Nant-le-Grand, 
Nant-le-Petit, Nantois, Nanton, Nantouard, Nan-

toux, Nantua [DNCF, 894], Nointot [DNCF, 908]; 
nemeton, латинізований на nemetum (= храм, 

священне місце): Arvernes – одне з найбільших 
галісійських міст, пізніше Augustonemetum під 
час правління римського імператора Августа 
(Caius Julius Caesar Octavianus Augustus) [DHE, 
135], від Auguste та nemeton “священне дере-

во” (нині місто Clermont-Ferrand) [DNCF, 468]; 
randa (= кордон): Arandon [DNCF, 227], Arra-

don [DNCF, 234], Arzenc-de-Randon [DNCF, 23-
8], Chamarande, Chamarandes [DNCF, 411], Cha-
teauneuf-de-Randon [DNCF, 438], Randan [DNCF, 
1014], Randens, Randonnai [DNCF, 1015], Saint-
Chamarande [DNCF, 1076] та інші; 

ritum (= веселий): Bйdarrides (Petuorritum) 
[DNCF, 289], Chambord (Camboritum) [DNCF, 
412], Niort (Novioritum) [DNCF, 905]; 

Кельтські топоніми можуть також бути по-
в’язаними з назвами божеств, як наприклад, Lug 
(кельтське божество, Бог техніки та мистецтв): 
Lyon [DNCF, 777], Laon [DNCF, 730], або ж Ne-
mausos (дух або ж Бог священного дерева): 

Nоmes [DNCF, 905], Nemours [DNCF, 896]. Інші 
ж апелятиви, більш пізнього періоду, лягли в 

основу назв таких великих міст, як: Amiens 
[DNCF, 217], Bourges [DNCF, 342], Metz [DNCF, 
832], Nantes [DNCF, 893], Paris [DNCF, 938], 

Rodez [DNCF, 1038], Troyes [DNCF, 1273] та 
інших. 

Якщо говорити про кельтсько-слов’янські 
мовні зв’язки, то одним із перших дослідників 
слв’янських прадавніх апелятивів кельтського 
походження був академік О. Шахматов. Остан-
нім часом низкою вчених (К. Тищенко7, В. Сє-
дов9, О. Стрижак10 та інші) були проаналізовані 

свідчення тривалого співжиття наддніпрянських 
і наддністерських слов’ян із кельтами11, що відо-
бразилося в сучасному українському словнику й 
у назвах ряду населених пунктів України. Давні 
кельто-венетські племена індоєвропейців у сере-
дині І тис. до н.е. були розселені на величезних 
просторах Європи – від Галлії до Галісії 

(Іспанія), до української Галичини й турецької 
Галатії12. Кельтську присутність над Дніпром 
підтверджують зроблені ще в XIX ст. знахідки 
голівки кельтської богині у с. Пекарі під Кане-
вом і цілого кладу кельтських монет під Чорно-
билем13. За даними тривалих досліджень профе-
сора К.М.Тищенка, назва кожного 25-го населе-

ного пункту України може бути інтерпретована 
на основі однієї з 60 кельтських топооснов, на-
ведених ученим у своій книзі “Мовні контакти: 
свідки формування Українців”14. Цілком можли-
во, що назви Галич, Галичина, Галіція пов’язані 
з ім’ям галатів (гіпотеза, яку ми підтримуємо у 
своій роботі), але здебільшого тема кельто-
слов’янських мовних та етнічних контактів за-

лишається й досі дискусійною. Що цікаво: за 
характером кельтського складника топоніміка 
України становить єдине ціле з топонімічним 
простором Польщі, Східної Німеччини та приле-
глих областей Білорусі й Росії15. Тож багатовіко-
ва присутність кельтів на теренах України мала, 
без жодного сумніву, вплив на матеріальну й 

духовну культуру наших предків і на формуван-
ня їхньої ментальності16.  

Дуже мало відомостей станом на сьогодні 
маємо стосовно кельтської мови і ще менше – 
щодо її граматики та мовних норм, а це, на 
жаль, унеможливлює повноправно оцінити її 
реальний вплив на романські та германські мо-

ви. Багато лексем, як наприклад фр. roi “король” 
отримали латинську етимологію – лат. rex –, у 
той самий час як rix існує у кельтській мові (що 
цікаво, галли послуговувалися грецьким алфаві-
том). Є свідчення про те, що ще наприкінці ІV 
століття до н.е. зустрічається в давньогрецьких 
джерелах термін Galates, яким називали кельтів 
на чолі з Brenn “шеф”, що стикаються з греками, 

починаючи з 310 року до н.е. (наприклад, напа-
ди кельтів під проводом Molistomos, що перейш-
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ли через Балкани й захопили Азію поблизу Віза-
нтії. 

Висновки. Таким чином, кельтська індоєвро-

пейська мова, будучи схожою на старогермансь-
ку й скандинавські мови, несе в собі сліди бага-
тьох інших мов давніх народів: греків, македон-
ців, римлян, марсельців, бельгійців, іберійців, 
лігурійців та інших. Галли, до речі, на той час 
спілкувалися кельтською мовою, писемна форма 
якої не була законодавчо уніфікована та кодифі-
кована. На сьогоднішній день не знайдено текс-

тів, авторство яких можна було би приписати 
галлам. І тільки римські та грецькі джерела да-
ють нам інформацію про розмовну форму кельт-
ської мови. Кельтська література – вербальна, 
що передавалась із покоління в покоління друї-
дами та бардами17. Основні літературні джерела 
щодо стародавніх кельтів знаходимо в текстах 

їхніх грецьких та римських сучасників: у Діодо-
ра, Страбона, Помпоніуса Мела і особливо – у 
творах Юлія Цезаря18.  

Нащадки кельтів: бретонці, валлійці, ірланд-
ці, шотландці, разом зі своїми мовами та звичая-
ми, й досі збереглися в Західній Європі. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

_______________ 
1 Dauzat A. La toponymie française. – Paris, 1971. – 

P. 25. 
2 Бучко Д. Походження назв населених пунктів 

Покуття. – Львів 1993. – С. 3.  
3 Dauzat A. La toponymie française. – Paris, 1971. – 

P. 131-135.  
4 Там само. – P. 127-131. 
5 Там само. – P. 127-131. 
6 Goery J-Cl. Guerre des Gaules (intr. et notes du texte 
de Jules César, trad. Anne-Marie Ozanam) // Belles 

Lettres, coll. “Classique en poche”. – № 21. – Livres I

-II. – Paris, 2000. 
7 Тищенко К. Аналоги кельтських місцевих назв 
України в топонімії Росії // “Київський географіч-

ний щорічник”.  – 2003. – № 3. – С. 166-185. 
8 Тищенко К. Кельтськи етимології. 1. Етнос (1-

3)  //  Мовознавство.  – 2003. – № 4, – С. 3-16; 2003. 

– № 5. – С. 35-43; 2003. – № 6. – С. 42-54. 
9 Седов В. Славяне и кельты (по данным археоло-
гии) // История, культура, этнография и фольклор 

славянских народов. Москва, 1983. – С. 97-107. 
10 Стрижак О. Кельти й Україна, “Україна. Наука й 
культура”. Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 266-267. 
11 Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування 

українців. – Київ, 2006. – С. 13. 
12 Там само. – С. 153.       
13 Мачинский А. Кельты на землях к востоку от 

Карпат // Кельты и кельтские языки.  Москва, 19-
74. – С. 38-39. 
14 Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування 

українців. – Київ, 2006. – С. 168. 

15 Там само. – С. 161. 
16 Там само. – С. 163. 
17 Brunaux Jean-Louis. Les Gaulois // Belles Lettres, 

coll. “Art et culture”, – Paris, 2005.  
18 César J. Guerre des Gaules (trad., intr. et notes 
Léopold-Albert Constans) [w:] Belles Lettres, coll. 

“Collection des universités de France”, serie latine. 
Paris, 1924. 

 
Скорочення (Abbreviations) 

DEL — Dictionnaire encyclopédique Larousse. – 

Monréal (Québec), 1998. – 1690 p. 

DHE — Dictionnaire Hachette encyclopédique. – Paris,  
1998. – 2066 p. 

DNCF — Dictionnaire national des communes de 

France. – Paris: Albin Michel, 2001. – 1475 p. 

EUD — Podvezko M. L., Balla M. I. English-Ukrainian 

Dictionary. – K., 1974. – 663. 

GDRW — – Das Grosse Deutsch-Russische Wörterbuch. 

– Zweiter band L-Z. – Moskau, 2001. – 680 s.  

 
Rak O. Principe de classement chronologique des 

oiconymes français (formations celtique-préceltique). 
Preceding views of scholars on the history of the names 

of settlements in different chronological periods and at 
the time of their formation give us grounds to claim that 

placenames are quite permanent onomastic formations, 

notwithstanding the fact that the language of the whole 

nation tended to undergo considerable changes. Our re-

search sets chronological classification as a principle 

and, thus, we try to divide French placenames of Celtic-

Preceltic periods according to various strata of linguistic 

legacy. 

We would like to refer to the fact that in terms of our 

research we have found a number of scientific statements 

on Celtic-Slavic linguistic ties. It is quite possible that 

the placenames Galych, Galychyna, Galicia are associ-

ated with the name of the Galatians (hypothesis, which is 

adhered to in our research). It should be taken into ac-

count that Celtic-Slavic linguistic and ethnic contacts are 

still considered to be controversial. Although the ancient 

Celtic-Wends of Indo-Europeans in the middle of I mil-
lennium BC were settled over vast areas of Europe, 

namely from Gaul to Galicia (Spain) to Ukrainian 

Galicia and Turkish Galatia. 

Very little information have we as of today regarding 

the Celtic language and even less regarding its grammar 

and linguistic rules, which in its turn, makes it almost 

impossible to competently evaluate its real impact on the 

Roman and Germanic languages. Celtic Indo-European 

language, being the resemblance of Old Germanic and 

Scandinavian languages, bears traces of many ancient 

peoples like the Greeks, Macedonians, Romans, Mar-

seilles, Belgians, Iberians, Ligurians and others. At that 

time Gauls were operating Celtic language as the basic 

means of communication, the written variant of which 

was not legally unified or codified. There has not been 

discovered any evidence of texts, the authorship of which 

could be attributed to Gauls. As a matter of fact, only 
Roman and Greek sources supply us with the information 

about the spoken variant of the Celtic language.  

Key words: toponym, oikonym, name of a settlement, 

Мовознавство. Романські мови 
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history of France, Celts, Gauls, Ligurians, Romans. 
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Вступ. Творення смислу буття передбачає 
дистанціювання від минулого та фактів, збере-
жених пам’яттю. Але глибина минулого незмір-

на і незапам’ятна (immemorial – англ.), а отже, 
„незапам’ятовувана” (unvordenklich – нім.), на-
стільки ж недосяжна, як і сучасність, що минає. 
З цієї причини, суспільства творять міфічні го-
ризонти. Саме в цій перспективі можна оцінити 
важливість пам’яті, якої вимагає протяжність 
корпусу історії, що збільшується завдяки своїм 
локальним актуалізаціям. Битви за пам’ять впи-

суються в ці традиції, розділяючи народи, що 
визначають наново свою ідентичність.  

Хоча історичне пізнання просувається вперед 
та підноситься в суспільстві на досі небачений 
рівень точності, воно залишається просякнуте 
заборонами, політично мотивованим забуванням 
та вимушеною міфотворчістю. Останнім опло-

том збереження національної пам’яті від зазі-
хань новітніх чи давніх історичних міфів зали-
шається пам’ять роду, яку забезпечує народна 
обрядовість та відтворювана сукупність ритуа-
льних дій, пов’язаних з тими чи тими подіями 
історії, які нашарувалися на міфологеми, закорі-
нені ще в дорелігійні часи історичного розвитку 

народу. Проте, не тільки фольклор виступає за-
собом збереження, трансформації та передаван-
ня національної пам’яті. У художній літературі 
як вияві нематеріальної культури людства і 

нації, у сукупності жанрів фентезі, 
криптоісторії, political fiction, альтернативної 
історії, національна історіографія сконденсована 

і прихована під жанровою завісою фантастично-
го елементу та гумору. Втрачена, забута, нереа-
лізована вповні або заборонена історична реаль-
ність, що не була, на думку письменника, доста-
тньою мірою відображена в «офіційній» націо-
нальній історіографії, здобуває в історичній про-
зі, що має жанрову матрицю фантастичного лі-
тературного різновиду, своє «друге дихання». 

Метою статті є виявлення шляхів і засобів 
трансформації системних архетипів та міфоло-
гем, що функціонують у містичних обрядах і 
драматичних діях українців і, зокрема, буковин-
ців, у концепти історично-понятійного поля су-
часної української драми в контексті збереження 
і відтворення історичної пам’яті. 

 Джерельною базою є попередні наукові дос-
лідження авторів статті у полі етнографії, історії 
культури та літературознавства, тексти зразків 
сучасних українських драматичних творів. 

Основна частина. Спроби проникнути у пев-
ні аспекти духовного життя буковинського селя-
нина, як-от міфічні уявлення про природу, оха-

рактеризувати їх з боку наукового світогляду, 
неминуче приводять дослідника до понять міф, 
міфологема, архетип та концепт. Природа і зна-
чення цих понять неодноразово ставали об’єкта-
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Анистратенко Антонина, Мойсей Антоний. Функционирова-

ние базовых мифологем в народных обрядах и их трансформация в 

современной украинской драме. 
 В статье рассматриваются мифологемы (результаты расщеплен-

ного мифа в сознании индивида, который находится в дискурсе опреде-

ленной национальной памяти), представляющие национальную карти-

ну мира, а также основные концепты мировоззрения (результат транс-

формации архетипных структур). Их функционирование сравнивается 
в фактическом контексте: народных обрядов. 
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ми досліджень гуманітаристики. Найбільш бли-
зькими до нашого розуміння та сфери викорис-
тання є праці Н. Фрая, Р. Нича, С. Андрусів, Т. 

Гундорової, В. Агеєвої. Отже, міф акумулює 
компоненти картину світу та її генези у людсь-
кого суспільства дорелігійного світогляду. Так 
трактує поняття прийнята історіографія культу-
ри. Відтак, розщеплення міфу у людській свідо-
мості релігійного, а пізніше, - наукового світо-
гляду, веде до утворення міфологеми: залишку 
певних компонентів міфу, що припинив своє 

гносеологічне та емпіричне функціонування у 
картині світу, проте залишився у свідомості не-
змінним формально, проте із реліктовим за зміс-
том у просторі буття.  

С. Андрусів у своїй праці „Модус національ-
ної ідентичності: Львівський текст 30–х рр. ХХ 
ст”, 2000 р. оприлюднює таку думку про перехід 

від міфу до міфологеми і переносить вказану 
схему на співвідношення архетипів і концептів, 
власне, визначає трансформацію світових архе-
типів у комплекси позитивних концептів. 

Отже, у сучасних літературних творах маємо 
справу з міфологемами, як компонентами роз-
щепленого міфу та концептами – елементами 

трансформованих архетипів. 
Шлях драми як театрального мистецтва і як 

роду літератури тісно пов’язаний із міфом і ар-
хетипами. Українська драма ґенезою поєднуєть-
ся з нородно-обрядовим циклом, зокрема верте-
пом, як живим, так і ляльковим. Вертеп 
(давньосл. печера) – народний ляльковий театр, 
різновид шкільної драми. Ляльковий вертеп ві-

домий ще з часів Київської Русі1.  
«Архаїчне театральне мистецтво розвивалося 

від матеріальних міфів, фантастичного сприй-
няття природи до реалізації зображення людини 
і відображення соціального життя, від магії до 
мистецтва»2. Всі згадані прояви представляють 
інтерес тією мірою, якою елементи архаїчного 

театрального мистецтва – імітативні дійства та 
маски – виникають, розвиваються і стають дже-
релами народного театрального мистецтва або 
перевтілюються на символи і церемоніальні 
умовності. 

Жанрові схеми вертепних драм лягли в осно-
ву класичної української драми. Пізніше, вплив 

європейського модернізму докорінно змінив її 
формальний вимір в Україні, проте фольклорний 
вплив на рівні міфологем та концептів зберігся, 
а в сучасній постмодерний період прибрав нової 
якості: концептуально-символьні структури вод-
ночас мають значення художніх засобів, жанро-
вих компонентів та на змістовому рівні – грають 
роль національно-ментальних проявників, еле-

ментів ідентичності, що співвідносять текст і 
читача, виносячи обох на рівень авторецепції. 

Простеживши у сучасній драмі вияви та роль 
художніх засобів постмодернізму (іронія, часова 
інверсія чи зсув, алюзії на фольклорні твори, 

класичні драми, специфічний розмовно-
художній ономастикон, нашарування текстових 
утворень різних жанрових, видових форм та ін.) 
і неомодернізму (зв’язок з драмою європейсько-
го модернізму, звернення до міфології, фолькло-
ру та історії, описовий натуралізм, тяжіння фор-
мальних ознак над змістовими елемантами фа-
були тощо), вбачаємо вплив концептів і міфоло-

гем, що генетично походять з вертепу, в який 
вони прийшли з магічно-обрядових дій народно-
го (аграрного) календаря. Зокрема, ідеться про 
концепти «вода», «сонце», міфологеми 
«дерево», «птах», «хата», «земля», «мати», архе-
типи «часу», «домівки» (простору). 

У первісному – міфічному – значенні дерево 

«жива істота, лісові сили розуміють його мову, 
брати сире дерево з лісу не годиться, бо воно 
живе (лісовик розсердиться і помститься)»3. Са-
кральний смисл міфологеми – життя. Дерево 
символізує не просто життя в значенні існування 
в часі, а життєву трансформацію, зв’язок із ро-
дом, пам’яттю роду.  

«Магічні обряди, мантика, віра у прикмети 
складають найбільш стійкий стрижень корінних 
архетипних звичаїв»4, найдавніші з яких пов’я-
зані з рослинами та деревами, що яскраво відо-
бражено в магічно-обрядових діях.  

В українців Буковини побутував обряд воро-
жіння на долю, що генетично пов’язаний з міфо-
логемою «дерево». У різних місцевостях дівчата 

зривали вишневі гілки в дні різних календарних 
дат. Якщо гілки були покладені у воду на св. 
Андрія, ворожили за тим, чи розквітнуть вони до 
Різдва чи Нового року; ті, що на св. Катерини, – 
до Різдва, св. Василя чи Великодня; ті, що на 
Різдво, – до весни. Українки вважали: якщо гіло-
чки розпустяться до визначеного дня, – то вони 

протягом року вийдуть заміж. Варто зазначити, 
що подібні дійства з пагінцями вишні напередо-
дні св. Катерини  відомі на всій території Украї-
ні.5 

Розквітле дерево символізує продовження 
життя роду – створення нової сім’ї. Нищення 
дерева у сучасній українській драмі відповідає 

руйнуванню сакруму людського життя, розри-
ванню людиною зв’язку зі своєю душею, втраті 
гідності, моральній загибелі: «Де я? (сердито) Та 
краще не питай! На краю світу!.. Бобик краде 
ліс, а я помагаю! От що я роблю! Ти ж знаєш 
мого божевільного чоловіка. Він хоче слави»6 - 
повідомляє молода жінка Роколана Куриця по-
телефону. З монологу героїні зрозуміло, що вона 

у своєму юному віці вже встигла втратити при-
родну віру в життя, прибрала апломбу та циніз-
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му. 
Первинні, тобто сакральні, архетипи смерті 

та величі діалектично пов’язані між собою. При 

цьому, архетип смерті амбівалентний. Залежно 
від зовнішнього контексту виявляється співвід-
несення його з протообразами величі, пам’яті, 
пошани або, у чистому вияві, архетип смерті 
координується й протиставляється антиноміч-
ним архетипом життя й може бути визначений 
як затухання життя, зупинка руху, догматизація 
віри, крах надій і т. п.  

Позитивним символом відродження, переро-
дження, потойбічного життя в літературі є міфо-
логема «птах» або «пташка». Давня міфологія 
засвідчує віру в те, що птахи створили світ. Про-
тозначення його закорінене у понятті «вирій» 
або «ирій»: «з птахами пов’язана незліченна кі-
лькість народних легенд, прислів’їв, приказок, 

казок, особливо люблять в народі перелітніх 
птахів, які прилітають з вирію-раю»7, вони 
сприймаються вісниками весни, приплоду, вро-
жаю, добра, здоров’я і щастя. Також міфологема 
«птах» має міфічне уявлення про те, що душі 
дідів-прадідів вселяються у птахів і , прилітаючи 
до родичів, намагаються їх застерегти від зла. 

У драмі Неди Нежданової «Угода з ангелом» 
серед дійових осіб присутня дівчина-ангел, яка 
протягом дій п’єси рятує інших персонажів від 
наслідків їхніх вчинків. У епілозі дівчина-ангел 
перетворюється на пташку: «Ніч. Ден приходить 
на міст і чекає на дівчину-Ангела. Її немає. Він 
знаходить пір’їнку. – А коли ангели втрачають 
пір’я, їм боляче чи ні?»8. 

Допомога птахів людям прослідковується 
також у магічно-ритуальних діях українців та 
східнороманського населення Буковини. Зокре-
ма, у дівочих ворожіннях. Ворожіння за поведін-
кою домашньої птиці відбувався наступним чи-
ном: кожна дівчина насипала в свій кухоль тро-
хи пшениці чи іншого зерна. Запускали півня, 

який клював зернини з кухлів. Черговість клю-
вання свідчила про порядок, за яким дівчата 
вийдуть заміж. Якщо півень оминав чиюсь посу-
дину, вірили, що в тому році дівчина не візьме 
шлюб. 

Дещо інакше ворожили за поведінкою півня у 
Купці, на Глибоччині. Дівчата опівночі підходи-

ли до нього і приповідали: «Когуте, когутеньку, 
заспівай нам голубеньку. Скажи мені, коли я 
вийду заміж і де мій суджений?»9. Ворожили за 
тим, скільки разів він проспівав – через стільки 
років вийде заміж, у якій стороні найбільше бу-
ло чутно його спів – у тому напрямку проживає 
майбутній чоловік. 

Ще один ритуал, в якому півень є головним 

віщуном, записаний у Строїнцях Новоселицько-
го району. Згідно з ним, дві-три дівчини на сві-

танку на св. Андрія йшли на околицю села і по 
черзі тримали півня у руках. В який бік він пове-
рне голову – звідти, вважалось, прийде нарече-

ний.   
Містична роль птахів у віруваннях буковин-

ців не обмежувалась мантикою. Птахові припи-
сувалась магічна здатність впливати на майбут-
нє. У літературі міфологеми зберегли саме цю 
сакральну роль птаха. Концептуально птах стає 
виконавцем магічної волі.  

Заклинання для «успішного одруження» за-

документоване у 1981 р. у Чернівцях 
Д. Ковальчуком (респондент: Вероніка Тома, 
1912 р. н.). У ньому дівчина зверталася до дияво-
ла, за допомогою якого намагалися приворожи-
ти коханого: «Сад дев’ятикутний, / Птах дев’я-
тидзьобий, / З дев’ятьма летючими крилами, / З 
дев’ятьма ходячими ногами, / Я рухаю озеро, / 

Озеро рухає рака, / Рак рухає диявола, / Диявол 
рухає долю; / Щоб мене взяв гарний хлопець, / 
Працьовитий і тямущий; / Де б не ходив, / До 
мене прийде, / Де б не бродив, / Мене шукати-
ме»10. У цьому тексті бачимо поєднання кількох 
базових архетипів, концептів і міфологем, оче-
видно, для підсилення ефекту замовляння. Кон-

цепти «птах», «вода», «дерево», архетип «долі» 
посилені тут уживанням сакрального числа де-
в’ять, що повторено тричі.  

Глибоким архетипом із численними концеп-
тами є вода. Символ життя і смерті, пам’яті, тра-
нсформації. Вода в українських віруваннях та 
обрядовості має багато іпостасей. Глибока вода 
– символ розуму і небезпеки, каламутна вода – 

символ суму, горя, зоряна вода – та, що простоя-
ла ніч під зорями – набирає лікувальних власти-
востей та магічних здатностей. Обливання во-
дою – магічний ритуал віншування щастя-долі. 

«Води. Тіло просить води. Води і чистої. Хо-
четься очиститись. Колись моя найдорожча ба-
буся розповідала, що ще малою цілих три дні 

обмивалася водою»11 - розповідає героїня драми 
Олега Миколайчука-Низовця. У рік голодомору 
померли всі родичі дівчини і вона вирішила зми-
ти з себе усю скверну і нізащо не потрапити до 
льоху, де вже лежала її родина. Дівчина виріши-
ла після трьох днів купелі піти до лісу помирати. 
Але в лісі дівчина знайшла дикий мед, який вря-

тував життя їй та її братикові. Так, вода висту-
пає бар’єром, що не допустив смерті людини, 
очистивши її від страху.  

Чудодійною і магічною вважалася непочата, 
жива, мертва, німа, йорданська, зв’язуюча, зу-
стрінута, заговорена, заворожена вода. З них 
найчастіше застосовуваною у ворожильній обря-
довості відданиць була непочата вода. Подекуди 

дівчата витягували з криниці відро води, яку по-
тім виливали на себе, вимовляючи при цьому: 
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«Не витягую воду, а витягую танці й щастя, 
честь і добру волю». Метою дійства було 
«зняття з себе чар, насланих на них протягом 

року»12.  
Які процеси в літературі відбулися в перероз-

кладі жанрів та їхній відголосок в драмі, читає-
мо в працях з літературної генеалогії13. Що ж 
стосується власне української сучасної драми, то 
своєрідною рисою цього різновиду в нашій літе-
ратурі, яка суголосна драмі в Західній Європі, 
міфологізація історії в глобальному та локально-

му значенні цього терміна. Своєрідний поряту-
нок від „консервування” в європейській літера-
турі реалізує міф. В українській сучасній літера-
турній практиці відбувається повторна міфілогі-
зація, тобто створення новітнього міфу на ґрунті 
міфологеми історіографії, про що побіжно заува-
жує в монографічній праці Т. Бовсунівська. 

Архетипи хати та жінки-берегині, як і архе-
тип води, пов’язані з сакральним уявленням про 
рід, родину, пристанище людини, прижиттєве та 
посмертне. Отже, хата в картині світу українця 
виступає моделлю «собі–світу», життєвого прос-
тору. 

Однак, вказані архетипи можуть виконувати 

руйнівну дію, як це зобразив М. Коцюбинський 
у повісті „Fata morgana”, іноді втілюють 
„амбівалентні тенденції: Велика Мати, Змій, Во-
гонь, Вода тощо”14. 

Реалізація архетипів хати й жінки-берегині 
збігається з прямим вираженням самого прото-
символу: Земля, Ліс, Ріка – життєвий простір. 
Вихід за зазначену життєву територію, загарбни-

цький інстинкт виводить особу з-під протектора-
ту жінки-берегині, цієї „хати”, тому, не маючи 
змоги створити та зберегти родинне коло, зни-
щивши власну дитину, жінка Олега Миколайчу-
ка-Низовця. помирає. 

Архетип – це наскрізний первинний символ 
колективної свідомості. Якщо виводити це по-

няття поза межі національної картини світу і 
розглядати на рівні цивілізаційному, тоді на тлі 
найзагальніших образів проявляється архетип 
часу. Порівняно з такими архетипами, як земля, 
вода, вогонь, повітря, добро, зло, матір, батько, 
сила, ворог, дім, архетип часу „молодший”, тоб-
то пізніший.  

Якщо співвідносити його з певним функціо-
нальним розумінням часу, то темпоральний ар-
хетип відповідає філософському сприйманню 
часу. В літературі архетип часу реалізується не в 
первинному його значенні – абстрактної часово-
сті.  

Поняття часу виступає категорією людського 
життя та мірою більшості понять. Історичний та 

культурний час більше пов’язані з епохами в 
житті людства, ніж із властивостями часу, як 

категорії фізичної, психологічної чи філософсь-
кої. Тому, залежно від вагомості подій у них, 
соціальні відтинки часу можуть „розширюва- 

тись” чи „звужуватись”, так, що в людському 
сприйнятті час „пришвидшується” чи 
„сповільнюється”. 

Час у літературному творі завжди відмінний 
від об’єктивного часу і характеризується такими 
властивостями, як наочність, функціональність, 
стабільність, завершеність та скінченність, бага-
товекторність й, зрештою, ‑ вторинність, віднос-

но простору.  
Прикладом втілення „абсолютного часу” в 

літературі можуть служити твори сюрреалістів, 
постмодерністів та неомодерністів. Наприклад, 
роман нобеліата Ґ. Ґ. Маркеса „Сто років 
самотності”. Для увиразнення античного уявлен-
ня про час, яким послуговується автор, маємо 

змінену специфічну панораму простору й 
подієвого ряду, який стає циклічним, позбавле-
ним докорінної зміни та невідворотним й вічно 
повторюваним водночас. У сучасній українській 
літературі також використовується прийом 
«абсолютного часу», який був використаний В. 
Кожелянком у драматичному творі «Лізикава». 

«Важливою рисою архетипного часу вважає-
мо ту, що виводить його з площини дуальності, 
маємо на увазі, що темпоральному архетипу не-
має протиставлення, антонімічної пари. Він та-
кої й не потребує. Помилково вважати антипо-
дом часу – простір. Ототожнювати їх або поєд-
нувати так само недоцільно, якщо йдеться про 
архетипи»15. 

І нарешті останньою загальною характерис-
тикою архетипу часу є його прив’язаність до 
теперішнього (яку іноді розглядають як нерухо-
мість, спрямованість на вічне тривання). Це на-
ріжний камінь реалізації архетипу часу в літера-
турі. Літературний твір завжди творить історію, 
тож архетип часу проходить зміни для такого 

перетворення – інтерпретацію.  
Висновки. Розглянувши базові міфологеми 

та концепти у їх фактичному функціонуванні: у 
народній обрядовості та в літературній драмі, 
бачимо, що за змістовим і символічним значен-
ням вони в обох дискурсах – літературному та 
народно-обрядовому – виступають у подібному, 

відтворюваному сенсі. Внутрішня структурна 
форма концепта, як трансформованого архетипа, 
міфологеми, як розщепленого міфу, зберігаєть-
ся, незалежно від контексту використання. Отже 
стала за формою, відтворювана за змістом по-
няттєво-семантична одиниця відіграє роль жан-
рового елемента (для неомодерністських та 
постмодерністських творів) і містить модус істо-

рико-культурного буття, тобто авторецептивний 
компонент. 

Аністратенко А., Мойсей А. Функціонування базових міфологем…. 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1 (9)                                                79 

Література: 
___________________ 
1Літературознавча енциклопедія: У двох томах 

[Текст] /Авт.–уклад. Ю. І. Ковалів. – Т. 1. – К.: В. 
Ц. Академія, 2007. – С.168. 
2 Мойсей А.А.  Аграрні звичаї та обряди у народному 

календарі східнороманського населення Буковини. – 

Чернівці:  «Друк Арт», 2010. – С. 151.  
3 Жайворонок В. В. Знаки української етнокульту-

ри: Словник-довідни. – К.: Довіра, 2006. – С. 175. 
4 Мойсей А.А. Магія і мантика у народному кален-
дарі східнороманського населення Буковини. – 

Чернівці, 2008. – С. 206. 
5 Там само, С. 207-208. 
6Даниленко В. Гроші для Йонеско // 13 сучасних 
українських п’єс / упоряд. Козачук Н. – К.: Преса 

України, 2013. – С. 82. 
8 Неда Неждана Угода з ангелом // 13 сучасних  

українських п’єс / упоряд. Козачук Н. – К.: Преса 

України, 2013. – С. 492. 
9 Мойсей А.А. Магія і мантика у народному кален-
дарі східнороманського населення Буковини. – 

Чернівці, 2008. – С. 218-219. 
10 Там само, С. 234. 
11 Миколайчук-Низовець О. Дикий мед у рік Чор-

ного Півня// 13 сучасних українських п’єс / упо-

ряд. Козачук Н. – К.: Преса України, 2013. – С. 

362. 
12 Мойсей А.А. Магія і мантика у народному кален-

дарі східнороманського населення Буковини. – 
Чернівці, 2008. – С. 203. 
13 Бернадська Н. Український роман: теоретичні 

проблеми і жанрова еволюція [ Текст] / Н. Бернад-

ська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с., Бовсунів-
ська Т.  Когнітивна жанрологія і поетика. Моног-

рафія [Текст] / Т. В. Бовсунівська. – К.: ВПЦ 

„Київський університет", 2010. – 180 с.,  
14 Літературознавча енциклопедія: У двох томах 

[Текст] /Авт.–уклад. Ю. І. Ковалів. – Т. 1. – К.: В. 

Ц. Академія, 2007. – С.97. 
15Аністратенко А. В. Спогад про майбутнє: твор-
чість В. Кожелянка в сучасних контекстах / А. В. 

Аністратенко [Текст]. – Чернівці: Місто, 2013. – 
136 с. 

 
Antonina Anistratenko, Antoniy Moysey. Func-

tioning of basic mythologemes in national rituals and 

their transformation in the modern Ukrainian drama. 
While historical knowledge moving forward and rais-

ed in the community to unprecedented level of accuracy, 
it is steeped in taboos, politically motivated forced forg-

etting and myth-making. The last bastion of preserving 

the national memory is family memorial story, as an anc-

ient historical single myths, which provides traditional 

rites and reproducible set of ritual associated with certain 

events of those stories and historical development of the 

people. 

The article deals with identify ways and sence of tran-

sforming the system of archetypes and mythologems in 

mystical rituals and Ukrainian drama. The concept of 

historical and conceptual field of modern Ukrainian dra-

ma in the context of preservation and reproduction of 

historical memory is another one object of our research. 

Genre scheme “vertep-dramas” formed the basis for 

the classical Ukrainian drama. The express of European 

modernism changed its formal dimension in Ukraine, but 

the traditional myths and concepts was remained and 

removed in modern postmodern period to the new qual-
ity: conceptual and symbolic structures review an impo-

rtant artistic role. Genre components and the semantic 

level playing the role of national mental developers and  

identity elements for bringing the text and the reader into 

the autoreception level. 

Conceptual-semantic unit has function here as a genre 

element (for neomodern arts and postmodern works) and 

it includes historical and cultural codes for open there 

own receptive components. 
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Традиція мистецтва слова (власне, як і всяка 
традиція) – це величезний об’єм інформації, яка 

знаходиться в постійній динаміці: зазнає впливу 
новацій, деформується в них, багато її елементів 
забуваються, втративши продуктивність. Тобто 
традиція – це постійна, рухлива система, яка 
містить у собі потенцію майбутнього і зберігає 
всі стадії минулого. Вона формує і визначає сво-
єрідність мислення. Тому все, на що спроможне 
сучасне художнє мислення, має зародок у тради-

ції. Якими б дивовижними не здавалися нам но-
вації сучасної літератури, вони в основі своїй є 
елементами традиції. І в цьому немає нічого ди-
вного, бо такий стан речей і є, власне, основною 
формою функціонування традиції. Різниця в ко-
жному конкретному випадку полягає тільки в 
кількості традиційного та новаторського матері-

алу в творі. Хоча незаперечною є істина, що 
„все вже було”. При цьому маємо на увазі, перш 
за все, не те, що це „все” буквально повторюєть-

ся, а просто набуває дещо іншого вигляду, сема-
нтики та функціонування. Прикладом можуть 

слугувати уявлення про світове дерево, всесвіт-
ній потоп чи матір-землю в літературі. 

Таким чином, йдеться про міфологічну осно-
ву в традиції. Мова про певне „ядро”1, до якого 
прагне людина і яке вона містить у собі, як ос-
нову, що утримує сталість. 

Ведучи мову про традицію, ми розуміємо, що 
незнищенність „ядра” відіграє значну роль у її 

становленні. Коли виникає запитання про те, що 
утримує традицію з усіма її складовими і забез-
печує її функціонування та продуктивність, оче-
видною є відповідь: повторюваність елементів 
та їх оновлення. Але виникає запитання й про 
те, що є спонукальним моментом у традиції, її 
рушійною силою, тобто - звідки тенденція до 

повторюваності, звідки основа сталості елемен-
тів і їх продуктивність у процесі розвитку? 

На найбільш загальному і універсальному 
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МІФ ЯК БАЗОВИЙ ФАКТОР  

ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙ 

 

MYTH AS A BASIC FACTOR OF  

FORMATION OF TRADITIONS 

Ключевые слова: миф, истина, 

традиция, информация, фактор. 
Зварыч И., Кравченко Г. Миф как базовый фактор формирова-

ния традиций.  
В статье исследуется одно из главных положений теории информа-

ции, которое гласит: ни в одной из существующих информационных 

систем количество информации на выходе не может превышать инфор-

мационной количества на входе. Диалог поколений в процессе становле-

ния традиции в условно обобщенном виде на каждой из стадий своего 

развития оперировал одной и той же по объему и семантикой большой, 
единой для всех и навсегда истиной.  

Авторы заключают, что так или иначе в истории человечества все 

теории по различным направлениям, дисциплин, отраслей науки освеща-

ли один из аспектов, одно из возможных значений многозначной истины 

о человеке. Одним из самых высоких проявлений этой истины и реализа-

ции ее значений является искусство вообще и искусство слова в частно-

сти. Последнее - древняя форма реализации этой истины, потому что 

духовный человек взял свре начало со слова. Оно стало точкой отсчета 

человеческой истории, оно отделило человека от животного мира, было 

единственным средством накопления, хранения и передачи человеческо-

го опыта, оно обеспечило человеку господствующее положение среди 

других существ на земле. «Вначале было слово ... И потом - всегда. Сло-

во как средство общения и слово как форма познания человеком самого 

себя, и поэтому слово - как история бытия человеческого духа. История, 

в которой миф, фольклор и литература являются тремя ступенями на 

пути восхождения человека к самому себе и к Богу. 

Літературознавство. Теорія літератури. 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1 (9)                                                81 

рівні „ядро” структурно складається із колектив-
них архетипних мотивів та їх комбінацій. Конк-
ретного змісту ці елементи та їх комбінації на-

бувають, перш за все, в міфі. Говорячи більш 
широко, вони знаходять свою конкретну реалі-
зацію в міфопоетичній свідомості зі всіма її 
складовими: ритуал, символіка, магія, віруван-
ня, звичаї. Породжені підсвідомістю архетипи та 
архетипні схеми є сталими властивостями люд-
ського існування, яке на рівні свідомості напов-
нює їх конкретним життєвим змістом, адже тіло 

міфу власне й конструюється, породжується, 
коло за колом, з інваріантних словесних смисло-
вих структур, і це „є єдино адекватним спосо-
бом словесної „розмітки” світу”2. 

В існуванні сучасної людини витонченою, 
універсальною та метафізичною формою такої 
реалізації є художня творчість. Звідси стає 

більш зрозумілим глибинне значення міфу в фо-
рмуванні художнього мислення. Звичайно, реа-
лізація архетипів та творення міфів не обмежу-
ється мистецтвом взагалі і літературою зокрема. 
Безсумнівною видається така реалізація зокрема 
у філософії. Наприклад, міф про смерть богів Ф. 
Ніцше тотожний з цієї точки зору його ж міфові 

про народження супермена. 
Продуктивною здається можливість пояснен-

ня походження мистецтва і шляхів його розвит-
ку поруч з усіма відомими теоріями і в зв’язку з 
архетипною основою людської свідомості взага-
лі і художнього мислення як її реалізації зокре-
ма. Хоч це питання і є проблемою окремого дос-
лідження, сама можливість і правомірність його 

постановки поглиблює розуміння механізмів 
творення та рушійної сили традиції. 

Отже, мова йде, перш за все, про найбільш 
загальну і універсальну основу традиції, яка 
отримує свою конкретну реалізацію і змістов-
ність у літературному процесі. Загальність архе-
типних мотивів та архетипних схем настільки 

універсальна для людського буття, що в даному 
випадку виникає нагальна необхідність конкре-
тизації, тобто зведення цих універсальних фор-
мул до способів і видів їх функціонування в лі-
тературі. Інакше кажучи, постає питання про те, 
як архетипність – загальна риса людського мис-
лення і основа традиції взагалі – реалізовує 

свою універсальність у механізмах становлення 
традиції мистецтва слова зокрема. В узагальне-
ному розумінні це є питання про зародження, 
формування та функціонування художнього ми-
слення. 

Оскільки архетипна основа традиції є універ-
сальною і сталою, то, очевидно, у літературній 
традиції повинні існувати такі ж сталі та універ-

сальні елементи, у яких ця архетипність знахо-
дить своє втілення. Очевидно, що ця сталість 

подібна до сталості ДНК, у якій міститься вся 
інформація про жорстку заданість закономірної 
послідовності попередніх стадій розвитку тієї чи 

іншої форми. 
Логіка такого розуміння традиції вимагає від 

нас методологічного аналізу та термінології, які 
є найбільш продуктивними. А саме: мистецтво 
слова необхідно розглядати як знакову систему, 
загальною властивістю якої є комунікація. Уся-
ка комунікативна система є системою відкритою 
(здатною до еволюції – змінюваності) і в фазі її 

нормального функціонування здатною сприйма-
ти, утримувати та передавати інформацію. 
Останнє можливе за умови володіння комуніка-
нтами однаковим кодом. При цьому вважається 
нормальним не повний збіг переданої та сприй-
нятої інформації, а тільки частковий. На рівні 
діалогу „людина – людина” такий збіг обмежу-

ється словом, як знаком думки, а не самою дум-
кою, бо остання містить у собі додаткову інфор-
мацію, що складається зі своєрідності особисто-
стей комуні кантів3. Якщо ж мова йде про стано-
влення традиції, в якій канал зв’язку передбачає 
безперервний діалог між поколіннями і епоха-
ми, то словесний рівень збігу інформації висту-

патиме в цьому каналі як конкретний одноразо-
вий комунікативний акт, а не процес, яким є ста-
новлення традиції. Синхронне дослідження фун-
кціонування інформації в становленні традиції 
може обмежуватися конкретними комунікатив-
ними актами конкретних комунікантів. Але ко-
ли мова йде про традицію як безперервний про-
цес передавання та сприймання інформації, тоб-

то, коли проблема лежить у діахронічній площи-
ні, це вимагає більш узагальненої термінології 
для позначення процесуальних та операціональ-
них закономірностей універсального характеру. 
Зазначимо при цьому, що сталість та змінюва-
ність об’єму і змісту інформації є загальною 
властивістю усякого комунікативного акту вза-

галі. Тобто збіг інформації в каналі зв’язку, який 
забезпечує збереження традиції, може бути зве-
дений до відомого загальнонаукового поняття 
інваріанту. У даному випадку універсальні архе-
типні схеми та елементи, які на рівні свідомості 
наповнюються конкретним змістом, є інваріант-
ними по відношенню до цього конкретного зміс-

ту. 
При цьому інваріант розуміється як виведен-

ня на рівень свідомості в конкретному змістов-
ному втіленні архетипних підсвідомих схем. 
Наприклад, архетипи матері, світових вод, пред-
вічного часу, першотворення і т.п., перетворюю-
чись із суто формальних схем у змістовні фено-
мени, стають інваріантною основою літератур-

ної традиції. 
У сучасній науці інваріант розуміють як ста-

Зварич І., Кравченко Г. Міф як базовий…  
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лу величину, яка при всіх трансформаціях пев-
ного типу явищ об’єднує їх своєю наявністю і 
свідчить про споріднений зв’язок між ними. Бі-

льше того, власне інваріант визначається саме 
сукупністю цих перетворень (трансформацій). 

Інваріант як стала величина при всіх видах 
трансформацій у художніх текстах дозволяє ви-
значити синхронну схему, що лежить у основі 
всіх текстів певного типу. У даному випадку 
такою схемою виступатиме архетипна модель. 
Наприклад, всі традиційні сюжети з есхатологіч-

ною проблематикою потопу пов’язані з архети-
пом світових вод. Окрім цього, синхронна схе-
ма, яка лежить у основі текстів даного типу, міс-
тить у собі закономірності побудови тексту і 
його розгортання. Прикладом можуть слугувати 
наукові студії В.Я. Проппа, присвячені загаль-
ним закономірностям та історичній обумовлено-

сті розгортання тексту казок („Морфология ска-
зки” (1928), „Исторические корни волшебной 
сказки” (1946)). Окремому науковому сюжетові 
присвячені дослідження Р.М. Волкова („Сказка 
великорусская, украинская и бслорусс-
кая” (1924)), в основі яких лежить принцип ви-
значення інваріантної сюжетної основи казок 

про невинно переслідуваних. 
Надзвичайно продуктивним інваріантний 

принцип методу дослідження казок виявився і в 
монографії Б.П. Карбеліте „Историческое разви-
тие структур и семантики сказок” (1991). 

Таким чином, інваріанту сучасній науці відіг-
рає визначну роль, і важливість використання 
цього поняття буде безперечно зростати. Інварі-

ант можна вважати надбанням загальнонауково-
го рівня. 

У основі сучасного розуміння інваріанту ле-
жать ідеї Ґете, котрий розробляв морфолого-
трансформаційне вчення. Основні положення 
цієї теорії зводяться до того, що вчення про фор-
ми є вченням про трансформації і що загальний 

тип, який базується на трансформаціях, наявний 
у всіх органічних істот. Ґете вважав, вивчаючи 
ботаніку, що він зможе створиш першорослину 
(переводячи розмову на наш предмет – архетип, 
інваріант), яка є моделлю всіх можливих форм, 
закладених у потенції її трансформацій шляхом 
різного поєднання елементів, що складають 

структуру цієї моделі. Маючи ключ від цієї мо-
делі (код), Ґете вважав за можливе створювати 
рослини, яких немає в природі, але які могли б 
існувати. Генна інженерія сьогодні на практиці 
доводить можливість таких маніпуляцій з кліти-
ною (клонування). 

Ідеї Ґете розвивав один із засновників кван-
тової механіки В. Гейзенберг, представник мо-

лекулярної біології Ж. Моно, а також англійсь-
кий ботанік та зоолог д’Арсі Уентуорт Томпсон. 

Останній, використовуючи принцип інваріант-
ного дослідження живих форм, довів, що біоло-
гічні та зоологічні трансформації живих форм 

можуть бути виведені в алгебраїчних формулах. 
К. Леві-Строс не раз звертався до вчення Ґете та 
ідей Томпсона при дослідженні міфів, виявляю-
чи аналогію відносин між міфами і законом, що 
спостерігається в трансформаціях. 

Становлення традиції як процесу збережен-
ня, творення та передавання інформації, забез-
печується наявністю трансформацій, які в уста-

леному вигляді набувають статусу традиційної 
основи. Усталеність трансформацій відбуваєть-
ся тоді, коли вони відповідають певним загаль-
ним вимогам традиції. Перш за все, це відповід-
ність трансформації загальному характерові 
(кодові) традиції, її соціально та історично ви-
правдана продуктивність, а також відповідність 

традиційній художній своєрідності (особливо на 
фольклорній стадії розвитку) мистецтва слова. 

У теорії інформації трансформаційні зміни в 
обсязі та змісті повідомлень називаються шу-
мом у каналі зв’язку. Традиція як сукупність 
багаторівневої інформації розглядається ціліс-
ною системою, яку можна описати певною мо-

вою. Структурний рівень системи, про який тут 
ідеться, складається із певних елементів, відно-
сини між якими визначають якість та забезпечу-
ють функціонування системної цілісності. Зміни 
окремих елементів обумовлюють зміну всіх еле-
ментів системи. Це відбувається в періоди, коли 
закінчуються в процесі становлення традиції 
фази її нормального функціонування. Тобто то-

ді, коли наступає „перерва поступовості”, ˗ коли 
якісні зміни в структурі системи набувають гли-
бинного характеру (перехід від фольклорної ста-
дії розвитку мистецтва слова до літературної). У 
цьому випадку кількісні зміни елементів посту-
пово переросли в якісні і докорінно змінили 
спосіб функціонування, структуру та семантику 

системи. Незмінною залишається та частка ін-
формації, що виявляє спорідненість цих транс-
формацій і наявність зв’язку між усіма існуючи-
ми формами даного типу текстів, які об’єдну-
ються структурно в певну систему - традицію. 
Таким чином, реалізується інваріантна основа 
традиції. 

Нагадаємо, що надалі терміни архетип та ін-
варіант будуть використовуватися в розумінні 
реалізації та трансформацій першого в другому 
відповідно4. 

Архетипи в естетиці К.Г. Юнга – це універса-
льні стійкі схеми та мотиви, які є всюдисущими, 
які не мають змістовної (тільки формальну) ха-
рактеристики. Наповнюючись конкретним жит-

тєвим матеріалом, вони виявляють свою усвідо-
млену форму реалізації. Остання отримує своє 

Літературознавство. Теорія літератури. 
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закріплення в традиції на шляху трансформацій, 
одночасно демонструючи в цьому процесі від-
мінність попередніх станів свого розвитку від 

наступних та їх глибинну структуру і змістовну 
спорідненість. Це і є інваріантна основа тради-
ції, вона забезпечує традиційну спадкоємність 
та створює здатність до розвитку. 

Такий методологічний принцип аналізу про-
цесу становлення традиції логічно виправданий, 
безсумнівно продуктивний і перспективний. Йо-
го актуальність визначається загальнонауковим 

інтересом. Знімаються і деякі сумніви, виклика-
ні наявністю елементів структуралістського ха-
рактеру в баченні проблеми. У ній може прогля-
датися дещо застаріла в методологічному плані 
основа. Це було б до певної міри справедливо, 
якби метою дослідження стало продовження 
структуралістського вчення або аналіз якого-

небудь об’єкта тільки в його межах. Хоча й така 
позиція в науці абсолютно виправдана авторите-
тністю вчення, про яке мовиться. 

У даному ж випадку мета дослідження вима-
гає обов’язкового аналізу структурних основ 
феноменів мистецтва слова. 

Разом з тим безперечним і явним є усвідом-

лення того, що структурна основа механізму 
становлення традиції, виражаючи логіку спадко-
ємних зв’язків, вимагає свого пояснення і на 
неверифікованому рівні. Цей рівень явно відчу-
вається в самому існуванні архетипу, у природі 
його функціонування та реалізації. На рівні 
останньої (інваріант) верифікаційні, інакше ка-
жучи, дещо традиційно-позитивістські за своїм 

характером термінологія, судження та висновки 
цілком достатні та виправдані. А на рівні пер-
шооснови (архетипу) очевидною є їх недостат-
ність: їх спроможність обмежена, об’єкт дослі-
дження значно ширший у розумінні можливості 
інтерпретацій його семантики. Вони не можуть 
відповісти на запитання: яким є механізм реалі-

зації архетипів, тобто не можуть пояснити свого 
ж існування, не можуть встановити зв’язок між 
архетипом та образністю; вони не торкаються 
проблем трансцендентного, художнього мислен-
ня і т.п. 

Сам же процес становлення традиції вимагає 
відповідей на ці запитання. Отже, методологічна 

основа дослідження традиції на рівні реалізації 
архетипу (інваріант) висвітлює механізм проце-
су, а не його характер, семантику. Інакше кажу-
чи, отримуємо відповідь на запитання, як фор-
мується і функціонує процес, і не отримуємо 
такої на запитання, який він за своїм значенням 
на стадіях виникнення, становлення і функціо-
нування. Явною при цьому видається потреба 

розширити методологію дослідження, збагатити 
її такими операціональними засобами, які б пе-

редбачали можливість відповіді на поставлені 
запитання. 

Очевидним є і те, що вивчення феноменів 

художньої культури на цьому рівні якщо і пе-
редбачає можливість відповіді на якесь із запи-
тань, то це буде, безумовно, одна із можливих 
відповідей на нього, а не єдино можлива. Сама 
специфіка досліджуваного феномену лежить 
поза межами верифікаційного горизонту аналізу 
і переконливих з традиційної позитивістської 
точки зору логічних формул та висновків. 

Останнє неможливе. Але така неможливість не 
усуває наявності запитань, про які йдеться, і са-
мого об’єкту, з яким вони пов’язані. Якщо ж з 
позитивістських позицій цей феномен не пояс-
нюваний і не може бути усуненим на їх засадах, 
то це не означає його відсутності як такого. На-
впаки, - це означає лише те, що його наявність і 

наявність проблем, пов’язаних з його існуван-
ням, підтверджуються визнанням того, що пози-
тивістська логіка неспроможна їх усунути. 

Тому цілком закономірними і виправданими 
будуть спроби пояснення архетипу як такого з 
позицій логіки існування художньої істини (а 
вона, як відомо, багатозначна), з точки зору пси-

хології взагалі та психології творчості, з точки 
зору філософського рівня осмислення людсько-
го буття (тіло, душа, дух, життя, смерть, віч-
ність, страх, відчай і т.п.). Щойно взятий в дуж-
ки ряд можна продовжити такими важливими 
для людського буття поняттями, як віра, релігія, 
гріх, пізнання, уява, розум, емоції, образ, слово, 
мислення тощо. 

Необхідність розширення цього ряду зумов-
лено не потребою переконань у існуванні назва-
них феноменів, а тим, що всі вони, складаючи 
цілісну систему людської свідомості, викликані, 
позначені і визначені архетипним рівнем буття 
людини. 

Уся маса знань, створених і присвячених 

окремо кожному із цих феноменів, досліджує їх 
як факти реалізованих архетипів з точки зору 
різних наук та наукових дисциплін. Бо відповід-
но до традиційного розуміння архетипів, останні 
є первинними формами, які визначають психіч-
не буття людини. Звідси їх універсальність, все-
осяжність. Бо вони не обмежуються тільки пси-

хікою (хоча вона є постійним супроводом усіх 
видів діяльності людини), а виявляються в соці-
альному, мовному, естетичному, загалом ‒ куль-
турологічному, духовному аспектах людського 
буття. 

Джеймс Хіллман, визначивши таке розуміння 
архетипу, вивів його осмислення за межі емпі-
ричної та медичної психології – в сферу філосо-

фії5. На відміну від Юнга, Хіллман пов’язує ар-
хетипну психологію, як уже зазначалося, не з 

Зварич І., Кравченко Г. Міф як базовий…  
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емпіричною та медичною психологією, які на-
магаються звести сферу психології до позитиві-
стських проявів душевних станів, а з культурою 

й уявою взагалі6. І це є безсумнівним досягнен-
ням у сфері психології, філософії та естетики. 
Хоча загальновідомі наукові праці Юнга, 
К. Кереньї, Е. Ноймана та інших учених заклали 
основу естетики, на якій базується архетипна 
психологія як філософсько-культурологічна 
школа в науці, що створила можливість пов’язу-
вати архетипну основу мистецтва насамперед з 

естетичними та культурологічними аспектами, а 
не клінічними проявами людської психіки. У 
цьому полягає узагальнюючий універсальний 
характер її методологічної основи. При цьому 
обов’язково треба наголосити на тому, що тра-
диційна архетипна естетика Юнга не заперечу-
ється архетипною психологією Хіллмана і на-

впаки. Перша продовжується, доповнюється і 
розширюється другою. У науках про форми ек-
зистенційної реалізації людини (мистецтво, віра, 
релігія, естетика, психологія, пізнання, свідо-
мість, розум і т.п.) не існує повного і однознач-
ного заперечення якого-небудь вчення, окрім 
явно заангажованих соціально і політично 

вчень, бо кожне з них ‒ це спроба відобразити 
істину про людину. Як правило, хтось був ближ-
че до цієї істини, хтось ‒ далі. Але так чи інакше 
з якогось одного чи декількох кутів зору (навіть 
якщо це були претензії на універсальне опису-
вання ‒ І. Кант, Г. Геґель) істина про людину 
висвітлювалася. Нехай інколи це й були біль-
шою мірою істини про того, хто описував, а не 

про людину взагалі. 
При всіх можливих і наявних помилках, тен-

денційності висновків чи прагненні створювати 
космічні схеми філософського осмислення люд-
ського буття в науці не знайдеться абсолютно 
переконливих аргументів, які б остаточно доко-
рінно заперечували і скасовували той чи інший 

напрямок філософського та естетичного мислен-
ня, наукову школу, дисципліну чи окрему докт-
рину. За великим рахунком - всі вони висвітлю-
ють один із аспектів, одне з можливих значень 
багатозначної істини про людину. Одним з най-
вищих проявів цієї істини і реалізації її значень 
є мистецтво взагалі і мистецтво слова зокрема. 

Останнє ‒ найдревніша форма реалізації цієї 
істини, бо духовна людина почалася зі слова. 
Воно стало точкою відліку людської історії, во-
но відмежувало людину від тваринного світу, 
було єдиним засобом акумулювання, збережен-
ня і передавання людського досвіду, воно забез-
печило людині панівне становище серед інших 
істот на землі. „Спочатку було слово...” І потім ‒ 

завжди. Слово як засіб спілкування і слово як 
форма пізнання людиною самої себе, і тому сло-

во ‒ як історія буття людського духу. Історія, в 
якій міф, фольклор та література є трьома щаб-
лями на шляху сходження людини до самої себе 

і до Бога. 
Таке розуміння реалізації багатозначності 

істини про людське буття взагалі і художньої 
істини зокрема виражає не бажання уніфікації 
знань, а передбачає логічно та історично випра-
вдану можливість їх диференційного викорис-
тання. Немає застарілих істин, буває застарілою 
думка про них, обмежена тільки своїм контекс-

том як кінцевим і остаточним вирішенням цих 
істин. Тому від Аристотеля і Платона аж до Р. 
Варта і Ж. Дерріди сягає повна площа цього 
контексту, що має постійну тенденцію до зрос-
тання в безмежність і вічність як ознаки праг-
нення до трансцендентного, до Абсолюту7. Ме-
жа осмислення пізнаваного об’єкта окреслена не 

тільки бажанням нового висвітлення його при-
роди, а, перш за все, ‒ поглибленням розуміння 
останньої. Тому всі наявні в науці засоби, які 
здатні вирішувати це завдання, рівнозначно ва-
жливі і актуальні, їх продуктивність ‒ єдина 
ознака, яка визначає наведені вище властивості. 
Всі інші ‒ віяння моди або корпоративної тенде-

нційності в науці. 
Підтверджуючи мовлене (про істину та спо-

соби її пізнання), додамо, що одне з головних 
положень теорії інформації гласить: ні в одній із 
існуючих інформаційних систем кількість інфо-
рмації на виході не може перевищувати інфор-
маційної кількості на вході. Діалог поколінь у 
процесі становлення традиції в умовно узагаль-

неному вигляді на кожній із стадій свого розвит-
ку оперував однією і тією ж за обсягом та сема-
нтикою великою, єдиною для всіх і назавжди 
істиною. Різниця полягає тільки в тому, що на 
різних стадіях становлення традиції людина по-
різному бачила себе в свічаді цієї істини. Визна-
ючи це, ми можемо стверджувати, що обсяг ін-

формації, який складає традицію, сформований 
певною кількістю архетипів, реалізація яких пе-
редбачає можливість безконечного варіювання 
згідно з усім комплексом складових суспільної 
свідомості ‒ продукту тієї чи іншої епохи. 
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Zvarych I., Kravchenko H. Myth as a Basic Factor 
of the Formation of Traditions. The article examines 

the tradition of the art of speech and the mythological 

basis in tradition. The authors argue that the tradition of 

the art of speech (actually, like any tradition) – is a huge 

amount of information that is in constant dynamics. The 

tradition is affected by innovations, is being deformed by 

them, many of its elements are forgotten, having lost 

their productivity. That is to say, tradition – is a perma-

nent, mobile system, which contains the potency of the 

future and keeps all stages of the past. It shapes and de-

termines originality of thought. So all that that contempo-

rary artistic thinking is capable of, has its genesis in tradi-

tion. No matter how strange to us the innovations of 

modern literature might seem, they basically are part of 

the tradition. And this is not surprising, because this 
situation is, in fact, the main form of functioning of the 

tradition. The difference in each specific case is only in 

the number of traditional and innovative material in the 

piece of art. Although there is an undeniable truth that 

"everything has already been." That is to say, what we 

meen first of all, is not that it is "all" repeated literally, 

but simply takes a different view, semantics and func-

tioning. 

One of the main provisions of information theory 

states that none of the existing systems of information at 

the output can not exceed the number of information at 

the input. The Dialogue of Generations in the process of 

formation of the tradition, in relatively general form for 

each of the stages of development, operated by the same 

volume and semantics large, one and the same truth for 

all and for ever. The difference lies only in the fact that at 

various stages of formation of traditions persons people 
differently saw themselves in the light of this truth. Rec-

ognizing this, we can say that the amount of information 

which constituates the tradition, is formed by a certain 

number of archetypes, which being implemented into 

cultural tradition make possible infinite variation accord-

ing to all the complex of components of social conscious-

ness – a product of an era. 

The authors conclude that one way or another in hu-

man history all the theories from different directions, 

disciplines, research fields covered one aspect of one of 

the available multiple-truth about man. One of the high-

est expressions of this truth and realization of its value is 

art in general and art in particular words. The last men-

tioned – is the oldest form of realization of this truth, for 

the spiritual man began with the words. It was the start-

ing point of human history, it differentiated man from the 

animal kingdom, it was the only means of accumulation, 

preservation and transfering of human experience, it pro-
vided the person dominant position among the other crea-

tures on earth. "In the beginning there was the word ..." 

And then - always. Word as a means of communication 

and the word as a form of knowledge of oneself, and so 

the word – a story of being of the human spirit. History, 

in which myth, folklore and literature are the three steps 

in the way of the ascent of man to himself and to God. 

Key words: myth, truth, tradition, information fac-

tor. 
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Le concept mythologique des romans du type 
«Frankenstein» peut être considéré comme ancêtre 
de la littérature de science-fiction (fantastique). Ce 
roman contient également des éléments du roman 
gothique et aussi des éléments du romantisme. La 
version la plus connue «Frankenstein ou le nouveau 

Prométhée» fut écrit par Mary Shelley à l’âge de dix
-huit ans et pour la première fois fut publié en 1818 
à Londres anonyment. Son motif est devenu partie 
inhérente du modèle sémantique de l’antinomie de 
l’acte de création et de ses résultats. La possibilité 
elle-même d’animer un être humain attire le 
problème de la possibilité d’identification de la 

validité de supériorité spirituelle ce qui indique sur 
la maturité morale d’un individu. Qu’est ce que 
donc une maturité morale et spirituelle? Dans 
l’histoire de Frankenstein cela signifie la 
renaissance spirituelle, la capacité de perçevoir sa 
propre «nature humaine» et la perception 
insuportable de l’existence dans des conditions 

d’une isolation physique et morale de tous le êtres 
humains. L’histoire du Frankenstein dévoile au 
lecteur le motif de renaissance de Lazarus. La 
diversité des formes et méthodes de transmition de 
la reception des formes traditionelle littéraires nous 
amènnent au célébre motif de la robinzonade. 
Au’est ce que donc peut relier l’histoire de 

Frankenstein avec le motif le la robinzonade? Les 
deux situations montrent le même déséspoir et 
découragement. Aussi bien que Robinzon 
Frankenstein ravive et vient à la vie. Il est comme 
un nouveau-né. Il commence a explorer les coins les 
plus sobres de l’existance humaine. Cependant, 

ayant réalisé que sa création l’a rendu laid et affreux 
il ose de pécher. Il decide de tuer son créateur. Le 
roman découvre les secrets de la vie de Victor 
Frankenstein, qui a décidé d’animer un être humain 
formée par des parties du corps recuieillies apres le 
déces. Alors, sa créature laide et affreuse lui rend 
possiblela réalisation de l’absurdité de cet acte de 

création. Dans ce contèxte le motif de la 
robinzonade découvre très bien le problème de la 
séparation phisique et sociale. Ici, ce motif reflète la 
séparation du héro. Une incompréhension de 
l’existence le tue lentement. Ici on peut parler de la 
mort, de l’âme et de l’immortalité. Qu’est-ce qu'elle 
cache? Une des plus anciennes représentations de 

l'âme est celle de l'ombre. Otto Rank rapporte 
comme exemples ceux des indigènes de Tasmanie 
qui ont le même nom pour ombre et esprit. Il en est 
de même pour les Indiens algonquins qui désignent 
l'ombre pour l'âme, et dans la langue quiché par le 
mot nahib. Le mot loakal désigne l'ombre, l'âme, 
l'image, l’écho chez les Abipons. Sérit ou ombre est 
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l'esprit qui reste après la mort chez les Basutos. En 
se référant à Frazer, O. Rank cite également des 
peuplades d'Australie qui distinguent entre une âme 

localisée dans le cœur et une liée à l'ombre. L’arugo 
en Nouvelle-Guinée britannique signifie à la fois 
ombre, reflet et esprit d'un mort. Nio en Mélanésie 
du Nord désigne l'ombre et l'âme, de même pour 
yalo aux îles Fidji. 

D'après Homère, après la mort l'âme devient une 
ombre (eidolon)  : Ô dieux, alors il reste réellement 
aux Enfers une psyché et une ombre de l'homme 

(Achille). Mais chez l'homme vivant, l’eidolon se 
manifeste dans le royaume du rêve à l'intérieur 
duquel il agit. Chez les Romains on l'appelle le 
génius, chez les Perses le Fravauli et chez les 
Égyptiens le Ka. 

G. Van der Leeuw cite également le Ka égyptien 
comme représentation de l’ombre. Pour lui, la forme 

la plus répandue de l'âme, celle qui est unie au corps 
par un lien ténu, est l’ombre elle-même. 

À cette croyance si répandue de l'équivalence 
entre l’ombre et l'âme, ces auteurs font correspondre 
l'équivalence ombre et double. 

Ainsi, pour Van Der Leeuw, le double représente 
une affirmation supplémentaire du caractère 

d'attirance et de répulsion que constitue l’ombre par 
rapport à l'individu. Otto Rank assimile tout 
naturellement l’ombre au double et passe d'un terme 
à l'autre lorsqu'il disserte sur la représentation de 
l'âme. Pour Michel Guiomar, en parlant des aspects 
religieux du Double, cite l'âme, ou du moins le 
principe spirituel qui survit après la mort, dans les 
croyances de l'Égypte ancienne et chez de 

nombreux peuples primitifs. Edgar Morin assimile 
aussi au double: l'ombre, le reflet, le miroir. 

Que ce soit dans le cadre des superstitions ou des 
croyances religieuses "primitives", ces auteurs sont 
d'accord pour attribuer à l’ombre ou au double : son 
lien à la mort. Comme les âmes des morts sont des 
ombres, elles ne peuvent pas projeter d'ombre. Ou 

encore, le mort ne peut avoir une ombre, bien qu'il 
en soit une lui-même. Il en est de même pour les 
êtres démoniaques, les esprits, les elfes, le Diable, 
les spectres et les sorciers. Inversement, l'absence 
d'ombre chez les vivants signifie la mort imminente 
et la visualisation du Double est un présage de mort. 
Par exemple quiconque pénétrait dans le temple du 

Zeus lycien en Arcadie perdait son ombre et 
mourait dans l'année. D'après Negelein la tentative 
de tuer un homme par la blessure de son double est 
répandue et elle était déjà connue dans l'Antiquité. 
De même chez les peuples "primitifs", faire du tort à 
l'ombre frappe son possesseur. Dans la croyance 
populaire, la capacité de voir son Double ne signifie 
rien de bon. Celui qui a une ombre petite ou faible 

tombe malade. En Afrique occidentale on évite de 
sortir aux approches de midi car le corps ne projette 

aucune ombre. Inversement à l'absence de crainte de 
sortir dans l'obscurité, un africain en expliqua la 
raison  : il n'y a aucun danger parce que la nuit, 

toutes les ombres se posent dans celle du grand 
dieu, ce qui les renforce. D'après Van der Leeuw la 
crainte de perdre son ombre est universelle. Pour 
Van der Leeuw, "l'ombre est nécessaire à la vie, si 
elle n'est pas la vie elle-même". D'après Otto Rank, 
la croyance à l'âme est issue de la division du moi 
en une partie mortelle et une partie immortelle. 
Dans le totémisme les âmes des morts pénètrent 

dans le corps de la femme et renaissent à la vie. Il 
s'agit en fait du culte des ancêtres et la littérature est 
abondante sur ce sujet. Otto Rank fait également de 
l'ombre un symbole de la force procréatrice et de la 
fécondité de l'homme, auquel s'ajoute celui du 
rajeunissement. Pour William Schnabel, "un désir 
d'immortalité se voile dans le concept du double, 

car l'ombre continue son existence après la 
décomposition du corps physique"1. Alors, on peut 
constater que le problème de l'âme et de sa perte est 
inormemment aigue de l’antiquité jusqu’aux nos 
jours. 

Le but du problème de la séparation individuelle 
et sociale d’un individu rouvre le thème des liaisons 

génétiques dans la littérature. Ces liaisons 
génétiques sont basés sur l’utilisation du matériel 
littéraire universeldans dans le contèxte d’une 
littérature nationalle. 

La critique génétique est l’étude des brouillons 
d’écrivains. A partir des différents états du texte, les 
généticiens tentent de reconstituer le cheminement 
créatif d’un auteur. Ce dernier lors des phases de 

réécriture annote, biffe et rature sa page manuscrite. 
C’est l’étude et l’analyse diachronique de ces 
marques scripturales qui permettent d’appréhender 
et de comprendre la genèse de l’œuvre. Le matériau 
d’étude du généticien est constitué d’un ensemble 
de brouillons d’une œuvre d’un écrivain, soit le 
dossier génétique de l’œuvre. Une fois le dossier 

classé et ordonné chronologiquement, on obtient 
l’avant-texte: l’ensemble des différents états (ou 
versions) du texte. En étudiant, analysant et 
interprétant ceux-ci, le généticien est alors à même 
de reconstituer la genèse de l’œuvre. L’étude 
manuelle de l’avant-texte est un long labeur qui va 
croissant avec le nombre de brouillons et leur taille. 

Ces études textuelles sont donc des études en 
diachronie de corpus fortement cohérents consistant 
en l’ensemble des états d’un texte (dans l’idéal, du 
premier jet sur le papier à la version éditée, voire au
-delà). 

Le motif de la résurrection d’un être vivant et de 
la toute-puissance de son créateur a deux concepts 
idéologiques. Dans les romans du type 

«Frankenstein» (liés avec le motif de l’immortalité), 
on méne une lutte eternelle entre le rationnel et 
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l’irrationnel. Les philosophes anciens découvraient 
le monde differement. Les moyens rationnel et 
irrationnel aident aussi l'être humain a percevoir le 

monde. Cependant en temps que quelqu’un 
recouvre le monde à l’aide des sentiments, les autres 
sont oriéntés vers la compréhension du monde 
l’aide de la science. Cependant en temps que 
quelqu'un recouvre le monde à l’aide des 
sentiments, les autres sont oriéntés vers la 
comprehéntion du monde l’aide de la science. Si on 
prend en consideration la doctrine irrationnelle 

selon laquelle la formation du monde est liée avec 
quelque chose de déraisonnable (l’instinct) la source 
de connaissance donc est l’intuition. Alors, on peut 
mieux comprendre l'âme immortelle séparée de tout 
et de tous et qui est sans aucune possibilité de 
sauver son âme. 

Le motif de la résurrection d’un être vivant et de 

la toute-puissance de son créateur a deux concepts 
idéologiques. Le premier est ce que la résurrection 
physique est impossible et le deuxième est ce que la 
résurrection spirituelle est possible même pour 
quelqu'un laid et different des autres. Sur ce point le 
savant contemporain A. Nimatsu souligne que 
l’axiologie de l’immortalité qui ne perd pas sa 

pertinence est constamment exposé à toutes sortes 
de transformations qui ont lieu dans le contèxte de 
l’évolution des valeurs morales de l’humanité.Le 
motif de l'immortalité est devenu traditionnel pour 
la culture mondiale grâce à la divulgation des 
choses sacrés.La littérature reflète le caractère 
unique de l'immortalité qui est capable de se 
transformer en se liant avec le motif de l’ accord de 

l’homme avec le diable et vec le motif de la 
robinzonade. 

Le motif de l'immortalité est mis en place dans la 
littérature mondiale grâce à la légende sur le Juif 
Errant. A travers les siècles la légende a beaucoup 
changé sa protostructure primaire grâce aux images 
littéraires multiples. Ce matériel traditionnel a aussi 

évolué grâce aux changements du contenu. Apres la 
contamination multiple. des motifs, sujets et héros 
on a obténu l’immage tragique du FrankensteinLa 
promotion du dialogue interculturel a rendu possible 
la propagation du motif traditionel de l'immortalité. 

Dans les romans du type «Frankenstein», on ne 
voit plus l'animal affreux sans âme. On cherche et 

on trouve l’image d’une personne qui est voué à 
l’érrance éternelle. Sa dégradation spirituelle est 
finie grâce aux énormés remords d’une âme sans 
sauvetage2.  

Selon A. Niamtsu l’idéé de la mort et de 
l’immortalité est formé dans l’imagination humaine 
non seulement comme réaction naturelle de 
l’individu, mais aussi comme forme de 

compénsation qui permetterai de surmontrer 
phychologiquement et émotionnement la peur de la 

nécéssité inévitable de vivre3. 
En conclusion de ses réfléchissements tragiques 

on peut constater que le motif le l’immortalité est 

toujours lié à ceux de la robinxonade – ça veut dire 
de la séparation volontaire ou spontanée de 
l’individu de la société. Ainsi que la vie éternelle est 
infinie et elle créé un impasse existentiel qui 
provoque « un seul mais l’ardent désir – le désir de 
mourir4. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
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1 G. Van der Leeuw. La Religion dans son essence et 
ses manifestations.  – Payot, 1970. 
2 Нямцу А. Е. Легендарные образы в литературе / 
Анатолий Евгеньевич Нямцу. – Черновцы: «Рута», 

2002. – С. 18. 
3Нямцу А. Миф. Легенда. Литература 

(Теоретические аспекты функционирования.) / 

Анатолий Нямцу. – Черновцы: Рута, 2007. – С. 197. 
4 Нямцу А.Е. Легендарные образы в литературе / 

Анатолий Евгеньевич Нямцу. – Черновцы: «Рута», 

2002. – С. 96. 
 
Світлана Бронських. Екзистенційна робінзона-

да Франкенштейна. У нашій спільній роботі з пи-

тань літературознавства ми спробували проаналізува-

ти духовні стани приреченого на безсмертя і позбав-

леного шансу на порятунок душі індивідуума. Це 

безсмертний персонаж в романах типу 

"Франкенштейн". Міфологічні концепції романів ти-

пу "Франкенштейн" можна вважати предтечею нау-

кової фантастики в літературі. Такого типу романи 

також містять в собі елементи готичного стилю, а 

також елементи романтизму. Мета статті полягає у 

аналізі індивідуальної та соціальної сепарації людини 

приреченої на безсмертя. Використовуючи традицій-
ні літературні елементи ми знову відкриваємо питан-

ня генетичних літературних взаємозв'язків. Ці генети-

чні зв'язки засновані на використанні літературних 

універсальних матеріалів в контексті однієї націона-

льної літератури. Міфологічне використання роману 

Франкенштейн, або Сучасний Прометей (роман анг-

лійської письменниці Мері Шеллі, який можна назва-

ти родоначальником науково-фантастичної худож-

ньої літератури. У романі також є елементи готично-

го роману і романтизму. Роман був написаний Мері 

Шеллі у 18 років, і був вперше виданий у 1818-му 

році в Лондоні, анонімно. Під своїм ім'ям Мері Шел-

лі опублікувала роман тільки в 1831-му році), стало 

для літератури ХХ століття невід’ємним атрибутом у 

змістовій моделі «антиномії – акту творіння та його 

результатів» у плані «людське-нелюдське» із зважан-

ням на можливість виявлення вагомості духовної 
першості та моральної зрілості героя. Що означає 

людська духовна зрілість? У розповідях про Франке-

нштейна це означає духовне переродження, можли-

вість сприйняти власну «людську сутність» та несте-

рпне сприйняття власного буття в умовах духовної та 

фізичної сепарації від усього живого. Історія про 

Франкештейна відходить власнимим корнями у ми-
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нуле, яке передає читачеві історію про оживлення 

Христа та Лазаря. Багаточисленність форм та спосо-

бов передачі методів рецепції та переосмислення тра-

диційних сюжетів та образів світової літератури, та-

кож підводить нас до відомого мотиву робінзонади. 

Що ж поєднує історію про Франкенштейна та мотив 

робінзонади? Хіба ці два персонажі не були у тоталь-

ному відчаї та зневірі? Як і Лазар, Франкенштейн 
відродився, та немов немовля почав пізнавати світ. 

Роман розповідає про життя і праці Віктора Франкен-

штейна, який виявився здатним відродити життя в 

тілі людини, зібраної з частин померлих людей. Од-

нак, побачивши, що його творіння виявилося потвор-

ним і жахливим, вчений відрікається від нього і поки-

дає місто, в якому жив і працював. Безіменна істота, 

яку ненавидять люди за її зовнішній вигляд, незаба-

ром починає переслідувати свого творця. Саме тут 

включається мотив робінзонади, який передбачає 

сепарацію персонажа від суспільства. Герой знахо-

диться у повному нерозумінні того, що відбувається. 

Подібна змістова переорієнтація відбувається у осми-

сленні ідейно-семантичих полів. Проблематика опи-

сання історичного та літературного завжди ставило 

риторичні питання перед нами. Тому, й розкрилось 

питання генетичних та контактних зваємозв’яків та 
сходжень між літературними явищами, які основані 

на сюжетно-образному матеріалі минулого, що у вза-

ємодії у певному сенсі ідеальні, оскільки часто мають 

чисті види наслідування. 

Ключові слова: традиційний матеріал, змістов-

ні характеристики, контамінація образу, літератур-

на еволюція, ціннісний орієнтир, процеси осучаснен-

ня. 
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Уся українська література від часів Шевченка 
у діахронічному аспекті й донині – це «кривава» 
література, це «кривавий» культурно-історичний 

процес, пов'язаний з боротьбою українців за 
свою незалежність з російською монаршою, а 
згодом – з тоталітарною системами. Своєрідно 
спростовуючи фразу Юрія Андруховича з вірша 
„The bad company” (збірка „Пісні для мертвого 
півня”, 2004 р.), – „Самовбивць замало як на ве-
лику літературу” можна сформувати альтернати-
вну відповідь: митці просто не доживали до та-

кого етапу, їх розстрілювали, нищили в таборах, 
зацьковували у підвалах НКВД , доводили до 
голодної смерті в таборах ГУЛАГу. 

Озаглавлює тему нашої доповіді поняття 
„діахронічного експресу”, такого собі потягу в 
пекло на землі, яке влаштували українській інте-
лігенції та еліті нації російські брати „во хресті”. 

Образ потягу напряму пов'язаний з архетипом 
шляху й постає символ страшного міфологічно-
го змія, що несеться у небуття. Звичайно, це об-
раз виступає лише символом, але якщо розгля-
нути всі ті „великі” й „маленькі” трагічні історії, 
якими, наприклад, пересипана унікальна антоло-
гія Юрія Лавріненка „Розстріляне відродження,” 

то очевидним є той факт, що саме потяг з приче-
пними вагонами – „бугайниками” (дощані ваго-
ни для перевезення рогатої худоби) був постій-
ним „трансфером” для доставки етапованих. Во-
чевидь, найпромовистіше зобразив такий образ 

Іван Багряний у романі „Тигролови”. 
Тисячі видатних українців, культурних та 

наукових діячів, просвітителів, духовенства, па-

тріотів, що попри все не боялися казати правду, 
писати правду, говорити вголос чи пошепки, 
декларувати своїми діями українські ідеї, були 
вивезені „сибірським експресом”. Однозначно 
вже неодноразово говорилося про причини ви-
нищення української інтелігенціїї як коду нації, 
серед яких найосновнішою була „обезглавити” 
наш народ, позбавити його інтелекту, зробити з 

нього бездумну робочу масу, „оскільки україн-
цям відводилася роля сировини і будівельного 
матеріалу імперії1. 

Звичайно, що ми надзвичайно звузили коло 
діячів, що могли б увійти до нашого умовного 
експресу. Тому перед початком опису запропо-
нованих своєрідних „компаній” варто сказати, 

що можна умовно виділити кілька груп митців, 
які волею-неволею обрали той чи інший шлях. 

Абсолютна непокора, відстоювання до само-
го кінця власних життєвих та національних 
позицій і в результаті – насильницька смерть чи 
підірване здоров'я, що призвело до передчасної 
смерті (Т. Шевченко, С. Єфремов, Валер'ян Під-

могильний, Олекса Влизько, М. Зеров, М. Драй-
Хмара, В. Симоненко, В. Стус, Т. Мельничук, В. 
Марченко, Олекса Тихий); 

Ті, хто намагалися почати „танцювати під 
дудку влади”, як слушно зауважує Ю. Лаврінен-
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Скрипник И. Двухсотлетний экспресс: украинская 

литература и неизменность поведенческой модели 

власти.  
В статье рассматривается большой период в исто-

рии украинской литературы и культуры, в течение 

которого сначала имперская власть царской России и 

впоследствии тоталитарный режим СССР приговари-

вали и убивали украинскую элиту нации и сознатель-
ных патриотов. Через всю студию проходит образ сво-

еобразного поезда, подобно мифологическому Харо-

ну, перевозившего осужденных на восток России, в 

так называемые лагеря смерти. Автор показывает ос-

новные модели поведения архетипа власти, которая 

стремилась уничтожить интеллектуальный код украи-

нской нации. 
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ко – ті, що „опинилися у ролі казкового скрипа-
ля, який упав у вовчу яму і пробував відкупити-
ся від вовка своєю грою”, але врятуватися не 

вдалося (Євген Плужник, Михайль Семенко, 
Яків Савченко); 

Ті, що не витримали утисків влади і 
„скорились” системі (П. Тичина, М. Рильський, 
Микола Бажан, Остап Вишня, Володимир Сосю-
ра, Грицько Чубай); 

Ті, хто пройшов страшні випробовування 
концтаборів, вижив і залишився вірним ідеї 

(Євген Сверстюк, Ігор та Ірина Калинці, Левко 
Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Го-
ринь, Богдан Горинь, Алла Горська та інші); 

Ті, хто пішли самотужки, не витримавши осо-
ружності системи (Микола Хвильовий); 

Ті, хто багато років мовчали й писали „у шух-
ляду”, щоб не співати дифірамби владі (Ліна Ко-

стенко, Валерій Шевчук, Юрій Винничук). 
Таким чином, ми дійшли до чітко витвореної 

опозиційної пари беззахисний митець – нищів-

на влада. Це класична дихотомія, що представ-
ляє собою, з одного боку, – закриту, заблоковану 
й ієрархічну систему антигуманного й антикуль-
турного спрямування, яка руйнує колонізовані 

народи, робить все можливе для дисиміляції й 
повного винищення їхньої автентичності. Систе-
ма працює на всіх рівнях й апробує одиничні й 
групові засоби впливу й „обеззброєння” актив-
них представників поневоленої нації. З другого 
боку,  митець як та „силова одиниця”, що має 
велику зброю – слово, образ. У всі часи влада 
найбільше боялася тих, хто володів словом і 

вмів доносити його до народу, мав дар переко-
нувати людей і давати їм надію на перемогу. То-
му означення „беззахисний” є відносним – вла-
да знищувала митців слова фізично, але слово їх 
набувало ще сильнішого звучання, сакралізува-
лося.  

За умов двохсотлітнього експресу ми маємо 

справу із двома типами, на перший погляд, абсо-
лютно відмінних владних інститутів: імперією 
та авторитарним режимом. Монарша імперія 

понад усе боялася втратити свою монолітність 
та у жодному разі не дозволити своїй 
„колонії” (Україні) прокинутись від темноти та 
дрімучості неосвіченості. Дисидент Євген Свер-

стюк у есе „Блудні сини України” (1990р.) зазна-
чає: „Всяка імперія є неприродною грою долі – 
потворною креатурою, створеною з підбитих, 
обманутих, впокорених народів. Всяка імперія 
культивує насильство, обман, підкуп – щоб 
утримати в покорі й утриматись. Імперія культи-
вує поганство й рабство найнижчого ґатунку – і 
не любить рабів Божих, тобто вільних людей, які 

нікого не бояться, окрім Бога. Отже, імперія уза-
конює зло: вона потребує старших рабів-

наглядачів різного рангу і простих покірних ра-

бів, що прагнути вислужитися”2. Саме тому ко-
жна імперія мала при собі своєрідних 
„придворних псів”, лакеїв, які продавалися й 
висліджували та продавали справжніх „героїв 

нації”.  
Однозначно „найбільшою рибою”, яку слід 

було зловити у сіті у випадку монаршої інститу-
ції був Тарас Шевченко. Ця влада дуже чітко 
розуміла вплив поета на українців й навіть апрі-
орі уявила собі його майбутню популярність. 
Розуміла аж настільки, що була свідома того, що 
навіть „реальні” ідеологи „Кирило-

Мефодіївського братства” Микола Костомаров 
та почасти Пантелеймон Куліш не несли такої 
загрози, як Шевченко, що долучився до 
„братчиків” значно пізніше й де факто не був 
речником таких науково-популярних ідей та 
утопій, що декларував, наприклад, П. Куліш. 
Тому не злякав монаршу систему науковий ака-

демічний рівень М. Костомарова, що міг би 
„просвітлювати” український народ на волі, 
оскільки лише Шевченкове слово мало той 
„революційний”, у позитивному значенні слова, 
поштовх, що ніс реальну загрозу підриву систе-
ми.  

Граф Орлов, якому було доручено курувати 
справу, зрозумів, що ніякої політичної роботи 

„братчики” так і не почали і все зводилось до 
несистемних зустрічей та програмних маніфес-
тів – вузького кола діяльності. Тому всі 
„мефодіївці”, крім Тараса Григоровича, отрима-
ли, як на мірки миколаївського часу, порівняно 
невеликий термін заслання й помірно важкі умо-
ви проживання та праці. Шевченкові ж серед 

них дісталась найвища кара. 
Після заслання характер „запального” П. Ку-

ліша притих і він повністю занурився у богемне 
життя Петербурга, направив свою колишню по-
літичну риторику у відмінне русло і заявив, що 
Україна може існувати лише у складі й під пов-
ною опікою Російської імперії. Дослідник його 

творчості В. Петров дійшов висновку: „Будучи 
людиною з темпераментом трибуна, людиною 
широких громадських цілей, Куліш був змуше-
ний пристосуватися до тих обставин, приборку-
ючи в собі всі прагнення та громадські цілі, і 
всупереч собі проповідувати антигромадські 

доктрини”3. 
М. Костомаров продовжив наукову діяль-

ність, став ще більш ліберальним і працював на 
благо російської науки. У цьому випадку дале-

коглядність царської системи просто вражає, 
тому що, навіть давши помірно легше покарання 
обом діячам, сиситема зуміла „зламати”, 
„переінакшити” їхні погляди й своєрідно обез-
зброїти такий сильний революційний потенціал 
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України. 
Натомість, через надзвичайно важкі умови 

проживання, важкий клімат, здоров'я Шевченка 

було підірвано й він повернувся до Петербурга 
„старим дідом” – система зробила своє – знеш-
кодила фізично Тараса. Але їм не вдалось зни-
щити його дух, який український народ увібрав 
абсолютно. Не випадково є дуже символічним 
той факт, що кріпацтво було скасоване саме в 
рік його смерті (1861р.). 

Феномен Тараса Шевченка є унікальним – 

його боялись усі системи: монарша вислала із 
забороною писати і навіть малювати, комуністи-
чна – навіть після багатьох років по смерті, вар-
тувала його могилу, забороняла приступати до 
неї. Доходила аж до безглуздя: тоталітарний ре-
жим боявся геніального міфу, що Шевченко жи-
вий і на Чернечій горі люд готується хрестити 

ножі й підіймати повстання проти Кремля. А з 
кінця 2013 року Тарас Шевченко воскрес знову, 
щоб допомогти українському народові боротися 
зі ще одним московським наступом. Не випадко-
во, один із перших полеглих героїв, Сергій Ніго-
ян, за кілька днів перед трагічною смертю читав 
на Майдані уривок із поеми «Кавказ». Лише 

цього разу святились не ножі та шаблі, а 
„коктейлі Молотова” та палились шини, що було 
видно аж на Чернечу гору. 

Після падіння монаршої системи та жовтне-
вої революції, здавалося би, мала б докорінно 
змінитись риторика влади, але всі „політично-
соціальні” міфи на зразок „братерства і рівноп-
рав'я” звелись знову ж таки до постійно повто-

рюваного знаменника – російської великодержа-
вної гегемонії та як наслідок – ще страшніших 
гонінь, масових розстрілів та висилки інтеліген-
ції, мистецьких, культурних та наукових діячів, 
навіть більше – геноциду українського народу у 
32-33 роках. Знову звернемось до Є. Сверстюка: 
„Це була велика містика ОЛЖІ, яка прикинулась 

НОВОЮ ПРАВДОЮ і розкидала павутину на 
весь світ. Людей перетворено на мух, що борса-
лись у силовому полі павутиння і поїдали одні 
одних. Диявол правив баль: він одверто прого-
лосив війну проти Хреста… Вони відали, що 
творять, усе було написано на їхніх прапорах і 
гаслах: відібрати хліб духовний, а потім - що-

денний”.  
Таким чином, поведінкова модель авторитар-

ної (тоталітарної) влади лише мутувала (у порів-
нянні з імперською), набула більш „звірських” 
апетитів – підсилена технічним прогресом, на 
хвилі стрімкої урбанізації та шляхом політики 
„коренізації” зібрала до тогочасної столиці Хар-
кова більшу частину української мистецько-

культурної еліти, щоб крок за кроком винищити 
або зламати її.  

Наступними „пасажирами” нашого східного 
двохсотлітнього експресу у хронологічному роз-
різі є Микола Євшан, Сергій Єфремов та ціле 

розстріляне відродження, кров'ю якого Москва 
зросила весь шлях з України аж до Сибіру. Ми-
кола Євшан потрапив до цього умовного списку 
як проміжна ланка між монархією і комунізмом, 
оскільки на сторінках очолюваного ним журналу 
„Українська хата” були постулати, що стали ос-
новою для українського національного відро-
дження наприкінці 20-х та у 30-х роках ХХ сто-

ліття. Публіцистика та тематика творів, що дру-
кувалися у виданні, об’єднувала в собі європей-
сько зорієнтовані настрої та націоналістичні ідеї, 
що впритул не подобалось владі. Журнал забо-
ронили, але це стало вихідною точкою для відлі-
ку нового покоління апологетів українськості. 

Сергієві Єфремову радянська влада (як ми 

вже вияснили – значно вигадливіша, ніж монар-
ша) заготувала неабияку участь – звинуватила 
його в організації владою ж вигаданих Братства 
української державності та сумнозвісної Спілки 
Визволення України (СВУ) (1920-1928). Лише 
після падіння СРСР та відкриття доступу до ар-
хівних даних було виявлено, що ці організації 

вигадані ДПУ для легітимізації репресій над 
українською інтелігенцією. Тому Єфремов од-
ним із перших потрапив у жорна тоталітарного 
режиму. Його було заарештовано у липні 1829, а 
у квітні 1930 засуджено до 10-річного ув'язнення 
у строгій ізоляції. Загинув у березні 1939 у одно-
му із таборів ГУЛАГу. 

Саме після арешту С. Єфремова почався 

справжній коловорот у колах інтелектуальних 
груп, численних літературно-мистецьких органі-
заціях. На хвилі зростаючої українізації, Харків 
переповнювали сповнені ідей молоді письмен-
ники. Система працювала цілодобово і сумнозві-
сний Будинок Слова щоночі бачив „воронок” 
біля одного із входів – забирали митців. Біль-

шість не поверталися, а прямували східним екс-
пресом в іншу подорож. Ті, хто повертався, ста-
вали „іншими”, чужими для себе колишніх. Із 
часом публіка отримувала перші результати їх-
нього повернення з „підвальних” допитів – тво-
ри на догоду владі, з відкритим оспівуванням 
системи та її лідерів. Так сталося з М. Рильсь-

ким, П. Тичиною, В. Сосюрою та іншими. 
Ю. Лавріненко у літературній сильветі про 

М. Рильського пише: „З філософічним спокоєм, 
дійшовши аж до камери у тюрмі НКВД (арешт 
1931 р.), Рильський, ніби за порадою Гете, бере 
необхідність за основу і йде на повну капітуля-
цію перед новітнім Батиєм. Він потрібен був для 
виставової вітрини, як потрібен був знаний гене-

рал серед полонених і капітульованих. Так  один 
із найбільших поетів 20-30 років погодився на 
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усунення всієї його оригінальної та перекладної 
творчості на десяток років та цитую: „піснями 
про Москву здобув дві сталінські премії”5. 

Інша доля спіткала Миколу Зерова та Михай-
ла Драй-Хмару. Микола Зеров не втратив свій 
лицарських дух навіть на страшних Соловках, 
куди був висланий 1935 року. Невтомна жадоба 
жити та творити навіть у нелюдських умовах 
рухала ним до кінця. Не зважаючи на голод, хо-
лод і нереально важку працю, він продовжував 
писати сонети і перекладати „Енеїду” Вергілія. 

Точна дати його смерті невідома. Це приблизно 
38-39 роки – він потрапив під так зване 
„десяткування” політв'язнів і був розстріляний. 

Просто волосся стає дибом, коли перечитуєш 
матеріали слідчих справ митців. „Добра” тради-
ція, яку розпочав режим із арештом 
С. Єфремова, увійшла у чітко витворену систе-

му. І практично кожному „арештанту”, хто від-
мовлявся коритися владі й іти проти власної со-
вісті „пришивали” участь у терористичних орга-
нізаціях. Просто геніальна риторика режиму: 
терористи з дипломами докторів наук, актори, 
письменники, інтелігенція у прямому значенні 
слова намагалися підірвати підвалини величез-

ної машини, якою була радянська тоталітарна 
система. Лише забули додати, що підривати зби-
рались словом!  

Так сталося з М. Драй-Хмарою, 1935 року 
його звинуватили у терористичній організації, а 
через повну відсутність доказів та героїчний 
опір поета його змусили самому придумати до-
кази проти себе. У 1936 році йому дали п'ять 

років примусової праці у віддалених таборах. 
Голод настільки виснажив його, що у листах до 
дружини він переповідав свої сни, у яких йому 
снилася їжа. Писав: „Я насилував свою уяву, 
малюючи собі стіл, повний найсмачніших 
страв”. Влада вирішила знищити його не шля-
хом розстрілу, а виснажливою працею, що дово-

дила його навіть до галюцинацій. У одному із 
останніх листів до дружини скаржився: „Я не 
можу тобі писати, якщо я не спочину, я падаю 
на роботі і тоді мене підвішують… Ноги опух-
ли”. Помер десь наприкінці 38 року6. 

Із листів засланців ми можемо побачити стра-
шну, руйнівну, смертоносну машину режиму в 

дії. І неможливо зрозуміти, чому, наприклад, 
Німеччина ще й досі відмиває криваві плями 
гітлерівської хунти й донедавна виплачувала 
кошти за вчинені злочини, а великодержавна 
російська система навіть відмовляється визнати 
й не відповіла за жодного закатованого у Но-
рильську, у Бабиному Яру, на Колимі, на Соло-
вецькому острові та у багатьох місцях масових 

розправ над українським народом. Це питання 
порушувалося багатьма культурними та політич-

ними діячами, але воно і досі залишається рито-
ричним. 

Останній зазначений нами у цій мовній ком-

панії розстріляного відродження є Володимир 
Свідзінський. Своєю тихою, аполітичною нату-
рою романтика-відлюдника його обійшов арешт 
у період найбільших „покосів” інтелігенції у 
тридцятих роках. Проте під час війни, коли пе-
ред наступом німців чекісти робили зачистки, 
його арештували й вивезли. Достеменно невідо-
мо, але, кажуть, він згорів живцем разом із інши-

ми арештантами, зачинений у стайні. Дочка пое-
та Мирослава у спогаді про батька винує себе у 
його смерті. Бо це саме вона не хотіла втікати з 
Харкова під час окупації і, таким чином, спричи-
нилася до татового арешту. 

Насправді, згадані нами представники 20-30 
років ХХ століття – це мізерна частка, оскільки, 

ешелони смерті прямували на схід мало не що-
тижня. Особливо кривавим був 1937 рік, таке 
враження, що у той час відкрилась якась чорна 
діра, що один за одним всмоктувала геніїв, бор-
ців і просто вірних синів України.  

Проте експрес не переставав курсувати. Так 
ми прибули на важливу для історії культурного 

опору України станцію під назвою 
„дисидентство” (виступ проти існуючого ладу, 
чи загальноприйнятих норм певної країни, про-
тистоянн офіційній ідеології й політиці). Найяс-
кравіші події руху припали на 60 роки. Євген 
Сверстюк як очевидець й дисидент за духом й 
„вироком” у доповіді, проголошеній у Гарварді, 
зазначає: „60-ті роки були часом великих збу-

рень у цілому світі. На арену виходила радика-
льна молодь. Вона не хотіла того світу, який 
створили для неї її батьки. І в цьому бунті моло-
ді є сенс, актуальний і досі”7. 

Явище дисидентства – це надзвичайно ціка-
вий феномен, що виник між двома „нещастями” 
України – часом правління Й. Сталіна та 

В. Брежнєва. Хрущовська відлига дозволила де-
що підняти очі й відійти від страхіть та безчинс-
тва сталінщини, пожвавилося культурне життя, 
почали повертатися імена й твори раніше засу-
джених та заборонених. Але раптовий прихід до 
влади Брежнєва закрив щойно налагоджені ходи 
й знову зачинив усіх у холодильну камеру гли-

бокої заморозки. Проте знання кращого життя й 
розуміння, що може бути по-іншому, спричини-
ли геніальний у своїй основі, але не менш крива-
вий, ніж у 20-30 роки, етап у „двохсотлітньому 
експресі”. Особливістю цього руху було те, що в 
його масштаби входили цілі когорти 
„протестуючих” й окрім культурних та мистець-
ких діячів (література, кіно, театр, малярство), 

велику роль у протистоянні відігравали правоза-
хисники, що активізувалися як реакція на відк-
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риті судові процеси над дисидентами, що прово-
дились у великих містах та культурних центрах 
(Києві, Львові, Харкові, Одесі тощо). Практика 

відкритих судових розправ стала страшною реа-
льністю й мала слугувати наглядним прикладом 
для залякування.  

Однак, в Україні дисидентський рух старту-
вав ще в середині 50-х років. Одну з перших 
спроб переходу до організованих мирних форм 
опозиційної діяльності започаткувала група Лев-
ка Лук'яненка (1959 р.) – Українську робітничо-

селянську спілку (УРСС). „Завдання полягає в 
підготовці народу до нового масового руху за 
національну свободу. Для такої праці потрібні 
не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з 
вірою в перемогу добра над злом, свободи над 
рабством, залежних колоніальних народів над 
імперією8. Однак, уже 1961 р. цю нечисельну 

організацію було розгромлено і за рішенням 
Львівського обласного суду її членів засуджено 
до тривалих термінів ув'язнення (10 до 15 років). 

Так звані дисиденти кинули виклик владі й 
вона рішуче реагувала на це. У 1963 році був 
жорстоко побитий Василь Симоненко. Молодий 
хлопець помер того ж року від отриманих травм. 

А просто вражаючі своєю відвертістю його сло-
ва: Україно, п’ю твої зіниці / Голубі й тривожні, 
ніби рань. / Крешуть з них червоні блискавиці / 
Революцій, бунтів і повстань. / Україно! Ти для 
мене диво! / І нехай пливе за роком рік, / Буду, 
мамо, горда і вродлива, / З тебе дивуватися 
повік. / Ради тебе перли в душі сію, / Ради тебе 
мислю і творю — / Хай мовчать америки й ро-

сії, / Коли я з тобою говорю! / Одійдіте, недруги 
лукаві! / Друзі, зачекайте на путі! / Маю я святе 
синівське право / З матір’ю побуть на самоті. 
Така розмова наодинці, прямий діалог зі своєю 
країною (без жодних російських посередників) 
ще більше розлютили ворога. Смерть Симонен-
ка стала своєрідною точкою відліку відновлення 

руху „двохсотлітнього” експресу. А далі крем-
лівська машина „косила” всіх, хто не боявся го-
ворити слова „свобода”, „вільна Україна”, 
„демократія”, „своє vs чуже”. Апогеєм став 1972 
рік, коли стартували масові арешти: подружжя 
Калинців, В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, 
Тарас Мельничук, Іван Світличний, Іван Дзюба, 

Левко Лук'яненко, Юлій Шелест, Василь Стус та 
багато інших.  

Час тоді був такий, що як ніколи важливим 
було поняття „голосу”, відвертого немовчання, 
показу своєї позиції. Це було чимось „новим”, 
тим що деякий період після Другої світової 
війни забулося людьми, бо воєнна романтика 
дещо об’єднала усіх навколо спільної біди та 

відбудови після розрухи. Писане та вимовлене 
українське слово набувало масштабнішого зна-

чення, тому що глобальний тиск російськості 
вкотре дійшов до абсурду. „Українське слово 
було пробуджене „шістдесятниками”, які 

відчували на собі девальвацію духовних надбань 
нації, вразливо відреагували на змістовне напов-
нення українського слова. Його наповнення – 
чужорідне, вороже національному змістові9. 
Слово запліднювалося зсередини ідеологемами, 
стереотипами тоталітарного мислення, вироджу-
валося, з-під української мовної оболонки посту-
пово з’являлося чуже, антиукраїнське, 

руйнівне”. Вони не мовчали і цим самим викли-
кали очевидну поведінку влади, яка за стільки 
років не вигадала нічого кращого, як знову суди-
ти їх і відправляти на схід етапом. 

Актом немовчання була заява про створення 
Громадського комітету захисту Ніни Строкатої 
(Каравансько) (мікробіолог, за протести проти 

безправних арештів Україні, у тому числі й її 
чоловіка, Святослава Караванського, заарешто-
вана у 1971 році та засуджена у 1972 році Одесь-
ким обласним судом на 4 роки ув'язнення, а 
1976 року стала членом -засновником 
Української Гельсінкської Групи. У 1971 році 
члени УГГ Оксана Мешк, Ніна Строката та 

Ірина Сени оприлюднили документ 
„Ляментація” про фабрикування кримінальних 
проваджень проти дисидентів, про факти ескала-
ції державного терору і наклепі проти учасників 
правозахисного руху в Україні), що її підписали 
21 грудня 1971 В. Чорновіл, В. Стус, Калинці та 
інші. Цей комітет став першою правозахисною 
організацією в Україні. 

Далі події розвивалися зі швидкістю світла. 
30 грудня 1971 р. політбюро ЦК КПРС видало 
наказ розпочати боротьбу проти гілки виготов-
лення та розповсюдження самвидаву. 4 січня 
1972 р. затримали бельгійського студента-
туриста Ярослава Добош (він зацікавив органи 
після того, як у Києві зустрівся із дисиденткою 

та об’єктом у справі „Блок” Зіновією Франко, а 
під час митного контролю на станції Чоп серед 
його речей знайшли записку із іменем Ігоря Ка-
линця), якого використали для розробки об'єктів 
справи „Блок” та судових справ щодо них. До-
бош був студентом Лювенського католицького 
університету, членом Спілки української молоді 

й вивозив з України заборонений самвидав, це й 
послугувало надзвичайно „цінним матеріалом” 
для того, щоб він став „уособленням безпосеред-
нього зв'язку руху опору в Україні із закордон-
ними націоналістичними центрами. Тож радян-
ська пропаганда тепер змогла представити диси-
дентів як „націоналістичних наймитів” та 
„запроданців капіталістичного Заходу10. Проте 

достеменних фактів реальності особи Ярослава 
Добоша немає. Зрештою, він міг бути агентом 

Літературознавство. Порівняльне літературознавство. 
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КДБ, що проводив спецоперацію.  
Робота органів над збором інформації проти 

умовних учасників справи „Блок” проводилась з 

липня 1971 року. А вже від 12 січня 1972-го по 
всій Україні прокотилися тисячі обшуків й сотні 
арештів. І тут почалося найцікавіше, бо тогочас-
на влада вирішила не відставати від катів 20-30 
років й самого засудження та ув’язнення було 
мало, їм важливо було зламати волю й заставити 
привселюдно відмовитися від націоналістичних 
ідей, творів, побратимів. Ось уривок із листа 

Стуса з СІЗО від 23 січня 1972 року: „Люди доб-
рі, дуже вже негаразд ви чините… Спам'ятайте-
ся, люди добрі. Після нас із Вами потопу не бу-
де, а „буде син, і буде мати, і будуть люди на 
землі”, і тоді Вашим дітям буде соромно за Вас. 
Твердо вірю, що через кілька років буде сором-
но і кожному з Вас за те, що ви чините не по 

правді”11.  
Таким чином, Ігор та Ірина Калинці, Василь 

Стус, Євген Сверстюк „поплатились” за гіперак-
тивну діяльність в національно-визвольній боро-
тьбі, активній пропаганді та солідному самвида-
вівському процесі, що вони організували. Це 
була щоденна копітка праця, що полягала в кон-

спірації та переховуванні. Серед звинувачень 
основними фігурували – „антирадянські” вірші, 
самвидав і участь у заснуванні першої правоза-
хисної групи в УРСР (з документів справи 
„Блок” з архіву СБУ). Мало того, арештовували 
не тільки дисидентів, а й їхні твори, праці, ре-
зультати діяльності. Читаємо із офіційного нака-
зу:  

„Таємно. 
Академія Наук Української Радянської Соціа-

лістичної Республіки. 
№117778 т від 27 липня 1973 р. 

Директорам установ і організацій АН УРСР 
Згідно з наказом Головного управління по 

охороні державних таємниць у пресі при Раді 

Міністрів УРСР №2-т від 29 травня 1973 року, 
просимо Вас дати вказівку підвідомчій бібліоте-
ці вилучити з загального користування всі твори 
таких авторів: 1)Багаутдінова Рема Махмудови-
ча, 2) Дзюби Івана Михайловича, 3) Захарченка 
Василя Івановича, 4) Калинця Ігоря Миронови-
ча, 5) Калинець-Стасів Ірини Онуфріївни, 6) Ко-

лесника Володимира Андрійовича, 7) Мороза 
Валентина Яковича, 8) Осадчого Михайла Гри-
горовича, 9) Сверстюка Євгена Олександровича, 
10) Світличного Івана Олексійовича, 11) Со-
кульського Івана Григоровича, 12) Стуса Василя 
Семеновича, 13) Чорновола В'ячеслава Макси-
мовича.  

Про закінчення цієї роботи повідомити голов-

не управління по охороні державних таємниць у  
пресі при Раді Міністрів УРСР.  

Віце-президент Академії Наук УРСР акаде-
мік І. К. БІЛОДІД12. 

Уже ex post Ірина Калинець пригадує останні 

події перед початком арештів, що в той чи ін-
ший спосіб „натякали” на майбутні процеси у 
Львові та Києві: У грудні 1971 р. до Львова при-
їхав В. Сту, що проходив тоді лікування у мор-
шинському санаторії. „Разом ходили колядува-
ти. Ми показували Василеві музеї, церкви, цвин-
тарі. Його мучив виразковий біль, аж до памо-
рок. А ввечері у нас вдома він надзвичайно арти-

стично читав свої поезії. Його голос лився, як 
музика. Це можна було порівняти із очищенням. 
Увечері 9 січня, на Стефанії, Василь повертався 
до Києва, ми зі Славком Чорноволом проводжа-
ли його в аеропорт. Їдемо повз будинок КГБ, а 
там всі вікна світиться, тоді й подумалося – вони 
щось готують”13.  

Потім усе змішалося, закрутилося у паперах 
слідчих справ. Одним, менш помітним і актив-
ним, вдалося уникнути арешту й вони залиши-
лись потайки робити справи своїх засуджених 
друзів, іншим вдалося втекти за кордон, де вони 
мали змогу активно писати про тогочасні гіперк-
риваві події в Україні. Одні пройшли смертні 

табори й, дякуючи Божому провидінню, вижили, 
а хтось, так, як Стус – помер мучеником (1985 
р.). Він зробив такий вибір, бо не терпів компро-
міси, засуджував їх і ставився з презирством до 
тих, хто, опустивши очі, мовчав, ковтав слова, 
знаючи правду. Потверджують це спогади 
Є. Сверстюка: „Василь завжди говорив з началь-
ством тоном переможця й прокурора на майбут-

ньому нюрнберзькому процесі”14. Ті фізичні 
страждання, які йому довелось пережити ще й із 
забороною писати й перекладати, просто немож-
ливо уявити, це щось поза межами розуміння. 
М. Жулинський пише: „Справді, доля Шевченка 
порівняно з долею Стуса, видається значно лег-
шою”15 Це свідчить про вже обґрунтовану нами 

думку – поведінкова модель авторитарного ра-
дянського режиму була значно жорстокішою й 
діяла у більших масштабах.  

Наприкінці 2014 року помер ще один політ-
в’язень, автор одного із найважливіших творів 
українського самвидаву „З приводу процесу над 
Погружальським” Євген Сверстюк. Пройшовши 

ув’язнення та заслання, він вижив та залишив 
після себе цілу низку надзвичайно важливих лі-
тературно-критичних нарисів, есе та спогадів 
про ті роки, про ув’язнення та заслання. Особли-
во це стосується спогадів про В. Стуса 
(„Базилеос”, „Поет про Поета”, „Василь Стус – 
летюча зірка української літератури”) та загаль-
ної „невольничої” атмосфери того часу, скон-

денсованих діахронічних історичних оглядів 
„поневолення” України, її люду, культури.  

Скрипник І. Двухсотлітній експрес... 
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Всепоглинаюча нищівна влада торкнулася 
усіх без винятку літературних, мистецьких, пра-
возахисних та наукових діячів. Інша справа, що 

когось вона вбивала фізично, а когось – мораль-
но, когось лише „лякала”, натякнувши про мож-
ливі перспективи. Люди жили й вірили у міфи 
системи, а потяг гнав на Колиму синів і дочок 
України, старий, розвалений „двохсотлітній” 
експрес вивозив з країни її „золоті запаси”.  

Здавалося би, після 1991 року було натиснуто 
„стоп-кран” й криваві часи для української еліти 

закінчилися. Проте наприкінці 2013 року вся 
країна спостерігала за жорстоким побиттям на 
харківському Майдані відомого письменника та 
перекладача – Сергія Жадана. Влада чітко знала, 
кого била, кого принижувала й заставила става-
ти на коліна привселюдно… Якщо спільними 
зусиллями не зупинити російської агресії, то 

описаний нами експрес відновить свій рух й 
кривава історія перейде на нову спіраль вбивств 
й геноциду.  

Ми намагались бути об’єктивними й оперува-
ти лише фактами й спогадами реальних осіб-
очевидців, але коли торкаєшся такої теми, то 
ловиш себе на думці, що навіть мови не може 

бути лише про об’єктивність, тому, якщо вник-
нути у всі згадані тут жахіття, якщо уявити собі 
змодельований нами „сибірський експрес”, то 
суб’єктивності не оминути. До того ж, риторика 
російської влади та пропаганди у наші дні заста-
вляє справді боятися повторення зазначених по-
дій. Адже вся Європа, весь світ чітко знає про 
„шизофренічну” й лицемірну брехню Росії щодо 

розгорнення силових дій на території неналеж-
ної держави Україна, але всі „розводять” патети-
ку і просто спостерігають, як робили це і в шіст-
десятих роках. Ленін, Сталін, Брежнєв, Путін – 
смисловий ряд класичної клінічно-політичної 
шизофренії, яку потрібно лікувати, а не потакати 
її безчинству.  

Але усіх пасажирів „двохсотлітнього експре-
су” переповнювала віра, що справедливість таки 
настане. Тому ми хочемо завершити словами із 
„арештованої” статті ще одного мученика-
засланця Валерія Марченка (журналіст, літера-
турознавець, перекладач, помер 1984 р.): 
„Відсутність елементарної законності, катуван-

ня, насильства, вбивства без суду і слідства, всі-
лякого ґатунку жорстокості, терор, геноцид – 
все це з арсеналу боротьби „братів”-росіян про-
ти народу України. Та хіба жахливі сибірські 
хурдиги можуть похитнути дух істинних рево-
люціонерів? Іван Дзюба, Іван Світличний, Євген 
Сверстюк та інші ув’язнені патріоти ніколи не 
служили хибній ідеї. Бо не може бути захист 

рідної мови, рідної землі явищем антигуманним, 
фашистським. Хижа і по-варварському дика, 

невтримна теорія поглинання однією нацією ін-
ших буде наштовхуватися на все- зростаючий 
опір українців, усіх народів неоімперій”16. 

Вічна пам`ять усім „пасажирам” 
„двохсотлітнього” експресу, що полягли за волю 
й незалежність нашої держави, заради збережен-
ня національного інтелектуального й мистецько-
го багатства.  
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Skrypnyk I. Bicentenary Express: Ukrainian lit-

erature and unalterability of behavioral model of the 
authorities. The great period in the history of Ukrainian 
literature and culture is analyzed in the article. During 

this period, first the imperial Tsarist authorities and later 

Soviet totalitarian regime condemned and killed Ukrain-

ian elite and conscious patriots of the nation. An image of 

a sort of a train goes through the entire research, which 

like the mythological Charon transports prisoners to the 

east of Russia, so-called death camps. The author shows 

the basic behavioral archetypes of the authorities that 

sought to destroy intellectual code of the Ukrainian na-

tion. All Ukrainian literature from the time of 

Shevchenko to this day diachronically is a "bloody" lit-

erature; it's a "bloody" cultural-historical process associ-

ated with the battling for Ukrainian independence with 

Russian imperial and later with totalitarian systems. Re-

futing phrase by Yuri Andrukhovych from the poem 

«The bad company» (collection "Songs for Mertvyi 

Piven", 2004), "Not enough suicides for a great litera-
ture", can form in a way an alternate answer, the artists 

simply do not survive to this point, they are murdered, 

destroyed at camps, tortured in the cellars of the NKVD, 

starved in the camps of the Gulag. Thousands of promi-

nent Ukrainians, cultural and academic leaders, educa-

tors, clergymen, patriots, that despite all were not afraid 

to tell the truth, write the truth, speak out loud or whis-

per, declare Ukrainian ideas with their actions, were 

taken by the "Siberian Express". The author tries to be 

objective and to operate only with facts and memories of 

real people-witnesses, but when dealing with such a 

topic, you catch yourself thinking that one can not but be 

subjective here, therefore, if we grasp all these horrors, if 

we imagine a simulated "Siberian express", we can not 

avoid subjectivity. Moreover, the Russian authorities 

rhetoric and propaganda of today terrify one of the possi-

bility of repetition of the events. For the entire Europe, 
and the whole world are aware of Russia's 

"schizophrenic" and hypocritical lies about deployment 

of military forces on the territory of independent Ukraine, 

but everyone "plays" pathetic and simply observes as 

they did in the sixties. 

Key words: Shevchenko phenomenon, executed ren-

aissance, "sixtiers", dissidents, genocide, terror, national 

liberation conflict.  
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Проза письменника з Буковини Василя Коже-
лянка – цікаве, неповторне й нове для українсь-
кої літератури явище. Творчий доробок його ві-

домий на українських та зарубіжних теренах, 
романи перекладені кількома іноземними мова-
ми. Перших три романи автора написані в жанрі 
альтернативної історії та складають окрему се-
рію, яку пізніше було названо "дефілядною”. В 
неї увійшли: "Дефіляда в Москві”, "Конотоп”, 
"Людинець пана Бога”. Саме перший роман 
ознаменував нішу письменника, розпочав його 

шлях до визнання. Однак саме найвідоміший 
роман В.Кожелянка на сьогодні найменш дослі-
джений в літературознавчому плані. Актуалізує 
цей роман також українська суспільно-
політична дійсність, яку з такою моторошною 
правдивістю спроектував В.Кожелянко. 

Окремою книгою роман з’явився у львівсько-

му видавництві "Кальварія” – після перемоги в 
літературному конкурсі журналу "Сучасність”, 
де був надрукований 1997 року й отримав пре-
мію в номінації "Сучасний роман”.  

Отже, з’явився роман "Дефіляда в Москві”, 
який у перевиданнях отримав назву "Дефіляда”. 
У резюме книги твір характеризують як наслідок 

інтелектуального пародіювання "усього назбира-
ного мотлоху” та "розкішну інтелектуальну за-
баву для тих, хто має почуття гумор. Очевидно, 

мають на увазі "мотлох державного апарату та 
національної ментальності”, а "рекламність” ви-
словлення прихована у відновлювальній дії 

"посміятися з себе самого”. Проте не все так од-
нозначно. Справжній історичний шлях роману 
полягає в тому, що спершу він був представле-
ний як антиколоніальна пронаціоналістична ан-
тиросійська скептична проза. Російське видавни-
цтво з відцентровою політичною орієнтацією 
купило у "Кальварії” право на переклад російсь-
кою, сподіваючись, що це чергова перекручена 

"Московіада” Ю.Андруховича чи щось на зразок 
"привиду шістдесятництва”. Подивований пись-
менник отримав гонорар, а через деякий час – 
навіть фото майбутньої палітурки книги елект-
ронною поштою. Проте з деяких причин перек-
лад до друку не допустили. 

"Деякі причини” – це насамперед непідготов-

леність російського суспільства до адекватного 
сприймання антиколоніальної літератури, зокре-
ма іронічного фантазування на теми близької 
нам у часові історії. "Авторові "Дефіляди” вда-
лося зібрати докупи чимало різних стереотипів, 
причому не тільки минулих епох. А висміюван-
ня ще живих стереотипів викликає справжню 

лють у тих, хто хворіє на такі комплекси”. 
І.Буркут справедливо передбачав агресивну реа-
кцію з боку "самозакоханих людців” та 
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"політиканів”. Таку ж думку підтримує й 
К.Родик: "...одне з видавництв твердо вирішило 
зробити "Дефіляду” тиражною книжкою. Отоді 

почнеться. Либонь дійде чи не до суду... А що то 
буде, коли раптом перекласти цей роман візь-
меться московський журнал...”. 

Як відомо, наступні події не були очікувано 
вражаючими. Книгу не переклали ні російською, 
ні іншими мовами міжнаціонального спілкуван-
ня. В Україні, окрім премії, книжкову новинку 
"помітили” у пресі, здебільшого галицькій та 

буковинській. Більш серйозні рецензії з’явля-
лись в поодиноких виданнях у зв’язку з наступ-
ними романами: "Срібний павук”, "Третє поле”. 
Знову роман зринув у інформаційному просторі, 
коли була видана ювілейна "біла” книга 
"Дефіляда” у 2007 році.  

Роман альтернативної історії України 

"Дефіляда в Москві” випередив на кілька років 
свій час. Справжній фурор (наскільки він у на-
шому суспільстві взагалі може відбутися, якщо 
йдеться про книжкову продукцію) твір спричи-
нив у перевиданнях 2000, 2001, 2007 років. Дій-
шло навіть до створення (посмертно, 2012 року) 
клубу шанувальників В.Кожелянка на Полтав-

щині (с. Решетилівка). "Засновником та ініціато-
ром створення об’єднання став Володимир Ку-
лик [...] Метою діяльності клубу є популяризація 
творчості Василя Кожелянка та можливість 
ознайомлення з нею всіх охочих [...]”.  

Безумовно, прославила В.Кожелянка як про-
заїка "Дефіляда” і водночас реалізувала (нехай і 
в альтернативній історії) українську надію на 

політичний реванш, про що інтуїтивно здогадав-
ся ще 2002 р. Олег Сидор-Гибелинда: 
"Українську надію” Кожелянко вповні реалізу-
вав у "Дефіляді” [...] Оголосити її блюзнірською 
– якою вона, власне, є – мені не дозволяє тільки 
розуміння індивідуально-художньої переконли-
вості твору [...]”. 

Як не дивно, ні форма, ні зміст, ні основна 
ідея В.Кожелянка, не були так полемічно сприй-
няті читацькою громадськістю. Тут арсенал вра-
жень має широкий діапазон – від захопленого 
схвалення до агресивного заперечення, пророко-
ваного політологом І. Буркутом. Проте стилісти-
ка, стиль, мова твору, жанрова незвичність, на 

яку ми вже вказували в попередньому підрозді-
лі, викликали полеміку в інтелектуальних колах 
і в спільнотах часописів. "Кожелянко залишаєть-
ся невиправним патріотом, що досить впевнено 
маскується під постмодерніста” – констатує О. 
Сидор-Гибелинда. В такому ж ключі висловлю-
вались і К.Родик, і В.Іванишин. Н.Сняданко, фа-
ктично, закидала Кожелянкові дисонанс змісто-

во-формального та його тематично-ідейного 
планів роману. На її думку, "невідповідність” і 

творить анекдотичність "Дефіляди...”. Як ми 
вважаємо, іронія виявляється на всіх чотирьох 
рівнях твору і стає жанротворчим компонентом і 

органічною характеристикою Кожелянкового 
стилю. 

В. Кожелянко про власний стиль письма та 
жанр альтернативної історії говорив так: "Коли я 
почав писати альтернативні історії, я свідомо не 
хотів бути дуже серйозним, тому що писати аль-
тернативну історію, антиутопію, і писати дуже 
серйозно, то це мало би виходити нудно [...] як-

що людина не має самоіронії, а тоді іронії [...] 
щодо людства, тоді вона мені просто нецікава”.  

Проте думки автора ніхто не питав. Доля ро-
ману здивувала Кожелянка й розбурхала заснулу 
громадськість: "Роман-анекдот №1, тобто 
"Дефіляда”, довів, що майбутнє – це добре сплу-
тане з неочікуваним фіналом минуле. Тим біль-

ше, коли йдеться про літературний твір. Багать-
ма літературознавцями й звичайними читачами 
"Дефіляда” сприймається, як анекдотичний про-
дукт, створений за допомогою зміщення часових 
площин та історичних фактів. Насправді ж автор 
змінює точку зору на події, їх причини та нас-
лідки, причому, – у прямому значенні. А це, як 

не дивно, викликає сміх. Спочатку сміємося від 
несподіванки, потім – від розгубленості, а відтак 
– над собою”. Деякі висловлення у романі мо-
жуть стати афоризмами, однак ними також легко 
шокувати читачів без почуття гумору: "В Європі 
все було гаразд... Гітлер без особливих зусиль в 
жовтні взяв Москву... Звичайно, допомогли сою-
знички, передусім українці, але скільки клопотів 

із тамтими союзниками. Найбільше докучала 
Румунія. Вони теж планували творити свою ім-
перію від Дунаю до Дніпра, і треба було багато 
арґументів вживати, аби переконати румунів, що 
імперії не буде...”. Політкоректність не нале-
жить до особливостей стилю В.Кожелянка. У 
"Дефіляді” архетипну роль "дурня” відіграє Ру-

мунія, румунські військові, чиновники, тощо. 
Таких персонажів зустрічаємо, скажімо, у 
"Срібному павуці”. Як і австрійці, італійці, Ко-
желянкові румуни наділені безмежним ґонором 
та обмеженим кругозором, тому й потерпають 
від українців, які є"універсальними” вояками, 
навченими за століття визвольної боротьби гну-

чкості, кмітливості й витривалості.  
Найвиразнішим у романі є образ росіянина, 

Москви, як поняття. Москва у тексті є одночас-
но персонажем, простором, онімом та об’єктом 
бажання (Гітлер з союзними військами планує 
провести там військовий парад на честь перемо-
ги "Третього райху”), а отже – каталізатором 
подій. В активних діях роману вона посідає про-

міжне місце, як і самі росіяни. Хоча це можна 
оцінити як прийом, до якого вдається автор, щоб 
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применшити роль Росії у світовій історії: 
"Російська держава гарно виглядатиме у кордо-
нах Московського князівства XIV століття. Що-

правда, президент тимчасового російського уря-
ду генерал Андрій Власов просить ще й Сибір, 
але я сказав йому, пригадує Адольф Великий, 
хай спершу ваша РОА звільнить Сибір від боль-
шевицьких банд, які ще ходять під червоними 
прапорами, тоді й поговоримо”.  

Карта Європи наново перекроюється, але 
спроби Москви втрутитись ніхто не помічає, 

проте це не означає, що її лишать у спокої. Анд-
руховичеве "Спи спокійно, місто кольору крові” 
реалізується лише частково: у пасивності пере-
моженого перед переможцем, коли поразка оче-
видна. Так, ми протягом тексту все більше схо-
димось на думці, що такий процес може бути, 
він закономірний. Уся увага реципієнта й сюже-

тна напруга зосереджені на підготовці майбут-
ньої дефіляди. Ця майже фетиш-прив’язаність 
до події гальмує втілення планів "союзних 
військ”.  

Отже, Москва з усіма її проблемами позбав-
лена інтересу читача через власну нікчемність: 
"Двері купе рвучко відчинились, увірвались троє 

осіб невизначеного віку, одягнуті в якесь міліта-
рне лахміття – рештки німецького, совєтського 
та українського обмундирування. Зброя, проте, у 
них була справна - один "шмайсер” і два совєт-
ські ППШ”. Автор відверто й у бурлескному то-
ні іронізує з дикунського захоплення російських 
вояків спиртними напоями, завдяки якій україн-
ські, італійські, мадярські офіцери на чолі з хо-

рунжим Д. Левицьким зупинили операцію мос-
ковських бандитів, звільнивши поїзд від напад-
ників за допомогою пляшки коньяку. 

Адольф Алоїзович, з його синім та червоним 
олівцями, якими він розмальовує карту Європи, 
наче дитячу розмальовку, та задумом пишної 
процесії у Москві викликає в читача почуття у 

спектрі від співчутливого сміху до сарказму. 
Тому й ним надмірно цікавитись реципієнт не 
буде. Залишається великий простір для демон-
страції усього українського. Великий керівник 
райху найбільше у світі боїться України, яка 
весь час зростає територіально й міцніє автори-
тетом і світовим економічним становищем. 

Україна ж займається лише внутрішніми держа-
вними проблемами і нагородами. 

У такій експозиції відбуваються колізії рома-
ну. Текст поділений автором на розділи, які в 
романі розташовані у шаховому порядку, відпо-
відно до переплетення сюжетних ліній. Такий 
спосіб подання фабули дозволяє створити пано-
рамний ефект. Читач у перших десяти розділах 

дізнається, в режимі репортажу, про основних 
героїв та події у їх контекстах. Далі розгортання 

сюжету поступово пов’язує всі факти. Особлива 
видовищність, а відтак – кінематографічність, 
характерні для Кожелянкових прозових творів. 

Тому й з’являються прагнення такі, як у 
Р.Чайки: "Може, колись хтось зніме фільм по 
його роману "Конотоп”, а ще краще – "Дефіляда 
в Москві”. Однозначні українські блокбастери”. 

Треба зауважити, що Кожелянко в жодному 
разі не ідеалізує постать А.Гітлера в романі. Те, 
що німецький диктатор не планував створювати 
незалежної України, зрозуміло всім, навіть Дми-

тру Левицькому, який певний час таки перебу-
вав під магнетичним впливом "великого фюре-
ра”. Альтернативність історії ведеться від точки 
дивергенції, яка припадає на початок дії сюжету. 
Інверсійні частини фабули, введені автором, 
слугують (окрім засобу створення гостросюжет-
ності) ще й поверненням до передісторії альтер-

нативи, яка необхідна для створення роману в 
жанрі альтернативної історії. Окремі частини 
цієї історії: персонажі (Гітлер, Сталін), образи 
(кавказькі народи, Індія, російські республіки, 
більшовицькі банди) перебувають у звичних ка-
тегоріях та мають відомі й органічні історичні 
ролі, проте за змінених умов Великоукраїни ста-

ють важелями на шальках нової історії. 
Наприклад, в той час, як тов. Сталін відправ-

ляє "за леваду” своїх зрадливих чиновників, а 
спілка магатм-боротьбистів відслідковує баталії 
в астралі, на теренах України з’являється ще од-
на сила, яка позиціонує себе як противників і 
Й.Сталіна, і А.Гітлера. Це "Онуки Святослава” – 
терористична організація борців за вільну Украї-

ну, яка іде своїм шляхом. Пан Дмитро Левиць-
кий – наш головний герой – у службових спра-
вах відісланий на Далекий Схід. 

Реальна історія появи "Онуків Святослава” не 
менш фантастична за ірреальну. Колись цю ефе-
мерну політичну організацію вигадав 
В.Кожелянко для публікації в газеті "Час” і після 

опублікування "розмови” з учасником організа-
ції потрапив, разом з колегою, на розмову до 
КҐБ. Залучення "альтернативних історій” у дійс-
ний плин подій тоді закінчилось безкровно – 
штрафом у сімнадцять карбованців. Зате сама 
вигадана історія одержала нове життя у романі 
"Дефіляда в Москві” та в деяких оповіданнях. 

Оригінальний з композиційного погляду три-
надцятий розділ роману, зроблений у вигляді 
твору учня сьомого класу на тему: "Патос украї-
нського патріотизму в романі Василя Кожелянка 
"Дефіляда в Москві”. "В історичному романі 
"Дефіляда в Москві”, – пише автор, – письмен-
ник зображує події Другої світової війни, а саме: 
перший етап, коли звитяжне Українське військо 

вступило в епохальну битву, рівну за масштаба-
ми Галактичній Апокаліпсисі чи Армагеддону 
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Наших Днів, зі сатанинською Імперією зла, вті-
ленням Царства Антихриста на землі під абреві-
атурою "СССР” […] У романі пана Кожелянка 

зображено українських воїнів, які, не шкодуючи 
свого життя, змагаються з російським комуніз-
мом, що поклав собі за мету обернути у своє 
рабство всенький світ і всі народи […] Дмитро 
Левицький в хутряних чоботах та шапці з соба-
чої шкіри вправно пересувається на лижвах мо-
розяними лісами Суомі й зі своєю нерозлучною 
гвинтівкою Мосюка – гордістю українських 

зброярів з Луганська – стає справжньою Божою 
карою для російсько-комуністичних загарбни-
ків”. Ніхто не забутий письменником з майбут-
ньої читацької аудиторії. Іронічні вітання крити-
кам і журналістам легко й філігранно введено в 
текст роману. 

Декілька абсолютно різних підходів до тво-

рення пародійного тексту дають поживу для уя-
ви підготовлених читачів. Щось схоже до Іздри-
кового "Якщо надумаєш думати – подумай про 
таке…”. Власне, крім карколомного сюжету має-
мо підсвідомо саркастичний стиль письменника, 
форму викладу (газетні вирізки, учнівський твір, 
оголошення, діалоги, тощо). Такі архітектонічні 

вкраплення та багатокомпонентність роману 
дають підстави говорити про розвиток техніки 
жанру. Зичайно, саме нанизування стильових 
форм та суміщення мовних стилів додає романо-
ві "Дефіляда в Москві” рис постмодернізму. 

Василь Кожелянко вносить нове слово не ли-
ше у сучасну українську прозу, хоч і в зарубіж-
ній прозі їх також не багато. Р.Нич у монографії 

"Світ тексту: Постструктуралізм і літературоз-
навство” пише: "Історію пародії у Польщі напи-
сати було б неважко. Наша література убога на 
твори такого типу. Вони вимагають витонченої 
думки і тонкого відчуття формальної сторони 
справи”. Історія української літератури також не 
може представити світові розмаїття гумористич-

них жанрів, якщо йдеться про прозовий вид, тим 
більше – роман.  

У В.Кожелянка їх аж сім: "Дефіляда в Моск-
ві”, "Конотоп”, "Людинець пана Бога”, 
"ЛжеNostradamus”, "Котигорошко” та 
"Ефіопська Січ”. Особливо перший роман апе-
лює до традиції модерних антиутопій Д.Оруела, 

О.Хакслі, Н.Замятина. Так, говорячи про 
"Конотоп” та "Людинець пана Бога”, відносимо 
їх до "дефілядних”, а отже, – написаних у тій же 
манері, стильовому й художньому оформленні, 
тільки з новим сюжетом, іншими історичними 
віхами.  

Стильові маркери роману "Дефіляда в Моск-
ві”, якщо й не закріпилися в новий окремий 

стиль новітнього роману, то виробили стійкий 

набір формальних рис Кожелянкового ідіос-

тилю: особлива мова творів, що містить західно-
український та діаспорний діалект на лексично-
му й граматичому рівнях, велика кількість оказі-

оналізмів, екзотизмів, яскравий ономастикон, 
що має широкий спектр впливу на різних рівнях 
твору – від власне номінативної, оцінної функ-
цій до жанроутворюючого складника та стильо-
вого маркера; публіцистичність викладу матері-
алу, що включає деталізацію фактичних чинни-
ків оповіді, матеріальних подробиць (розлогі, аж 
до бароковості письма, описи наїдків, застіль, 

інтер’єрів, одягу персонажів, посуду, парфумів) 
і зменшення обсягу художніх описів (вони здійс-
нюються письменником переважно через дію та 
ономастичні одиниці); емоційно забарвлені, час-
то рольові діалоги між персонажами є чи не 
єдиними накладеними на сюжет елементами; 
вплетення в художній стиль інших мовних сти-

лів: публіцистичних виступів (газетних статей, 
щоденникових записів), епістолярних частин 
(листи, записки), ділових документів 
(оголошення, повідомлення тощо), суміщення 
жанрових видів, типів, різновидів. 
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Anistratenko A. Literary alternative of political 

ravenge of Ukraine.  This article deals with the genre 

and stylistic features of the novel "Parade in Moscow" by 

V. Kozhelyanko. Genre features of the novel, as we see 

in study, appears same as the national mental peculiari-

ties of historical development and the laws of motion and 

changes in historical events. There are such genre fea-

tures here: hermeneutic communication of the alternative 

history; immersion in mythology and esoteric knowl-

edge; criticism of the theory of linear time-space in a 

general sense; attract mimetic methods of other arts, sci-

ence, and a wide range of formal and specific formations. 

A novel stylistic markers "Parade in Moscow" includes 

such elements as special language which contains the 

diaspora dialects and westukrainian one, a large number 

occasionalisms, bright onomasticon; publicistic presenta-

tion, emotive dialogues between the characters; inter-
weaving artistic style in other language styles, nonfiction 

inclusions, epistolary elements in plot, business docu-

ments, combination of genre types. 

Journalistic achievements of the writer remains on the 

margins of his literary fame but we cannot avoid the im-

pact of journalism aspect on V. Kozhelyanko’s artistic 

creativity. For example, in the articles "These different 

the same Russians" and "Red humor in blue and yellow 

universities" in reporting format we can see ideological 

basis for the novel "Parade in Moscow". It grows in 

small prose of V. Kozhelyanko from creative method to a 

specific style which are subjected composition and some-

times the plot. The ideological and thematic plan and 

symbolic and archetypal layers of the reception of the 

text go out in the story to an active level that is the influ-

ence to the emotions of the these reader is created by 

levels because novelistic scheme extremely brief and 

formally conservative and does not allow the writer to 

play with the language styles and plot superstructures 

(descriptions, author jokes, remarks, complex stylistic 
neoplasms, eclectic casts, etc.). The plot as an important 

component of every prose is under considerable pressure 

of formal characteristics novel as a genre. So, the whole 

body of the novel text is a reflection of character struc-

tures and thematic components. Thanks to this mimetic 

attraction the story gets to a new syncretism level "text-

idea". 
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The authors of XX and the beginning of XXI 

revive an interest in the character of Judas the trai-
tor. Looking at him from a new perspective, they 
secularise the theme of the character. Lacking the 
moral input, new texts will be showing Judas as an 
integral element of the world in agony. Such futuris-
tic vision will be adopted also by Mirosław P. 
Jabłoński, which does not completely reveal who 
Judas is. The existence of such character will be a 

subject of doubt and the character will be compared 
to another puppet of the Creator.  

Although remaining known only to few, Miro-
sław P. Jabłoński1 is an author of many pieces of 
science fiction genre. The world created in his sto-
ries presents reality as its' own anti-utopia. Such 
seemingly popular subject often disqualified the 

author, resulting in many years passed before the 
actual publication of his pieces.  

The novel ’Electric bananas, the last contact of 
Judas’, which fragment found a place in antology of 
Polish science fiction 'Alternative vision 2', had met 
with similar destiny. Still, in the same year the 
whole piece has been published by Wydawnictwo 

SR, to be renewed in 2013 by Solaris.  
The story preserves Jabłoński's loyalty to science 

fiction. Screened under a mask of sarcastic humour, 
there is an apocalyptic vision of reality, predicting 
an upcoming fall of the world. The prophetic vision 
on one side became largely acclaimed by critics, 
however on the other it was dubbed not very origi-
nal, so also predictable and sometimes even banal.  

Romuald Pawlak described the piece as: 'a satyr  
of reality and the countless absurds it encounters'”2. 

Jacek Sobota stands his ground presenting the piece 

as postmodern vision shown in full grotesque. He 
points at a largely present irony, which only high-
lights the nonsense of given reality. He outlines 
that: "Electric bananas" is an epic novel - Jabłoński 
presents incredible prozaic abilities. However, au-
thor's black humour should not hinder his sad con-
clusions. The abundance of nonsense seems oddly 
familiar to us. Whether we walk on the street or 

look at the condition of mass media and everything 
falls into place:  the world has gone mad and it is 
falling in front of our very eyes. Reality chases 
Jabłoński's vision in a blink. There is no visible fac-
tors which could possibly contribute to any im-
prove3. 

In such drastic vision everything seems terrify-

ing, with an apparent devaluation of authorities.  
There is nothing certain in this world anymore, 

people doubt not only the existence of gods but also 
their own humanity, confronting 'existence' with 
'presence'. Nevertheless, they decide to keep playing 
their parts,surrendering to the script without convic-
tion. In the countries created by them, according to 

Wojtek Sedeńsko, there is a room for: ‘completely 
new traditions, new laws acclaiming even the most 
immoral ideas, the lack of ethical authorities. The 
novel stretches exactly this: a total devaluation of 
culture and sacrum. We shall not be misled by the 
lightness of Jabłoński's story, either his humouristic 
narration: the novel treats about things which are 

not only important, but also disturbingly sad.’.The 

existencional tragism touches everyone in the story, 
from scriptwright to the pope. The eschatological 
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character of the novel is being stressed by the title 
itself. And indeed it was the title which encountered 
the largest wave of critique. The main argument 

critising the author were the references to New Tes-
tament, not as a sign of interest in biblical theme, 
but rather to place his novel among commercial 
apocryphical pieces. The creation of the novel itself 
was supposed to confirm the storyline's conclusion: 
devaluation of culture4.  

The negativity of such conclusion simply por-
traits catastrophism of our destiny, which deter-

mines even the actions of the author himself. By 
interrupting the storyline with advertisements, he 
outlines the commercialization of literature, not able 
to attract readers simply by itself anymore. Follow-
ing the science fiction convention, any boundary of 
direct confrontation between a real world and a fu-
turistic world is getting erased. Everything which is 

presented as a part of action, happens here and now. 
Author opens in front of the reader the door to 
Autonomous Kingdom of Hollywood, remaining in 
apathy for years. The land's inhabitants had stopped 
on a certain level of civilisation, alongside stopping 
development of culture and education. Theatres are 
being visited only by 'deviants- all of the sensitive 

misfits, melancholics, onanistas, intellectualists and 
lazy ones'5. Literature responds the readers' needs 
by resting on foundaments of pornography, creating 
a specific mixture for 'mass readers'. Also, the new 
literary kinds have been created, such as 'literary 
barre walking', limiting the role of the reader to an-
swering the questions in the text, making them the 
creators of the story. Moreover, the amendments 

within well known literary pieces were more than 
acceptable, if that mattered to fit them into the con-
temporary reader's needs. The society was also not 
able to understand complicated films, which re-
duced the script's subject to erotic instincts6. The 
world has become ruled by countless deviations of 
individual, while the power laid the only authority 

was capitalism itself. The society has been divided, 
and the only differentiating factor was money. All 
of the ancient values has lost its' meaning. Also reli-
gious symbols have undergone a necessary change, 
conforming to the requirements of the new times. 
The church has been secularised, keeping the power 
only on the surface, without the actual faith in God. 

The pope, highest authority of New Vatican, instead 
of looking after worshipers, dedicates himself to 
amelioration of theory of Holy Bible's economical 
exegesis. He doubts the existence of God, only 
playing his part in public space. The Kingdom, 
however separated from Hollywood by marble an-
gels, does not provide shelter for lost souls any-
more. The world is simply full of heretical sects, 

amongst them: abelots, adamits, adventists, ebionits, 
fosarians, ofits. Their enormous influence to the 

countries' economy makes society wanting a sym-
bolical sacrifice, when such death would supposely 
end their inner conflicts. In the world with no alive 

Saviour, people start thinking about murdering the 
pope, who would then become just another, de-
manded by the crowd victim. In that way Jabłoński 
smuggles into the storyline metaphysical themes, 
searching for the basis of religious dogmats.  

Judas created The principal character of the 
novel is Gaspar Romeo Homer, who'se real name is 
Daniel C. Shapiro. He had decided to change his 

name for several reasons. The first one was the try 
to hide his Jewish roots. As he states, belonging to 
Jewish community disqualifies him, strengthening 
his feeling of unworthiness. That is why Gas de-
cides to conceal his real origin, not mentioning to 
anybody his relationship with Brooklyn Jewish Im-
port-Export Company. Another factor contributing 

to the name change became also advice he received 
from his family, the Rosenbladts, who had been tak-
ing care of the boy's education by sending him to 
school of 'pleasant stories writing'7 In the novel he 
is presented as an unfulfilled artist, scriptwright 
sticking to movies class B and C, not able to find 
his place in the immoral world of devaluation.  

Following his feeling of being different, he starts 
losing faith in any sort of professional success and 
accepts his position of 'quasi-artist'. He is not both-
ered by fact, that his works keep falling down the 
ranks, as he is unable to fit into standards and avoid 
intelligent conclusions in his work.  

He often takes on metaphysical subjects, as since 
he was twelve he has been searching proves con-

firming the theory of Non-existent God. reaching 
slowly his disbelief, he subjects himself to influence 
of atheist god, proclaiming the power of reasoning 
his only source of faith. Despite his talent he needs 
to keep compromising. Such cenzorship suppresses 
his ambition, which is however supposed to rise 
again and in the deciding moment drive him into 

action. Until it happens, he decides to keep a low 
profile, which is being distracted by unfulfilled 
dreams of his lover. Being aware of the power of 
money, from time to time he creates erotic passages 
or random advertisements, such as new foot salve 
campaign. All that only to be able to survive. How-
ever the turning point approaches him faster than he 

had expected. While attending reception at oscar 
Akido Yazumi, who holds the power in Autonomi-
cal Kingdom of Hollywood, he is being given an 
offer to write a script for a new production of the 
most acclaimed director, Morales. The plot would 
be constructed around an attempt of murder of the 
current pope, Bartolomeus. Completing the work 
would require from Gas a lot of preparation, such as 

getting close to the cardinal in order to acquire nec-
essary information to make the story looking real. 

Bączyk  K. (Non)existence of Judas... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1 (9)                                                105 

After receiving the offer Homer has started to be-
lieve in his own abilities. His confidence and self-
belief has reached the level of putting himself on 

pedestal, while looking at the others with contempt 
and often not even trying to hide this attitude. The 
switch in his character has been triggered by discov-
ery, that it is indeed possible to create something 
ambitious, which at the same time can sell well and 
result in guaranteeing him a certain position. He felt 
happy as he: 'believed that, the world of his sur-
roundings- with it's culture, economy, religions, 

problems and multiple kinds of science and art- is 
only a subject to cinema. Not the other way round'8. 
Acquiring the power over words, Gas felt like he 
also held the power over the world. The process of 
creation consumed him so much, that he lost contact 
with the outside world, not being able to see the 
difference between reality and fiction anymore.  At 

some point he even believed, that he himself is a 
real creator, influencing destinies of the people 
around. Being some sort of a prophet, predicting the 
redemption of the world, he decided to prepare him-
self as well as fellow folks to this incredible mo-
ment.  

The murderer was supposed to be a man alias 

Judas, and his every step was about to be the next 
level of the search attempted by Gas. Alongside 
with unveiling another sercets of the pope as well as 
the kingdom of Vatican, Homer was supposed to 
gain sufficient amount of information to drive his 
fictional characters. He did not notice, when he 
started being identified with a described character. 
While being a guest of the nuncio, for the first time 

was called a Judas9, at the same time being dubbed 
a traitor. Martin Hernades-Ochoya accused him a 
real attempt of murder the pope as well as hypocrisy 
of his motives, as Gas appeared to him as a non-
believer. The scriptwright tried to justify his actions 
at the beginning, explaining, that everything he cre-
ates is just a performance. Although, not having any 

strong evidence supporting him, he restrained from 
defending his convictions and engaged in a discus-
sion about  atheism. That conversation was his first 
attempt of clearing, understanding the power of 
one's faith. He admitted, that he is unable to trust 
any god, as there is no evidence confirming the ex-
istence of such being. Gospel according to Gaspar 

was supposed to become an alternative for a human 
lost in the world of capitalism, giving answers to the 
pain of an alienated individual, no able to fit into 
given reality. Somehow, he wanted to become a 
guide for the lost ones, including Gas himself. 
Adapting a cardinal's identity, he became entangled 
in the conflict between Hollywood and Vatican. In 
the end, remaining a threat to each of the sides, he 

tried to use various masks to gain as much informa-
tion as possible, and at the same time, save his life. 

What Gas was not afraid of was living in hipocrysy. 
Because of that he found out, that Gambino, he boss 
of the mafia, had planned to kill him and therefore 

Gas was not safe anywhere anymore. Despite of the 
increasing danger, he decided to remain faithful to 
his idea of creation a masterpiece. For him every-
thing had it's specific meaning: the outside scenery, 
the fellow passengers as well as the description of 
the carriage. A cinematographic masterpiece- not 
only according to him afterall!-  was being created 
once it got mixed with reality preserving the right 

proportions. The recipe was phenomenally simple, 
the issue however was, that no one really knew the 
right proportions. It seems like Gas was not able to 
find them himself.  Soon he started getting lost in 
the world he once created. Gaspar, even hidden be-
hind a false identity, truly searched for a truth about 
himself. Surrounded by the world of absurds, he 

started doubting his own attitude, and that is why 
his journey to Vatican has come for him so helpful, 
as well as conversation with the pope. Manipulated 
by the nuncio, he starts a philosophical discussion 
with Bartolomeus, only to realize afterall that doubt 
is a common thing and he should not feel anything 
worse because of that. It turns that even the head of 

church had lost his faith long ago, while setting the 
world with a programme directed by God. In such 
reality people are puppets, forced to beg their Crea-
tor to show them even a shadow of care, not to get 
bored with them. Such philosophy has caused a 
storm in the thoughts of Gas. Once again he felt his 
lack of significance, and the lack of knowledge 
about existence started feeling overwhelming. Fi-

nally he started doubting his own existence and for 
the first time since a very long time he felt his need 
for Toni, to prove to himself her authenticity. 
Homer creates a script, which is far from his pri-
mary vision. Enriched by his new knowledge, he 
assumes the non-existence of people. Following 
that, created by him Judas rejects the offer of mur-

der, as the potential victim, pope Bartolomeus, does 
not exist. And us, however, either10. 

The completed script will bring him fame, and 
prizes will become evidence of his talent. The pope 
will continue cursing Hollywood, the old conflicts 
will remain alive, but Gas will not be playing any 
part in it anymore. The association of him with Ju-

das will dosappear as soon as it first occurred, and 
he will be cleared of all accusations. The people 
will, on and on and again, start searching for heroes 
to calm their disbelieves. The show will have to go 
on, even if filled with fictional characters in an un-
real world… 

Instead of Saviour. The pope Bartolomeus was 

the one ruling the Kingdom of New Vatican. The 
church he led was far away from perfection. Just 
like in the other countries, the main driving factor 
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was money. To meet the needs of contemporary 
market, the kingdom has become a commercial 
place, gaining sources from a corporate body called 

'God's Angel', among the others. 
 The pope, fascinated by the sins of mortals, kept 

watching their very steps only to condemn them 
later in public. Bartolomeus was a pope predicted 
by prophets. Dark skinned, muscular man had been 
once a monk at Red Dragon Mission. There he de-
veloped his love for sport, especially eastern martial 
arts. His choice for a pope, after atomic attack, did 

not surprise anybody. Bartolomeus seemed to be the 
perfect person to take over such function: he was 
sincere, courageous and not vulnerable to compro-
mise. With a true interest he analyzed the influence 
of God to the society, trying to find the destiny of 
each individual. Comparing himself to others, he 
perceived himself as chosen and, however deprived 

of ability to dream, giften with sensitivity which 
enabled him to notice the unreal in the surrounding 
world. In relation to his special role, he was openly 
criticising every attempts of those identifying them-
selves as new impersonifications of Old Testament's 
characters. In his views God was a creator of Pro-
garmme, who: pressed the button titled 'Power' and 

turned the Blue Computer on'11.  
In such views people either do not exist or they 

are just meaningless streams of bits. Not aware of 
their non-existence, they pray with devotion asking 
their Creator not to get bored with them. They be-
come a part of a big show, where everyone has 
some certain role. Their meaninglessness does not 
allow them to see the bigger picture and notice, that 

they are indeed only puppets, dependent on the 
creator of Programme. At the same time the pope 
does not insist that his vision is the only possible 
and true. He is fully aware of his vulnerability to be 
mistaken. He leads the kingdom, but for him it is 
only the role he received in the show of the world. 
He is dedicated to this work, while realizing that he 

does not really exist and every sream of such exis-
tence is only a projection of imagination. He accepts 
the part he plays, as he remains only one of the ele-
ments in the programme, which has been created by 
the Creator himself. After talking to the potential 
murderer, he reaches conclusion, that he is indeed 
save and a symbolical sacrifice is not going to hap-

pen. People, however they need Saviour, still reject 
false prophets. According to Bartolomeus the ac-
tions of Gas from the very beginning are not set on 
finding a new Jesus, but to unveil a new traitor, a 
contemporary Judas. As it turned, he was an author 
of the whole conflict, the murderer of mafioso, 
whose actions were driven only by egoistic motives. 
His agenda, alike in the Bible, brought death of two 

people: his victim, and himself. Not being able to 
face his own defeat, oscar Akido Yazumi commits a 

suicide with his own knife, not waiting for a re-
demption. The suicide ends the tragic life of an un-
happy man, who's greed almost brought a destroy to 

the whole civilisation. 
Judas and futurology. In his novel Jabłoński 

touches a very important problem: continous search 
of a traitor. The need of unveiling someone who 
could play the part of contemporary Judas is being 
strong enough to survive generations. The fall of 
civilisation seems to only outline people's need to 
find a responsible, to hold a public lynch. When 

authorities are gone and morals vanish, and Jesus 
appears to be only a literary creation, people decide 
to destroy the pope. However, such move is only 
one of the many levels of conflict between Autono-
mous Kingdom of Hollywood and the New Vatican. 
The characters, staying out of awareness of that, 
place themselves in the centre of this fight, becom-

ing puppets not only manipulated by the person of 
power, but also, as it is supposed to reveal, God 
himself.  

Following the path towards making their dreams 
come true, they have to face the obstacles of destiny 
and their own non-existence. Realizing how shallow 
is their existence is the issue of only those, who are 

strong enough to see the meaning of life. The ma-
jority of the society will continue to ignore the con-
fusion of their convictions, chasing only constantly 
appearing innovations. Struck by technology, they 
do not notice, that the world they live in drives them 
towards destruction, and they are the reason for that. 
Jabłoński, through the form of science fiction, 
which has it's roots in literature of adventure, cre-

ates a piece, in which a non-believer Gas is looking 
for his place in the world of idiots powered by de-
sire of easy gain and fast sex. As one of the few in-
telligent individuals, he is unable to accept the fact, 
that his life is going to be just vegetation. After en-
countering the theory of non-existence, he agrees to 
the further being, understanding, that his attempts 

are unworthy and senseless, as in the end he is only 
one of many elements and his ambition does not 
have any purpose. Jabłoński appeals to the fear of 
existence of contemporary people, writing a novel 
with a terrifying conclusion, and presents the end of 
culture as the beginning of the end of the world. It 
seems that 'Electric bananas' as nothing but such a 

warning, against human restlessness, worship of 
technology and turning from not only gods, but also 
from humanity. In the world, where one forgets 
about their brothers, everyone becomes another per-
sonification of Judas, as Jesus remains silently for-
gotten... 
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Клаудія Бончик. (Не)буття Іуди в романі 

«Електричні банани» Мирослава П. Яблонського. 
Автори XX - початку XXI ст. відродили інтерес до 

героя-зрадника Іуди. Дивлячись на нього з нової точ-

ки зору, вони секуляризували тему персонажа. Не 

збагачуючи морального значення образу, нові тексти 
будуть показувати Іуду як невід'ємний елемент світу 

в агонії. Таке футуристичне бачення було прийняте 

також Мирославом П. Яблонським, який не повною 

мірою виявив, ким постає Іуда. Існування такого ге-

роя стає предметом сумнівів і цей персонаж порівню-

ватиметься з іншою маріонеткою Творця. 

Стаття є результатом дисертаційного дослідження 

з полоністики.  

Світ, створений в оповіданнях Мирослава П. Яб-

лонського, представляє реальність його власної анти-

утопії. Такий, здавалося б, популярний предмет часто 

дискваліфікує автора, в результаті чого пройшло ба-

гато років до фактичної публікації його творів. Роман 

«Електричні банани, останній контакт Іуди», який 

фрагментарно увійшов до антології польської науко-

вої фантастики «Альтернативне бачення 2», зажив 

подібної долі. Проте, в тому ж 2013році вся п'єса була 
опублікована у видавництві «Wydawnictwo SR». 

Історія означує вірність Яблоньского науковій 

фантастиці. Екранований під маскою, саркастичний 

гумор, є апокаліптичним баченням реальності, про-

гнозуючи подальше падіння світу. Пророцтво, з одно-

го боку, було в значній мірі позитивно оцінене крити-

ками, проте з іншого боку, - було назване не дуже 

оригінальним, також і передбачуваним, а іноді навіть 

банальним, з огляду на сюжети сучасних творів. 

Трагічне простування історії продовжується дева-

львацією культури: так, протягом розвитку фабули 
роману перед читачем не постає видимих причин пок-

ращення ситуації. Яблонський, через форму наукової 

фантастики, яка має своє коріння в літературі пригод, 

створює частину, в якій невіруючий Гас шукає своє 

місце в світі ідіотів споживацького способу життя 

(від бажання легкої наживи до швидкого сексу).  Зітк-

нувшись із теорією небуття, він погоджується на по-

дальше буття, розуміючи, що його спроби негідні і 

безглузді, як і, врешті, він є лише одним з багатьох 

елементів, і його амбіції не мають справжньої мети. 

Отже, можна резюмувати, що у світі, де мовчазно 

позабутий Ісус, як символ творчості і духовної дії, 

напротивагу йому панує Іуда, що уособлює кінець 

культури як початок кінця світу. «Електричні банани» 

демонструють що, відвертаючись від людства людина 

забуває не тільки про богів про й про своїх братів. 

Ключові слова: М. П. Яблонський, роман 
«Електричні банани», персонаж Іуда, онтологія в 

літературі, секуляризація персонажа, сучасний ро-

ман. 

 
Klaudia Bączyk – Doctor of Humanistic Sciences 

(finished with distinction); Phd dissertation: Creations of 

Judas in the Polish epic of the 20th and the beginning of 

the 21st century (a PhD exam was on March 2014 at the 

University of Wrocław); Major of Polish Philology 

(specializations: teaching and journalist). From Se-

ptember 2011 until now working as a teacher of Polish as 

a foreign language (including three years spent working 

in Ukraine). Scientific interests of the author are the fo-

llowing: methods of teaching foreign languages, Polish 

contemporary literature and religion. Author of nu-

merous publications and conference presentations 

(including Poland, Ukraine and Latvia). 
Клаудія Бончик – викладач польської мови як 

іноземної Вроцлавського університету, докторант 

(докторантський іспит з філософії зданий у березні 

2014 р. у Вроцлавському університеті); магістр 

польської філології (спеціалізації: викладання і 

журналістика). Дисертаційна робота: "Персонаж 

Іуда в польській прозі ХХ-го - початку ХХІ-го ст.". 

Наукові інтереси автора такі: методи викладання 

іноземних мов, польська сучасна література і релігія. 

Автор численних публікацій і виступів на конференці-

ях (в тому числі у Польщі, Україні та Латвії).  

 

Received 18-02-2016 
Advance Acces Publischer: April 2016 

_____________________ 

© K. Bączyk, 2016 

 

 

Літературознавство. Польська література. 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 1 (9)                                               108 

    

Той із літературознавців, хто тримає в руках 
монографію проф. О. В. Червінської, може вва-
жатися літературним гурманом-колекціонером. 
Книга, присвячена проблемам теорії літератури 
глобального рівня, апріорі стає для українського    
літературознавства бібліографічною рідкістю за 
змістом. Окрім того, видана в Україні книга, на-

кладом 300 примірників, стає наразі 
бібліографічною рідкістю формально і, так би 
мовити, фактично. 

Монографія покликана, на мій погляд, роз-
горнути панораму можливостей рецептивної 
теорії, продемонструвати як працює рецепція у 
рецепції, тобто як укладається в рамки науково-
го тексту студії з теорії літератури і 

літературознавства сприйняття тексту художнь-
ого і як трансформується його розуміння чита-
чем у повторному прочитанні – вже у 

коментованій фахівцем інтерпретації. В тексті 
монографії Ольга Червінська наводить дев’ять 
аргументів на користь різних сутностей форми в 
літературі. Аргумент перший, - герменевтичний. 
Дослідниця відкриває перед читачем певні досяг-
нення українського літературознавства в його 
аспекті герменевтики й рецептивної теорії як 
вона є: фактично, практично і в плані 

історіографії. Аргумент другий – фактор сприй-
няття літературного твору / тексту впливає на 
сутність форми, тобто її видиму структуру. Ад-
же форма народжується через свідомість 
реципієнта і триває протягом часу сприйняття та 
осмислювання. Аргумент третій – адресат тек-
сту. Текст, що містить будь-яке повідомлення, 

зокрема, - мистецький текст, - спрямований пев-
ному реципієнту чи колу очікуваних читачів. 
Якщо автор тексту заперечує наявність адресата, 
то він все одно наявний, хоч і прихований. Якщо 
ж автор і реципієнт тексту збігаються, то йдеть-
ся про «автотекст» і наявні обидва суб’єкта, хоч 
і розведені в часі. Четвертий аргумент – жанро-

вий потенціал тексту: це найцікавіший в плані 
практичного застосування і найбільш чіткий за 
структурою розділ монографії. Жанр 
розглядається тут як спосіб реалізації форми 
тексту з імовірним переходом тексту в твір. 
Рецепція жанрової матриці та жанрові 
модифікації у рецептивному дискурсі заслуговує 
на особливу увагу. Множинність логіки жанро-
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вого поділу співвідноситься з численністю сис-
тем жанрового поділу текстів від часів класичної 
доби до сьогодення, що позначене принципово 

«кліповим» мисленням і, відповідно, 
специфічною знаково-символьною структурою 
тексту. Авторка крок за кроком, в історичному 
та понятійному ключі, скурпульозно з’ясовує 
природу, смисл і реалізацію жанру як 
формальної ознаки твору, щоправда з ухилом до 
формалістського дискурсу, оскільки з 
дослідження незримо випливає факт, що форма 

художнього тексту, в ході його розгортання, 
починає домінувати і «веде» за собою зміст. Ре-
сурси тексту – наскрізь, здавалось би, змістовий 
аспект, стає п’ятим аргументом форми. Знак, 
символ – матеріальна річ, що передрікує рецептив-
ний акт, сприяє формалістичній дії на предмет. 
Отже, символ одержує свій «символізм» через 

форму власного побутування, через те, що стає 
впізнаваним реципієнтом. Віртуальна парадигма 
історичного буття вшосте аргументує форму як 
сутність. У розділі йдеться про норовливість 
долі художнього твору в його різноманітних 
прочитаннях. Гра із часом і хронотопом, 
здається, авторці не до смаку: «кратність кон-

стант» у літературному рухові ставить певні об-
меження – часові відтинки, що не дозволяє пере-
хресного зіставлення рецептивних зрізів. Хоча, 
хіба можна щось зовсім заборонитити О. 
Червінській? «І в такій аксіоматиці є цікаві фраг-
менти». Вони, власне кажучи, і стають диверген-
тами на мапі точок біфуркації мистецтва 
літератури. Сьомий аргумент – культурна 

алотропія. У цьму розділі читач може вважати 
себе «відпочивальником» на культурологічному 
«курорті» після трудових буднів літературознавчої 
праці: тут і антропологія, і літературознавча 
теорія, і алотропія мистецьких форм, і «духовна 
ґенеалоґія» у світлі творчості як шляху менталь-
ного перевтілення. Аргумент восьмий дозволяє 

подивитись врешті на сутність форми як таку. 
Для цього авторка пропонує дистанціюватися 
від обєкту дослідження і поглянути на текст як 
сторонній формі об’єкт, тобто вжити у 
аналітичному дискурсі речі, що перебувають 
поза формою: безсловесне у словесному 
мистецтві та алогічне у свідомості.  

У дев’ятому, – аргументі «Телеологія пись-
ма», - О. Червінська вдається до глобального 
погляду на літературу, як певну сукупність куль-
турного надбання епохи, таку, що може бути 
піддана сприйняттю. «Література, - пише автор-
ка, - ніколи не стоїть єдиним монолітом перед 
вибором добра і зла, кожен раз перебуваючи 
ніби в однозначному статусі…». Так чи так, а 

сперечатися з цією тезою складно, адже в 
домислюванні аргументів доведеться віч-на-віч 

зустрітися з тим, досі ніколи не баченим, 
реципієнтом усієї літератури. Отже, монографія 
відомого теоретика літератури, професора 

Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича, Ольги В’ячеславівни 
Червінської присвячена питанням визначення 
літературозначого поняття форми, її сутності та 
моделям вивчення і опису. Глибока за змістом і, 
безумовно, фахово і скурпульозно виписана кни-
га придасться фахівцям у літературі та 
літературознавстві. На мій погляд, може 

рівнозначно зацікавити як дослідників 
літератури так і її творців – письменників.  

Попри структурну незвичність і певну тек-
стуальну складність у використанні, що 
пов’язана з великим обсягом контекстуальних і 
літературних джерел, монографія дає відповіді 
на запитання, що досі не були в полі зору 

українського літературознавства, а подекуди – 
навіть не були озвучені у згаданому дискурсі. 
Також книга акумулює багаторічні дослідження 
авторки і складає фундаментальну працю з пи-
тання рецептивної теорії загалом та її практич-
ного застосування на матеріалі української 
літератури. 
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У спробах реконструкції культурного марко-
світу окремої нації або цивілізації  не обійтися 
без тісного діалогу філософії та філології, адже, 

як відомо, перша з них займається «оголеним», 
«чистим» смислом, ідеєю, концепцією, а друга – 
смислом, що живе у промовленому й написано-
му слові. Звернемо увагу також на ще один мо-

мент: у лексемах «філологія»  та «філософія» 
присутнє грецьке дієслово φιλείν – «любити». У 
корпусі книг Святого Письма φιλείν (окрім сема-

нтичного поля любові вищої духовної свободи 
слова άγαπαν) одухотворилося і стало репрезен-
тувати християнське відношення любові, що 
опиралася на особистісну схильність та спілку-
вання. Протягом століть оцей високий модус 
євангельського послання любові прагнуть нести 
в світ християнські священнослужителі, намага-
ючись бути вірними словам із другої частини 

псалму 110 (109), в якому подано піднесене про-
роцтво про священство, для котрого в християн-
стві найвищим прикладом є Ісус Христос.  

Як слушно зауважує Ірина Приліпко у своїй 
роботі «Духовенство в українській прозі ХІХ – 
ХХІ століть: художня рецепція та інтерпрета-
ція», «актуальність монографії зумовлена відсу-

тністю у літературознавстві окремого дослі-
дження специфіки художньої рецепції духовенс-
тва в українській літературі; потребою комплек-
сного аналізу прози про духовенство у векторах 
художньо-літературних, супільно-історичних та 
церковно-релігійних тенденцій ХІХ – початку 
ХХІ ст., крізь призму ідейно-тематичних, образ-

них, жанрово-структурних, стильових особливо-
стей» (с.7). Звернемо увагу, що тема цієї науко-
вої роботи наділена актуальністю не лише в лі-
тературознастві, але й в колі філософських і ку-
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Прылипко И.Л. Духовенство в украинской прозе ХIХ – начала 

ХХIвеков: художественная рецепция и интерпретация: монография / 

Ирина Прылипко. – К. : Логос, 2014.– 482 с.  
В монографии Ирины Прылипко раскрываются особенности изображения 

духовенства и церковно-религиозных реалий в прозе украинских писателей 
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льтурологічних наук, адже у  православній тра-
диції релігійне життя тісно пов’язане з націона-
льним буттям. Специфікою української нації є 

те, що, окрім домінуючої православної конфесії, 
Українська греко-католицька церква здійснила 
вагомий вплив на формування національної іде-
нтичності. Образи православних та греко- 
(рідше – римо-) католицьких священнослужите-
лів і репрезентують магістральні світоглядні орі-
єнтири певних культурно-історичних епох, 
представлених у красному письменстві.  

У монографічному дослідженні Ірини Прилі-
пко вмотивовано використано ряд наукових ме-
тодів, зокрема: біографічний,  компаративний, 
інтертекстуальний, текстологічний, герменевти-
чний та рецептивної естетики. 

У зв’язку із загальним задумом монографіч-
ної роботи цілком логічною є її архітектоніка, 

представлена в окремих розділах праці: 
«Духовенство і Церква в Україні: суспільно-
історичні та ідейно-художні аспекти», «Рецепція 
образів духовенства в жанрово-стильовій систе-
мі української прози ХІХ ст.», «Образи священ-
нослужителів у парадигмі української літерату-
ри кінця ХІХ – початку ХХІ ст.», «Образи духо-

венства у вимірах поетики української літерату-
ри ХХ – початку ХХІ ст.». 

У жанрово-стильовій системі української 
прози ХІХ ст. окремо розглянуто моделювання 
образів духовних діячів і церковно-релігійних 
реалій у романтичному та реалістичному типах 
творчості. Розкриваючи тему духовенства і цер-
кви в українській історичній прозі межі століть, 

дослідниця робить висновок, що «тогочасна цер-
ковно-релігійна та політична ситуація, її русифі-
кація, втрата гуманістичних та національних 
принципів у середовищі священнослужителів – 
усе це сприяло трансформації у свідомості наро-
ду уявлення про церкву та її діячів. Відповідно, 
художня парадигма літератури межі століть ре-

презентує різновекторність зображення постаті 
духовної особи» (с.263). 

У висвітленні художньої рецепції духовних 
осіб у творах сучасних письменників проникли-
во проаналізовано, зокрема, доробок Валерія 
Шевчука, про який зазначено у монографії так: 
«Багатоплановість образів духовенства у творах 

В.Шевчука зумовлена їхньою амбівалентністю, 
адже вони, переважно представники епохи Баро-
ко, наділені здатністю відчувати таємничість і 
діалектику людського буття, схильні до екзисте-
нційних почуттів та філософських узагальнень. 
Образи героїв-священнослужителів розкрива-
ються у вимірах морально-етичної, філософської 
проблематики, актуалізуючи теми добра та зла, 

гріха й спокути, минущості та вічності, мети й 
обов’язку» (с.393). 

Особливою заслугою монографічного дослі-
дження Ірини Приліпко є те, що вона вперше у 
вітчизняній літературознавчій науці спробувала 

системно проаналізувати концептуальні доміна-
нти величезного дискурсу – прози про духовенс-
тво в українській літературі ХІХ – початку ХХІ 
століть. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Рукописи для публікації у журналі „Актуальні 
питання суспільних наук та історії медицини” 
приймаються в електронному варіанті.  

Матеріали для публікації не повинні пере-
вищувати 16 сторінок формату А-4, шрифтом 
TimesNewRoman, 12 кеглем, через 1,5 інтервали; 
верхнє і нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 

(20.000 – 30.000 друкованих знаків без резюме та 
ключових слів). Формат файлів –doc (Документ 
Word 2003). 

Матеріали можуть перевищити зазначений 
обсяг за умов видання тематичних номерів 
журналу. 

Рукописи приймаються українською, росій-

ською, 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(у називному 
відмінку виділити жирним прямим), 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 – відступ від попереднього тексту – 12 пгт, 
по центру прописними літерами, виділити жирним; 

3. Анотація та резюме:  
Анотація українською мовою–об’єм 600-800 

знаків з пробілами, в ньому коротко викладається 
актуальність теми статті, мета, зміст, перспективи 
подальших досліджень; 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 з 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
4.5 висновки з даного дослідження і 

REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES 

The manuscripts for publishing injournal 
„Current issues of social sciences and history of 
medicine”must be given in electronic version. 

The materials for the publication must not 
exceed 16 A4 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. 

The materials can exceed the above of men-
tioned amount in case of thematic publications of 
the journal. 

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 (in 
nominative case in bold straight), 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 

(indention – 12, text alignment to the center in 
bold italics); 

3. Abstract and resume 
Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols 

including quadrates. The summary should include 

article topicality, its aim, contents, perspectives 
of further research, 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 indicatingin 
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, which initiated the solutions of the 
given problem, used by the author; 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; 
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перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
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4.4 laying out of the main research material 
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