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СУЧАСНОГО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

 
Біла Лілія Володимирівна 

Науковий керівник: Костецька Л. О., к. філол. н., доцент 

Запорізький національний університет 

 
ПРОБЛЕМА СИМВОЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВИХ КОНСТАНТ 

У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ 

«ЯБЛУНЕВІ КВІТИ» Ю. КИРИКА 

 

У статті порушено питання просторових констант в історичному романі 

Ю. Кирика «Яблуневі квіти». Окреслено теоретичну специфіку часопросторових 

концепцій роману, що зображає мультикультурні відносини у межах різних 

географічних локацій на початку XIX століття. Особливу увагу звернено на проблему 

інтерпретації як рецепції та розуміння символізації часопросторових констант. 

Ключові слова: символізація, часопростір, інтерпретація, історична проза. 

Ю. Кирик – сучасний письменник, журналіст, перекладач з польської та 

англійської мов. Найбільш відомим і найновішим за часом є його роман «Яблуневі 

квіти», часопростір якого письменник поглибив завдяки відтворенню образів 

історичних осіб та відомих культурних діячів. Зокрема, у романі фігурують такі 

персоналії, як Станіслав Скарбек, Олександр Фредро, Софія Яблоновська, Людвіґ 

Піхль, Леопольд фон Захер-Мазох, Казимир Войняковський, Вінцент Поль, Леон 

Людвік Сапіга, Фердинанд д’Есте та інші. 

Цей історичний роман органічно поєднує у собі два напрямки художнього 

освоєння буття, зумовлені відображуваним об’єктом: історію, заґрунтовану на 

конкретних фактах і вимозі максимальної об’єктивності в образному моделюванні 

дійсності та літературу, скеровану на створення фікції, де панує вимисел, а думка 

автора підпорядковується не принципам життєвої логіки, а, в першу чергу, – законам 

побудови певних типів мистецьких світів і текстової реальності як такої [5, с. 28]. 

Саме таке поєднання й засвідчує співвідношення історичної правди і вимислу, 

активізуючи водночас появу нових жанрових різновидів історичної прози. Тому 

актуальність теми дослідження зумовлена новизною роману, назрілою потребою 

системного наукового осмислення процесу авторської художньої інтерпретації, 

наявністю малодосліджених фактів з історії Галичини та впливу геолокацій на 

психологічну сторону буття видатних осіб І половини XIX століття. 

Аби повністю дослідити літературний твір, який так чи інакше відтворює 

реальний світ – природу, речі, події, людей у їх внутрішньому та зовнішньому бутті, 

необхідно інтерпретувати просторові символи твору, а саме – матеріальні історичні 

об’єкти, що виступають як спосіб висвітлення характерів героїв. Простір у своєму 

побутовому значенні асоціюється з обширом, у межах якого відбувається та чи інша 

подія, виявлення або гра почуттів. Простір сприймається як певний каркас 

фундаментальної моделі світу, де містяться процеси та події. Але простір передбачає 

статичність, обмеженість, він ніби схоплений в один момент, призупинений, 

закритий. Простір набуває відкритості лише в межах чогось, його зміна відбувається 

тільки у певній іншій системі [3, с. 92]. 

http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1560.ukr.html
http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1560.ukr.html
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У Галичині, а саме у Львові, де відбуваються події роману «Яблуневі квіти», є 

багато історичних та культурних об’єктів, які відображають різні етапи розвитку 

історії і культури краю, життя і діяльність відомих людей, мають мистецьку і наукову 

цінність. Ю. Кирик, у процесі розвитку сюжетної лінії, переносить героїв в різні 

куточки Галичини. Таким чином, у творі згадується не лише історія Галичини як 

цілісного компонента, а й побіжно описано деякі територіальні локації. Наприклад, 

місто Львів та село Любінь, а також неодноразово описується родинний маєток 

Олександра Фредро в Беньковій Вишні. 

Ю. Кирик із захопленням та гордістю описує Галичину – історичну область у 

західній Україні та південно-східній Польщі. Автор не подає ніяких історичних 

коментарів щодо походження назви чи формування краю. Його художнє осмислення 

вартісності цієї території викладено у романі в одному абзаці, з ухилом до роздумів 

саме про ідентичність галицького населення: «За роки після Віденського конгресу 

Галичина таки дійсно сформувалася, й не лише номінально, на картах, а реально, в 

межах державних кордонів, як культурна провінція. З такою собі особливою 

ідентичністю, дуже закрита, відтята кордонами і цензурою від подій та від решти 

давньої Польщі…» [4, с. 138]. Автор патетично наголошує, що за порівняно невеликий 

проміжок часу на території Галичини (особливо на околицях Львова) сформувалася 

особлива спільнота, мало не нація галичан, зі своїми мовою, естетикою та уявленнями 

про світ; що мала свої вартості, життєві стратегії, систему цінностей і марнот, свій 

особливий «бідермаєрівський романтизм» [4, с. 138]. 

Особливістю роману, його характерною рисою є возвеличення Львова. Автор 

висловлює власне ставлення до міста, виражає любов до нього через думки головної 

героїні Софії Яблоновської. Тобто художнє бачення автором краси і могутності 

Львова інтерпретовано крізь призму світовідчуття Софії як у дитинстві, так і 

дорослому віці. Місто у різні роки життя героїні сприймалося нею не однаково. 

Спочатку автор висвітлює Львів у інтерпретації відчуттів Софії як місто, що 

шокувало її і, зрештою, не даремно, бо на той час Львів був європейським містом в 

Україні, яке подекуди випереджало саму Європу: «Тільки подумати: у Львові майже 

три тисячі будівель! Крім того, що був найцивілізованішим європейським містом, 

Львів умів подобатися, притягати до себе людські серця. Він завжди був передовим 

містом, яке прагнуло бути найкращим» [4, с. 15]. 

Але водночас із цим щирим захопленням, дівчина «…серцем не приймала цей 

яскравий світ (він був далеко за межами її дуже гарного, та все ж провінційного 

палацу), який водночас видавався їй більш реальним, аніж усі ті речі, що оточували її 

кожен день» [4, с. 15]. Софії подобалося спостерігати за ним, хоча сфінкси (кам’яні 

леви) на Краківський площі інколи лякали її. На думку автора, вона ніколи не 

відчувала, що належить до цього міста, не відчувала себе його органічною часткою. 

Коли дівчина аналізувала свої відчуття, йдучи вулицею, то почувалася глядачем, 

котрий за невідомих обставин став учасником спектаклю, де в нього немає найменшої 

ролі, навіть без слів. Усе довкола було таке реальне й захопливе, але Софія відчувала 

свою цілковиту непричетність до всього, через що їй ставало неприємно і якось 

моторошно. Поряд з цим, місто надихало молоду дівчину і сповнювало мріями про 

щасливе майбутнє: «Та попри душевне сум’яття, Львів наповнював кожну часточку її 

тіла життям. Тим життям, яке тільки мало відбутися…» [4, с. 16]. 
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У дорослому віці, після розлучення зі Скарбеком, Львів стає для героїні 

душевним притулком: «Софійка все більше відчуває місто всіма фібрами душі. Воно 

для неї живий організм. Ніколи й гадки не мала, що можна знайти спільну мову з 

бруківкою, будинками, що вони можуть так само гостинно приймати тебе, як 

знайомий ліс чи лугові трави. Можуть наснажувати бадьорістю і силою» [4, с. 133]. 

Місто стало надійною схованкою почуттів і зустрічей Софії та Олександра, надійним 

притулком їхньому великому, але не визнаному світом коханню, коли все світське 

товариство, часто з бездумною жорстокістю, переслідувало їх: «Лише Львів, чи через 

те, що був справді європейським, а отже, менш святенницьким, чи попросту тому, 

що у великому місті легше загубитися, міг надати їм сховок. У Львові знайдеться, де 

сховатися від заздрісних очей. Львів, як маленька Італія, – тут шанобливо 

ставляться до кохання, всі відразу ж стають на бік жінки й починають таємно 

підтримувати закоханих» [4, с. 125]. Софія раділа, що їй довелося жити в епоху 

розквіту цього міста [2]. 

Лише один раз Ю. Кирик подає відносно точні історичні дані про населення 

Львова, що також є предметом гордості автора: «До то ж Львовом можна було іще й 

пишатись» [4, с. 133]. З кінця ХІХ століття у місті тривав демографічний вибух: за 

двадцять з половиною років населення зросло майже на сімдесят п’ять відсотків. На 

початку століття Львів вдвічі перевищував за кількістю населення Кракова, друге за 

величиною галицьке місто. Інтенсивний наплив багатонаціональної людності до 

Львова був викликаний його роллю політично-адміністративної та економічної столиці 

Галичини. Стрімкий темп та масштаби будівництва й урбанізації, у чому Львів 

перевищував не лише міста Галичини, але і Відень, сприяли формуванню сильного 

економічного центру. 

Ще одна географічна координата, місце, куди переміщає своїх героїв 

письменник – село Любінь (нині селище міського типу у Городоцькому районі 

Львівської області, за 22 км на південний захід від Львова). Ця локація інтерпретована 

автором як схованка Олександра і Софії від людських очей та пересудів, як місце 

відпочинку у курортному селищі. Ю. Кирик зображує Любінь історично достовірно. На 

той час у ньому знаходився один із найстаріших в Європі санаторіїв, основним 

лікувальним фактором якого була сірководнева вода: «Доволі легко було коханцям 

усамітнитися у великому палаці чи прилеглому парку у час, коли оддалік, у люблінських 

купальнях із сірчаними водами, аж роїлося від відпочивальників…» [4, с. 120]. 

Також письменник з метою історичної довідки вказує на факт стрімкого 

розвитку селища: «Любінь тоді спливав золотом. Бідні будинки і купальні біля 

джерела коштували чотири тисячі дукатів, бровар варив три тисячі діжок пива. 

Щонеділі власники броварні і гуральні (а влітку і господар купальні разом із ними) 

заходили до каси із бачками банкнот, у супроводі прислуги, що тягнула міхи срібла й 

міді» [4, с. 121]. У сезон кількість відпочивальників перевищувала п’ятсот осіб, не 

враховуючи їхню прислугу. У зв’язку з цим, поблизу купалень з’явилися так звані 

панські будинки із апартаментами для приїжджих гостей. Постійно відбувалися бали, 

концерти львівських оркестрів і театральні вистави. 

Ще одним історичним об’єктом є Дем’янська димарка, тобто рудня 

Станіслава Скарбека, яка була розташована поблизу села Демня і яку «…усі не без 

підстав уважали головним його бізнесом» [4, с. 55]. Працювала вона особливо 

ефективно завдяки «капіталістичній» політиці графа у стимулюванні праці 
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робітників: «Якщо на інших руднях мешканці навколишніх сіл мусили копати руду, 

транспортувати вугілля, виконувати різні підсобні роботи, як у середньовіччі, у 

рахунок повинностей, то на Дем’янській димарці всі роботи граф цивілізовано 

оплачував. Такий «капіталістичний» підхід дав подиву гідні результати. Його 

підприємництво працювало безперебійно, до того ж давало найбільший видобуток 

металу в Галичині» [4, с. 55]. 

Звичайно, основним об’єктом зображення є театр графа Станіслава Скарбека, 

галицька «Ла Скала», а нині – Національний академічний український драматичний 

театр імені Марії Заньковецької. Театр Скарбека був найбільшою театральною 

спорудою Європи тієї доби, а після театрів Мілана та Дрездена – третьою найбільшою 

за кількістю глядачів установою (1460 місць): 

– Такої величі й розмірів я не бачив у цілій Європі. 

– Бо й немає. На сьогодні це найбільший театр Європи. Тепер уже до нас 

їздитимуть європейці здобувати дорогоцінний досвід [4, с. 166]. 

Процес побудови театру істотно впливає на відносини між Скарбеком та його 

дружиною Софією, і на жаль, не в кращу сторону. Розбіжності у поглядах на 

масштаби проекту починаються ще на етапі закладення фундаменту майбутнього 

театру. Історично ця подія ніяк не підтверджена, відомо лише, що Скарбек дійсно 

періодично відвідував і наглядав за розбудовою свого «дітища» [6]. Факт відвідин 

місця створення будівлі театру Софією Яблоновською є домислом автора: 

– Закладення фундаменту? Що в цьому може бути цікавого? – невдоволено 

бурмотіла Софійка, нарочито поволеньки збираючись. У неї на цей день були зовсім 

інші плани. 

Та Скарбек наполіг зі всією рішучістю: 

– Це справа мого життя. Ти повинна там бути зі мною. 

Покірно зібралася. Що ж, воля чоловіка – закон! [20, с. 45]. 

Нині споруда Національного академічного українського драматичного театру 

ім. М. Заньковецької належить до кращих зразків львівської архітектури 

класицистичного стилю, занесеного на територію Східної Галичини із австро-німецьких 

країв. Характерними прикметами цього стилю є сувора простота, скупий, майже 

відсутній декор, симетрія і врівноваженість об’ємів, гранична чіткість і ясність 

композиційного рішення [1, с. 118]. 

Таким чином, аналізуючи історичний роман «Яблуневі квіти» з точки зору 

реалізації у ньому категорії простору, помічаємо, що для нього характерною рисою 

була підвищена увага до відображення конкретно-історичного (об’єктивного) виміру 

хронотопу. У сюжетному часі поряд із динамікою зовнішнього руху, яку створюють 

події та колізії, важливе місце належить внутрішній динаміці психологізму, що 

виявляється в порушенні хронологічної послідовності відображуваних подій та 

зростанні ролі персонажного часопростору поряд із соціально-історичним. 
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ТРУБАДУР/АБЕЛЯР/«МОКРА КУРКА»: ІРОНІЧНИЙ КОД ЛИЦАРСТВА 

У РОМАНІ А. КРИМСЬКОГО «АНДРІЙ ЛАГОВСЬКИЙ» 
 

А. Кримський відомий вчений-сходознавець, поліглот і викладач Лазаревського 

інституту східних мов у Москві, татарин за походженням, водночас відчував себе 

українським письменником. Його творчий спадок невеликий: дві збірки малої прози 

«Повістки й ескізи з українського життя» (1895), «Бейрутські оповідання» (1906), 

збірка поезій «Пальмове гілля» (1901, 1908, 1922) та роман «Андрій Лаговський» 

(1905). Сьогодні в українському літературознавстві накреслено такі вектори 

досліджень роману А. Кримського: Т. Гундорова [1; 2] серед інших розглядає цей твір 

як певне єдиний декадентський роман українського модернізму періоду fin de siecle; 

С. Павличко [5] присвятила творчому спадку автора незавершену монографію 

«Національність, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського», у 

якій, розглядаючи зміст твору у широкому європейському контексті, дослідниця 

наголошує на queer-ідентичності головного героя роману; М. Моклиця [4] натомість, 

вступаючи у полеміку з С. Павличко, послідовно аргументує думку про утвердження 

християнського аскетизму як стрижневої основи твору. Ми пропонуємо поглянути на 

роман А. Кримського «Андрій Лаговський» крізь призму кодифікації середньовічної 

куртуазної естетики, посиланнями на яку просякнутий ввесь текст твору. 

Топосом розгортання провідних подій роману стає провінційне містечко 

Туапсе, що мальовничо розкинулося в невеличкій бухті на кавказькому березі 

Чорного моря, куди на літній відпочинок приїздять родина генерала Шмідта разом з 

університетським викладачем, приятелем свого старшого сина Володимира, Андрієм 

Івановичем Лаговським. Куртуазні коди активізуються у тексті твору після зустрічі 

братів Шмідтів: старшого Володимира, аспіранта юридичного факультету, 

натураліста Костянтина та юного поета Аполлона; і професора філології Лаговського 

з молодою та вродливою грекинею Зоєю. Між чоловіками починається своєрідне 

змагання за прихильність «трапезундської удовички», яке генерує асоціативне поле 
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лицарського-трубадурського турніру зі зміщеною системою домінант. Автор залучає 

до тексту роману куртуазні коди, але зміщує їх героїчну домінанту в бік комічного, 

таким чином підкреслюючи провідні характеристики своїх персонажів. 

Образ юного поета Костянтина, надзвичайно вродливого блакитноокого 

блондина, який ще й до того має легку веселу вдачу, виразно підкреслено у комічній 

ситуації з кімнатною собачкою: «Собачка задзявкотіла ще гірше, ще тонкішим 

гавканням. Зручним рухом Костянтин уловив її за спину. Вона бурхалася, звивалася 

та все дзявкотіла, а Костянтин побідоносно підніс свій «голосний» трофей» до Зої, і, 

галантно, по-лицарському розкланявшись, він запрезентував їй собачку з таким 

елегантним жестом, наче Зоя була його «дама серця», а він подавав їй букет або 

розкішну бонбоньєрку із смачними цукерками; нажаль тільки, він мусив держати й 

простягати непокірну, гавкотливу собачку хвостиком наперед, а не головою, а це вже 

виходило не зовсім естетично» [3, с. 124–125]. 

Натомість, образ професора Лаговського, дешифрований через куртуазну 

парадигму значень, постає в іронічному ключі. Герой настільки сумнівається у своїй 

чоловічій привабливості, що навіть після того як Зоя прямо зізнається йому у коханні, 

він все одно приходить до висновку, що це був лише жарт: «А я вже бозна-що посмів 

був собі з того жарту виснувати – трубадуром або хоч Абеляром себе возомнив, а її 

Елоїзою!..» [3, с. 129]. Лаговський уявляє себе лицарем-трубадуром, а Зоя – його 

Прекрасна Дама. Водночас, він навіть не намагається змагатися за серце коханої, 

оскільки його приваблює саме ідея «кохання віддалік», платонічного кохання, що 

реалізується передусім у поезію: «Він справді вважає себе за якогось ідеального лицаря 

й трубадура; а мене за смерда! – іронічно думав Володимир, ідучи, і почував, що радий 

був би побороти оце зараз Лаговського на землю і потоптати його ногами»[3, с, 151]. 

Але «даму серця» таке віддалене обожнення зовсім не влаштовує і в кінці кінців 

професор опиняється у зоєному ліжку: «Тепер вона наслухалася любовних 

запевнювань Лаговського вже аж донесхочу, тепер вона знала його юнацьку силу чи, 

краще сказати, несилу… – тепер він нагадував їй собою мокру курку, а не героя-лицаря 

і навіть не трубадура: всенький інтерес до професора пропав у неї» [3, с. 163]. 

Образ найстаршого брата Володимира Шмідта вималювано переважно у 

затемнених саркастичних тонах. Володимир матеріаліст і складає повну 

протилежність ідеалісту Лаговському, з яким вони ведуть постійні суперечки на 

світоглядні теми: «Я в ідеальне кохання не вірю та й завсіди був думав, що поети 

брешуть, коли про нього співають. Або роблять так, як Данте: виспівують Беатріче, а 

сплять із своєю правною подругою Джеммою» [3, с. 80]. 

Отже, образи чоловічих персонажів роману А. Кримського «Андрій 

Лаговський» яскраво розкриваються через систему координат середньовічної 

куртуазної естетики, до якої повсякчас апелює автор. Площина окреслення 

аналізованих образів викривлена через свідому авторську настанову в бік комічного. У 

романі письменник використовує всі засоби комічного, але його улюбленим прийомом 

є іронія, а точніше самоіронія, яка є природною складової характеру провідного 

персонажу твору, професора Лаговського. Образи провідних персонажів відповідають 

певній «тональності» комічного: юні красунчики Аполлон та Костянтин виписані у 

легкій комічній «тональності», серйозний та талановитий, але не впевнений у собі 

професор, – обʼєкт авторської іронії, Володимир, завжди незадоволений собою і світом, 

заздрісний та агресивний, постає у саркастичному ключі. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ПОВІСТІ 

В. ДАРДИ «ЙОГО КОХАНА» 

 

У статті проаналізовано жанрово-стильову специфіку повісті В. Дарди «Його 

кохана». З’ясовано, що для твору характерна хронологічна побудова розповіді, вдале 

поєднання історично вірогідних фактів із художнім домислом. 

Ключові слова: В. Дарда, домисел, жанр, повість, художня біографія. 

Художньою (літературною) біографією зацікавилися давно й продовжують 

поглиблювати та розвивати на сучасному етапі. Сьогодні чимало досліджень у цій 

галузі здійснено вітчизняними вченими, зокрема І. Акіншиною, І. Братусь, О. Галичем, 

О. Дацюком, А. Меншій та ін. Життя та творчість Т. Шевченка неодноразово ставали 

об’єктом осмислення в художніх біографіях. Зокрема такими письменниками як, 

С. Васильченко, О. Іваненко, О. Ільченко, З. Легкий, Вас. Шевчук та ін. Художню 

шевченкіану поповнив і Володимир Іванович Дарда оповіданням «Земля, яку сходив 

Тарас», повістю «Його кохана» та романом «Переяславські дзвони». 

У повісті «Його кохана» В. Дарда художньо осмислив перший приїзд 

Т. Шевченка в Україну у 1943 році та знайомство з княжною В. Рєпніною. Сьогодні 

повість «Його кохана» ще недостатньо досліджена, чим і зумовлюється актуальність 

теми. Матеріал, який наведений у статті доповнить уявлення про світоглядно-

естетичні позиції, творчу манеру митця, розширить коло досліджень про художні 

біографії українських письменників. Мета розвідки полягaє в аналізі жанpово-

cтильової специфіки досліджуваного твору. 

У часовому відношенні фабула повісті коротка: йдеться про першу подорож 

Т. Шевченка Україною. Дія твору відбувається переважно в реальному часі, хоча і 

присутня в деяких епізодах ретроспекція, де письменник згадує про нелегке 

дитинство митця. Загалом для твору характерна хронологічна побудова, про що 

свідчать зазначені у тексті конкретні дати. 
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Історичній правді відповідають переконливо змодельовані образи не лише 

Т. Шевченка, а й Є. Гребінки, Г. Закревської, В. Рєпніної та інших. Для досягнення 

біографічної правди залучені листи В. Рєпніної, Т. Шевченка, Ейнара. 

Важливе місце в сюжеті повісті займає мотив дороги. З великою точністю 

відтворені мiста, села в яких зупинявся Т. Шевченко (Яготин, Березань, Баришівка, 

Бровари, Чигирин, Лоцманська Кам’янка, Кирилівка тощо). Особливої духовної 

атмосфери набувають пейзажі рідної землі: «кручена вуличка повилась між 

струхлявілими тинами, поміж пониклими вербами і такими ж сумовито пониклими 

біленькими хатками» [1, с.  6] та опис домівки: «і ось вона стоїть перед ним – його 

убога, стара біла хата, край села, що зустрілася першою, із потемнілою стріхою та 

незграбним плетеним димарем. Переступаючи поріг, треба низько нагнутися, щоб не 

вдаритись об одвірок. А в середині – чорна вогка долівка, вогкий куточок із 

позолоченими іконами і груба, темна од часу скриня замість стола, накрита ветхою 

рядниною» [1, с. 49]. Створені краєвиди співвідносяться із настроями, 

переживаннями, роздумами головного персонажа. Інтер’єри твору конкретизують 

місце подій та допомагають окреслити соціальне становище Т. Шевченка. 

Велика увага в повісті зосереджена на письменницькій та малярській праці 

митця. Подорожуючи Україною, Т. Шевченко хотів почерпнути матеріал для 

майбутньої «Живописної України», задум якої визрів ще в Петербурзі: «складатися 

вона мала із трьох серій – природа, побут та Історія України. Замір той з кожним днем 

визрівав, міцнішав, чимраз вимогливіше нагадував про себе» [1, с. 32]. В. Дарді вдалося 

домислити пpоцеси творчих шукань Т. Шевченка: «біля того гурту й примостився 

Тарас – послухати різні житейські історії, яких завжди багато знають прості люди і які 

вони вміють особливо правдиво й нехитро оповідати… Кожне слово з тих розповідей, 

кожну безрадісну історію намагався запам’ятати Тарас, бо то були події його майбутніх 

творів, слова його власних героїв» [1, с. 37]. Т. Шевченко вважав, що відобразити 

реальну дійсність і підняти болючі теми допоможе побачене на власні очі, почуте 

«… серед простих і мудрих трудівників землі, а не серед гнилої панської породи, не в 

князівських вітальнях, не на бучних балах» [1, с. 37]. За переконаннями В. Дарди, 

Т. Шевченко свої твори вважав засобом боротьби проти панів: «Схаменіться, 

недолюди, бо лихо вам буде! Писати! Це поки що єдина і наймогутніша зброя. Словом 

боротись і перемагати, слово ставити на сторожі мільйонів німих рабів» [1, с. 140]. 

В. Дарда домислив моменти написання багатьох творів: «всю ніч не гасла свічка у 

кімнаті, і скрипіло-скрипіло невтомне перо. Непомітно зайнявся світанок. Надворі 

давно розвиднілося, а в кімнаті все ще горіла свічка, аж поки сама не згасла. А Тарас не 

помічав, що пише вже не при свічці, а при денному тьмянуватому світлі» [1, с. 140]. 

Роки подорожей Україною видалися плідними («Єретик», «Невольник», «Великий 

льох», «Холодний Яр», «Псалми Давидові», «Маленькій Мар’яні», «Минають дні, 

минають ночі», «Три літа» тощо). Важливе значення в структурі повісті відіграють 

також відгуки про твори Т. Шевченка. 

Маємо безліч домислених прикладів творення художніх полотен –«Чигирин із 

Суботівського шляху», малюнок батьківської хати, портрети Ганни Закревської та її 

чоловіка, Варвари Рєпніної, Миколи Рєпніна, автопортретів. Портретами Т. Шевченко 

заробляв гроші, необхідні для проживання, також мав мрію назбирати грошей і викупити 

у панів свою родину, а поезію писав, бо вірив, що написане люди прочитають, воно 

обов’язково торкнеться їхнього серця. 
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Отже, для повісті В. Дарди «Його кохана» характерний хронологічний 

принцип побудови сюжету, поєднання історичної правди та художнього домислу про 

життєвий і творчий доробок митця. 

Література: 
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Былина – произведение фольклорного исторического песенного эпоса, жанр, 

бытовавший исключительно в русской фольклорной традиции. Основой сюжета былины 

является какое-либо героическое событие или своеобразно интерпретированный и 

сохранённый в коллективной памяти примечательный эпизод истории (отсюда народное 

название былины – «старина», «старинушка», «былина», подразумевающее, что 

действие, о котором идет речь, имело место в прошлом) [2]. 

Былина как древняя эпическая песня отличается от поздних исторических 

песен тем, что ей не свойственна точная передача исторических фактов. Произведения 

этого жанра не сохраняли реальные черты конкретных исторических фактов и имена 

действительно живших исторических лиц. Но, в то же время, не связывая себя с 

передачей каких-либо отдельных конкретных событий и лиц истории, былина остается 

вернейшим выражением исторического сознания и исторической памяти народа. Как 

выражение народной исторической мысли эпическая песня воспроизводит идеалы 

социальной справедливости, славит защитников достоинства, чести и человеческих 

прав, поэтому в разные времена она даёт мощный креативный импульс для создания 

произведений разных жанров, в первую очередь, исторических романов, повестей и 

поэм [2]. Былины воплотили в себе устремления народа и взгляды на собственное 

прошлое и его историю. В них отразились представления о характере и способах 

защиты своей земли и достоинства, богатырстве физическом и духовном. Всё это не 

теряет актуальности и сегодня, потому со времён первых изданий текстов русского 

героического эпоса писатели постоянно обращаются к былинным сюжетам, 

персонажам и элементам поэтики. 

Цель предлагаемой статьи – на материале романа «Девятный Спас» 

проследить характер рецепции былинной традиции современной литературой. 

Креативный потенциал былин был отмечен уже писателями 18 века. Такие 

произведения, как пьеса Г. Р. Державина «Добрыня», волшебная опера И. A. Крылова 
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«Илья-богатырь», поэма Н. М. Карамзина «Илья Муромец» и другие произведения 

созданы под влиянием русского былинного эпоса. Более широкое обращение русских 

писателей к эпическому народному творчеству связано с выходом сборника «Древние 

российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». После знакомства с 

былинами и историческими песнями, вошедшими в это уникальное издание, были 

созданы комическая опера В. А. Жуковского «Алеша Попович», поэма А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» В героях повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголь видел 

представителей «сказочного русского богатырства». Былинные аллюзии есть и в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова [2]. Часто обращается к 

былинной традиции и современная массовая, достаточно вспомнить популярный 

мультипликационный цикл «Три богатыря» и компьютерные игры, в которых 

прослеживаются сюжетные схемы героических былин. 

Обращается к былине и современная литература. Так, в 2007 году читатели 

познакомились с романом Анатолия Брусникина под названием «Девятный Спас». 

В характеристике и судьбах главных героев романа постоянна апелляция к 

богатырской былине. Все герои произведения смертны, но при этом обладают какими-

то сверхъестественными качествами, которые помогают им спастись и выжить в самой 

сложной ситуации. Например, невероятная сила Ильши, который способен справиться 

с силой Фролки, ведовство Бабиньки, спасающей Ильшу и научившей его выживать в 

любых обстоятельствах. 

Анализ характера взаимодействия литературы и фольклора даёт возможность 

выделить 4 типа рецепции: образное, мотивное, структурное и заимствование 

художественных приемов и средств устного народного творчества [5]. 

А. Брусникин (одна из новых литературных масок Григория Шалвовича 

Чхартишвили, известного читателям как Борис Акунин) обратился к былинным образам 

богатырей – героев значительного корпуса произведений героического эпоса, создавая 

образы собственных персонажей: Ильши, Митьши и Алеши. Он наделил персонажей 

романа качествами, какими обладали их прототипы – богатыри Киевского цикла. 

Былинные аллюзии проявляются уже в именах главных героев и их 

характеристиках, во многом совпадающих с отдельными оценками Ильи Муромца, 

Никиты Добрынича и Алёши Поповича, как совпадают и их начальные социальные 

характеристики: Ильша – крестьянский сын, долгое время лишённый возможности 

передвигаться, Митьша – сын дворянина, выполняющий дипломатические поручения, 

Алёша – сын попа, авантюрист и женский угодник. Нужно отметить, что действие 

романа охватывает довольно обширный временной отрезок: с детства главных героев и 

до их молодости, зрелости взглядов и жизненных позиций, что соответствует структуре 

былин   о первых подвигах богатырей, в которых часто говорится и о детстве богатыря: 

«Во славном было во городе во Ростове, \ У того попа Ростовского \ Едино было чадо 

милое, \ Удал добрый молодец на возрасте, \ По имени Алешенька млад» [4], и уже о 

его юности и готовности к свершению подвигов: «Молодец то на кони сидит, \ да сам 

не стареет. \ Провожала то Добрыню родна матушка…» [4]. Не случайно в романе 

начало событий связано с детством главных героев, совпавшим с воцарением Петра. 

Развитие действия – юность и молодость, долгое расставание и новая встреча, 

постоянная борьба за справедливость и взаимная помощь в трудные минуты. 

Весь роман «Девятный Спас» скорее можно сравнить не с отдельным сюжетом, 

а с циклом былин, сгруппированных вокруг имени богатыря и воссоздающим его 
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«биографию». Эпическими биографиями в фольклоре наделены все богатыри – 

прототипы акунинских персонажей, поскольку к именам Ильи, Добрыни и Алёши 

постепенно «стянулись», прикрепились сюжеты, в которых изначально речь шла о 

других персонажах. (Впрочем, возможно, наиболее популярные имена вытеснили 

имена менее популярных героев и так были заполнены пробелы в жизнеописании трёх 

богатырей). 

Вводя в роман и развивая мотивы спасения, получения знаний, соперничества 

и др. автор воссоздаёт дух петровской эпохи и отчасти фольклорный взгляд на многие 

явления прошлого, таким образом апеллируя и к основам былинного хронотопа. 

Таким образом, можно говорить о том, что в романе «Девятный спас» 

прослеживаются различные формы рецепции литературой фольклорной традиции. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що масова література так чи 

інакше відтворює гендерні ролі, жіночі або чоловічі, з більшою чи меншою мірою 

усвідомлення. Гендер репрезентує соціальні й культурні маски статі у межах тих або 

інших соціокультурних уявлень, що закріпилися в певному суспільстві, а репрезентація 

фемінного і маскулінного – один із найсуттєвіших елементів масової літератури. Теорія 

гендеру дозволяє по-новому інтерпретувати твори художньої літератури. 

Методологічною основою гендерних досліджень у літературознавстві є концепція 

суб’єкта. Ю. Крістева сформулювала теорію подвійної детермінованості суб’єкта, 

http://7zs.ru/bylina/bulinnye-geroi-v-literature-i-iskusstve/
http://www.byliny.ru/content/text
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke1/ke1-8011.htm?cmd=p&istext=1
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відповідно до якої людина постає у боротьбі двох початків: семіотичного і 

символічного, відмовившись від ієрархії, що утвердилася у традиційній культурі, у 

структурі гендерного суб'єкта, від опозиційності чоловічого/жіночого. У цьому 

випадку йдеться про інший тип людської свідомості, людини не як індивіда, тобто 

цілісного, нероздільного суб'єкта, а як розірваної, сум’ятної, фрагментованої, 

позбавленої цілісності людини Новітнього часу [15, с. 55]. Саме тому цікавим для 

дослідження сучасної літератури, зокрема прози Дари Корній, є гендерний аспект. 

Постановка проблеми. Для усвідомлення сутності масової літератури та її 

ролі важливим є «жіноче читання», яке, на думку сучасних дослідників, так само, як і 

фемінність, поглинає і розчиняє реальне та ідеальне у штучній гіперреальності. 

Т. Гундорова наголошує, що у випадку, коли «жіноче читання» не привласнене 

патріархальною культурою, воно трактується як смішне та низькоякісне. Адже суто 

жіночі жанри масової літератури («мильна опера», «дамський, або жіночий, роман», 

«сентиментальний кітч» тощо) двічі маргіналізовані. Окрім заперечення масової 

літератури, зневажлива оцінка такої літератури базується на гендерному припущенні, 

що жіноче сприйняття фальшиве, воно відбиває «несправжні страхи», маніпулює 

«несправжніми потребами», створює «несправжню свідомість» [3, с. 29]. Але, на 

нашу думку, така гіпотеза некоректна. Тому важливо реконструювати особливу жіночу 

культуру, яка існує в умовах чоловічого домінування, звертаючи увагу на різницю 

двох гендерних типів культури та причини дискримінації жіночої творчості. Особлива 

роль має відводиться вивченню романів, популярної жіночої белетристики, як 

способів опису жінками власного досвіду, для того, щоб відновити «втрачені жіночі 

голоси», жіночу культурну спадщину. 

Мета дослідження – дослідити гендерні аспекти в образній парадигмі серії 

романів Дари Корній «Зворотний бік». 

Завдання: 

 простежити варіативність моделей фемінності та маскулінності в романах 

Дари Корній; 

 довести, що масова література реперезентує суспільну думку та специфіку 

формування гендерних ролей. 

Виклад основного матеріалу. Літературознавча енциклопедія Ю. Коваліва 

розглядає поняття гендер «як рольові, зумовлені впливом соціуму особливості поведінки 

представників обох статей, зафіксовані у поняттях «фемінність» (жіночість) і 

«маскулінність» (чоловічість), тлумачення яких відрізняється від біологічного трактування 

статі» [10, с. 215]. А гендерний аналіз в літературі, як підкреслює В. Агеєва, «дає змогу 

відчитувати різні рівні художнього тексту, враховувати різні ціннісні орієнтації, 

зміщуючи акценти на індивідуально-психологічну проблематику, враховуючи часто не 

визнані суспільством чи панівною патріархальною ідеологією погляди» [1, с. 426]. 

Т. Гундорова наголошує, що літературна традиція – це не нейтральний 

культурний простір, а поле, де активно діє гендерна влада, і де стать письменника значною 

мірою визначає його місце в культурній ієрархії. Літературна традиція співвідноситься з 

авторами-чоловіками і критиками-чоловіками та їхніми уявленнями про суть творчості, 

авторство, стилі й типи образності. Жінка-письменниця займає в такій, переважно 

патріархальній культурній традиції місце «іншого», маргінального, не органічного й 

загрозливого [3, с. 29]. Для спростування цієї думки варто звертати увагу на стан і статус 

жінки, відтворений у сучасній українській літературі саме письменницями, жінками-
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авторами. Також, з огляду на ситуацію соціально економічних змін в Україні, починаючи з 

останнього десятиріччя ХХ ст, необхідно розглядати проблему жінки-автора в сучасній 

українській літературі саме як літературі постколоніальній. 

Л. Таран доводить, що на сучасному етапі літературного процесу існує два 

умовні типи жінок-авторів: перший – ті письменниці, що пишуть у традиційному руслі 

патріархального дискурсу, не усвідомлюючи його недоліків. Другий тип – жінки-автори, 

які вириваються із загального традиційного потоку, намагаючись створити нове бачення, 

що й передають у жіночому письмі [11, с. 6]. 

Серед українських авторів до другого типу належать чимало письменниць: 

М. Гримич, О. Забужко, Є. Кононенко, І. Роздобудько, Х. Талан та ін., з-поміж яких є і 

Дара Корній. У таких письменниць центральним персонажем є зазвичай також жінка, а 

головні її риси – велика сила духу, мужність, відчуття власної гідності, спроможність 

відстоювати свої права. 

І. Чикалова зазначає, що, на думку більшості, у сучасній патріархальній культурі 

жінка зобов'язана бути слабкою заради утвердження архетипу сильного чоловіка, влада 

якого постійно затверджуються через агресію, насильство та жорстокість [13]. 

Але ми вважаємо, що таке твердження є недоречним, адже у постколоніальний 

час гендерні ролі часто взаємозамінюються, а тому формування будь-яких гендерних 

стереотипів є некоректним. Дара Корній, як одна з представниць «жіночого читання» 

також відходить від стереотипного усвідомлення моделей фемінності та 

маскулінності, прагнучи до гендерного балансу, який являє собою рівноправну й 

активну участь жінок і чоловіків у всіх сферах прийняття рішень. 

Щодо моделі фемінності, у прозі Дари Корній, як стверджує А. Гурдуз, 

наявний образ метагероїні – «постаті, яка, переходячи з твору в твір, зберігає своє 

художнє надзавдання, ключові, пов’язані з нею ідеї» [5, с. 62]. Перед читачами постає 

не типовий соціально характерний персонаж, а сильна творча молода особистість, 

жінка, яка протистоїть буденності та є вищою за неї духовно, – бунтівна, вольова, 

сильніша за чоловічу натура. 

Науковець доводить, що таке бачення жіночої ролі у суспільстві формувалося у 

Дари Корній поступово, а першоосновою є оповідання письменниці «Муза плакала», 

що є своєрідною художньою декларацією, де закладені проблемно-тематичні й 

міфопоетичні вектори, ключові для її подальшої гендерно орієнтованої романної 

творчості. Авторка саме в цьому оповіданні починає відходити від класичної 

міфологічної традиції та звертається до комбінованої міфології авторського типу, 

вивільнює героїню з традиційного патріархального канону, вдається до послідовного 

зображення життя-протистояння героїні-митця в умовах реально-ірреального двосвіту. 

При цьому боротьба жінки за себе в оповіданні «Муза плакала» переростає в наступних 

романах у боротьбу або рятування чоловіка як частини власне «жіночого» світу. Так, 

метагероїня письменниці може рятувати чоловіка як слабшого («Гонихмарник», «Крила 

кольору хмар», «Зозулята зими»), своєрідно вивчати його світ (цикл «Безсмертні»), 

усвідомлювати як відносно рівного собі («Щоденник Мавки») тощо [4, с. 75]. 

У центрі тетралогії «Зворотний бік світла» – «Зворотний бік темряви» – 

«Зворотний бік сутіні» – «Зворотний бік світів» є дві яскраві постаті жінок: Птаха 

(Магура, Птаха-Слава, Перуниця) та Мальва, які є одна для одної учителем та учнем 

відповідно. Вважаємо, що метагероїня Птаха умовно готує молодшу за себе та менш 

досвідчену Мальву прийняти це звання, і після смерті Магури метагероїнею стає Мальва. 
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Щоб краще усвідомити гендерну інтерпретацію образів, з’ясуємо історію їх рецепції. 

Образ Магури свої початки бере в язичницьких віруваннях і згадується у 

«Велесовій книзі», де має різні імена: Перуниця, Птиця Слава, Матір Сва, Берегиня, 

Птиця Віща тощо. У фольклорно-міфологічній традиції це велика богиня війни та 

перемоги, матір сонця та слов’ян-русів, богиня Ірію (раю) та вічного життя, 

зображають її в образі вродливої крилатої вогняної діви. У текстах «Велесової книги» 

богиня-мати досить часто персоніфікується у вигляді птиці, яка постійно знаходиться 

у тісному зв’язку з племенами словʼян на землі. В. Шаян зазначає: «Ця постать була 

невідома в дотеперішньому нашому знанні про міфологію слов’ян, зокрема її місце в 

небесах Сварога і в житті народу» [14, с. 38]. Про існування в українському фольклорі 

птахи як божества свідчать також прадавні відтворення на полотнах рушників Великої 

Богині. Г. Таранець доводить, що ця богиня вважається «першопричиною життя», 

адже зображена у вигляді «Першоптахи» [12, с. 40]. Такі зображення є священними і 

володіють надприродними силами. Л. Андрушко, виконавши аналіз орнітоморфних 

мотивів на українських рушниках, наголошує: «Птахи у міфології – це істоти 

верхнього царства, вони є творцями Всесвіту» [2, с. 4]. Зазначені ознаки Птахи 

ріднять її з богинею Магурою із «Велесової книги». 

В українській літературі до образу богині зверталися М. Горностаєв в 

історичній повісті «Блискавиця Перунова» та О. Митренко у містико-реалістичній 

повісті «Магура. Переродження». Тут акцент зроблено на міфологічній сутності 

образу в той час, як у Дари Корній широко розкрита його фемінна складова. 

Між образом Мальви та його фольклорною основою також можна провести 

паралелі, хоч і досить умовно. У слов'ян, зокрема, українців, здавна було особливе 

ставлення до квітів, чимало з них, з-поміж яких є і мальви, оспівані у піснях. Квітка в 

українському фольклорі використовується різноманітних обрядах, зокрема, весільних, 

а саме мальва – це давня і надійна берегиня будинку. Народні повір’я свідчать, що 

добрі душі предків поселяються на мальві і охороняють мешканців оселі. Також у 

фольклорній традиції ця квітка асоціюється із вродливою дівчиною. Усна народна 

творчість донесла до нас численні легенди, казки, перекази про квітучі рослини. 

Зокрема, на Полтавщині існує легенда про сміливу і безстрашну дівчину Мальву, яка 

любила свій рідний край, народ і віддала за нього своє життя. 

Образ мальви згадується у піснях Б. Гури, В. Івасюка, у поезіях Л. Костенко, 

Д. Павличка та ін. Проте, у романах Дари Корній цей образ також набуває суттєво 

нових ознак: поданий персоніфіковано та реперезентує жіночу роль у суспільстві. 

Образи жінок з циклу романів «Зворотний бік» подані не статично, вони 

еволюціює у своїх переконаннях та духовних цінностях, долаючи душевні потрясіння 

та життєві перипетії. Із першої книги тетралогії дізнаємося, що центральні персонажі 

тетралогії Птаха та Стриб (Стрибог) – безсмертні боги, але в той же час закохані, які 

переживають важку кризу в тисячолітніх стосунках. На перший план виходить зрада 

чоловіка. Він намагається переконати і себе, і жінку, що це лише тілесна невірність, 

проте не духовна: «Вона того не розуміла, його тілесні зради – тільки тілесні і не 

більше, одна з глупуватих спроб мати життя без неї, без її тіла. Ненавидів себе за таку 

аж нестерпну залежність від жінки. А Птаха? Вона йому цього не простить» [7, с. 282]. 

І дійсно, жінка йому не пробачила, адже зрада є зрада, без жодних виправдань. На нашу 

думку, це перша найважливіша риса сильної жінки – мати мужність перестати терпіти 

те, що принижує гідність. 
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Важливо, що сюжетна лінія еволюції богині Птахи тісно переплітається із 

сюжетною лінією становлення Мальви як безсмертної. Дівчина мандрує світами – 

світлими, темними, сірими, нейтральними – і все одно зберігає свою істину сутність 

доброї людини та вольової жінки. Устами її служки автор говорить: «Найбільше на світі 

щастя, Мальво, це вміти любити» [9, с. 189]. І дівчина таки вміє – кохає і поважає своїх 

смертних батьків, друзів, могутніх учителів. Наприклад, Мальва завжди намагається 

захистити честь Птахи під час свого навчання у світі темних, бо світла безсмертна Магура 

тут через свою досконалість та могутність здобула недоброї слави. Коли її згадували 

недобрим словом, вона казала: «Це моя Учителька зі світу світлих. І я пишаюся такою 

Учителькою... Не смійте ображати Птаху. Ви не варті навіть згадувати її ім’я» [9, с. 39]. 

Дійсно, Птаха була чудовим учителем, адже віддавала учням усю себе. На 

нашу думку, добровільна пожертва своїм часом, силами, досвідом заради розвитку та 

блага інших – це найважливіша частина душевного зростання метагероїні, її 

становлення як сильної, впевненої в собі, незалежної від лихих чоловічих вчинків 

жінки, такої, яка має велике призначення і гідно його виконує. Письменниця наділяє 

героїню розумом та мудрістю, Птаха розмірковує: «Навчитися бути богом завжди 

важко. Стати ним – то вже досконалість. Бо ними не народжуються, ними стають. І 

стають тільки ті, хто заслуговує на це» [8, с. 165]. У цих словах вбачаємо глибокий 

підтекст: Перуниця – богиня, але душа її така ж тендітна, як у звичайної людини. 

Певно, автор намагається передати читачам думку, що для того, щоб стати гідною 

особистістю, треба докладати чимало зусиль. 

Цікаво, що вже у другій книзі «Зворотний бік темряви» Птаха постає настільки 

сильною, що здатна переконати Оракула та змінити саму долю, героїня пояснює це 

так: «Просто справжня жінка завжди може переконати чоловіка в своїй правоті, якщо 

дуже цього захоче» [9, с. 61], навіть якщо переконувати доведеться верховного 

пророка, який знає майбутнє цілих світів. Цим Дара Корній остаточно руйнує 

упередження про жіночу слабкість, проте еволюція метогероїні не завершується. 

Пік духовного зростання Птахи спостерігаємо в останньому романі тетралогії 

«Зворотний бік світів». Вона пробачає свого коханого-зрадника Стрибога, який у цей час 

навпаки скаженіє від ненависті до жінки, усвідомлює своє кохання до нього, намагається 

поговорити та порозумітися з чоловіком. Але стається непоправне: «Стрибог вистрілив 

підступно, без попереджень» [6, с. 257]. Так, він із люті вбиває жінку, і лише після такого 

невідворотного кроку починає усвідомлювати фатальність злочину. Птаха ж перед 

смертю зазнає катарсису та усвідомлює найбільшу істину: «Любов – то початок, але 

ніколи не кінець. Коли любиш, то прощаєш все. Бо твоє серце завжди обирає її чи його, 

обирає ту любов, якої ти гідна. Отже, я не достатньо була гідна твоєї любові, Стрибоже. 

Прости мені за все: за Мальву і за мою любов до тебе» [6, с. 255]. Всепрощаюча любов 

Діви-Слави також рятує змарнілу від ненависті душу Стрибога. 

На нашу думку, смерть Птахи – це умовна ініціація Мальви в когорту образів 

метагероїні. На плечі дівчини лягла надважлива місія: порятунок усіх світів. Вона 

згадує філософські слова Учительки, які додають сил: «Смерть – це не завжди кінець 

історії, це шанс для того, щоб повернутися ще раз та спробувати все змінити. 

Повертатися можна безкінечно, а можна і не вертатися. Усе залежить від твого 

бажання – виправляти помилки, щоб більше їх не робити, чи не виправляти» 

[6, с. 261]. І Мальві дійсно вдається усе виправити, адже вона також сильна, могутня 

та розумна – дівчина-квітка, берегиня добробуту і злагоди. 
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Також важливо, що матагероїні Птасі допомагає зцілювати душевні рани 

чоловік. Птасі незримо, спочатку приховуючи навіть своє ім’я, завжди допомагає 

Перун. Лише у третій книзі «Зворотний бік сутіні» він перестає ховати себе, після 

цього Магура «нікого не боялася, нічого не боялася. Бо він поруч, завжди поруч – 

мужній, сильний, великий, могутній, і він не дасть їй упасти» [8, с. 102]. Як бачимо, 

модель фемінності подається невідривно від моделі маскулінності. 

Вважаємо, що таким чином Дара Корній вдається до реабілітації поглядів на 

чоловічу доброту: наряду з антистереотипною сильною, вольовою жінкою у прозі Дари 

Корній стоїть образ «справжнього чоловіка», який свої витоки також бере із 

фольклорно-міфологічної традиції. У міфології Перун – бог наймогутніших 

божественних сил неба і землі, блискавки і грому, захисник воїнів на полі бою. Першим 

своїм весняним громом він воскрешає землю, повертає їй життя проганяючи богиню 

смерті Мару і холод. В давньоукраїнській літературі та фольклорі існує багато згадок 

про Перуна. Давні слов’яни вірили, що грім – то його мова, а блискавка – погляд, також 

вони сприймали грім і блискавку, як небесне орання та сівбу. Вважалось, що перший 

грім і дощ володіють очищувальною силою та повертають землі життєдайність. Таким 

чином, бог грому, що дає родючість, став і покровителем шлюбів. 

За деякими легендами, Перун мав дев’ятеро синів, троє з яких вражали злі 

сили стрілами, троє розбивали хмари, творячи грім, решта правила золотогривими 

кіньми, а також одну доньку – крилату Діву Магуру, слов’янську Валькірію, яка 

надихала воїнів битися за батьківщину та супроводжувала їх у Вирій. Бог воїнів і 

князів, що символізує їхню владу, є також покровителем самоповаги, сміливості, 

мужності людей разом із його дочкою. Зображають Перуна у подобі мужнього, але 

сивого чоловіка з довгим волоссям та бородою [14, с. 160]. 

Цікаво, що Перун Дари Корній зовні дуже нагадує образ фольклорно-

міфологічного прототипа: «Біле полотно сорочки так пасувало до його тепер білого 

волосся. Навіть богів час не жалує. Русяві кучері бога він красиво посріблив. 

Вдивлялася уважно в обличчя чоловіка. Зморшки довкола очей, чоло пооране часом. І 

тільки очі – живі, молоді, досі юні й палкі» [16, с. 103]. 

В романах письменниці Перун часто постає перед читачами не як божество, а 

як звичайний чоловік, адже має чимало людських рис: він вразливий до життєвих 

негараздів, може робити помилки, проте вміє любити свою власну родину. Так, Перун 

неодноразово допомагає донці Птасі у біді, навіть рятує її від смерті: «Міцні сильні 

руки вихоплюють її. Куля зачіпає тільки краєчок рукава та ліву руку. Тріщить у вухах, 

несамовито захлинається плачем птаха Магура, і враз все закінчується. Тиша. “Не 

помирай, Пташко!..» – чийсь шепіт над вухом. Відкрити очі несила. Птаха тільки 

слухає, як калатає його серце біля вуха, як сильні руки пригортають її і несуть кудись. 

Так затишно в тих обіймах» [7, с. 309]. 

Вчинки Перуна характеризують його як надійного та турботливого батька, на 

якого можна покластися, який допоможе, навіть, якщо про це не просять. Автор 

устами метагероїні запитує: «Чоловік чи Бог – чи не байдуже зараз? Мужній і 

справжній воїн. Чесний, могутній, вірний» [8, с. 41]. Дара Корній таким чином 

демонструє ідеал доброчесності та мужності. 

Також Перун є вірним чоловіком своїй дружині Ладі, богині краси і любові. 

Доля героя в тетралогії Дари Корній склалася так, що перша його дружина Перуницю 

(у колишньому житті – це Птаха) загинула від рук ворога. Це стало великим 
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потрясінням для чоловіка, але він знайшов сили жити далі. Більш того, Перун зміг 

впустити у серце іншу жінку, яка його щиро кохала, та берегти їй свою вірність. Під 

час сварки з Ладою він вкотре це доводить: «Магура – моя перша дружина, давно 

мертва. Ти ревнуєш до мертвої? Чи ти при своєму розумі? Ти – моя дружина перед 

Сварогом. Ти – мати моїх дітей. Птаха – моя донька, і це геть інша історія» [6, с. 176]. 

Щира та віддана любов після смерті першої коханої демонструє неабияку силу 

духу чоловіка, відповідальність за власний вибір, повагу до своїх близьких. Вважаємо, 

автор закликає читачів навіть при найстрашніших обставинах знаходити в собі 

мужність подолати душевну кризу і далі жити повноцінним життям, а також та не 

втрачати головну мету. У Перуна такою метою є служіння на благо всесвіту, підтримка 

миру у світах. 

Висновки. Встановлено, що гендерна складова є важливим елементом 

художньої концепції Дари Корній. Письменниця порушує такі гендерні аспекти: надає 

героям право представляти гендерні ролі суспільства, демонструє моделі фемінності та 

маскулінності. Таким чином письменниця вивільнює жінку з традиційного 

патріархального канону та долає стереотип щодо жіночої слабкості, майстерно 

вплітаючи у прозу образ сильної, вольової, вродливої метагероїні (Птаха, Мальва). 

Також Дара Корній прагне гендерного балансу і реабілітує образ «справжнього 

чоловіка» (Перун), демонструє ідеали шляхетства та людяності, руйнує архетип 

сильного чоловіка, влада якого затверджуються через насильство, агресію та 

жорстокість. Вагома роль у розкритті образів належить фольклорно-міфологічній 

основі, завдяки чому автор ще більше вводить жінку та чоловіка у глибокий народний 

контекст. Такі риси доводять, що масова література репрезентує суспільну думку та 

реальні гендерні ролі. 
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ЕСХАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ В РОМАНАХ 

О. ІРВАНЦЯ, Ю. ЩЕРБАКА, Я. МЕЛЬНИКА 

 

Стаття присвячена огляду та аналізу різних апокаліптичних концепції в 

сучасній українській антиутопії. Подана розвідка є актуальною через високий інтерес 

загалу до жанрової специфіки антиутопії та метаморфоз самого поняття апокаліпсису. 

Досліджено спільні та відмінні риси в есхатологічних уявленнях в контексті антиутопії. 

Ключові слова: антиутопія, апокаліпсис, мотив, прогноз, світ, соціум. 

Есхатологія, як відомо – це сукупність апокаліптичних поглядів і переконань, що 

беруть свій початок із міфів та вірувань. Із часом, відійшовши від думки про кінець 

усього сущого як наслідок гніву Бога, людина замислилася над тим, що може бути зі 

світом, у якому або немає Творця, або ж він є мовчазним спостерігачем. Поставивши 

себе в центрі Всесвіту, вона змінила й уявлення про апокаліпсис: із розпливчасто-

метафоричних «кінця світу» та «Божого гніву» він став значно ближчим і реальнішим, 

трансформувавшись у поняття «глобальна катастрофа», «світова війна», «космічні 

катаклізми» тощо. Антиутопічний дискурс завжди був позначений відчуттям безвиході, 

бо представляв безликий соціум, що існує за кимось установленими абсурдними 

законами, за порушення яких на бунтівників чекали покарання або смерть. Безвихідь 

певною мірою корелює із кінцем світу: життя передбачає безперервний рух уперед, а як 

може жити законсервоване маріонеткове суспільство? Застій, страх і апатія стають 

синонімами апокаліпсису в антиутопії початку ХХ ст., і ця традиція поширилася далі. 

Актуальність поданої роботи полягає в необхідності дослідження мотивів кінця світу в 

одному з песимістичних жанрів літератури. Мета нашої розвідки – дослідити, як автори 

по-своєму інтерпретують ідею кінця світу в антиутопіях. Серед поставлених завдань – 

інтерпретування поняття про апокаліпсис у контексті зазначених творів та виявлення 

http://www.hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/izdania/istochnik/3/Chikalova.pd


   ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

25 

спільних і відмінних рис. Предметами нашого дослідження є процеси руйнування та 

відбудови світу в романах О. Ірванця («Рівне/Ровно (Стіна»), Ю. Щербака («Час 

смертохристів: Міражі 2077 року»), Я. Мельника («Далекий простір»). Романи став 

об’єктом наукового інтересу О. Гольник, О. Євченка, М. Іконнікової, М. Коновалової, 

М. Мележик, К. Мікрюкової, Л. Скорини. На сьогодні в жодному із творів есхатологічні 

мотиви окремо не вивчались. 

В аналізованих творах бачимо вузлові точки, які формують сюжет за схемою: 

«існування старого світу – його руйнація – криза – відбудова». Онтологічна модель 

української антиутопії відрізняється від зарубіжної перш за все тим, що після всіх 

колізій у фіналі виникає новий, ще не знаний ніким світ, що одночасно приваблює й 

насторожує. Наприклад, постмодерна антиутопія О. Ірванця «Рівне/Ровно» 

закінчується ліричною замальовкою: хлопець декламує дівчині поезію про місто, яке 

«було в них одне-єдине» [1, с. 217]. Твір Я. Мельника «Далекий простір» – за жанром 

ідентичний до попереднього – репрезентує умовно позитивний відкритий фінал із 

утечею головних героїв від деструктивної дійсності. А в поліфонічному романі 

Ю. Щербака «Час смертохристів» детально прописано й передумови, й сам 

апокаліпсис, і відродження світу, що загалом відповідає вищезгаданій моделі. Якщо ми 

згадаємо хоча б один зразок класичної антиутопії, приміром, «Який чудесний світ 

новий!» О. Гакслі, то побачимо, що для цього роману вищезазначена онтологічна 

модель чужа, і її в принципі неможливо «припасувати» до сюжету. Автори втілюють 

ідею циклічності історії – отже, умовно позитивні завершення є «пунктом очікування» 

перед черговим зламом, що ділитиме світ на «до» та «після». 

Роман «Рівне/Ровно» О. Ірванця репрезентує псевдосоціалістичну республіку 

Україну із «окупованим» анклавом під назвою Західний сектор Рівне. За постмодерною 

мішурою комічності криються серйозні, на жаль, актуальні проблеми «завдавання 

добра» владою-агресором, відсутності національної ідентичності, кризи суспільства, 

яке почувається чужаком на власній території. Життя Шлойми та інших мешканців 

Рівного докорінно змінилося «п’ять років тому, сімнадцятого вересня» [1, с. 21], коли 

влада фактично й метафорично встановила Стіну між частинами міста. В Рівному 

владу взяли у свої руки безликі європейські керманичі, у Ровно – партія із виразним 

завойовницьким настроєм. Для української нації справді настає апокаліпсис, адже її 

нівелювали, обеззброїли й звели до рівня бездумної сили, якою можна керувати, не 

боячись протестів і викликів. Автор надає читачеві право домислити фінал – чи 

відбудеться остаточний занепад нації, чи її відродження. 

У романі «Час смертохристів» Ю. Щербака показано військовий конфлікт між 

Конфедерацією Держав Північної Америки та Союзом Держав Чорної Орди. Перед 

нами – депресивне, бездуховне й одночасно фанатичне, доведене до межі суспільство 

другої половини ХХ ст., приречене на загибель. Почалася Четверта світова війна, в якій 

застосовується ядерна зброя, яка, втім, не губить планету остаточно: через сто років 

людство відроджується, і починається новий виток історії. Щоправда, «дуже мало 

залишилося також документів того часу… Багато носіїв пам’яті загинули назавжди» 

[3, с. 215]. А найголовніше – «…разом з відродженням науково-технологічного і 

промислового потенціалу… та геополітичної боротьби за ресурси, домінування і 

впливи, життя стало повертатися до своїх звичних плюралістичних форм, до нових 

спроб людини скинути Бога з небесного престолу і зайняти його місце» [3, с. 216]. 

Отже, автор створює гіпотетичну модель апокаліпсису, після якого хоч і настане 
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відновлення життя й діяльності людства, але це буде явище все менш тривале і з 

кожним разом все більш агресивне. 

Антиутопія «Далекий простір» Я. Мельника представлене постапокаліптичне 

Державне Об’єднання, поділене на два сегменти – Мегаполіс, у якому живуть та 

працюють сліпі, і Тихий Куточок – місце проживання владної верхівки, яка взяла 

Мегаполіс під повний контроль. Головний герой Габр Силк усвідомлює, що може 

бачити та відчувати «далекий простір», бажає вільно рухатись уперед. Після ряду 

перипетій Габр потрапляє до Тихого Куточка, де знайомиться із особливостями 

державного устрою: «Ми просто не руйнуємо існуючу споконвіку, не нами створену 

систему виховання та освіти, в основі якої лежить теорія про існування тільки 

близького простору» [2, с. 182]. Інертність, байдужість, неспроможність до 

критичного мислення й протесту стають чинниками «тихого» кінця світу, адже 

суспільство застрягло в глухому куті й приречене на загибель. 

Отже, в аналізованих антиутопіях представлено різні уявлення про кінець 

світу, що наближається або що вже настав. Незаперечною спільною рисою всіх 

романів є відкритість фіналу, завдяки чому читач виступає співавтором і має право на 

домисел. Крім цього, автори дотримувалися моделі «існування старого світу – його 

руйнація – криза – відбудова», звичайно, кожен у своїй манері. Роман «Рівне/Ровно» 

репрезентує метафоричний національний апокаліпсис – явище, за якого нація зазнає 

утисків від агресорів, і їй загрожує зникнення. Твір «Час смертохристів» є авторським 

прогнозом глобального кінця світу, «китами» якого стають політичні ігри, екологічні 

та техногенні катаклізми. У романі «Далекий простір» показано варіант «тихого кінця 

світу», коли люди байдуже спостерігають за плином власного життя, не бажають 

нічого міняти, бо не мають на те повноважень. 
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Проблеми існування оніричного простору та тлумачення сновидінь здавна 

привертали увагу дослідників і філософів. Сократ висунув тезу про божественну 

природу сновидінь, а Платон вважав, що сни – це неусвідомлена діяльність душі. 

Аристотель у трактатах «Про сон» і «Про віщі сновидіння» писав, що якась частина 

свідомості людини ніколи не спить. Матеріалістичного трактування природи сновидінь 

дотримувався грецький вчений-анатоміст Демокріт. Він стверджував, що сон виникає 

внаслідок нестачі кисню. Цицерон протиставляв тезу про матеріалістичну природу сну 

твердженню про сновидіння як неусвідомлену діяльність душі, і до цього 

протиставлення звертався, розмірковуючи над природою смерті та посмертя. 

Водночас східна філософія трактує сон як частину буття, яке за своєю суттю є 

нереальним, викривленим і недосконалим. Мислитель кін. XX ст. Свамі Вівекананда 

так тлумачить уявлення індусів про природу буття: «Перед нами завіса, а за нею – 

сцена. В завісі є невеликий отвір, крізь який глядач мельком може побачити те, що 

знаходиться за нею. Якщо отвір буде збільшуватись, все більша частина сцени 

відкривається перед нами. Сцена за завісою – це душа, а завіса – майя, простір, час. 

Коли завіса зникає повністю, я переконуюсь, що я і є душа. Отож зміни у Всесвіті – 

це не зміни Абсолюту, а лише частина природи» [1, c. 15]. За такого трактування 

умовна різниця між простором сну і дійсністю вдається несуттєвою. 

У XX ст. природу сновидінь вивчали європейські психоаналітики. Вивчаючи 

це питання, З. Фройд виснував, що сновидіння – реакція підсвідомості на події, які 

відбулися з людиною в денну пору, уривки думок і спогадів. Продовжуючи 

дослідження вчителя в цій сфері, К. Юнг стверджував, що образи, які виникають у 

підсвідомості викликані не лише індивідуальними подразниками, а й архетипами. Цю 

тезу розвинули послідовники Юнга. Наприклад, польський психолог і психотерапевт 

З. Дудек зазначив: «Сон має декілька функцій. Це, насамперед, очищення психіки, яка 

перебуває під постійним тиском, від накопичених емоцій та страхів. Друга функція 

снів – навчальна та розвивальна. Сни впроваджують до нашої свідомості символи та 

образи, які не можуть виникнути в пробудженій свідомості» [5, c. 34]. 

Уперше поняття «оніричний простір» було застосоване французьким 

феноменологом Г. Башляром у праці «Оніричний простір. Художник на службі у 

стихій». Зважаючи на те, що сновидіння є невід’ємною частиною хронотопу багатьох 

літературних творів, термін міцно закріпився у літературознавстві. 

Питання функціювання оніричного простору в романі Л. Кононовича 

розглядала Т. Мегеря у статті «Особливості наративної стратегії у романі Леоніда 

Кононовича «Тема для медитації». Романові Л. Кононовича присвячено низку 

досліджень Н. Башук, О. Веретільник, В. Ніколаєнко та ін. 

Мета розвідки полягає у спробі аналізу специфіку оніричного простору в 

романі Л. Кононовича «Тема для медитації». Завдання – визначити роль та функції 

сновидінь у романі. 

Оніричний простір є важливою складовою хронотопу роману Л. Кононовича 

«Тема для медитації». Він виявляє приховані фобії і прагнення героїв, надає змогу 

читачеві краще зрозуміти мотиви, пізнати внутрішній світ персонажів. Окрім того, 

оніричний простір – це своєрідний місток між реальним та ірреальним світами. У всіх 

часопросторових пластах, згідно зі специфікою роману, вільно може поєднуватися 

дійсне та вигадане. 
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Досліджуючи особливості творення оніричного метанаративу в романі, Т. Мегеря 

зазначає: «Леонід Кононович використовує прийом наративної градації, виокремлюючи 

наративні фрагменти сну за допомогою слова-формули «снилося» [4, c. 130]. 

Читач потрапляє безпосередньо в сновидіння головного героя Юра, що дає 

змогу спостерігати водночас як за змінами емоційного стану головного героя, так і за 

подіями, що відбуваються в просторі сновидіння. Окрім снів Юра детально 

описується сновидіння лише одного персонажа – односельчанки головного героя 

Вовчиці: «Ой, Стояне, кажу, чого ж ти отеє перевівся на ніщо? А він мені й каже: 

Франю, Франю... загнала мене на той світ сяя відьма – та ще й у ньому спокою не дає! 

Намовила нечисту силу, а та як вискочить мені на карк, то їздить уже верхи, їздить...» 

[3, c. 203]. Розкриттю характеру персонажа та її емоційного стану сприяє 

використання просторічних слів і граматичних форм та надмірна експресивність. 

Незважаючи на те, що початок сновидіння завжди можна визначити завдяки 

використанню словесної формули «снилося», доволі складно вказати точну мить, 

коли герой повертається до дійсності. Аби досягнути ефекту реалістичності в 

оніричному просторі, автор вдається до деталізації пейзажів, яскравих описів 

емоційного стану героя: «..снилося: залізнична станція. Потойбіч колій видно 

водонапірну вежу, а далі – цегляні хати, городи зі штурпаками соняхів і штахетники. 

Стояв пізній вечір. Чутно було, як вертаючи з поля, хрипко мукає череда» [3, c. 162]. 

Створенню враження реалістичності сприяє і чітка вказівка на час та місце дії у 

просторі сну. Зокрема, на початку кожного сновидіння автор вказує на пору доби, 

року або на конкретний локус: «снилося: убогий сірий досвіток» [3, c. 48], «снилося: 

літо було, зелене й квітуче» [3, c. 112], «снилося: безкрає чорне поле» [3, c. 84]. 

Крізь призму оніричного метанаративу читач має можливість спостерегти шлях 

ініціації головного героя. Ініціація – обряд, що знаменує перехід на новий ступінь 

розвитку у межах соціальної групи, комплекс дій, за допомогою закріплюється зміна 

соціального статусу людини. Однією із визначальних рис ініціації є ритуальна смерть і 

відродження, подібно до героїв міфів про воскресіння. Цей обряд, притаманний усім, 

без винятку, первісним культурам. Принцип ініціації зберігся упродовж століть, лише 

набув нових форм вираження. Водночас досі існують соціальні прошарки, де 

застосовують обряди ініціації, подібні до ритуалів первісного суспільства, зокрема у 

деяких закритих молодіжних групах чи тоталітарних сектах. 

У 1909 р. А. Геннеп виокремив три стадії, обов’язкові для будь-якого обряду 

ініціації: сегрегація (відокремлення від звичного оточення, суспільна «смерть»), 

транцизія (межовий період, який включає в себе випробовування тіла та духу), 

інкопорація (включення індивіда в ту саму соціальну групу, але в іншій якості) [2]. 

Ритуальне переродження читач має змогу спостерігати в романі Л. Кононовича 

«Тема для медитації». Найлегше простежити за перевтіленням Юра саме в оніричному 

просторі, де відображено кожен етап його переходу. 

На початку твору автор зобразив початок процесу переходу – головний герой 

знову відчуває себе малою дитиною, яка прагне вибратися у «великий світ», 

народитися наново: «Він стоїть у сінях. Йому років зо три, не більше. Поріг такий 

високий, що сягає йому сливе по пояс. Він впирається долонями в поріг і задирає 

ногу. Сіни глибокі, мов яма, й нога зривається. Це дуже нелегко, та він мусить це 

зробити. Він мусить здолати цей поріг. Він повинен вибратися у той білий світ, де 

мокра земля, і явори, і холодне водянисте небо» [3, c. 18]. 
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Після цього Юр опиняється в так званому межовому стані. В реальності він 

зустрічається зі своїми односельцями, тими, хто заподіяв шкоду йому та його родині 

(директор школи, Вовчиця, Дзякунка та ін.). Кожному з них Юр символічно повертає 

борги, зустрівшись віч-на-віч. З одного боку, так він очищує душу від накопиченого 

гніву, з іншого – дізнається, що кожного з його недругів спіткало відповідне покарання. 

У просторі сновидінь герой зустрічається навіч зі своїм страхом – 

чудовиськом, що забирає хліб. Ця фобія має колективну природу, у образі білої 

потвори постає метафорична загроза всій нації: «Основна домінанта сну: гостра 

пульсуюча тривога, котра все наростає й наростає. Він утретє штурхає одоробало 

вістрям коси, і тоді воно починає кидатися в корчах, мов епілептик» [3, c. 29]. На 

відміну від інших снів, це видіння являється Юру неодноразово, а образ білої потвори 

час від часу побіжно згадується в тексті. 

Проходячи етап транцизії, Юр стикається з найбільшим людським страхом – 

страхом смерті. Уві сні головний герой повертається на Балкани, де свого часу був 

тяжко поранений: «Його свідомість двоїться: він знає, що лежить на шосе, прошитий 

кулею натівського калібру, і кров, булькаючи, цебенить з нього й усякає в землю, – 

а водночас він якимось дивом перебуває вдома, і ця хата, і явори понад обійстям, і 

півники, що ростуть попід вікнами, видаються йому настільки реальними, що в це 

просто-таки неможливо повірити. До всіх цих почуттів домішується страх. Він знає: до 

хати не можна заходити. Якщо переступити поріг, то звідти більше ніколи не вийдеш» 

[3, c. 48]. Відчуття небезпеки загострюється, однак Юр одні за одними проходить і 

сінешні двері, і двері до світлиці. Головного героя супроводжує пісня-голосіння, як 

елемент обряду поховання: «Не плач, мати, не журися, / Бо вже твій син оженився:/ 

Узяв собі паняночку – / В чистім полі земляночку. / Узяв собі бондарівну – / В чистім 

полі землю рівну…» [3, c. 48]. 

Ще одним випробуванням для головного героя стала зустріч із Леляною в 

просторі сновидіння. Її образ збудив спогади зі спільного минулого і нагадав Юру про 

втрачені можливості. Так, автор підводить читача до думки, що самотність може бути 

страшнішою за смерть: «наче здорові, білі та осяйні пушини кульбаби, – зближалася 

до нього невисока тендітна постать. І тоді живий біль рвонув його серце, як колись, і 

він аж задихнувся, усвідомивши, до чого ж самотньою може бути людина у цім світі... 

чому ж вона тут, подумалося йому, ну чому ж вона тут – адже все давно відійшло в 

минуле, скінчившись разом із тією епохою, в якій вони були молодими …» [3, c. 112]. 

Символічно закінчується останнє сновидіння Юра: «Нарешті вдалині 

прогуркотів останній вагон, і він рушив з місця й, стрибаючи по шпалах, почав 

переходити на той бік. Оддалі видно було, яка незграбна його постать і які 

здоровецькі на ньому чоботи, що по самісінькі халяви обросли цементною корою…» 

[3, c. 162]. Перемігши свої страхи, герой нарешті завершив обряд ініціації. 

Оніричний простір у романі Л. Кононовича «Тема для медитації» виконує 

кілька важливих функцій. Насамперед, він розкриває внутрішній світ головного героя, 

його приховані страхи (біла потвора), нездійснені мрії (Леляна), яскраво, стисло та 

змістовно передає емоційний стан Юра в конкретний проміжок часу. Окрім того, 

сновидіння головного героя ілюструють процес його ініціації та становлення як 

«збройного лицаря Морани». Герой проходить всі етапи свого переродження водночас 

у кількох просторових пластах: реальності, оніричному просторі і Отхлані, причому дві 

останні просторові площини безпосередньо пов’язані між собою. Деталізація пейзажів, 
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яскраві описи емоційного стану головного героя зближують сновидіння і дійсність, 

унаслідок чого стирається межа між реальним та ірреальним. 

Література: 
1. Вивекананда Свами Четыре йоги / Свами Вивекананда. – М. : Прогресс-

академия, 1993. – 525 с. 

2. Геннеп А. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов / 

А. Геннеп. – М. : Восточная литература, 2002. – 198 с. 

3. Кононович Л. Тема для медитації / Л. Кононович. – Львів : Кальварія, 

2005. – 236 с. 

4. Мегеря Т. Особливості наративної стратегії у романі Л. Кононовича «Тема 

для медитації» / Т. В. Мегеря // Язык и культура. – 2010. – Вип. 13 – С. 29–304. 

5. Dudek Z.-W. Jungowska psychologia marzeń sennych. / Z.-W. Dudek. – 

Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, 2007. – Wyd. 2. – 353 s. 

 

 
Кащенко Матвей Игоревич 

Научный руководитель: Павленко И. Я., д. филол. н., профессор 

Запорожский национальный университет 

 

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ КАК ШПИЛЬБРЕХЕР 

В ТВОРЧЕСТВЕ Ю. ШЕВЧУКА 

 

В работе рассматривается характер отдельных элементов интерпретации 

барочного мотива «жизнь есть театр» на материале сборника «Сольник» Юрия 

Шевчука и песен группы «ДДТ». 

Ключевые слова: барокко, русская рок-поэзия, Юрий Шевчук, ДДТ. 

Осознание ложности советской идеологии, моральный дискомфорт и 

невозможность творчески реализоваться, военные конфликты на Ближнем Востоке, 

разочарование в постсоветской действительности подготовили обращение 

большинства русских рок-поэтов к эстетике и ключевым мотивам барокко. Наиболее 

частотный – «жизнь есть сон», проанализирован в статье О. Никитиной (единственной, 

в которой поднимается проблема барокко в русском роке) [3]. Исследователь отметила 

как традиционные черты («сон как кошмар» в творчестве М. Борзыкина, Е. Чикишева), 

так и трансформацию («сон как утопия/рай» в творчестве Б. Гребенщикова, 

И. Кормильцева).В своей статье Т. Кожевникова упоминает театрализацию мира в 

поэзии А. Макаревича (кукольный мир) и Э. Шклярского (жизнь есть «театр абсурда»), 

однако не указывает на связь этих мотивов с барочной традицией [2]. 

Обращение к традиционным для барокко мотивам, среди которых наиболее 

повторяющиеся «жизнь есть сон», «жизнь есть театр» и «жизнь есть книга», 

характерно также и для Юрия Шевчука – поэта, музыканта и лидера группы «ДДТ». 

Однако исследователями данный аспект творчества известного рокера не был отмечен. 

Цель работы – определить характер отдельных элементов интерпретации 

мотива «жизнь есть театр» в творчестве Ю. Шевчука на материале сборника 

«Сольник» и песен группы «ДДТ». 

Мотив «жизнь есть театр» пришёл в барокко из Ренессанса и стал популярен в 

европейской литературе после выхода комедии Шекспира «Как вам это нравится?». 
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Такая трактовка жизни связана с невозможностью человекапреодолеть её ход и этапы 

(детство, юность и т.д.), прописанные в «сценарии» бытия. Смерть же знаменует 

собой выход из роли. В ХХ веке этот мотив стал объектом изучения разных 

философов, в том числе иЙ. Хёйзинга [4], обратившегося к вопросу театрализации 

действительности. Учёный выделяет основные свойства игры: замкнутость, 

замещение действительности, наличие системы правил, состязательный характер. 

Также игра может предполагать наличие нарушителя правил, не скрывающего своих 

намерений, из-за чего тот исключается из игрового процесса. Хёйзинга определяет 

такого участника термином «шпильбрехер». 

Лирический герой Ю. Шевчука представлен в ирреальном и реальном мирах. 

Первый – среда его обыденного обитания, второй – сон и место испытания, куда он 

попадает во время прохождения инициации. Представители ирреального показывают 

герою вертеп («Ночная пьеса» [5]), который вызывает ассоциации с перевёрнутым 

обрядом Петра (похороны карлика). В пьесе показан рождённый мёртвым Мессия, 

помещённый в колыбель-Кунсткамеру. В нём герой, выполняющий роль царя-

зрителя, узнаёт самого себя. Процесс засыпания соотносится со сменой 

рождественского (мистериального) хронотопа петербургским (город как знак мира 

материального). Вертеп предопределяет и предсказывает (даже навязывает) будущее 

поведение лирического героя в мире людей, ведь в финале Младенец подмигивает, 

тем самым нарушая условную правду. 

После этого наступает сон-пьеса, в котором моделируется театр-город (Санкт-

Петербург). Игра здесь находится ещё на этапе, когда искусство синкретично, всё 

происходящее на сцене города – ритуал: «[Актриса Весна] читает балет <…> танцует 

стихи» («Актриса Весна» [5]). В сознании героя этот синкретизм уже преодолен, 

поэтому увиденное он воспринимает как перевёрнутый мир и попытается создать 

новый тип культуры: «Мы искусство прорубим русло» («Я» [5]). Лирический герой 

опережает пьесу. То, к чему готов он, ещё далеко от мира людей. 

Он осознаёт, что его миссия – преображение действительности, и видит её в 

обличении: ««А я старой мольеровской драмы жду за кулисами снов» («Живой» [1]). 

По сути, это нарушение правил чужой игры, в которую лирический герой вовлечён. 

Поэтому для толпы он – шпильбрехер. Соответственно, толпа будет стремиться 

избавиться от него (стихотворение «Террорист» [5]). Лирический герой с говорящим 

именем Иван Помидоров (помидор как знак зрительского неодобрения) забирается на 

чердак. Он стремится разрушить привычные правила игры, что воспринимается как 

теракт: «Щ-щас я накапаю правду на ваши смирные мозги». Откровения героя лишь 

раздражают общество, которое имплицитно сопоставляется со стадом овец (смирные). 

В герое же узнаются черты Мессии-пастыря. Но этот Иисус – ложный: «Выл из-под 

венца на допросе». Возникает образ лжепророка – волка в овечьей шкуре, которая 

становится частью костюма. Не зря в начале стихотворения возникает двусмысленная 

фраза: «Оглянулся, всё тихо/ Хвоста вроде нет». Лирический герой сам ощущает 

присутствие демонического в себе и пытается его скрыть. Демон призван разрушать, что 

и отражает сущность шпильбрехера. 

Однако с точки зрения своей игры лирический герой воплощает приём dues ex 

machinа. Он вступает в действие в самый последний момент, когда невозможно 

разрешить ситуацию («Я остановил время» [1]). В игре героя люди – лишь фигуры 

(намёк на шахматы). Однако деятельность героя искусственна и не способна изменить 
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ход игры людей. Псевдобог отрицает существование материального в песне и 

стремится заменить его духовными аналогами, что усиливает дисгармонию мира. Как 

итог, созидание лирического героя для мира людей невозможно. Конфликт пьесы-

жизни трагичен. Разрешить его может лишь смерть лирического героя в мире людей (и 

соответственно, его пробуждение в обыденной ирреальности). 

Таким образом, в творчестве Ю. Шевчука своеобразно интерпретируется 

традиционный для барокко мотив «жизнь есть театр». Наделение лирического героя 

чертами шпильбрехера – одна из сторон данной интерпретации. В своем сне он 

моделирует город-театр. В нём лирический герой видит себя Богом-созидателем 

(приём dues ex machinа), в то время как для людей он – нарушитель правил. Из-за этого 

толпа стремится исключить его из игры. Несоответствие правил игр героя и простых 

людей делает конфликт пьесы трагичным. Разрешить его может лишь смерть 

лирического героя. 
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РОЛЬ МІФОЛОГЕМИ «ДОРОГА» В МОДЕЛЮВАННІ ФЕМІННИХ ОБРАЗІВ 

У РОМАНІ В. ЯВОРІВСЬКОГО «ОГЛЯНЬСЯ З ОСЕНІ» 

 

У статті досліджено міфологему «дорога», її активну участь у 

характеротворенні головних героїнь роману В. Яворівського «Оглянься з осені». 

Виявлено, що найчастіше образ шляху забезпечує актуалізацію «сентиментальних» 

смислів – надії, віри, утраченого кохання, чекання. 

Ключові слова: міфологема «дорога», фемінність, маскулінність, химерне 

прозописьмо. 

У творах химерної прози міфологема «дорога» відіграє важливу роль 

у моделюванні фемінних образів. У Словнику ґендерних термінів [2] знаходимо 

визначення маскулінності та фемінності як комплексу тілесних, психічних 

і поведінкових особливостей, що розглядаються в першому варіанті як чоловічі, 
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   ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

33 

у другому – як жіночі. Маскулінність і фемінність узагальнюють традиційні уявлення 

про те, якими повинні бути чоловіки та жінки в певному суспільстві, часі. Це соціальні, 

а не біологічні категорії, які відображають особистісні характеристики, зовнішність, 

поведінку, професійні заняття, інтереси. С. Іванченко у своєму дослідженні 

«Багатовимірна модель гендера» [1] до суто жіночих рис відносить – слабкість, 

залежність, м’якість, емоційність, прагнення до створення сім’ї, домогосподарство, 

піклування про родину. 

Активно використовують міфологему «дорога» письменники другої половини 

ХХ століття під час творення фемінних образів. У «химерно-уявному» романі 

В. Яворівського «Оглянься з осені» міфологема «дорога» стає ключем до розкриття 

внутрішньої суті головних героїв. Це символ пошуку кохання, самоутвердження, 

значущості для суспільства. Якщо інші представники химерної прози (В. Дрозд, 

В. Шевчук, О. Ільченко, В. Земляк, Є. Гуцало) найчастіше пов’язували образ шляху з 

чоловіками, то В. Яворівський через призму дороги розкриває природу жінки. 

У романі «Оглянься з осені» письменник, використовуючи надбання 

української міфології, робить дорогу місцем, де можуть оживати різні істоти. 

Мандруючи світом, вітер випадково налетів на Городища, які розмістилися на 

Сарматському горбі. Як зазначалося, за народними віруваннями, гори та горби 

належать до просторових маркерів, а отже, мають подібну семантику з дорогою. 

Таким чином, ми можемо говорити, що на підсвідомому рівні місце розташування 

села визначило подальший хід оповіді та незвичайну долю його жителів: «Городища 

обжили Сарматський горб з усіх боків і вершникують на ньому вже кілька століть…» 

[3, с. 5]. В. Яворівський робить вітер повноцінним персонажем твору. Перед ним 

пролягає далека дорога від Одеси до Києва, а Городища стали лише місцем 

відпочинку. Затримавшись на короткий час у селі, вітер допомагає відкрити історію 

не одного покоління його мешканців. Прийом одухотворення природи ми 

спостерігаємо не в одного автора української химерної прози (згадаймо, наприклад, 

образ осені в романі Є. Гуцала «Позичений чоловік»). 

Образ дороги є важливим у житті мешканців села. Для одних це просто 

пройдена відстань до конкретної мети, для інших – пошук себе, бажання не просто 

існувати, а стати частиною Городищ. У людини на підсвідомому рівні закладений 

страх перед дорогою, її величчю та силою. Саме ця особливість міфологеми «дорога» 

лягла в основу творення фемінних образів роману. Так, у Ярослави перед подорожжю 

щоразу виникає невимовне почуття невідомості й тривоги: «Всі знають, що тиждень 

Ярослава працюватиме за трьох, щоб потім на день-два таки мотнутися до Одеси, 

походити біля моря, відвідати свою старшу сестру і, щоб виручити гроші за дорогу, 

привезти з товкучки всякої всячини для Городищ» [3, с. 19]. Таким чином, шлях до 

Одеси для героїні важкий і повен непередбачуваних подій, адже вона ніколи не могла 

точно знати, що чекатиме її в кінці мандрівки (займатися спекуляцією було злочином). 

Перетинаючи межу між «своїм» і «чужим» просторами, Ярослава потрапляє під владу 

дороги: «Хай собі кожне відпочиває, як хоче, – відказує вона, коли заходить мова про її 

поїздки до Одеси, котрі сповнюють азартом, риском, напругою все її єство» [3, с. 19]. 

Ці подорожі жінки односельцями сприймалися неоднозначно: одні підтримували, адже 

розуміли, що дорога – це її розрада, інші – осуджували, бо вона на кілька днів покидала 

роботу. Якщо одну героїню невідомість приваблює, то іншу – лякає. Можливо, тому 

Еля Губа вже стільки років лише мріє повернутися до Саксонії, і нічого для цього не 
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робить: «…задля чого варто покидати їй Городища і їхати саме до Саксонії, бо іноді 

опівночі міркує, що там можуть обійтися і без неї (адже обходились тридцять років…)» 

[3, с. 9]. Батьківщина кликала її до себе, не давала спокою думкам. Таким чином, 

дорога розділила життя героїні на дві частини: ту, яка залишилася в маленькому 

саксонському містечку, і нову, разом із чоловіком Сидором, який урятував їй життя і 

забрав із собою. Через довгі роки «…Еля ніби збирається повернутися у свою 

Саксонію, але забула дорогу чи забула щось важливе, задля чого варто покидати їй 

Городища і їхати саме до Саксонії» [3, с. 9]. Звичайно, образ забутої дороги уведений 

автором для контрасту й відображення душевного неспокою, адже за довгі роки 

Городища таки стають рідними. 

По-іншому почуває себе в дорозі Мариня. Для неї дорога стала жаданою. 

«Майже все своє життя Мариня провела в гостях, тільки іноді добиваючись додому 

на нічліг» [3, с. 15]. Щоденні мандри для жінки – це спосіб життя. Знаючи всіх 

мешканців навколишніх сіл, вона стала хранителькою історії та традицій Городищ. 

Тому й не дивно, що односельці почали називати її Якау, адже кожне речення Мариня 

розпочинала з фрази «я кажу». Її з шаною приймають у кожній хаті завдяки 

незвичайній здатності знати всі новини: «…ці походеньки входять і в службові 

Маринині обов’язки: недавно її оформили посильною при сільраді» [3, с. 15]. Таким 

чином, через образ дороги розкривається внутрішня сутність жінки, її прагнення бути 

корисною мешканцям Городищ. Саме в мандрах Мариня Якау відчуває себе 

частинкою великого Всесвіту, природи, що її оточує. 

Ще одним жіночим образом, що пов’язаний із міфологемою «дорога», є 

Марта. Для неї дорога набуває трагічного відтінку, адже стала символом утраченого 

кохання: «Саме оця Марта проводжала свого гуцула аж до Косова, де купила йому 

весільного костюма і золотого годинника. І що вона назирці йшла за ним гірською 

стежкою аж до верховинського села» [3, с. 35]. Лише на дорозі Марта відкрила свої 

почуття, відчула себе слабкою жінкою, яка просто хотіла кохати. 

Таким чином, міфологема «дорога» в химерному прозописьмі В. Яворівського 

бере активну участь у характеротворенні головних героїнь. Вона змушує їх показати 

свою внутрішню сутність, наштовхує на роздуми, переживання. Найчастіше образ 

шляху забезпечує актуалізацію «сентиментальних» смислів – надії, віри, утраченого 

кохання, чекання. Зображуючи жінок, письменник наділяє їх і маскулінними рисами – 

сміливістю, самодостатністю, упевненістю в правильності вибраного шляху. 
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ПОЕТИКА ОПОВІДАННЯ І. ТИМОЧКО «УКРАДЕНА В СМЕРТІ» 

 

У статті викладено результати дослідження художнього світу короткого 

оповідання І. Тимочко «Украдена в смерті». 

Ключові слова: коротке оповідання, психологізм, поетика, хронотоп. 

У 60–70-х рр. ХХ ст. під впливом естетики мінімалізму з’явився новий 

епічний жанр – коротке оповідання (від англ. short story), яке зберігає морфологічні 

ознаки власне оповідання, але має суттєву відмінність – невеликий обсяг. Твори цього 

жанру зазвичай не виходять за межі кількох сторінок, для них характерний 

динамічний розвиток сюжету та яскраво виражені глибокі ідеї автора, які часто 

розкриваються на рівні підтексту. 

У жанрі короткого оповідання написаний твір сучасної української 

письменниці Іолани Тимочко «Украдена в смерті». Власне, він і становить інтерес 

наукового дослідження, мета й завдання якого полягають в осмисленні специфіки 

художнього світу оповідання. 

Актуальність роботи криється в потребі ґрунтовного літературознавчого 

осмислення твору, який ще не був об’єктом наукової інтерпретації. 

Льос – головна героїня твору – покидає без дозволу дитбудинок. Із моменту 

втечі з притулку минуло чимало часу: «… як вона вислизнула з-під пильного нагляду 

виховательки, минуло два тижні…» [1]. Дівчинка перебуває в стані крайньої 

емоційної напруги, діє спонтанно, нерозважливо: «Чотирнадцять довжелезних днів, 

сповнених голоду, холоду, снів під зорями на пошарпаних паркових лавках і 

намагання сховатися від контролерів у туалетах чи прокурених тамбурах старих 

електричок...» [1]. 

У сюжеті твору органічно переплітається сучасне й минуле, помітно 

впливаючи на світогляд, а також на фізичний і духовний стан Льос. Хронотоп 

оповідання розкривається завдяки особливостям світогляду головної героїні – дитина 

сприймає свій внутрішній світ як реальний, для неї не існує межі між світами. Отже, 

твір має два часопросторові виміри: справжній світ є виміром фізичного існування 

дівчини, а уявний – її духовно-емоційного життя. 

Теперішній час – це реальні дії героїні: «Льос нарешті зуміла упхатися в 

найпершу маршрутку, що їхала до її рідного села… Через півгодини… прямувала 

стежкою, час від часу зупиняючись, щоби крадькома зірвати жменьку смородини 

край дороги чи посмакувати перестиглими сусідськими черешнями…» [1]. 

Минулий час – вимріяні спогади про дитинство та родину, які, на жаль, 

завжди обертаються для Льос стражданням і горем. Спогади, що виринали в її пам’яті 

під час перебування в старому домі, «…піднімалися з глибин колючими їжаками, щоб 

терзати і мучити, труїти й убивати, ламати й нищити…» [1]. 

Для short story характерний прийом психологічного впливу. Авторка проводить 

паралель між станом дівчинки та будинком, який вона вважала рідним: 

«Напівзруйнований будинок… спостерігав за нею… очницями розбитих вікон» [1]. 

Незважаючи на те, що насправді Льос ніколи не жила в цьому місці, між нею та старим 
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домом простежується тісний зв’язок. Жахливий інтер’єр будинку («Дах… провалився, 

половину покрівлі зірвали люті вітри... Фарба на дверях облупилась, і тепер вони 

нагадували замучену голодом людину, що світить з-під дрантя дерев’яними ребрами» 
[1]), а особливо екстр’єр («…з-під підлоги витикалися бліді анорексичні паростки 

трави... Поламані меблі громадилися посеред того, що було колись… коридором» [1]) – 

це дзеркальне відображення фізичного й душевного станів дитини. 

Льос страждає від голоду, тому й в описі дому постійно фігурують фрази, 

картини, епітети, які підсилюють художнє зображення фізичного стану дівчинки: двері 

порівнюються із голодною людиною, з-під підлоги виглядають «анорексичні» паростки 

трави, пацюк у кімнаті доїдає залишки книжок. Олександра виснажена не тільки фізично – 

усе те хороше й світле, що мало б бути в душі дитини, у ній давно вже знищено, а 

натомість там укоренилися страх, розчарування й смуток. Так само і з домом – усе 

прекрасне, що було колись у його садку, тепер поросло чагарниками, а єдиними 

мешканцями стали страшні гадюки, жаби й комахи: «Сад, за яким ніхто більше не 

доглядав, розрісся і здичавів... Сердито дзижчали мухи над кошлатими кущами бузини... 

повзали невидимі гадюки, роздирали горло жаби десь у зруйнованій криниці» [1]. 

Детальний опис повітря в домі – ще один вияв прийому психологізму. 

Письменниця свідомо насичує будинок жахливими запахами, які створюють загальну 

непривабливу картину інтер’єру, а також увиразнюють стан героїні в момент, коли вона 

переступила поріг дому, її перші враження від побаченого поміщення: «…у ніс ударив 

стійкий і моторошний запах – затхле, немовби прогниле зсередини повітря мертвою 

ковдрою окутувало все в будинку, навіваючи холодний, осінній сон… Цей сон нагадував 

марення, марення наяву. Досить було вдихнути ковток застояного повітря – і мертвотна, 

крижана хвиля липкого страху заповнювала собою все горло, перетікала до шлунка і 

просочувалась в кров, розбігаючись по тілу клубками огидних істот...» [1]. 

Опис виявляє причини антифактивного стану дівчини, яка починає марити 

наяву. Важливо те, що змалювання запаморочливого повітря подається безпосередньо 

перед зображенням родини, образ якої постає в уяві Льос. 

Льос – скорочення від імені Олександра. Письменниця з любов’ю і співчуттям 

ставиться до свого персонажа. В оповіданні лише двічі згадується повне ім’я дівчини. 

Уперше – власне пояснення походження імені Льос: «…Льось!.. він звертався до 

Олександри» [1]. Удруге ім’я Олександра вимовляє стара жебрачка, яка, будучи 

представницею реального світу, позбавленого будь-яких мрій, повертає дівчину в 

буденність: «Олександро! Скільки ще разів це повторити… Вони тобі приснилися!..» [1]. 

Отже, І. Тимочко наголошує на винятковості імені Льос, яке дівчина дійсно 

визнає своїм, адже у мріях чує його від найрідніших їй людей. 

Трагедія головної героїні криється в нездійсненності мрій у реальному житті, 

а те, що насправді існує – лише завдає дівчинці душевного болю. Тому вона 

намагається забути про реалії, сприймати їх як жахливе видіння: «Льос хотіла, щоб 

вона (жебрачка) була її сном, щоб стала нічним кошмаром. Та це було не так…» [1]. 

Стара жебрачка відіграла провідну роль у житті Льос, завдяки їй дівчинка 

вижила й потрапила в притулок: «Я росла з тобою серцем, росла душею, бо це я 

принесла тебе сюди, до цих воріт, бо це я викрала тебе з того злощасного 

автомобіля… Це я украла тебе у смерті!..» [1]. Жінка розуміла: незабаром їй 

доведеться відкрити Льос правду. Вона помічала, що сирітка марить думками про 

неіснуючу родину, і боялася нашкодити вразливій дитині правдою, але оскільки Льос 
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рішучо вимагала відповіді на свої запитання, вона змушена була розвіяти марні 

уявлення розповіддю про жорстокі реалії буття: «Стара жебрачка довго мовчала, коли 

Льос зазирала в її… очі, вимагаючи відповіді, і… отримала її – отаку ж безсловесну, 

абсурдну і пусту» [1]. 

«Украдена в смерті» – Льос – не готова до відкриття страшної таємниці. 

До останнього дівчина опирається, не полишаючи думки про те, що «Стара жебрачка 

бреше...» [1]. 

Недомовленість, незакінченість думок героїв – ознаки відкритого сюжету 

оповідання, що передаються в тексті трикрапкою. Найважливішого значення 

апосіопеза набуває в кінці твору. Останні речення письменниця завершує 

трикрапкою, підкреслюючи трагічність їх змісту. Ці слова вимовляє жебрачка, 

шокуючи дівчину гіркою правдою про її минуле: «Вони (рідні) тобі приснилися!.. 

Так, приснилися… Це всього лише сон…» [1]. 

Найголовніші думки, що висловлюються героями оповідання, письменниця 

акцентує за допомогою різних форм повтору. У творі є кілька випадків використання 

рефренів. Скажімо, рефрен «стара жебрачка бреше» висловлюється головною 

героїнею під час доленосного для неї вчинку – втечі з дитбудинку із твердим 

переконанням у реальності існування своєї родини, бажанням повернутися до рідного 

дому: «Стара жебрачка бреше, – сказала Льос – і закинула рюкзак на плечі. Стара 

жебрачка бреше, – сказала Льос – і, прив’язавши до підвіконня кілька скріплених між 

собою простирадл, пірнула в відчинене вікно, назавжди покидаючи дитбудинок… 

Стара жебрачка бреше… Жебрачка бреше…» [1]. 

Рефрен у кінці твору «у тебе ніколи не було брата», яким висловлюється 

істина, що стала кульмінацією оповідання, звучить у думках старої жебрачки. Цей 

повтор використовується з подальшим уточненням, що абсолютно нікого із вигаданих 

Льос членів родини насправді ніколи не існувало: «У тебе ніколи не було брата… 

Ні усміхнених очей батьків… Ні дужих рук Олега… Ні нерозбірливого щебету Яна-

Івася…» [1]. 

В оповіданні відсутня розв’язка. Відкритий сюжет – ще одна ознака 

постмодерного тексту, яким є оповідання І. Тимочко «Украдена в смерті». 

Неоднозначний фінал дає змогу читачеві по-своєму інтерпретувати його. 

Отже, твір «Украдена в смерті» І. Тимочко відзначається високим рівнем 

психологічного впливу на читача, який виявляється в багатстві образної системи 

оповідання. Окрім образів-персонажів у тексті фігурують образи зору, слуху, запаху (в 

описі старого будинку). До особливостей твору відносимо й синтез дійсності та ілюзії, 

тобто зіставлення реального та уявного світу головної героїні, зміщення минулого й 

теперішнього в її житті; трагічність долі дитини, яка мріяла про родину, котрої в неї 

ніколи не було; незавершеність думок і неоднозначність фіналу, який кожен читач 

може сприймати по-різному; відсутність розв’язки як важливого складника сюжету. 

Зазначені прийоми створюють загальну картину твору І. Тимочко як типового зразка 

короткого оповідання з глибокою психологізацією зображуваних подій. 
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У статті наводиться порівняльний аналіз образу головного героя роману 

В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» з постаттю Мефістофеля, що його 

ми зустрічаємо в трагедії Й. Гете «Фауст». 

Ключові слова: літературний діалогізм, літературний діалектизм, 

«дияволіада», Мефістофель. 

Володимир Винниченко – непересічна особистість на українській 

літературній ниві першої половини ХХ ст. Так, Іван Франко стверджує, що серед 

«ординарно-шаблонної генерації сучасних українських письменників раптом 

винирнуло […] щось таке, що не лізе в кишеню за словом, а сипле його потоками […], 

як саме життя» [5, с. 15]. 

Розглядаючи спадщину письменника в контексті світової літератури, не 

можливо оминути увагою рецептивний струмінь Винниченкової творчості, що 

позначилось і на його романі «Записки кирпатого Мефістофеля» (1917). Критик 

А. Мерич зазначає, що «роман мотивами своїми перегукується з Ібсеном, Бергсоном і 

Велекіндом» [1, с. 216]. Цікаво, що до 1986 р. зазначений твір не був об’єктом 

наукового вивчення. Пізніше були здійснені спроби аналітичного осмислення роману 

Р. Багрій, М. Жулинським, В. Харкун, І. Кошовою, Ю. Барабаш, О. Білим, 

Т. Гундоровою та ін. Проте питання різноаспектного вивчення образу центрального 

героя твору В. Винниченка Якова Михайлюка на прізвисько Мефістофель шляхом 

зіставлення його з класичним образом Мефістофеля Гете, досі залишається 

малодослідженим. Цей факт визначає актуальність нашої розвідки. 

Отож, предметом нашого зацікавлення є встановлення ступеню прояву 

літературного діалогізму та діалектизму в художньому зображенні образу Мефістофеля 

в романі В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» та трагедії Й. Гете «Фауст», 

що реалізується в процесі індивідуально-авторської трансформації традиційного 

трактування образу диявола. 

Ми маємо на меті розкрити художньо-новаторські особливості Винниченкової 

альтернативної інтерпретації образу «небесного бунтівника», шляхом 

антропологізації біблійно-фольклорного образу сатани, що його ми зустрічаємо на тлі 

контекстуальної площини світової «дияволіади». 

Мефістофель (з грец. – «той, що ненавидить світло»; з давньоєвр. – «той, що 

розносить скверну») – ім’я одного з духів зла, демона, диявола, сатани. У Біблії воно 

не фігурує. Почало використовуватися лише в епоху Ренесансу. До образу чорта 

зверталися в своїй творчості Дж. Мільтон, Дж.-Г. Байрон, О. Пушкін, 

Ф. Достоєвський, Т. Манн, С. Пшибишевський, Ф. Сологуб, М. Булгаков та ін. 

У Винниченка Яків Васильович Михайлюк в процесі онтологічного 

становлення проходить різні стадії ініціації як духовно повноцінної людини: від 

цинічного експериментатора, що полюбляє створювати «ситуації гри» із власною та 

чужою совістю («Аще доброє хощу, злоє содіваю» [2, с. 25]), до порядного чоловіка та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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батька сімейства. Подібну поведінку спостерігаємо в Мефістофеля Гете, спокусника, 

злодія та скептика, який презентує себе як: «Часть вечной силы я, Всегда желавшей 

зла, творившей лишь благое, … Я отрицаю все, и в этом суть моя…» [3, с. 86]. 

Портретна характеристика Михайлюка цілком відповідає класичному 

мефістофельському описові: « я  – довгий, чорний, з довгастим лицем, гострою 

борідкою і густими бровами […] За все лице і постать мене називають 

Мефістофелем, а за ніс - кирпатим Мефістофелем» [2, с. 18]. Авторський акцент на 

носі героя «як дзеркал[і] душі людини» [2, с. 5], покликаний пристосувати до 

українських обставин Мефістофеля Гете з косими, з жовтим відблиском «тигриними» 

очима. 

Михайлюк – вивершений варіант олюдненого Мефістофеля, «диявольський 

генезис» якого призводить до роздвоєності особи Якова: з одного боку, робота 

правозахисником, що дозволяє герою безневинно балансувати на межі закону та 

моралі; з іншого – підсвідоме бажання влаштування особистого життя, реалізації себе у 

якості батька. Експерименти над долею інших людей для Михайлюка розвага лялькаря, 

який завчасу знає, чим все завершиться. Йому «приємно заманути чоловіка на саму 

гору й зіпхнути його вниз» [2, с. 1]. Так, він стає «злим генієм» родини Кривуль; 

іронічно критикує «рабську» моральність Олександри Михайлівни; пропонує 

Нечипоренку заздалегідь неприйнятний для морального кодексу чоловіка спосіб 

заробітку. Одначе за показною презирливістю та підступністю героя насправді 

ховається сентиментальна людина, що по-дитячому вірить в казки й прагне любові. 

У трагедії Гете центральні персонажі, Фауст і Мефістофель, також є проявом 

пограничного розщеплення авторського Я, яке можна розтлумачити як боротьбу двох 

протилежних тенденцій в душі людини: віри й сумніву, невпинного пориву й тверезої  

розсудливості: «Ах, две души живут в больной груди моей, Друг другу чуждые, – и 

жаждут разделенья!» [3, с. 78]. 

Винниченків Мефістофель - змій-спокусник, що зухвало зводить себе до рангу 

«Бога» в очах підкорених істот: «Коли ввечері Клавдія стає переді мною на коліна […], я 

навіть не протестую, розуміючи її побожний настрій» [2, с. 43]. «Фаустівський» 

Мефістофель взагалі пропагує існування за принципом виправдання будь-якого гріха 

людини («Безумство, неурядица, насилье – Вот наш девиз!» [3, с. 312]). Обидва 

Мефістофелі вважають, що безсмертя нудне, життя – монотонне, а людство заслуговує 

зневаги: «Достойно гибели все то, что существует» [3, с. 47]. Обидва схильні до 

бунтарства. Так, розчарування у революційних гаслах товаришем Антоном 

прирівнюється до втрати віри у Господа (як відомо, провідна думка «Фауста» – «бог 

помер»!), як наслідок, атеїзм, дисгармонійність світовідчуття, трагізм людини, що не має 

перед ким відкритися. 

Отже, Винниченків Мефістофель хоч і має низку спільних рис із легендарним 

злим бісом Гете (як то: схильність до створення ситуацій вибору, психологічного 

аналітизму різних життєвих ситуацій, конструювання власної філософської концепції 

світу), проте йому ще далеко до «розумного чорта», що постає зі сторінок «Фауста». 

Диявол Гете до кінця залишається морально спустошеним,  тоді як мефістофельський 

образ Винниченка градаційно змінюється від рішучого опору нав’язуваному 

суспільством шаблонного способу життя до здетермінованої громадсько-біологічними 

законами людини. Однак, на нашу думку, що є суголосною міркуванням 

літературознавця В. Панченка, саме у той час, коли із Винниченкового «демона» злітає 
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маска, «відбувається повернення людини до себе самої. Мефістофель перестає бути 

Мефістофелем. Він зазнає поразки – але й знаходить щастя» [4, с. 229]. 
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Стаття присвячена дослідженню роману С. Лободи «Час Ліліт», з метою 

доведення справедливості віднесення його до жанру детективу. 
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Детектив (англ. detective – агент розшуку) – різновид пригодницьких творів, у 

яких розкривається певна таємниця, пов’язана зі злочином. Серед представників 

цього жанру – Е. По, В. Коллінз, А. Конан-Дойль, А. Крісті та ін. В українській 

літературі інтерес до детективу виник у 20-ті роки XX ст. [2, с. 188]. Цей різновид 

прози, що досить довго залишався поза увагою серйозної критики. Можливо, саме 

загальнодоступність цих творів викликала сумніви в їх художності. Проте з ХХ ст. 

були опубліковані певні дослідження на цю тему, які належали М. Йогансену, 

Ю. Смоличу, Є. Мелетинському, І. Києнко, А. Вулісові. 

Сьогодні детектив – це повноцінний жанр в українській літературі, який 

регулярно поповнюється новими виданнями. З 2009 р. в тернопільському видавництві 

«Навчальна книга – Богдан» виходить друком серія книг «Український детектив». 

Анна та Петро Владимирські, С. Пономаренко, О. Волков, А. Сєрова, С. Лобода та ін. 

створюють нові або пропонують своєрідні адаптації західних детективів Власне твір 

С. Лободи «Час Ліліт» є об’єктом цієї розвідки. Мета дослідження – виявлення 

основних рис класичного детективу в романі «Час Ліліт». Тема є актуальною, як 

мінімум, із двох причин: по-перше, детективні твори вважаються «несерйозною 

літературою» і, можливо, саме таке враження спричинило обмежену кількість 

наукових праць із вивчення питань жанру; по-друге, в українській літературі детектив 

усе частіше стає полем експерименту, і роман «Час Ліліт» є одним з них, адже левова 

частка обставин пояснена містичним, що грає першочергову роль у творі. 

Авторське визначення жанру роману «Час Ліліт» – містичний детектив. 

Беззаперечно можна погодитися з першою частиною твердження – «містичний». Риси 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Sierova_Alla.html
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ж детективу спробуємо простежити, керуючись правилами написання цього жанру, 

запропонованими у 1928 р. англійським письменником С. С. Ван Дайном. Перелік 

складається з двадцяти настанов, де шість із правил порушено С. Лободою у різній 

мірі вияву; три – можна взагалі виключити, покликаючись на те, що дія розгортається 

у світі, наповненому містичними речами, і одинадцять є актуальними для роману 

«Час Ліліт»: забезпечити читачеві рівні з сищиком можливості розкриття таємниць, 

для чого слід повідомити про всі шляхи викриття; ні детектив, ні інший професіонал, 

який займається слідством, не може бути злочинцем; у детективі не може бути 

відсутнім сищик, який розшукує докази, що допомагають у розкритті злочину, в 

результаті чого приходить до вирішення загадки; обов'язковий злочин у детективі – 

вбивство; в історії може діяти лише один детектив – читач не може конкурувати 

одразу з трьома-чотирма членами естафетної команди; злочинець повинен бути 

одним із більш-менш важливих дійових осіб; неприпустиме дешеве рішення, при 

якому злочинцем виявиться хтось із прислуги; хоча у злочинця може бути 

співучасник, але в основному історія повинна розповідати про викриття однієї 

людини; заборонено пояснювати таємницю нещасним випадком або самогубством; 

мотив злочину – завжди особистого характеру; автору детективу варто уникати будь-

яких шаблонних рішень [1, с. 20]. 

У романі «Час Ліліт» зображено життя Єгора – головного героя – на тому 

етапі, коли він працює над дослідницькою роботою і намагається встановити причину 

смертей немовлят. У процесі наукових експериментів та експертиз Єгор розуміє, що 

логічно ці смерті пояснити неможливо. У критичний момент він перериває пошуки 

істини, а на кінець роману після низки звичайних і дивних подій, все ж знаходить 

пояснення усьому і, власне, розгадку. 

Насамперед слід окреслити головні елементи детективу в романі «Час Ліліт»: 

«злочин» – вбивство немовлят, «злочинець» – Ліліт, «сищик» – Єгор. Незважаючи на 

те, що ми можемо виокремити в тексті ці елементи, вони є досить умовними і це дає 

змогу простежити певні особливості. Адже у творі Єгор не виступає в ролі 

класичного сищика, він не веде типове методичне розслідування і, тим більше, не є 

службовцем правоохоронних органів (хоча остання умова – не обов’язкова). Злочину, 

як такого, також немає – смерті немовлят не розглядають як убивства, а намагаються 

знайти логічні обґрунтовані причини СРДС – синдрому раптової дитячої смерті. 

Ліліт, яка по суті виявляється винуватицею, злочин не інкримінують також, люди 

взагалі не знають про її існування, а тому звинуватити її – неможливо. 

Отже, лише тільки за цим рядом фактів можна піддати сумніву авторське 

означення різновиду роману «детектив». Але все ж можемо говорити про своєрідне 

зображення процесу розкриття злочину. А саме ця сюжетна лінія є вирішальною у 

встановленні приналежності того чи іншого твору до детективу на думку батька-

засновника жанру Е. А. По. 

Про всі таємниці читач дізнається разом із головним героєм у ході 

розгортання сюжету. При чому не завжди для цього потрібні активні дії самого 

головного героя. Проте Єгор – єдиний «сищик» і, якщо читачеві відкриваються певні 

нові обставини, то вони стосуються безпосередньо головного героя. 

Злочинцем виявляється відомий реципієнтові персонаж – Ліліт, про яку автор 

згадує з перших рядків: «У прочинені двері боксу прослизнула жіноча тінь і 

торкнулася холодного скла прозорої стіни. [...] Жінка задумливим поглядом обвела 
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сонне дитяче царство. Підійшла до одного з немовлят, [...] зупинилася, безпомилково 

визначивши − в ньому не було Бога. Ледь розтуливши губи, жінка почала тихо 

наспівувати дивну мелодію. [...] Мелодія нагадувала колисанку. Однак лунала вона 

тільки для дитини, над якою схилилась жінка» [3]. Але про загадкову жінку ще зовсім 

нічого невідомо, проте вона продовжує з’являтися в житті героїв, які безпосередньо 

пов’язані з Єгором, то у вигляді випадкового подорожнього, то загадкової 

співрозмовниці. При цьому Ліліт не вдається до якихось активних дій, але впливає на 

світогляд і рішення персонажів роману переважно своїми «філософськими 

міркуваннями» та прозорими натяками. Безпосередньо про долю Ліліт реціпієнт 

дізнається з біблійної історії, яка прямо пов’язана з описуваними в романі подіями. 

Згодом читачеві відкриваються персонажі, які знають розгадку – це Мишко, 

кращий друг Єгора, Юра – його «воскреслий» товариш і Рита –дружина головного 

героя, яка померла декілька років тому. Всі вони «грають» не на стороні Єгора і є 

ніби співучасниками Ліліт, приховуючи від Єгора правду, покриваючи злочини. 

Мотив злочину криється також у біблійній історії, у відносинах Ліліт та Адама. 

«Бог сотворив її разом з Адамом. Але вона була дівчиною гордою і не захотіла під 

нього лягати, під Адама, тобто. Тому чинила опір насильству, вимовила таємне ім’я 

Бога і полетіла від Адама. На її пошуки Богом були послані три янголи: Санві, Сансанві 

і Семангелоф, щоб повернути її. Вона відмовилася, і янголи поклялися вбивати сто її 

дітей щодня. Вона ж, у свою чергу, заприсяглася вбивати людських дітей» [3]. 

Правила, яких автор не дотримується, можна яскраво ілюструвати хоча б 

наявністю таких другорядних персонажів як, Ольга – колега Єгора, відлюдник 

Чеслав, сільська жіночка Валя, молоденька лікарка Аня та ін. Усі вони створюють 

ніби паралельний світ, де звичайні українці закохуються, народжують дітей, 

страждають, втрачають близьких і рідних. Для детективу ж кохання, описи характерів 

тощо – заборонені. До того ж при розкритті таємниці у класичному детективі всі 

надприродні сили й обставини виключені. Чого не можна сказати про «Час Ліліт». 

Тож робимо висновок, що в романі С. Лободи «Час Ліліт» техніка написання 

детективу помножена на невгамовну фантазію автора окреслена правилами гри. 

Роман не презентує цей різновид жанру в чистому вигляді, але є всі підстави говорити 

про наявність елементів класичного детективу у творі. 
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СТРУКТУРА ВІЗІОНЕРСЬКОГО ОБРАЗУ-ЛОКАЦІЇ ФОРТЕЦІ НЕЇ 

В РОМАНІ Л. КОНОНОВИЧА «ЧИГИРИНСЬКИЙ СОТНИК» 

 

У статті проаналізовано компонентний склад образу світу-візії з роману 

Л. Кононовича «Чигиринський сотник» із огляду на сутність і функціональне 

навантаження його складників.  

Ключові слова: вимисел, візіонерський хронотоп, домисел, образ-локація, 

світ-візія. 

Бурхливий літературний процес XXI століття вимагає від письменника творчого 

пошуку оригінальних сюжетних ходів та цікавих образних модифікацій із синтетичною 

природою задля привернення уваги сучасного читача. Так, гостросюжетний роман 

Леоніда Кононовича «Чигиринський сотник» (2016 р.) поєднав у собі стрижень 

романтичного історизму та порівняно свіжі літературні фентезійні тенденції, ставши 

яскравою ілюстрацією типового постмодерного методу відтворення дійсності. 

Підкреслена синтетичність змодельованих прозаїком образних проекцій у 

поєднанні з фактичною відсутністю епічного оповідача та постійною наявністю епічного 

спостерігача зумовлюють виникнення досить цікавого явища: увага реципієнта 

акцентується на об’єктивності оповіді, що продукує враження безпосередньої 

присутності реципієнта у вирі зображуваних подій; при цьому митець не нав’язує певний 

погляд на ситуацію, даючи можливість читачеві сформувати його самотужки. 

Цей ефект варто кваліфікувати як сміливе й оригінальне мистецьке рішення, 

якому, однак, на сьогодні ще не дано ґрунтовного наукового пояснення, чим і 

зумовлена актуальність дослідження. Метою роботи є вивчення природи творення та 

функціонування елементів образної структури роману на прикладі образу світу-візії. 

До основних завдань слід зарахувати визначення співвідношення образних 

компонентів у складі візіонерського хронотопу, дослідження їх взаємодії та 

гіпотетичне обґрунтування образотворчої мотивації письменника. 

Центральну сюжетну лінію роману (1638 – 1648 рр.) побудовано у вигляді 

подорожі головного героя Михася з характерником Обухом Наддніпрянською 

Україною, що спроектована прозаїком як низка образів-локацій, центрованих навколо 

концепту Запорозької Січі. 

Одним із таких є образ Кам’яної Могили, що слугує місцем розташування 

візіонерського хронотопу фортеці Диви Неї, який фактично є його осердям, оскільки 

в цій точці спостерігається відчутна динамізація розвитку сюжету й наростання 

емоційної напруги, підтримуваної численними гіперболами: «Вдарило йому в вічі 

світло від сотень смолоскипів, і побачив він величезний покій. Стеля його губилася в 

пітьмі…» [1, с. 155]. У локації дія розвивається протягом перехідного часу доби, 

тобто приблизно від опівночі до ранку, а її розгортання відбувається в межах 

візіонерського світу великої замкової кімнати. 

Завдяки майстерному поєднанню автором різнотипних елементів реальної та 

вигаданої дійсності образ функціонує у творі як цілісна структура, «зрощена» на 

історико-етнографічному підґрунті. Однак трактувати цю структуру як монолітну не 
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варто, адже пласт вигадки базується на чотирьох домінантах, які, поєднуючись, задають 

специфічний образний колорит, що урізноманітнює загальний образний лад твору. 

Концепцію неочікуваного сонного марева Л. Кононович реалізує шляхом 

вплетення в сюжетну канву ремінісценції на «Алісу в Країні чудес» Л. Керролла: 

намагаючись спіймати зайця, Михась провалюється в нору поміж камінних брил й 

опиняється біля фортечної брами. 

Оформлення сновидіння у вигляді відвідин замка не є випадковим, оскільки 

гіпотетичне пояснення сутності такої вигадки знаходимо в наведеному Я. Новицьким 

переказі: «Біля могил … був колись татарський город, та запорожці зруйнували. Ями та 

бугри, де були татарські мечеті, і тепер знати» [2, с. 68]. Очевидно, творення паралельного 

виміру відбулося на основі асоціювання зруйнованого міста противників християнської 

віри зі схованим під пеленою сну замком злої Диви Обиди, що підтверджується 

епізодом повернення старого козака з турецької неволі опісля настання ранку. 

Образ володарки покоїв – Неї – органічно в’яжеться із загальною атмосферою 

моторошної таємничості. Періодично називаючи її П’ятницею, прозаїк навертає 

читача на думку про фольклорну основу цього образу, оскільки в українських 

повір’ях подібний персонаж постає у вигляді гарної дівчини, яка уособлює «нібито 

[неділю], що впала з неба» [3, с. 375]. Народною традицією в цей день диктуються 

табу на шиття й прядіння, а догляд за їх дотриманням покладено на саму п’ятницю, 

яка вечорами мовбито навідується до хат тих господарів, що порушили заборони: 

«Прийшла під вікно дівка… пита: «Прядеш?». – «Пряду». – «Відчини мені вікно». – 

А вона й відчинила. І та дівка вкинула їй … п’ятдесят веретен» [3, с. 379]. 

У «Чигиринському сотнику» П’ятниця є злою сестрою Лади у вигнанні, 

фактично – еквівалент неділі з українських вірувань. До того ж, у романі маємо 

схожий прецедент із покаранням, щоправда, із трохи видозміненим «презентом»: 

«Шиєш, питає. Еге ж, каже дівка. Ну, так ось тобі на вечерю… Та й кинула на 

підвіконня мертвецьку руку» [1, с. 164]. Тож, закономірним буде припустити 

наявність вкраплень символічного письма у романтико-постмодерній палітрі твору, 

оскільки «вінок із сухих квітів та листя і полотняна сорочка [Диви Неї], гаптована 

чорною заполоччю» [1, с. 155] – це, очевидно, відображення заборон та неодмінної 

кари за їх порушення. Зрештою, цілком можливо розглядати згаданий прийом і як 

своєрідний різновид літературної хуманізації, адже митець адаптує абстрактну 

«натуру» під середовище твору шляхом подання характеристик персонажа й короткої 

інформативної довідки про нього замість «змалювання» цих рис на папері. 

Цікаво, що послідовна співвідносність із етнографічною реалією в 

інтерпретуванні звичаю порушується лише двічі. По-перше, у народному уявленні 

п’ятниця була захисницею традицій і не репрезентувала негативні якості. 

Л. Кононович, у свою чергу, трактує її більш прозаїчно – як пакосницю. А по-друге, 

наймення «Нея» в українському фольклорі не зустрічається. Ім’я персонажа суголосне 

з грецьким «Гея» (богиня землі, плодючості, яка заради помсти богам сотворила 

стоголову потвору для знищення людей). Тому неприязнь Неї до роду людського 

пояснюється, виходячи або із суголосності наймення персонажа козацького фентезі, що 

свідчить про домисел із домішками грецької міфології, або з необхідності існування 

авторського домислу як елементу впливу на композиційну складову твору. Оскільки 

дія в локації розвивається стрімко, зводячи пафосність зображуваних образів до 

комічності ситуації (зустріч Неї з Даною), допоки візіонерський хронотоп не тане у 
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світанковому промінні, то логічним буде вважати друге припущення про причини 

введення негативізму до структури образу Неї більш імовірним. 

Отже, завдяки амальгамі ремінісценції на «Алісу в Країні чудес», топонімічного 

переказу про походження Кам’яної Могили, народної традиції утримання від шиття й 

прядіння у п’ятницю та (гіпотетично) грецької міфології, скомбінованих за допомогою 

вимислу і домислу, Л. Кононович досягає однорідності структури світу-візії, виводячи 

його привабливими для сучасного читача постмодерними барвами й не забуваючи про 

глибину зображуваного, чим зумовлена не лише естетична цінність образної проекції, 

але і її користь у плані вивчення етнографічної та історичної реалій.  На тлі українського 

колориту замок Диви Неї видається своєрідним екзотизмом, який підтримує розвиток 

сюжету й допомагає розширити образний спектр роману, затримуючи увагу читача 

досить неочікуваним сюжетним поворотом. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕТЕКСТАХ ПЬЕС Ф. СОЛОГУБА 
 

Драматургия Ф. Сологуба неоднократно становилась предметом изучения. 

Исследователи (И. Литвинова, М. Любимова, Дж. Мерил, М. Павлова, Н. Пустыгина, 

Л. Силард, Е. Шевченко) рассматривали историю создания его пьес, их проблематику, 

драматургическую структуру, мифопоэтику, связь с театральной концепцией писателя 

и роль в становлении символистского театра и пр. Их наблюдения дают возможность 

сформулировать проблему использования претекстов в пьесах Ф. Сологуба, а также 

выявить их функцию, что важно для осмысления этой особенности символистской 

драматургии (А. Блок, В. Брюсов, З. Гиппиус, Д. Мережковский). 

Под претекстом (предшествующим текстом) в докладе понимается текст, 

ставший источником сюжета нового произведения, созданного с помощью стилизации. 

Стилизация в докладе истолкована в русле бахтинской теории, согласно которой 

«…стилизация предполагает стиль, то есть, что та совокупность стилистических 

приемов, которую она воспроизводит, имела когда-то прямую и непосредственную 

осмысленность, выражала последнюю смысловую инстанцию <…>. Стилизатору 

важна совокупность приемов чужой речи именно как выражение особой точки зрения. 

Он работает чужой точкой зрения <…> первоначальное, прямое и безусловное 

значение служит теперь новым целям <…>» [с. 253-254]. Таким образом, при изучении 

драматургии писателя важно не только то, какие претексты были у его пьес, а и то, с 

какой «точкой зрения» они «работают» в этих пьесах. 
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В докладе названы претексты трагедии «Победа смерти» (1907), трагедии «Дар 

мудрых пчел» (1906), драматической сказки «Ночные пляски» (1908) и драмы «Ванька 

ключник и паж Жеан» обеих редакций (1908; 1912) и предпринимается попытка 

установить пути создания и творческую цель стилизации. С учетом ранее 

осуществленных интерпретаций показано, что и пересказ Г. Потаниным романа «о 

большеногой Берте» в работе «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе» 

(1899), и статья Ф. Ф. Зелинского «Античная Ленора», и русские народные песни, 

изданные А. И. Соболевским и А. Н. Афанасьевым, являющиеся претекстами четырех 

пьес Ф. Сологуба, осмыслены поэтом в связи с его философско-творческой концепцией, 

и «первоначальное, прямое и безусловное значение» претекстов трансформировалось 

для решения новой художественной задачи. Пьесы связаны между собой – об этом 

свидетельствует нарушение хронологической последовательности их публикации в 

авторизованном Собрании сочинений Ф. Сологуба (1910), – а также с другими 

сторонами его творчества. Использование претекстов в пьесах писателя характеризуется 

гипертекстуальностью и архитекстуальностью, что предполагает наряду с эксплуатацией 

разных жанровых моделей и пародийность («Ванька ключник и паж Жеан»), обычно не 

свойственную символистской драматургии. Таким образом, осмысление претекстов пьес 

Ф. Сологуба выходит к проблемам стилизации, интертекста и мифопоэтики, 

создающими глубокую семантическую многозначность, связывающих его драматургию 

с основами мировидения писателя и символистской теории. 

Театральные постановки пьес, созданных на основе претекста, свидетельствуют 

о том, что в процессе их интерпретации в реалистическом бытовом театре преобладало 

«первоначальное, прямое и безусловное значение», содержащееся в «чужом» тексте. 

Поставленная Ф. Сологубом новая творческая задача ускользала от интерпретаторов, 

ориентированных на создание постановок, понятных широкому кругу зрителей. В связи 

с этим вместо мистериального театра, для которого создавались пьесы Ф. Сологуба, 

постановщики усиливали иную доминанту (лубок), также связанную с 

народнопоэтическими основами культуры («Ночные пляски»). Это наблюдение дает 

возможность говорить о заключенных в пьесах Ф. Сологуба широких культурных 

потенциях, обусловленных использованием претекстов. 
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УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО В УМОВАХ ПОЛОНІЗАЦІЇ 

В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ПРИЧЕПА» 
 

Досліджено авторську рецепцію суспільно-історичних подій ХІХ ст. з 

урахуванням часових та просторових особливостей. Однією з гострих проблем, що 

порушується у творі, є полонізація україномовного населення. 
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І. Нечуй-Левицький зображує різні прошарки суспільства, життя яких 

розгортається у вирі історичних колізій. Чи не найбільш важливе місце посідає цілий 
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комплекс так званих національних проблем, які порушуються в одній із повістей під 

назвою «Причепа» (1869). Г. Калантаєвська зауважує, що в ній автор «розкриває 

наслідки культивованого самодержавством комплексу меншовартості серед 

української молоді, позбавленої почуття національної гідності» [1, с. 15]. Актуальність 

поданої розвідки пов’язана із необхідністю ґрунтовного дослідження спадщини 

письменника з урахуванням раніше не аналізованих аспектів. Мета розвідки – 

дослідити, які часопросторові параметри формують читацьке уявлення про описані 

події та соціум. Серед завдань – виділити час і місце розвитку подій, дослідити 

рецепцію історичних подій та їхню інтерпретацію в тексті. Повість «Причепа» була 

об’єктом дослідження Б. Гончаренко, Г. Калантаєвської, І. Немченко, І. Сивкової. 

Незважаючи на те, що художній простір обмежений кількома населеними 

пунктами, а час розвитку подій охоплює не більше двадцяти–тридцяти років, перед 

читачем постає значно більша й складніша арена подій, де Росія та Польща 

змагаються за тотальне володіння Україною. В «Причепі» основна увага прикута до 

проблеми полонізації українського населення. «Чудна та Польща, сама лежить 

зв’язана, скручена, ледве дише, а ще таки простягає руки, щоб щось наше загарбати 

собі», – говорить о. Мойсей, натякаючи на Польщу як об’єкт експансії Німецької 

імперії та Росії. Втім, як показує автор, це ніяк не завадило пропольським настроям 

проникнути в Україну, де комплекс меншовартісної нації був значно потужніший. 

Процес полонізації, певно, найвиразніше представлено в ретроспективному епізоді з 

життя родини Серединських. Спершу з гордістю, а згодом – із жалем автор говорить 

про козаків Середу й Суходолю, які замолоду вперто не бажали перелаштовуватись 

на новий лад, але після одруження на польках та життя винятково в польському 

оточенні «на старості літ вже говіли до костьолу, молились по-польській богу, сяк-

так балакали каліченою польською мовою…» [2, с. 143]. Середа перекинувся на 

Серединського, Суходоля – на Суходольського, і обидва «розвели буцім двоє 

польських гнізд на Волинській Україні» [2, с. 143]. 

Ознайомившись із авторським баченням полонізації на теренах України, можемо 

виділити її найбільш характерні риси. Перша – прихованість: наприклад, Ясь 

Серединський не здогадується про своє суто українське походження й щиро вважає себе 

поляком. Щоправда, в біографії Якима Лемішковського зустрічаємо не зовсім 

відповідний, проте дуже виразний факт участі освітніх закладів у спольщенні українців: 

«Веселе молоде товариство почало знайомитись із Якимом, котрому ще в гімназії 

змінили фамілію Лемішки на Лемішковського, щоб не здавалась геть-то вже 

мужицькою» [2, с. 199]. Наступна – асиміляція з українським населенням: основні діячі в 

цій «царині» – Зося Пшибишевська та пан Хоцінський. Останній, маючи на думці 

«піддержати нижчу польську шляхту, що вже переходила на українську національність 

і віру», вдається до хитрощів, розповідає пихатому Ясеві Серединському, «що в йому 

плине кров шляхетська, польська… що його діди й прадіди були заможні, були панами й 

католиками…» [2, c. 173]. Так автор буцімто навіює читачеві думку про схожість 

спольщеного українства із яничарами, які виростали в чужій культурі й паплюжили ту, 

до якої належали генетично. Ще однією причиною, до речі, досить популярною в 

реалістичній літературі ХІХ ст., є поява так званих нуворишів – представників селянства 

чи інших неаристократичних верств населення, що отримали в свої руки чимало земель, 

коштів чи іншого майна, завдяки чому відчули себе вищими за інші прошарки 

населення. В тому ж таки Ясеві Серединському вбачаємо відверте презирство до 
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«мужиків», «холопів», які працювали в їхньому маєтку. Щоправда, на противагу йому 

постає українець-міщанин Лемішка: він завше був заможним, однак відомо, що «з 

важкою напругою якось спромігся Лемішка пропхатись між жидами і шляхтою до 

свого талану» [2, с. 189]. Вбачаємо також підказку автора щодо торгівельно-промислової 

монополії на Західній Україні «шляхетсько-жидівської Польщі» [2, с. 189]. Тут доречно 

згадати про загострення міжнаціональних конфліктів у малому – сімейному – масштабі: 

мається на увазі конфлікт між українцем Лемішкою та полькою Зосею Пшибишевською, 

яка вийшла заміж за Якима Лемішковського. І. Нечуй-Левицький акцентує на різних 

цінностях молодого й старого поколінь, представників націй-противників. Шляхтянка 

Зося Пшибишевська-Лемішковська користується добротою Леміщихи, але сприймає 

свекруху за свою наймичку, зневажає селян, маючи їх за безмовну робочу силу: «Я з цим 

тутешнім людом ніяк не поладжу!.. Тут треба все принукувати палицею, нагаєм, та й 

тим нічого не вдієш» [2, с. 329]. Її антиподом є Ганя Серединська, яка «братається з 

людом, сама ходить до пекарні, на город і собак не боїться» [2, с. 329]. Ганя потерпає 

від грубощів свого чоловіка Яся, який вважає себе правдивим польським паном і дуже 

сердиться через Ганину людяність і щирість, з якими вона ставиться до простолюду: «А 

то женився трохи не хлопцем, взяв трохи не українську мужичку!.. Ще й кохав її, 

цілував її чорні руки, цілував руки її батьків» [2, с. 355]. 

Болюча проблема освіти українськомовного населення під тиском Польщі 

також порушена в «Причепі». Автор, перш ніж перейти до опису шкільних років 

Якима Лемішковського, уводить читача в курс справи: «Тодішніми часами 

міщанських і селянських дітей не приймали в гімназії… тільки одні дворяни, тобто 

одна католицька шляхта, мала право просвіти в школах і прямування до вищого 

уряду… Український народ мусив на віки вічні зоставатись в матеріальній і 

розумовій неволі» [2, с. 190]. Подекуди автор їдко висміює обмеженість польського 

панства, як-от у повісті «Причепа»: «Дурненьким паннам здавалось, що сам бог 

споконвіку призначив полякам панство, держави, розкіш, просвіту, а українцям – 

мужицтво, нужду, сіру свиту, мазані дьогтем чоботи та неписьменність» 

[2, с. 223]. Ясь Серединський під час сварки з дружиною виголошує палке зізнання: 

«Я з панів, з шляхтичів. Мій спанілий вид, моє обличчя доказує мою щиро панську 

вроду. В цих багатих покоях – моє правне місце» [2, с. 356]. 

Отже, в повісті «Причепа» на прикладі мешканців одного села показано згубний 

процес спольщення українського населення. Серединські, Суходольські, Лемішковські – 

це спольщені українці-причепи, які вхопилися за примарне походження й статус і 

виросли тільки у власних очах. Їх не можна вважати ні поляками, ні українцями, бо не 

відчуваючи під собою твердого ґрунту, вони, позбавлені національної ідентичності, 

мусять пристосовуватися до «більш елітних» націй. 
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ВОЛШЕБНОЕ/ОБЫДЕННОЕ В СБОРНИКЕ Т. Н. ТОЛСТОЙ «КРУГ» 

 

Статья посвящена исследованию оппозиции волшебное/обыденное в сборнике 

рассказов «Круг» современной писательницы Татьяны Толстой. 

Ключевые слова: волшебное, обыденное, десакрализация, восприятие, 

Татьяна Толстая. 

В творчестве Татьяны Никитичны Толстой прослеживается оппозиция 

волшебное – обыденное, как это представлено в сборнике рассказов «Круг». Как 

следствие, детское начинает противопоставляться взрослому, а прошлое – настоящему. 

У Толстой детство – это особый мир, в котором нет пределов: «Детство было 

садом. Без конца и края, без границ и заборов…» [3, с. 36]. Ребенок в рассказах – 

уникальный персонаж, он удивляет чистотой взгляда на жизнь, возможностью 

принятия любого явления как маленького чуда. Сказочность восприятия и всеприятие 

жизни ребенком противопоставляется мироощущению взрослых. То, что ребенку 

представляется необыкновенным, волшебным, манящим, взрослому кажется 

обычным и бытовым. 

Во многих рассказах сборника повествование ведется либо от лица 

повзрослевшего персонажа, передающего впечатления детства, либо от лица ребенка, 

встретившегося с жестокими реалиями жизни. 

Так, в произведении «Любишь – не любишь» мы видим девочку, которая, 

соприкоснувшись с действительностью,вынуждена попрощаться со старым восприятием 

мира: «Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади  на  

ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня 

любовь и ненависть, страх и  тоску, жалость и стыд – а слов не дал: украл речь, запечатал 

рот, наложил железные засовы, выбросил ключи!» [3, 31]. Словосочетания «украл речь», 

«запечатал рот» указывают на то, что ребенок лишился своего привычного «детского» 

языка, теперь у него есть общепринятые понятие «взрослого» мира. 

Подобно тому, как разрушается представления ребенка о мире, рушатся и все 

его мечты, фантазии, волшебные образы. 

В рассказе «На золотом крыльце сидели» нарратор говорит о своем детстве, 

которое ассоциируется со словами из детской считалочки «На золотом крыльце 

сидели» и сказочной квартирой-сокровищницей дяди Паши. 

Дядя Паша в восприятии детей становится сказочным «халифом на час», 

«заколдованным принцем», «звездным юношей». На самом деле – это «маленький, 

робкий затюканный мужчина», «муж страшной женщины» [3, с. 39], старик пятидесяти 

лет. Дядя Паша проживает бесполезную, скучную жизнь, поэтому и после смерти 

оказывается ненужным: «Новая хозяйка – пожилая Маргаритина дочь – ссыпала прах 

дяди Паши в жестяную банку и поставила на полку в пустом курятнике – хоронить 

было хлопотно[3, 47]. 

Стать кому-то нужным и проявить свою сущность дядя Паша смог лишь 

однажды, когда его посетили соседские девочки. В тот день он показал маленьким 

соседкам комнату, наполненную вещами: верблюдами, бархатом, страусовыми 
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перьями, фарфором, бокалами, столиками, статуэтками. Предметный мир дяди Паши 

для девочек выглядел волшебным. В тот момент они его назовут «халифом на час», 

«заколдованным принцем», «царем Соломоном». Но когда они станут взрослыми, в 

волшебных предметах увидят хлам, набор давно ненужных вещей: «Что же, вот это и 

было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашеные комодики, 

топорные клеенчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый плюш, штопаный 

тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки? И это пело и переливалось, 

горело и звало? Как глупо ты шутишь, жизнь! Пыль, прах, тлен» [3, с. 46-47]. В такой 

же прах превращается и их хозяин. 

Герой рассказа «Свидание с птицей» мальчик Петя проходит обряд 

инициации (посвящения, переход индивидуума на новую ступень развития в рамках 

какой-либо социальной группы или мистического общества) [2]. Ему предстоит 

совершить переход из детского мира во взрослый, столкнуться со смертью, пережить 

предательство. Оппозиция детство – взрослая жизнь, прошлое – настоящее, 

выдуманное – реальное приобретает новые смыслы. В качестве «учителя» мальчика 

выступает дядя Боря, мамин брат. Дядя Боря – представитель,так называемой, 

«темной силы», он носит черную бороду, противно напевает какой-то мотив и, 

главное, читает мысли Пети. Мальчик то видит его в образе дракона, заколдовавшего 

соседку, красавицу Тамилу, то в виде волка. Грубость, ирония и примитивность дяди 

Бори вызывает у мальчика здоровый гнев. Однако Петя пока не может открыто 

проявить свои чувства, так как находится с дядей в неравном положении. Поэтому 

Петя мечтает о свадьбе с Тамилой – этот обряд сделает его равным со взрослыми. 

Тогда, как в сказке, мальчик победит дракона (дядю Борю) и расколдует свою 

избранницу: «Когда Петя вырастет, он женится на Тамиле, а дядю Борю заточит в 

башню» [3, 83]. Мотив «драконоборства» выводит противостояние Пети и дяди Бори 

за рамки детских обид, уносит нас далеко в прошлое и даже сказочное. Дядя Боря 

испытывает решимость Пети защищать свой чувственный сказочный мир от 

бесчувственного обывательского мира взрослых. Несмотря на то, что победа над 

драконом является высшим достижением любого сказочного героя, борьба Пети 

обречена. Современный мир жесток и для ребенка. В определенный момент детские 

идеалы о полном счастье разрушаются, и ребенок вынужден изучать циничные 

правила «взрослой» игры. 

Итак, мы видим, что в рассказах Татьяны Никитичны Толстой «волшебность» – 

результат детского восприятия, которое противопоставлено видению взрослого. 

Соприкоснувшись с действительностью, дети вынуждены попрощаться со старым 

волшебным восприятием мира, принять реалии обыденной жизни. Это ведет к 

десакрализации волшебных образов. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ БОГІВ 

У РОМАНІ «ЗВОРОТНИЙ БІК СУТІНІ» ДАРИ КОРНІЙ 
 

Анотація. Дара Корній є відомою талановитою письменницею, лауреатом 

третьої премії конкурсу «Коронація слова-2010» за роман «Гонихмарник». 

Найновішим доробком письменниці є тетралогія, присвячена світові 

давньоукраїнських богів. Фентезійний та інтригуючий своїми таємницями світ 

безсмертних, світлих, темних та сірих, що постав із-під пера Дари Корній ще у першій 

книзі «Зворотний бік світла» (2012), продовжує захоплювати читачів, охочих 

дізнатися, чим же завершаться пригоди сміливої дівчини Мальви, яка навіть не 

підозрювала про своє покликання та відповідальне призначення, отримавши 

Перемінник безсмертя. 

Пантеон давньоукраїнських богів у циклі романів Дари Корній представлений 

світами темних та світлих безсмертних (Мор, Мара, Лада, Леля, Полель, Лед, Майя, 

Перун, Стрибог та ін.), а третьою стороною можна вважати сірих, проте мотиви та 

цілі їхніх вчинків відомі та зрозумілі далеко не всім. Міфологічний світ, що був 

витворений пером письменниці, увиразнюється вставними оповіданнями, 

філософськими роздумами героїв. Головною є своєрідна інтерпретація богів та 

богинь, що на сторінках роману постають ніби справжні й цілком звичайні люди. 

Ключові слова: образна парадигма, політеїзм, Бог, пантеон, трансформація, 

міфо-релігійний світогляд. 

Саме тому актуальність теми дослідження зумовлена новизною роману, 

назрілою потребою системного наукового осмислення процесу авторської художньої 

інтерпретації української міфології, зокрема язичницьких богів, наявністю 

малодосліджених фактів з цього питання та опрацюванням цієї теми у сучасній 

український фентезійній прозі. 

Постановка проблеми: ґрунтовні інноваційні дослідження у царині міфо-

регілійних вірувань давніх українців були помічені у доробках багатьох слов’янських 

етнографів, етнопсихологів, лінгвістів, фольклористів та істориків (В. Войтович [2, 3], 

Я. Головацький [4], М. Костомаров [6], С. Плачинда [7] та ін.). 

Мета дослідження: проаналізувати трансформацію давньоукраїнського 

пантеону богів у романі Дари Корній «Зворотний бік сутіні». 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 системне осмислення та опрацювання міфо-релігійного світогляду давніх 

українців шляхом реконструкції образів та ієрархії вищих давньоукраїнських богів на 

базі теоретичних досліджень вчених; 

 творення узагальненого образу пантеону богів (Мара, Лада, Морок, Перун, 

Стрибог та ін.); 

http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1561.ukr.html
http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1561.ukr.html
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 поглиблення відомостей про сутність міфологічного світогляду українців за 

часів язичництва і розкриття функцій, пов’язаних з ними культів та обрядів; 

 дослідження художньої інтерпретації давньоукраїнської міфології у романі 

Дари Корній «Зворотний бік сутіні»; 

 порівняння образної парадигми давньоукраїнського пантеону богів у 

наукових доробках і романі Дари Корній «Зворотний бік сутіні». 

Відомості про давньоукраїнський пантеон досить розмиті та неточні, тому про 

нього майже нічого невідомо, окрім імен та функцій окремих богів, які 

реконструювали вчені на основі археологічних знахідок та коротких відомостей з 

прадавніх літописів. 

Першоджерела та коріння релігійності та культури українців потрібно шукати у 

їхньому міфологічному та ритуальному минулому, прадавніх переказах, піснях і легендах, 

котрі передавалися від покоління до покоління, та згодом привернули увагу дослідників. 

Характерною особливістю світогляду та вірувань давніх українців і слов’ян 

загалом було те, що наші предки тлумачили світ через систему антонімічних категорій: 

добро ‒ зло, жіноче ‒ чоловіче начало, доля ‒ недоля, вогонь ‒ вода, життя ‒ смерть. На 

цих градуальних протиставленнях було вибудовано цілу систему сил, що утворили 

пантеон богів та демонічний світ. 

На основі функцій божественних та демонічних істот, за характером їх 

взаємозв’язків з людиною та всесвітом, за властивістю часових та просторових 

характеристик можна виділити три рівні всередині слов’янської і зокрема 

давньоукраїнської міфології: вищий, середній та нижчий. У дослідженні основну увагу 

звернуто на вищий, представлений Перуном, та середній рівень (Лада, Стрибог, Майя, 

Дзевонія та ін., тобто божества, які виконували найбільш загальні функції, та були 

найбільш шанованими у міфах та легендах) організації давньоукраїнського пантеону. 

Зокрема В. Войтович у монографії «Генеалогія богів давньої України» [6] 

одним із перших за всю історію української філософської науки використав 

порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими 

міфологічними системами, докладно осмислив і комплексно реконструював міфо-

релігійний світогляд наших предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів. Автор 

у своїй праці зібрав та використав унікальний ілюстративний матеріал з історичних та 

сучасних джерел. 

«Словник давньоукраїнської міфології» С. Плачинди [7] в певній мірі 

відроджує пантеон міфічних героїв і персонажів. С. Плачинду було названо автором 

міфологічного напряму завдяки його новаторській концепції історії українців. Проте 

тривають дискусії з приводу достовірності та науковості праць дослідника. 

Одним із важливих джерел слов’янської та зокрема давньоукраїнської 

міфології є «Велесова книга» [1], але справжність цього джерела досі залишається 

предметом багатьох дискусій. Ця книга проливає світло на ритуальні сторони 

вірувань і на релігійне життя східних слов’ян. У «Велесовій книзі» наведено ієрархію 

верховних богів, на яких звернено головну увагу у нашому дослідженні, та імена тих 

божеств, про які не загадують жодні інші джерела. Також у цій праці висловлено 

припущення про те, що всі язичницькі боги давніх українців ‒ це один єдиний Бог, що 

є своєрідною ідеєю так званого єдинобожжя. 

Дослідження М. Костомарова «Славянская мифология» [6], «Об историческом 

значении русской народной поэзии» відіграли велику роль у розвитку українського 
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народознавства й фольклористики. Вчений наполягав на тому, що дух історизму 

полягає саме у поясненні сучасного крізь призму та ґрунтовне дослідження минулого. 

Тому саме «Славянская мифология» вважається одним із найважливіших етапів 

слов’янської міфології. 

Я. Головацький [4] у свою чергу наголошував на тому, що міфологічний 

світогляд давніх українців та слов’ян загалом повинен вивчатися з залученням 

емпіричного матеріалу та у всій широті. 

Пантеон давньоукраїнських богів у циклі романів Дари Корній представлений 

світами темних та світлих безсмертних, а третьою стороною можна вважати 

сірих, проте мотиви та цілі їхніх вчинків відомі та зрозумілі далеко не всім. Розглянути 

докладніше образну парадигму безсмертних можна на прикладі деяких з них. 

На основі записів у старовинних літописах та археологічних розвідок вчені 

зробили висновок, що силою, яка забирала душі померлих до Підземного світу, так 

званої Наві, вважали давні українці Мару, що була богинею темної ночі, ворожнечі та 

смерті, а носила різні імена зі спільним коренем «Мор», згідно із В. Войтовичем [3] та 

С. Плачиндою [7] Дара Корній у своєму романі та усій тетралогії описала богиню 

Мару, якій залишила функції її міфологічного прототипу та наділила людським 

характером, як і всіх божественних персонажів твору. До того ж письменниця 

виписала образ іншого бога, Морока (Мора), володаря мороку. Тому неважко 

прослідкувати схожість імен. Цікавим є те, що ці два персонажа були чоловіком та 

дружиною, і за сюжетом були нібито двома половинками одного цілого, невважаючи 

на перипетії та гру долі. 

Не буде зайвим знову звернутися до теоретичного матеріалу та відзначити той 

факт, що за віруваннями предків першою була Мара, а молодшою Навія, тому що 

друга взагалі була дочкою Мари, однією із тринадцяти. Проте Дара Корній зробила їх 

сестрами, що було досить цікавим ходом, який допоміг краще зрозуміти характери 

цих персонажів та авторський задум щодо них. 

«Мара була його жінкою. Він це відчув відразу, щойно вона заговорила до нього. 

Спочатку був голос – мов шепіт струмочка, тоді він побачив чорні очі і… Не просто 

темряву в них – в очах горіли зорі, які усміхалися йому» [5, с. 67-68]. Морок згадував 

слова свого сина Стрибога про те, що вибирає завжди жінка, але вважав цю думку 

дурнею, бо вибирає завжди серце. «І байдуже чиє – жіноче чи чоловіче… Його серце 

вибрало Мару» [5, с. 68]. Тому одного раз Мор не витримав та за допомогою настоянки 

правди, що дала йому Ягілка, примусив Навію зізнатися в усьому, що вона накоїла, 

сп’яніла Навія «чесно розповіла Марі про всі свої витівки: як шкодила, скільки, коли і 

чому..» [5, с. 68], проте на відміну від Мари, яка простила все, Навія затаїла жадобу 

помсти за «знаття правди». «Зате за Мару гарно помстилася Мальва, навіть не знаючи 

того. І коли Мор застав зеленокосу красуню Навію всю пожалену павуками та зміями, 

з обличчям у страшних бородавках, то навіть втішився...» [5, с. 68]. З приводу Ягілки 

Стрибог розповідав, що вона та сама баба Яга з казок для дітей. «Баба Яга, кістяна 

нога – згорблена, зморщена, з довгим гачкуватим носом, у казках літає на мітлі чи у 

ступі. Любить ласувати людським м’ясцем, попередньо старанно запікши його в печі. 

Коли не голодна, то розважається чарами» [5, с. 159-160]. Ягілка у світі безсмертних 

вважалася хранителькою між світом живих та мертвих, провідником між світами. 

«Вона водночас і жива, і мертва. Тобто однією ногою, із крові та плоті, вона поки що 

у світі живих, а іншою, кістяною, без плоті, вона може перебувати і по той бік 
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життя» [5, с. 163]. Тож, у цьому сенсі її можна порівняти із Хароном з міфів давніх 

греків, що переправляв душі померлих до царства Аїда. Лед, син Лади, казав, що її 

бажано нічого надзвичайного не просити, а то будеш зобов’язаний платити ціну, і в 

кращому випадку Ягілка візьме дорогоцінним металом, а в гіршому ‒ таланом. 

Навія завжди ненавиділа всіх, крім самої себе, свою вроду, яку зіллями та 

замовленнями повернула до себе, а колись, може, і Мора, бо в той день, коли напилася 

настоянки, то зізналася йому у своєму коханні. У списку ворогів Навії Мальва стояла 

на другому місці, а «номером один» була, звичайно, її сестра «Мара – рідна кров, та 

нерідна по духу». З того моменту, як народилася молодша сестричка, Навія перестала 

бути центром турботи та любові батьків. У часи навчання у вчителів у Храмі 

Чорнобога найкращим другом Навії був Мор, а віддалення її батьків тільки зблизило та 

зміцнило їх стосунки. «І хоч молодий чоловік тоді до неї не виявляв знаків уваги, які мав 

би робити закоханий, вважаючи Навію просто вірним другом, дівчина вперто і 

терпляче чекала… Бо така дружба обов’язково мала стати коханням. Бо ніхто ніколи 

його так сильно і по справжньому не кохатиме» [5, с. 76]. Та ставлення Морока до 

Навії так і залишилося дружнім, бо в його серце увірвалася її молодша сестра. «Мара – 

ніжна, спокійна, завжди впевнена у собі, трішки меланхолійна, яка терпіла всі кпини й 

знущання сестри і любила її тільки за те, що та рідна кров» [5, с. 76]. З того часу 

кохання Навії перетворилося на манію та хворобливу одержимість, хоч Мара досить 

грубо відмовила чоловіку, проте навіть «випадкове» зізнання Навії у свої почуттях 

нічного не могло вже змінити. А Мара згодом стала дружиною бога Велеса і народила 

йому сина Сона, а Мор все чекав її та ненавидів Навію, дружба згинула, а на її місце 

встала ненависть. «Навія стала для Морока лишень однією з решти представників 

темного світу, підлеглою. Повелитель Мор і справді став Повелителем» [5, с. 77]. 

Згодом Мара і Мор зійшлися, були щасливі, а для Навії не минало і дня, щоб вона не 

проклинала їх та їхнє кохання, бо навіть коли Мара покинула чоловіка назавжди, для 

Навії нічого не змінилося, вона була переконана, що «лишень смерть Мари може дати 

їй шанс» [5, с. 77], тому щиро ненавиділа усіх жінок, котрі були хоч якось пов’язані з 

Мором, починаючи від Мари і закінчуючи Мальвою та Птахою. 

Мара з чоловіком розійшлась назавжди, але події, що сколихнули світи темних 

та світлих, примусили їх зустрітися, бо «Повелителька смерті не потребує запрошення. 

Вона завжди там, де присутня смерть» [5, с. 218]. І ось вони волею обставин і 

необхідності зустрілися; «вона стояла красива та сумна. Сум в очах заступав усю 

глибоку чорноту її очей, у які він колись так бездумно впав. Він любив її. Він любив цю 

жінку і зараз, дивлячись на її худеньку постать, здається, розумів за що. Він мріяв 

завжди бути поруч, захищати, оберігати, а он як воно все повернуло. Та, що зараз 

стояла перед ним, не потребувала нічийого захисту, бо перетворилася на сильну й 

небезпечну жінку» [5, с. 218]. Жінка попередила Мора і попрохала обороняти світ 

темних, особливо Храм, бо, коли «хочеш миру, то готуйся до війни», і в болючому 

монолозі попросила нікого не звинувачувати у смерті Мальви, ні смертну Горпину, ні 

Птаху, і побажала Птасі щастя, а наостанок дала пораду Морові: «тримайся якнайдалі 

від моєї сестри. Її любов колись тебе задушить, а ненависть вб’є її ж саму» [5, с. 56]. 

Якщо звернути увагу на представників світу світлих, то можна помітити 

досить цікаві факти та авторські переробки міфологічного матеріалу. 

За Велесовою книгою [1] Матір Слава це також: Магура, Перуниця, Слава, 

Єдина, Птиця-блискавка. Вона вважалася найголовнішим та найдревнішим 
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божеством у віруваннях українців Наддніпрянщини. Слава була богинею воєнної 

перемоги та мисливської удачі. За Дарою Корній функції цієї богині, у якійсь мірі, 

виконував один і той же персонаж, бо це була та сама Птаха, Перуниця та Магура, але 

і різна, через смерть та переродження. 

У главі «Перуниця» Перун спочатку згадує часи, коли ця жінка була 

призначена для нього, а він був її чоловіком. «Тоді її ще не називали Птахою, Магурою. 

Тоді вона була великою Славою, дружиною сина Сварога. Дружиною Перуна, 

Перуницею. Єдиною, коханою, щасливою, досконалою...» [5, с. 37]. Потім авторка за 

допомогою спогадів Перуна звертає увагу читачів на часи війни, бо «починалося та 

закінчувалося все війною» [5, с. 37] та їхню першу зустріч. Дара Корній вимальовує 

образ Перуниці, тієї безсмертної, що понад усе любила смак битви, «небо в гострих 

блискавицях, згаслі зорі на тлі мертвого сонця...» [5, с. 39]. «Колишня» Птаха-Слава 

допомогла воїнам на полі битви, співала їм славу, кликала до перемоги та омивала їхні 

рани. Також Перуниця забирали душі вояків та відправляла до Божого дому, співаючи 

славу захисникам та мужності хоробрих, оспівуючи їх звитягу та перемогу світла над 

темрявою. «Тоді вона очолювала ті битви. Із мечем у руці, в блискучих золотих 

обладунках, із крицею в серці, яке не мало ані жалю, ані співчуття до ворога» [5, с. 39]. 

Але під час тієї війни сили ворогів були могутніми, бо на їхньому боці були 

Лідниця та Вогнявиця, що за віруваннями прадавніх українців були тими фуріями, що 

морозили та спалювали людей, обрікаючи на жахливі муки. Лідниця зображувалася як 

жінка вкрита льодом та двома крижинами замість очей. Образ Лідниці у Дари Корній 

цілком збігається із прототипом: «Лідниця, жінка з крижаними очима та крижаним 

обличчям, дмухала таким холодом, що навіть повітря довкола, здавалося, замерзало. І 

зусилля світлих робилися слабкими» [5, с. 39]. Але сили світлих за допомогою Перуна 

почали досягати бажаної перемоги, проте з’явилася нізвідки вона ‒ «вбрана у все чорне, 

висока і тонка, мов очеретина, пласка, наче і не жінка, рудокоса, завжди скривлене 

обличчя від ненависті і страшні палаючі очі, у яких жило саме зло. Обличчя наче 

порубане зморшками, деякі з них утворювали шрами, які постійно гноїли, скапували вниз 

смородом. Із тих шрамів час від часу лізли хробачки чи жуки гнойовики. Вони падали 

додолу та на місці падіння утворювали брудне болото» [5, с. 41]. То була Вогнявиця, 

старша із дочок Чорнобога, яка була безжальною та жорстокою, а її темна магія вбивала 

найсильніших воїнів, і світлі сили не могли їй протистояти. Завдяки цьому опису ми 

можемо помітити, що досить сухий та короткий опис Вогнявиці, яка зображувалася у 

історичних джерелах, як потворна баба, що «приносить людям жар у середину ‒ холеру 

та інші страшні хвороби, та зображувалась у вигляді кістлявої баби, в якої великі лихі 

очі палають вогнем» [31, с. 18], був майстерно виписаний та дороблений Дарою Корній. 

Також авторка додала, що Вогнявиця живилася тільки війною та стражданнями людей, 

бо війна ‒ одвічний смуток, смерть, кров, агонія, муки, жаль, біль, гіркота та відчай. 

Вогнявиця розправляла свої крила в небі, й день ставав чорним, бо темрява закутувала 

сонце, та згасали надії на перемогу, бо з цих тьмяно-пурпурових крил вражали всіх 

потвори із світу Наві, світу Мертвих. «Сірі кістляві руки Вогнявиці легко відбивали удари 

світлих безсмертних, які, здається, вже не зважали на інших темних, а всі разом 

заходилися допомагати Перуну. Темні стали під стяги Вогнявиці. Вона була улюбленою 

донькою батька і володіла усіма його знаннями» [5, с. 42]. Проте Магура встигла саме 

вчасно та захистила Перуна, що вже майже програв битву, та огорнула його своїми 

крилами і порадила дістати стріли та влучити Вогнявиці у її рани на обличчі, бажаючи 
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тільки добра, бо воно обезсилює її. І порада виявилася дієвою, бо «висока постать 

рудокосої зігнулася вдвоє, а за нею і все темне військо раптом налякано вклякло. Темні 

крила за спиною темної безсмертної почали маліти, а потім ставати не такими вже й 

темними» [5, с. 44], і врешті-решт світлі здобули перемогу. 

Культовою в українській міфології була Лада, богиня любові, весни, гармонії та 

Всесвіту. Лада вважалася матір’ю всього живого. Вона за легендами була дочкою Хаоса. 

Дара Корній не змінювала цей факт, що підтвердив Полель, син Лади: «Хаос – батько 

нашої матінки Лади. Хаос – батько любові, уявляєш? Він і час сотворив. Він батько 

Числобога. Він створив і темряву, і морок, але він створив і день та світло» [5, с. 130]. 

Також авторка перенесла на сторінки роману вірування в те, що калина, це «квіт» Лади, 

Повелительки кохання. Сама Лада, за словами Леда, схожа на жінку, бо в неї така ж доля: 

навесні вона молода дівчина і квітне «незаймано-білим», далі стає влітку жінкою та 

наливається сонцем, водою і землею, восени стає по-справжньому сильною, а взимку ніщо 

не здатне вразити її, бо «Калина – це жінка, яка в усі пори свого життя однаково красива 

та потрібна. Та, що більше віддає, аніж бере, більше любить і рідко коли ненавидить, 

завжди турбується і прощає» [5, с. 157]. Перед Мальвою Лада постала, як висока і 

струнка жінка з волоссям світло-русявим, «кольору стиглого колосся, підібране червоною 

стрічкою», а очі Лада мала світло-карі. Вбрана Повелителька весни і кохання була «у 

довгу лляну сукню, поділ та рукави зашиті червоною вишивкою з солярних символів. На 

шиї червоні коралі» [5, с. 175], Лада з презирством та ворожістю оглядала Мальву. 

У главі «Дівчина-Калина» розповідається про юність Лади та її кохання до 

Перуна, що став для неї чоловіком серця та всього життя, проте почуття було 

невзаємним у повній його силі. Лада пригадує, як її батько Хаос привів у світ Оранти, « 

її залишили у розкішному садку Оранти поміж квітів, щоб не заважала дорослим 

розмовляти» [5, с. 200], тоді вона була зовсім молода і любляча донька. Лада була тоді 

дівчиною «у рожевій сукеночці, з червоними стрічками, вплетеними у дві косички, у 

віночку з квіту калини на голові радісно перебігала від однієї квітки до іншої й не могла 

визначитися, яка краще пахне і яка їй подобається найдужче» [5, с. 200]. А за мить 

вона побачила і вперше заговорила з високим та худорлявим юнаком, який назвав її 

Дівчиною-Калиною. Перун «був вбраний у короткі, ледь нижче коліна штани, коротку 

світлу сорочку без жодних узорів, підперезану попружкою. За плечима хлопець тримав 

сагайдак зі стрілами, а в руках лук», у нього були «небесно-блакитні очі, світле 

волосся, яке ледь торкалося рамен, і робили його привабливим» [5, с. 201]. 

Ще одними мешканцями Шуму були Дзевонія (богиня лісових звірів) та Майя 

(богиня рослинності). У романі відведено чимало місця Майї: глави «Історія Оракула, 

«Майя». У главі «Світ оракула» сказано, що Майї «немає вже не одну сотню літ, а 

коралова гілочка й досі милує око своєю вражаючою чистотою та породжує спогади» 

[5, с. 82]. Оракул щоразу згадував свою дружину, коли дивився на цю гілочку. Майя в 

оселі Оракула мала свою власну кімнату, що була просторою та затишною, була з 

великими вікнами без гардин, тому що жінці подобалися незашторені вікна. «Любила 

стояти перед їхніми скляними очицями та дивитися в них» [5, с. 82]. У цій главі ми 

дізнаємося, що Майя була приреченою на вічне життя у вигнанні поруч із коханим 

чоловіком, бо вона була безсмертною, що відмовилася від свого призначення, і 

вирішила бути поруч з коханим Оракулом. «Зараз він рідко заходить до кімнати 

коханої... У кімнаті досі незримо присутня дружина – у суконках, хустинках, 

прикрасах, у книжках бібліотеки. Навіть стіни нагадують її. Вони завішені 
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картинами Майї» [5, с. 83]. Майя відзначалася талантом до малювання і зображала на 

своїх картинах те, чого ніколи не бачила, чи бачила лише у снах. Свої картини 

безсмертна ніколи не дарувала Оракулові, не вішала їх у його кабінеті чи у спільній 

спальні, щоб вони не відволікали чоловіка і його відвідувачів. 

Коли Оракул вперше побачив Майю, то ще не знав і не здогадувався про своє 

призначення. Майя вчилася з ним в одному класі. Дівчина «не вважалася красунею, 

як кажуть про справді вродливих дівчат з ідеально правильною фігурою, стрункими 

ногами, витонченими рисами обличчя, як ото в Дзеванни з Яровороту...» [5, с. 85]. 

З приводу Дзеванни колись згадував вчитель Посолонь, згадував, як це 

трапилося дуже давно. Хлопець Мирослад усіх переконував, що вони із Дзеванною 

лише друзі й не поспішав називати її нареченою, проте «У таку дівчину не 

закохається хіба сухе поліно. Струнка, світлокоса юнка з блакитними чистими 

очима, котра має вогняний норов, непосидющу вдачу та серце з перцем» [5, с. 187]. А 

у володінні мистецтвом полювання була не гірше якоїсь там Артеміди. Дзеванна 

вміла бездоганно читати мову слідів тварин і птахів, завжди насліпо з лука влучала у 

ціль, а ножем легко могла вразити звіра у серце навіть в русі. 

Майя не була такою як «Лада, її донька Леля, і, звісно, Птаха. Норовлива, 

вперта, не жінка – вогонь! Це ж треба таке утнути – закохати в себе найтемнішого 

бога» [5, с. 85]. Майя Оракула була геть інша: «Добродушниця Майя, реготушка Майя, 

світлячок Майя. Звичайне диво, світле і дуже домашнє – сіроока мишка, русявка, 

невисокого росту, завжди з легким усміхом на устах» [5, с. 85], і саме цей усміх робив 

її особливою. Майя була єдиною, хто не злякався і не втік, вона залишилася з Оракулом 

до кінця свого життя, тому що їй було байдуже, скільки триватиме її життя. Але щастя 

було не довгим. Майя помирала довго, «згасала мов свічка», «схудла, стала майже 

прозорою», «її сірі очі за той час, коли вона знерухомилася та перестала вставати, 

змінили барву. Стали такими, як небо у Біловодді ‒ безмежно блакитними» [5, с. 179]. 

Своїми сліпими очами Оракул бачив, як сірі павутинки нитками обплутували її, 

загортаючи у міцний кокон, і її серце та розум визнають поразку. Жінка знала та 

прийняла свою долю, те, що незабаром помре, тому не прохала у Оракула живої води, 

стримувала наміри чоловіка порятувати її від смерті, казала, що її час вже сплив. І 

згодом Майя померла «з усміхом на устах – умиротворена та щаслива» [5, с. 183]. 

Кохання Майї було взаємним та щасливим, незважаючи на те, що вона 

пожертвувала багатьом заради можливості бути поруч з коханим, чого не можна 

сказати про стосунки Лади з Перуном, в яких Лада була нещасна, незважаючи на 

цілковитий добробут і трьох чудових дітей. 

Висновок. На основі функцій божественних та демонічних істот, за 

характером їх взаємозв’язків з людиною та всесвітом, за властивістю часових та 

просторових характеристик можна виділити три рівні всередині слов’янської і 

зокрема давньоукраїнської міфології: вищий, середній та нижчий. У ході дослідження 

було звернено увагу на представників вищого та середнього світу та їхню 

інтерпретацію у романі Дари Корній «Зворотний бік сутіні». Також докладно 

зіставлено та порівняно наукові праці із художньою інтерпретацією та поетичним 

баченням пантеону давньоукраїнських богів у романі письменниці. 

У романі Дари Корній «Зворотний бік сутіні» боги, як звичайні смертні люди, 

розмовляють, веселяться, гніваються, заздрять, ворогують, мають власні вподобання 

та звички, почуття відповідальності та честі. Це наштовхує на думку про 



   ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

58 

антропоморфізацію теїстичного, тобто відображення в образах богів певних 

соціальних якостей, уподібнення божественного людському, опис існування богів у 

людському стилі. Специфічною рисою такої антропологічної міфології є близькість 

цих образів до природних форм. 

Головним можна вважати те, що письменниця звернула увагу саме на забуту 

нині давньоукраїнську міфологію, даруючи їй небачену досі популярність. Перун та 

Магура-Птаха, Чорнобог та Стрибог, Мара та Навія та інші постають перед читачами 

у плоті й крові з цілком людськими рисами та характерами: страждають, закохуються, 

ревнують і вболівають за долю своїх світів. Інколи вчинками безсмертних керують 

почуття, емоції та егоїстичні мотиви, а не вища мета, що навіть світлі стають на шлях 

зради та підступу, нічим не відрізняючись від темних, а цим часто користуються 

непомітні до сих пір вищі сили сутіні, котрі у свої цілях використовують ревнощі й 

кохання богів та їх нехтування законами. 
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Статтю присвячено дослідженню природи та сутнісних ознак колискових 

пісень. Розкриваються їх характерні риси, функціональні особливості, обґрунтовується 
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Постановка проблеми. Українські колискові пісні завжди привертали увагу 

дослідників народної творчості, поетів, композиторів. Пісня матері зачаровує своєю 

ніжністю, мелодійністю, несе тепло, яке може випромінювати лише голос рідної 

людини. Саме під впливом колискових пісень у дитини виховується любов до природи, 
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Батьківщини, повага до старших. З раннього дитинства малюк відчуває звуки рідної 

мови. Через пісню запам’ятовуються фонетичні, лексичні й морфологічні її особливості, 

що пізніше допомагає людині передавати її думки. Так поступово, в ненав’язливій формі 

відбувається перше усвідомлення своєї національної самобутності. 

Аналіз актуальних досліджень. Серед дослідників, які вивчали колискові 

пісні, їх тематику та особливості, слід згадати таких відомих вчених, як В. Гнатюк, 

Г. Довженок, М. Земцовський, А. Іваницький, Ю. Соколов та ін. 

Мета статті – з’ясувати сутність, особливості та значення колискової пісні як 

жанру української народної творчості. 

Виклад основного матеріалу. Окремий цикл дитячого фольклору становлять 

колискові пісні. Вони призначені тільки для дитини і мають одного виконавця – матір 

або іншого члена родини. Уже з перших днів життя, з перших колискових людина 

вчиться розпізнавати звуки, ритм, серцем відчувати красу виспіваних найдорожчою 

людиною слів [5, с. 53]. 

М. Лановик та З. Лановик, наприклад, дають таке визначення колисанок: 

«Колискові пісні – ліричні пісенні твори, які виконуються матір’ю (рідше батьком чи 

іншими членами родини) над колискою дитини для того, щоб її приспати» [4, с. 567]. 

А. Волков зазначає: «Колискові пісні (колисанки) – жанр народної лірики, 

специфічний зміст і форма якого функціонально зумовлені присиплянням дитини в 

колисці» [7, с. 255]. Отже, колискові пісні – жанр, який має чітко визначену 

конкретну функцію: заспокоїти і приспати маля. Оскільки єдиним слухачем є дитина, 

яка лише починає розуміти окремі слова і реалії дійсності, то у колисанках 

використовується тільки найпростіша загальновживана лексика, у них нема складних 

поетичних прийомів і тропів: “Вiчка мружаться, злипаються... / Сон летить за мить 

якусь. / Доня вранцi не дiзнається – / Тигр муркоче чи татусь” [ 3, с. 39]. 

Н. Сивачук до основних функцій колискових пісень відносить практично-

побутову, пізнавальну, емоційну, психотерапевтичну, морально-етичну та  функцію 

формування естетичного чуття [1, с. 35]. 

Специфічною рисою колисанок є наявність характерних заспівів, приспівів, що 

являють собою ритмічне повторення певних слів чи звуків, своєрідних звертань. 

Найпоширенішими в українських колискових виявляються різноманітні варіації слова 

«люлі». Цей заспів (чи його численні похідні – «люлесі», «люлечки», «люлята», та ін.), а 

також розспівувані в такт гойдання колиски «а-а-а», рідше «баю-баю», часто становлять 

його необхідну організуючу частину і пов’язані з першим рядком [1, с. 37]: “А я свою 

дитиноньку / Та й заколишу. / Ой ну, люлi, / Ой ну, люлi, / Баю-бай, засинай!” [3, с. 7]. 

Милозвучність мови підсилюється шляхом використання здрібніло-пестливих 

форм, через які також виявляється ніжне, пестливе ставлення до дитини: “Кличе мати 

до дитини: / Iди, сонку, в колисоньку. / Приспи мою дитиноньку” [3, с. 5]. Як 

правило, дитина ще не розуміє лексичного значення слів колискової, але вловлює 

звуки, співзвучні висловлювання, і пісня стає одним із шляхів її знайомства зі світом. 

Тому, виконуючи колисанки, матері вкладають в них усе багатство почуттів, які 

хочуть словами передати немовляті. 

У багатьох колисанках радісний світ, сповнений веселої фантазії й гумору, 

часом ідеалізований. Материнська пісня розповідає і про справжнє життя, яке її 

оточує, предмети, явища, живі істоти, про основні закони та норми, що панують в 

ньому. Як справедливо зазначає Св. Єрмоленко, «колискова пісня призвичаює дітей 
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до навколишнього світу – до побуту. Вони вчаться через пісенні ситуації уявляти й 

свою участь у житті дорослих» [2, с. 134]: “Ой ти, коту сірий, / Та вимети сіни, / А 

ти, коту-рябку, / Та вимети хатку” [3, с. 15]. 

Тематична різноманітність українських колисанок, а також певна строкатість і 

різноплановість образів та думок у межах окремих пісень створюють значні труднощі 

для їх чіткої систематизації. Переважна кількість українських колискових пісень 

складається з таких мотивів, які мандрують із пісні в пісню і набирають рис, властивих 

цьому явищу. Вони «не зв’язані певним сюжетом, використовуються в різних творах і в 

словесному оформленні набирають відносно стійкого вигляду» [1, с. 35]. 

Є, наприклад, багато пісень про саму дитину, її сон, харчування: “В Дунаю 

розпитаю, / Ой чим дитя годувати: / Чи кашкою, чи молочком, / Чи солоденьким 

медочком?” [3, с. 10]. Безліч колискових існує про тварин та птахів, які виявляють 

турботу про маля: “Сплять горобчики i зайчики, / Конi-понi сплять давно, / Дощовi 

пальчуни-пальчики / Тихо дзвонять у вікно” [3, с. 39]. Є також пісні, в яких мати 

звертається думкою і до своєї власної долі, і до дитячої: “Геть вiд нас усяке лихо! / Хай 

круг тебе буде тихо. / Я не сплю, тобi спiваю: / Спи, дитинко, баю, баю” [3, с. 17]. 

Висновки. Колисанки є результатом творчого натхнення матерів, які в цих 

піснях хотіли висловити свою любов до власної дитини, заспокоїти, уберегти маля від 

будь-якого лиха, побажати гарної долі. 

Саме з колискових пісень дитина вперше вчиться пізнавати світ, розпізнавати 

звуки, відрізняти добре від поганого. Навіть сьогодні, у час комп’ютерних технологій, 

малюки віддають перевагу саме маминому виконанню колискової пісні, такої ніжної, 

справжньої, доброї і вічної. 
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Анотація. Стаття присвячена гончарству й гончарним виробам в українських 

народних піснях, записаних Миколою Гоголем. У багатьох випадках Гоголь був 

першим, хто зафіксував ці пісенні твори, які в подальшому трапляються в багатьох 

фольклорних збірках. Вони допомагають краще зрозуміти роль і місце глиняних 

виробів у традиційній культурі українців. 

Ключові слова: керамологія, гончарство, гончарні вироби, українські пісні, 
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Серед тих, хто збирав народну творчість українців, завжди було багато поетів і 

письменників, небайдужих до рідного слова. Зокрема, на тлі культурно-народознавчого 

руху Полтавщини першої половини ХІХ століття постала творча особистість Миколи 

Гоголя (1809-1852), українського письменника-романтика, а водночас історика та 

етнографа, який упродовж життя не поривав стосунків із рідним краєм [5, с. 227]. Його 

народність полягала в глибокому творчому проникненні в надра народної свідомості, в 

його здатності не копіювати, а індивідуально перетворювати, узагальнювати, робити 

яскравішим помічене в людях, розвивати те, що йому давала українська фольклорно-

міфологічна стихія. 

Гоголівські зошити з записами українських пісень засвідчують, зокрема, що 

письменник прекрасно знав живу мову народу, на протязі всього життя надихався 

народною творчістю, шукав у ній відображення минувшини й традиційного побуту 

українців, вияви національного характеру. Не оминули записані ним фольклорні твори 

й теми прадавнього ремесла українців – гончарства, гончарних виробів, звичаєвості, 

пов’язаної з ними. Ці пісні малодосліджені, хоча там згадується різноманітний 

глиняний посуд, його використання в традиційній культурі харчування, торгівля ним, а 

також добування глини, що було важким, часом небезпечним для життя моментом 

виробничого процесу. У 1830-х роках Микола Гоголь записав на Полтавщині баладу 

«Оженила мати сина», де розповідається, як чоловік, з підмови своєї матері, жорстоко 

закатував дружину, а потім іде до матері питатися поради, що робити далі: 

– ...Научала, мати, як жінку карати, 

Научи ж тепер, як її ховати. 

– Сідлай, синку, коня вороного, 

Та поїжджай до тестенька свого, 

Та знай, синку, що в тестя казати: 

«Ой їдь, мати, донечку ховати, 

Поїхала по жовтую глину, 

Глини не набрала, смертю пострадала». 

Іде мати доненьки ховати, 

Аж нікому й воріт одчиняти, 

Та й нікому правдоньки казати. 

Ввійшла мати в новую світлицю, 

Лежить дочка на всюю скамницю. 
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– Дочко ж моя, дочко-кукібничко, 

Чого ж в тебе плечі почорніли? 

Чого в тебе й ручки посиніли? 

Чого в тебе ніжки пожовтіли? 

Плаче мати дрібними сльозами, 

Розказує сваха вірними словами: 

– Плечі чорні – то глина побила, 

Руки сині – в нас пряжу синила, 

Ноги жовті – чепурно ходила. 

Ой ну ж, свахо, донечку ховати, 

А за сина другої шукати. 

– Вели ж, свахо, кату в руки дати, 

А твого сина на Сибір послати, 

Моєї дочки тіло поховати [16, с. 89-90]. 

Зафіксував Гоголь і народну творчість про торгівлю глиняним посудом. 

У старовинній пісні «Ой що Хома да Єрема да родниє браття» показувалося, як все у 

приятелів-дурнів – і торгівля, і землеробство, і мисливство, і церковні справи – іде 

невлад. Вони вирішують вдатися до ремесла горшковозів: 

...Ізішлись вони докупочки, і порадовались, 

і розпечалились: 

– Не то, брате, наше діло – до церкви ходить, 

А то, брате, наше діло – сині горшки возить. 

Набрав Хома воз, воз, а Єрема два, два, 

Поїхали на базар, став Хома в місті, 

а Єрема у башти. 

Що у Хоми не купують, а у Єреми не торгують, 

Що у Хоми розібрали, а у Єреми розхватали. 

Ізішлись вони докупочки, і порадовались, і розпечалились: 

– Не то брате, наше діло – сині горшки возити, 

А то, брате, наше діло – поза кущем ходити [16, с. 148-149]. 

Потім її фіксували на Полтавщині й Чернігівщині також Осип Бодянський 

[21, с. 269], Опанас Маркович і Марко Вовчок [23, с. 409], Павло Чубинський і 

Олександр Русов [9, с. 43], Порфирій Мартинович [14, арк. 42], Олександр Малинка 

[12, с. 173-174; 13, с. 84-86; 1, с. 35-37]. 

Микола Гоголь записав і веселу парубоцьку пісню «Люлька ж моя червоная», 

присвячену відносно новій категорії глиняних виробів: 

Люлька ж моя червоная звечора курилась, 

Як положив на припічку, впала та й розбилась. 

Як пішов я до Києва люльки куповати, 

Знайшов люльку червоную, ні з ким сторговати 

Ой там дівка чорнобрива пшоном торговала, 

Тая ж мені чорнявая люльку сторговала. 

Як пішов я до дівчини люльки запалити, 

Зняла з мене сіру свиту ще й хотіла бити. 

Як пішов я через тин, через три городи, 

Поламав я кукурудзу, наробив я шкоди. 



   ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

63 

Як пішов я через тин, да й не приторкався. 

Як угладить мужик ціпом, так я й засміявся [16, с. 135]. 

Цю пісню про люльку й невдале залицяння згодом записували Жегота Паулі на 

Галичині [28, с. 123], Амвросій Метлинський на Сумщині й Полтавщині [15, с. 468], 

Микола Костомаров на Полтавщині [24, с. 1179-1180], Грицько Остапенко на Лівобережжі 

[18, с. 42], Яким Бігдай на Кубані [2, с. 269-270; 8, с. 225-226], Яків Новицький на 

Катеринославщині [17, с. 158-159], Дмитро Яворницький на Харківщині, Полтавщині й 

Катеринославщині [26, с. 750-751; 22, с. 77, 354-355], Василь Остапчук на Підляшші 

[19, с. 446], Климентій Квітка на Східному Поділлі [11, с. 228], Степан Лукасевич, Модест 

Левицький і Осип Роздольський на Галичині [10, с. 232-233, 723], Оскар Кольберг на 

Червоній Русі [27, с. 1004-1005] і інші фольклористи майже по всій Україні. 

Архаїчні мотиви відлунювали також у жартівливій пісні про кумів, де 

згадувалися такі види посуду, як барило, в якому тримали міцні алкогольні напої й 

яке могло бути як дерев’яним, так і глиняним, а також блюда й блюдця: 

І вчора у куми, і сьогодні у куми, 

А я ж тую куму та до себе зазову, 

А у стрісі гороб’я та й на кушання уб’ю, 

А потрушок у мішок, та понесу на торжок. 

Та продам я рило, та куплю барило, 

Попродаю гомілки та куплю горілки, 

Ой продам я груди та куплю блюди, 

Ой тоді ж я куму до себе зазову. 

Та поставлю горобця на дванадцяти блюдцях: 

– Ох, і їжте, кумо, не засалювайся, 

І в рукава не бери, і додому не неси [16, с. 141-142]. 

Приготування горобця в якості урочистої страви виглядало кумедно, втім, воно 

могло відображати дійсний архаїчний звичай. В українців Пряшівщини (Східна 

Словаччина) діти ловили на Різдво на току горобців, щоб потім їхні матері посмажили їм 

їх на вечерю [25, с. 171]. На білорусько-українському етнічному порубіжжі теж побутував 

старовинний звичай перед Новим роком ловити горобців, відбитий і в приказці: «На 

Шчодруху зловыў птуху, одріжымо носа, коб ны йіла проса» [20, с. 10; 7, с. 75]. «Это на 

Шчодруху обізатільно ходылы шворабы ловылы, ну, воробьі, вот» (село Симоновичі 

Дрогичинського району Брестської області Білорусі). Серби на Різдво також ловили 

горобців і ними розговлялися (південно-східна Сербія, Поморав’я, північна Македонія). 

Аналогічний звичай був у кашубів [20, с. 10; 7, с. 75]. Ще в одній пісні, записаній Гоголем, 

комічний ефект досягався тим, що борщ варять у геть непідходящому для цього, 

неналежному посуді – покришці: 

Наварила борщу та й у покришці, 

Посадила дворянина та й на подушці: 

– Ой їж, коли хоч, коли з рибкою борщ, 

А не хоч – вибачай, а ложки не вмочай [16, с. 141]. 

Інша жартівлива пісня еротичного змісту про дівера (брата чоловіка), що 

спокусився на братову дружину, не обійшла увагою, що в горщику подають лемішку: 

Дівер з невісткою розбив горщик з лемішкою, 

Дівер з невісткою по смородину пійшов, 

Дівер з невісткою смородини не найшов, 
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А у тої смородини широкі листочки, 

Дівер невістці купив чобіточки [16, с. 145]. 

Одні з головних дійових осіб народного весільного обряду, добре відомого 

письменникові ще з часів дитинства, – жінки-коровайниці. Пісні, що їх вони 

виконували під час праці, були спрямовані на забезпечення щасливого сімейного 

життя подружжя й зазвичай пояснювали, звідки взялися складові для святого короваю 

[4, с. 245]. У цих піснях часто співалося, що родина молодої чи молодого привезла на 

коровай «мірку пшениці», «діжку сиру», «горщик масла» [6, с. 50]. От і почута 

Миколою Гоголем весільна пісня з Полтавщини нагадувала, що масло зберігають у 

горщику як в універсальній місткості: 

А із суботоньки та на неділеньку година, 

Та збиралася Федоркова родина, 

Та привезла горщок масла на коровай, 

Хвалить Бога, хороший буде наш коровай [16, с. 18-19]. 

Дуже близьку пісню про «горщик масла на коровай» записав на Полтавщині й 

Дмитро Яворницький [3, с. 196]. 

Таким чином, фольклорні записи Миколи Гоголя є цінним джерелом для 

пізнання народного побуту взагалі й гончарної культури українців зокрема. Глибоке 

знання рідного українського народу та його фольклорної скарбниці дозволило 

письменникові звернути увагу на найкращі, найвиразніші пісні, що й у подальшому 

привертатимуть увагу фольклористів. У багатьох випадках Гоголеві випала честь бути 

першим, хто їх записав. Він розумів глибинну красу народної творчості й 

усвідомлював необхідність її дослідження і збереження. І в його художніх творах, і в 

його публіцистиці відчутна любов до народних пісень, яку Гоголь проніс через усе 

життя. Діяльність митця як дослідника та збирача українського фольклору мала 

важливе значення для розвитку вітчизняної фольклористики і сприяла популяризації 

народної уснопоетичної творчості. Вона є ще одним неспростовним доказом 

генетичного та творчого зв’язку Миколи Гоголя як письменника з Україною. 
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ГОТСЬКА СИМВОЛІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДУМІ «СОКІЛ І СОКОЛЯ» 
 

Анотація. Стаття присвячена пошуку слідів германського, зокрема готського, 

епічного символізму в українській думі про сокола і соколя. Аналогічні мотиви, що 

містять убитого сокола як символічний елемент, мають місце в германських джерелах – 

«Молодшій Едді», «Сазі про Вольсунґів», середньовічних анналах. У світлі існування 

цих паралелей образ сокола як символа аристократично-воїнської честі можливо 

перенести і на українську думу. 

Ключові слова: германці, готи, Україна, епос, дума, символ, сокіл. 

Однією з найменш досліджених українських дум є дума про сокола й соколя. 

Звичайно її зараховують до дум про турецьку неволю, приєднуючи до циклу про 

Богуславців. Відома вона в чотирьох записах від трьох кобзарів, у тому числі відомих 

співців – Остапа Вересая з села Калюжинці Прилуцького повіту та Івана Кравченка-

Крюковського з Лохвиці на Полтавщині, в другій половині ХІХ століття; місце запису 

одного давнішого варіанту не встановлено [5, с. 16-18; 13, с. 13-16; 3, с. 494-495; 15, с. 38-40]. 

Сюжет думи не зовсім простий, якщо врахувати невеликий обсяг твору, 

причому він добре витриманий в усіх текстах [10, с. 112-114; 17, с. 301-302]. 

У неділю рано-пораненьку налетіли соколи з чужої далекої сторони, сіли-

впали в лісі, на «преудобному» чи «превоздобному» дереві, на горісі, звили собі 

дорогоцінне «шарлатне» (пурпурове) гніздо, знесли яйце жемчужне і вивели дитя – 

бездольне, безрідне ясне соколя. Всі ці епітети соколяти, що пояснюються, звичайно, 

його подальшою долею, мають виражати його безпорадність. Сам ясний сокіл полетів 

у чисте поле (або «на чужу україну», тобто в чужий край) добувати живності, та через 

це безродне своє ясне соколя втратив. Ішли «стрельці-булахівці» із Царигорода, 
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побачили гніздо, зрубали горіх-дерево, взяли ясне соколя, віднесли в Царигород та й 

віддали «на втіху» Івану Богуславцю. Той велів накласти соколяті срібні чи золоті 

пута на ноги, жемчугом очі прикрити і, гуляючи по Царигороду, носив його на руці. 

Так він втішав своє серце. 

Старий сокіл, повернувшись додому, не знаходить соколяти і дізнається правду 

від сизокрилого орла; той радить соколу летіти в Царигород, побачити там соколя й 

сказати йому всю правду: «Нехай він на сребрені пути не взирає, на жемчуг не 

поглядає, що єму там хороше жити, є що їсти, є що пити, та нехай воно собі козацький 

звичай знає...» [13, с. 15]. В інших варіантах орел радить соколові сісти на городському 

валу й жалібно квилити, аби почуло соколя та «головку склоняло і крилечки опускало». 

Може б тоді Іван Богуславець змилостивився та зняв срібні пута з ніг і «жемчуж» з 

очей соколяти. І ось соколя, коли його Іван Богуславець ніс на руці, зачувши голос 

старого сокола, почало голівку схиляти, наче йому недобре стало. Наказав тоді Іван 

Богуславець своїм слугам, аби вони скинули пута з ніг соколяти, а з очей жемчуги та й 

поклали пташеня на високім валу, щоб тихий вітер обвіяв його і зміцнив йому здоров’я. 

Налетів тоді старий сокіл, підхопив своє соколя на крила, високо підняв і сказав йому, 

згідно з варіантом Остапа Вересая: «Лучче ми будем по полю літати та собі живности 

доставати, аніж у тяжкій неволі у панів проживати...» [5, с. 18]. Сокіл може також 

запитувати сина: «Чи лучше, – каже, – бездільне-безрідне ясне соколя, у чистому полі 

безпешно гуляти, ніж у Цариграді-городі у Ивана Богословця на руках проживати?» 

[3, с. 495]. У варіантах Івана Кравченка-Крюковського та варіанті, записаному 

Миколою Костомаровим, дума закінчується прокляттям Царигороду, яке посилає йому 

старий сокіл: «Хоч ти, Цареград город, на все не жаден, на срібло та злато, у тобі 

хороше жити, є в чим людям ходити, єсть що їсти й пити, но тільки чоловікові нема 

одрадости!»; «Оже хотя ти, Царіград-город, дорогими вещами украшений, і в тобі 

сребра і злата много пробуває, ну, чоловікові одрадости ніякому немає»; «Оже хоч ти 

Царигород город, на сребро золото багатий, шо є в тобі шо їсти і пити. Та немає 

чоловікові одрадости» [13, с. 16; 3, с. 495; 15, с. 40]. 

У літературі давалися різні, часом суперечливі оцінки досліджуваної думи. 

Письменник і фольклорист Іван Єрофеєв висловлював думку, що вона «не має 

складности», ненародна й штучна [6, с. 60]. Оскільки «Сокіл і соколя» має дещо 

спільне з думами «Маруся Богуславка» й «Іван Богуславець», то фольклористи Павло 

Житецький і Філярет Колесса вважали думу частиною цього ж циклу про полонянок і 

бранців [7, с. 23-24, 221; 12, с. 90]. Починаючи з Миколи Костомарова [13, с. 13], 

українські дослідники відносили цю думу до невільницьких. Літературознавець 

Олексій Лісовський намагався знайти філософську основу думи – вона алегорично 

відповідає на питання, що таке неволя: це срібні пута панських звичок, перли 

панської розкоші; щасливий той, кому «вілен світ по світу походити», хто 

відмовляється від розкішного панського життя. Такий козак-нетяга, більш звиклий до 

рідних степів, аніж до комфорту панських хоромів, який не вміє стримувати свої 

свіжі, молодечі сили в межах панської ввічливості, який любить простір і має в ньому 

потребу, якби його юного сина стали привчати до зніженості й сибаритства, мовив би 

те ж саме, що сокіл сказав своєму соколяті. Дослідник вирізняв у думі й ліричну ноту: 

смуток і турботу батьків про дитину, яка знаходиться в Царгороді – «епічному місці 

неволі» [14, с. 47-48]. Історик козацтва Іван Каманін відносив думу до дуже давнього 

часу, водночас вважаючи, що фольклористи, які зарахували її до невільницьких, 
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помилялися, хоча жодних пояснень при цьому не давав. Захопившись пошуком 

історичного підґрунтя думи, він робив висновок, що цей твір виник на Волині або 

Брацлавщині, де в XIV столітті існували болоховські поселення, з якими вчений 

ототожнював «стрільців-булахівців» думи. У самій думі він вбачав перенесення 

лицарських ідей на Русь польськими шляхтичами, що очолюють козацтво: «Під 

соколом розуміємо тут богатого і войовничого поляка маґната, який ставить свій 

замок в неоселенім безлюдянім місцї. Шукаючи живности, він, мабуть, збуджує 

непріязні почутя до себе у болоховської людности, і вона руйнує його замок, а сина 

продає в турецьку неволю. Епітети: «шерлатне гніздо» і «жемчужне яйце» вказують 

на богатство та значність войовничого пана, що оселив ся серед болоховцїв; варті 

уваги також і епітети «безрідне і бездільне» дитя, себто дитина, яка відірвана від 

свого роду, що зостав ся в Польщі, яка через свою недолю попала в турецьку неволю. 

Нарешті зроблений соколом висновок, що для нього буде кориснїйше «гулять в 

чистім полї», показує, що сокіл зрозумів невигоду і шкодливість для себе ворогувати 

з місцевою людністю і признав необхідність жити по-козацьки – себ-то гуляти в 

чистім полї» [9, с. 54-56]. Очевидно, слідом за Миколою Дашкевичем [4, с. 48-53], 

Каманін розцінював літописних болоховців, які, ворогуючи з галицькими князями, 

жили в ХІІ-XIV століттях між верхів’ями Південного Буга й Тетерева, як 

попередників козацтва. Літературознавець Михайло Возняк погоджувався з 

гіпотезою, що в героєві думи треба бачити «якогось визначного провідника 

козацького лицарства, до якого й підходив би алегоричний образ сокола» [2, с. 463]. 

Польські вчені Чеслав Нейман [22, с. 333] і Францішек Равіта-Ґавронський 

[23, с. 295] шукали в думі ім’я князя Івана Ростиславича на прізвисько Берладник, бо 

вважали, що в боротьбі з галицькими князями він послуговувався болоховцями. 

Насправді він спирався на берладників – мешканців землі між Дністром і Дунаєм із 

центром у місті Берладь. Берладники теж визнаються можливими попередниками 

козацтва, але доказів їхнього прямого зв’язку з болоховцями не існує. 

За радянських часів ніякого просування в дослідженні думи не відбулося, бо 

ті, хто брався студіювати український козацький епос, перш за все, намагалися 

жорстко прив’язати його до історичних подій XVI-XVII століття. Паралелі 

дозволялося проводити лише з російським фольклором. Російський учений 

українського походження Борис Кирдан, який майже монополізував вивчення дум, 

заявив, що дума «Сокіл і соколя» є одним із найбільш гострих соціально творів 

українського народного епосу, присвячена вона соціальній несправедливості, життю в 

панів, звільненню з турецької неволі, а виникнення її можна пояснити тільки за 

співставлення з російськими піснями. Щоправда, зміст останніх виявився геть 

віддаленим. В одній із пісень розповідалося про те, як орел звив багате гніздо зі 

срібла, перлів, самоцвітів і вивів пташенят. На Киянь-морі здійнялася буря, яка 

підірвала коріння дерева, потопила гніздо й орлят. Пригнічений горем орел з 

піднебесся кинувся вниз і розбився об білий горючий камінь. Інша пісня закінчується 

наріканням орла, що є в нього багате гніздо, та нема соколихи, молодої дружини. Ще 

в одній російській пісні орел не вбивається, він лише думає це зробити, але ясен сокіл 

його відмовляє й радить полетіти далеко та пошукати прекрасне нове життя. 

Сміливою, проте навряд чи вдалою була й спроба Кирдана зіставити українську думу 

з даргинською казкою про птаху Гуглахай, в якої лисиця обманом намагається з’їсти 

пташенят. Героя думи Івана Богуславця Кирдан вважав ренегатом, який зайняв у 
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Царгороді становище заможної людини: він вільно розгулює містом, має власних 

слуг, стрільці добувають йому для втіхи соколя [10, с. 113-114, 116-119; 11, с. 97-98]. 

Марко Плісецький продовжив і розвинув ці нехитрі міркування, великою мірою 

запозичені з літератури ХІХ століття. Як і Кирдан, він намагався відшукати паралелі 

думи саме в російському фольклорі [16, с. 373, 428]. Плісецький так само гадав, що дума 

присвячена ренегатству, й розглядав срібні пута та перлову полуду як символ утрати 

волі, замаскованої багатством і пишнотою забезпеченого полонянику життя. На його 

думку, в думі мовиться про служіння окремих людей, в тому числі й козаків, володареві 

чужої країни. Таким він убачав період XVI-XVII століть, коли, як гадав Плісецький, 

українська старшина переходила під руку польської панівної верстви, а в другій 

половині XVII століття навіть слугувала султанському урядові. Тому дума змальовує 

саме таке відступництво й закликає українських вояків бути вірними вітчизні та 

козацьким традиціям, хоча це може поставити їх у гірші умови, ніж служіння чужинцям. 

Не відкидав він і припущення, що сокіл з думи міг мати свого історичного прототипа в 

особі якогось помітного козацького чи польського діяча [17, с. 304-305]. Разом з тим, він 

був змушений констатувати, що дума мало пов’язана з темою турецької неволі в 

українському епосі, в тому числі із циклом про Богуславців. Іван Богуславець думи – не 

ренегат, ніяких доказів цього немає. Він – правитель Царигорода, хоча його ім’я зовсім 

не підходить для турецького державця [17, с. 304]. Незалежно від особи Івана 

Берладника, згадування болоховців заслуговує уваги, бо важко припустити, що вони 

потрапили в думу випадково. У її текстах болоховці зображені як агресори й грабіжники, 

пов’язані з «царигородськими» правителями. Отже, в думі можна вбачати давнішу 

історичну основу, ніж у більшості творів даного жанру [17, с. 305]. Нарешті, сокіл 

зображується тут не тільки як мисливський птах і не тільки як птиця, що заздалегідь 

оповіщає про певну подію, як у інших думах; сидячи на чудесному височенному дереві, 

він втілює в собі й якісь досить темні міфологічні риси [17, с. 303]. 

Слід зауважити, що епічна поезія українців відзначається великою стабільністю 

традиційних мотивів і форм. Це насамперед стосується козацьких дум. Незважаючи на 

зруйнованість багатьох текстів, різні нашарування та неминучі еволюційні зміни, в 

українському епосі збереглося чимало архаїчних сюжетів, структур і мотивів, які в 

сукупності своїй утворюють досить цілісну систему глибинних смислових значень, 

взаємовіддзеркалень та взаємоперегуків. Простежуючи специфіку цих мотивів, для 

багатьох дум можна виявити їхні прямі скандинавські паралелі, набагато давніші за XVI-

XVII століття. Дані епічні твори, що є складником національної ідентичності українців, 

мають відповідності переважно саме в тих творах германського епосу, що стосуються 

періоду перебування германських племен у Північному Причорномор’ї. Наприклад, 

дума про трьох братів Азовських відображає сюжет убивства остготського короля 

Германаріха (епічного Йормунрекка), дума про Івана Коновченка перегукується з 

німецькою поемою ХІІІ століття «Смерть Альфарта» про війну остготів і гунів, події в 

якій відбуваються за часів правління Германаріха та Теодоріха. Не становить винятку й 

дума «Сокіл і соколя». Соколина символіка принагідно до батька й сина є дуже 

характерною для готського епосу. У «Молодшій Едді» радник Біккі робить наклеп на 

Германаріхового сина Рандвера, й того вішають на дереві. Перед смертю він передає 

батькові свого сокола, вискубавши в нього пір’я. Йормунрекк розуміє: як безпомічний 

безперий птах, так беззахисна його держава, бо він старий і немає в нього більше сина. У 

«Сазі про Вольсунґів» (XLII), коли Рандвера вирішують повісити за зраду батькові-
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конунґу, він передає тому обскубаного сокола. Йормунрекк розуміє, що він не матиме 

честі, як сокіл – пір’я, якщо стратить сина, і вимагає вийняти сина із зашморгу, але злий 

радник Біккі вже його умертвив [19, с. 139-141; 18, с. 254-255; 20, с. 99]. Очевидно, цей 

сюжет був відомий і континентальним германцям. У німецьких книгах X століття 

зберігся запис про короля на ім’я Херменрік, який все потомство своє віддав на смерть за 

злочинними підступами свого радника. У «Кведлінбурґських Анналах» XI століття про 

Ерманаріха читаємо: «В цей час правив над усіма готами король, на підступи хитрий, на 

казну щедрий». Далі розповідається про те, що він убив свого єдиного сина і двох 

племінників [8, с. 24]. Тут також варто згадати, що ще видатний російський 

компаративіст Олександр Веселовський вказав на паралель українській думі про сокола 

й соколя в середньоверхньонімецькій пісеньці про сокола, якого приручали, леліяли, 

пір’я якого обвивали золотом, а він знявся й полетів в інші країни [1, с. 199]. 

Середньовічна німецька поезія знала й сокола як уособлення мужнього лицаря 

[21, с. 9, 106, 196]. У світлі існування цих паралелей тлумачення образу сокола як 

символу аристократично-воїнської честі можливо перенести і на українську думу. 

Безперечно, потрібні подальші дослідження козацького епосу українців, 

особливо в порівняльному аспекті. Найархаїчніші його мотиви сягають доби 

Великого переселення народів, а також епохи виокремлення предків українців із 

загальнослов’янського масиву та їхньої консолідації. Їх зіставлення з героїчним 

епосом і відомими пам’ятками середньовічної германської літератури дасть 

можливість додатково розширити уявлення про історичне минуле українства, шляхи 

формування народної творчості. 
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Анотація. Наукове дослідження присвячене вивченню категорії 

темпоральності в сучасній українській фразеологічній системі. Здійснюється аналіз 

лексико-семантичних полів фразеологічних одиниць з темпоральним значенням та 

виокремлення інших груп на позначення різних проміжків часу на матеріалі 

фразеологічного словника української мови В. Д. Ужченка. 

Ключові слова: категорія темпоральності, лексико-семантичне поле, 

фразеологічні одиниці, час. 

Постановка проблеми. Темпоральні фразеологізми є органічною частиною у 

фразеологічній системі української мови. По-перше вони яскраво відображають 

сприйняття носіями мови однієї з категорій буття, по-друге – позначені національною 

специфікою, яка пов’язана з особливостями усвідомлення часу українським народом. 

Актуальність нашого дослідження полягає в недостатньому вивченні 

фразеологічних одиниць, що містять темпоральне значення. Такі одиниці являють 

собою великий прошарок лексики і досить часто вживаються. 

Мета пропонованого дослідження – проаналізувати темпоральні фразеологізми 

як засоби вербалізації концепту «час» українцями. 

Досягнення поставленої мети передбачають такі завдання: 

1) виокремити лексико-семантичні поля фразеологічних одиниць з 

темпоральним значенням та дібрати відповідні приклади; 

2) подати семантичну характеристику категорії часу з розробленням власної 

класифікації, супроводжуваної відповідними прикладами; 

3) зробити математичні підрахунки кількості виявлених фразеологічних 

одиниць з темпоральним значенням у фразеологічному словнику В. Д. Ужченка. 

Виклад основного матеріалу. Час – одна з основних категорій людського 

буття. Це форма виникнення, становлення, руйнування в світі, а також його самого 

разом з усім тим, що до нього відноситься. Час характеризується тривалістю, 

послідовністю, зміною станів і розвитку яких-небудь об’єктів. 

Темпоральність – тимчасова сутність явищ, породжена динамікою їх 

особливого руху, на відміну від тих тимчасових характеристик, які визначаються 

відношенням руху даного явища до історичних, астрономічних, біологічних, 

фізичних та інших часових координат, взаємозв’язок моментів часу (temporality – 

часові особливості) [2, с. 53]. 

Під час аналізу ми виокремили такі лексико-семантичної групи: 1. Лексеми, що 

містять у собі поняття епоха. До цієї підгрупи були віднесені, наприклад, лексеми вік, 

століття, а також лексеми з поміткою застаріле: золотий вік [3, с. 108]; кам’яний вік 

[3, с. 108]. 2. Лексеми, що містять у собі поняття пори року, її складових – місяців, 
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а також кліматичних ознак, наприклад: як зима мине, буде літо [3, с. 60]. 3. Лексеми, 

що містять у собі дні тижня та доби, наприклад: сім п’ятниць на неділю [3, с. 136]; 

після дощику в четвер [3, с. 136]. За даною класифікацією у словнику 11 фразеологізмів. 

Пропонуючи власну класифікацію, в першу семантичну групу ми віднесли 

фразеологізми, в інтерпретації яких міститься значення розташування подій у часі. 

Для української культурної традиції характерний побут, споглядальне ставлення до 

майбутнього, впевненість у неможливість його зміни: хай буде, що буде [3, с. 24]; на 

все воля Бога [3, с. 24]. 

Фразеологізми, що характеризують минулий проміжок часу, також вказують на 

неможливість коригування прожитого етапу: що було, те минуло [3, с. 33]. Така позиція 

може пояснюватися релігійністю українського народу: люди вірять в те, що на все воля 

Божа, про що свідчать такі фразеологічні одиниці, як: чекати своєї години [3, с. 17]. На 

окрему увагу в даній підгрупі заслуговують численні фразеологізми, що відображають 

поняття «давно». Ця тенденція пояснюється тим, що носіям української культури 

властиво перебільшувати давність будь-яких подій: за часів царя Гороха [3, с. 42]. 

Цікавою для аналізу є група фразеологічних одиниць, що мають значення 

зараз і потім: годувати сніданками [3, с. 54]; відкласти в довгий ящик [3, с. 71]. 

У українській мовній традиції активно реалізуються фразеологізми зі значенням 

«своєчасність», «пунктуальність»: з хвилини на хвилину [3, с. 29]. Як правило, 

фразеологізми з таким значенням мають позитивний відтінок. Але фразеологізми, які 

характеризують непунктуальність, не мають негативну конотацію: як сніг на голову 

[3, с. 86]; як грім серед ясного неба [3, с. 73]. 

Фразеологізми, що характеризують перебіг подій у часі, є неоднорідними як 

за своїм змістом, так і за значеннєвими особливостями. Так, активними 

представляються фразеологізми зі значенням межі тимчасового відрізка: ні світ, ні 

зоря [3, с. 142]; з першими півнями [3, с. 95]. Фразеологізми з ключовим компонентом 

«пізно» є нечисленними і мають, як правило, негативну семантику: після бійки 

кулаками не махають [3, с. 84]. 

Важливе місце в фразеологічній системі займають одиниці, в інтерпретації 

яких присутня характеристика протяжності подій у часі. Значення довготи, тривалості 

реалізується у фразеологізмах з позитивною конотацією: до закінчення століття 

[3, с. 57]. У сучасній українській мові фразеологічні одиниці, в інтерпретації яких 

присутні компоненти «швидко» і «повільно», можуть використовуватися як з 

позитивної, так і з негативною семантикою. Так, у українській традиції негативну 

оцінку мають фразеологізми, що характеризують зайву поспішність, нестриманість: 

не встиг і рота відкрити [3, с. 76с.]; на швидку руку [3, с. 73]. 

Позитивний образ створюється фразеологізмами, що характеризують високу 

швидкість як невід’ємну частину успіху в якій-небудь справі: одна нога тут, інша 

там [3, с. 98]. Нейтральна конотація спостерігається у фразеологізмах тільки п’яти 

виблискують [3, с. 89], де висока швидкість є безоціночним фактом. Залежність 

конотації від контекстів характерна для фразеологізмів: не по днях, а по годинах 

[3, с. 76]; рости, як гриби [3, с. 89]. 

Семантична група, що включає фразеологічні одиниці, темпоральний відтінок 

яких має значення періодичності подій у часі. Так, в неї входять фразеологічні 

одиниці, у яких міститься інтерпретації значення регулярної/нерегулярної 

повторюваності. Найбільш активно функціонують фразеологізми, до складу яких 
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входять компоненти «постійно», «часто»: кожен божий день [3, с. 54]; раз за разом 

[3, с. 65]; всякий раз [3, с. 24]. 

До окремої семантичної групи відносяться фразеологізми зі значенням 

«завжди», «ніколи». Значення «завжди» фіксується у фразеологічних одиницях з 

позитивним конотативним відтінком: на віки вічні [3, с. 72]; до гробу [3, с. 46]. 

Фразеологічні одиниці, що мають значення «ніколи» зазвичай мають негативне 

семантичне значення: коли рак на горі свисне [3, с. 95]. За даною класифікацією у 

словнику 104 фразеологічні одиниці. 

Висновки. Таким чином, можемо зазначити, що при сприйнятті часу ми по-

різному оцінюємо його: короткий чи тривалий, добрий чи поганий. Основна функція 

темпоральних фразеологізмів полягає в тому, щоб виразити емоційно-оцінюючий 

погляд на світ, наблизити до нас мовні факти, зробити їх яскравими, естетично 

значущими. Отже, пласт фразеології з поняттям темпоральність є численною, тому 

вона піддається подальшій диференціації. 
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ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЗВУКОПИСУ 

В ПОЕЗІЇ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ 
 

Анотація. У статті подано спроби обґрунтувати фонічні засоби як 

стилеутворювальні компоненти поезії, здійснено їх структурно-семантичний, 

функціонально-стилістичний аналіз, з’ясовано роль означених мікроодиниць в 

ідіостилі Ігоря Калинця. 

Постановка проблеми. Однією з характерних ознак поетичного тексту є 

звукова організація змістово-фактуального матеріалу, що разом із ритмом та римою 

виступає текстотвірним елементом архітектоніки і витворює тонкі семантичні нюанси 

й тематичні тяжіння. 

Отже,основне завдання статті передбачає розгляд звукової організації поезій 

Ігоря Калинця. 

Виклад основного матеріалу. У мовознавстві звук традиційно можемо 

кваліфікувати як атом [1,48]. Будучи найменшою одиницею мови, фонічний елемент 

здатен максимально впливати на зміст висловлювання, на його емоційне забарвлення. 

Через синтез фонічних елементів досягається моделювання форми і змісту тексту. 

Можемо зауважити, що володіння майстерністю звукопису – це талант митця, 
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розуміння ним значущості слова. Звукові комплекси, на думку, В. Гумбольдта 

створюють дух поетичної мови [3,92]. 

Спробуємо з’ясувати, яку роль відіграє звук у поетичній мови Ігоря Калинця? 

У творах митця часто зустрічаємо асонанси: Тремтіла єдина зоря зеленим 

оком радіо, вливалися солов`ї і липи тріщали в ефірі / Зачарований Саваоф щонеділі 

святе дозвілля приносив діду в офіру; Засіли солом`яні оселі на Золотому Тоці, як 

кури, порпаються у купі напуття [2,110]. Асоновані звуки відтінюють емоційне 

сприйняття поетичної думки, посилюють експресію висловлення. 

Традиційно автор використовує алітерацію, що увиразнює звукову, 

асоціативну й емотивну заданість образу: Розбудилася роса раненько, у росі личко 

вмила, щоб ще гарнішою бути / Стежко, ходім зі мною, стежечко, обережно, не 

зачепися за камінець [2,56].  

Милозвучність рядків Ігор Калинець створює завдяки дотриманню закону 

звукової гармонії поетичного тексту: усі фонічні одиниці перебувають у впорядкованій 

взаємодії [1, с. 54]. Наприклад, у вірші « Червень» автор передає високоемоційний стан 

ліричного героя, добираючи відповідні за звуковим оформленням словесно-образні 

одиниці із звуками нерізкими, такими, що асоціюються зі спокоєм, тишею, зокрема 

активізуючи повтор шиплячого ч та свистячого с : 

Такий червоний червень,така червона воринь, 

Таке черлене сонце, таке червоне серце. 

Пече пісок, як присок, корявий покруч - корінь, 

руслом ріка пречиста , де вирів вирви й смерчі. 

Безславна моя муза осліє від безслів` я, 

іди на безголів`я – об камінь слова коміть! 

Пожну таке весілля ,яке собі посіяв, 

Чи ж мого хліба – меду не схочеться нікому?[2,15]. 

Звукопис у віршах Ігоря Калинця спрямований на підкреслення певного 

сенсу, що досягається завдяки врахуванню символічно-асоціативних значень 

звукових одиниць. У результаті автор моделює глибинний зміст тексту. Простежимо 

це на прикладі поезії «Осінь»: 

Така самотність у білій пустелі постелі, 

де понад нами стелою стеляться міражі. 

Господи, які в тебе очі стали пастельні 

і пальці ласкаві - такі неживі. 

Звідки взялись ми. в якій оселі осіли - 

оструб, ослони під стінами, сіті і сак. 

У міжвіконні осінь, осонь і сіно, 

на острів осоту сонце воском стіка. 

Поезіє, спазми екстазу твого зіслабли, 

дивний сей світ, остали самі слова. 

У пустині світлиці живуть тільки сіті і лави, 

а я неживий і ти вже також нежива [2,70]. 

Бачимо, що в тексті чітко переплітаюся асоновані а, о, і, алітеровані с, н. 

Повторювані звуки, разом із семантикою активізованих у висловленні слів, 

посилюють осмислення глибинного змісту тексту: скажімо, звук о –звук захоплення, 

урочистості (осінь, осонь, Господи, сонце, слова та ін.); звук н – це звук неба, тобто 
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піднесеності ( осінь, осонь та ін.) [3,95]; звук с – ознака світла, сонця, сяйва, блиску, 

жовтого кольору, шелестіння (пустелі, пастельні, осінь, осонь, сіно, сонце, віск, 

пустиня, світлиця). Відтак образ осені, що його малює художник слова, завдяки 

звукоповторам у нашій свідомості (і підсвідомості) асоціюється із захопленням, 

величчю красою природи, що її створив Господь. Як переконуємося, 

звукоповторювані одиниці формують словесно - образну картину поезії. 

Зауважимо, що поет вміло відтворює за допомогою звукопису зоро - слухові 

картини : Знову був вітер. Тарабанив віконницями, шибками видзеленькував як зубами. 

Вишарпував клоччя з –поміж зрубів…[2,48] . 

У віршованих творах Ігоря Калинця звукоповтори є органічними та художньо 

мотивованими складниками. У результаті поезія постає довершеним, значущим 

витвором мистецтва. 
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Одним из источников пополнения фонда морфем является заимствование. Как 

известно, в конце ХХ века усилился приток англицизмов, в том числе с формантом 

-инг. Лингвисты (например, Сешан Ш., Сологуб О. П.) стали задаваться вопросом, 

можно ли считать -инг суффиксальной морфемой. Наша работа посвящена одной из 

актуальных проблем русского словообразования – морфемизации компонента -инг 

как следствия экспансии англицизмов с данным структурным элементом. 

Согласно исторической лексикологии английского языка, слова с окончанием 

-инг появляются в XV-XVI вв., -инг указывает на процесс, на длительность действия, 

например: reading – чтение, walking – гуляние и др. В русский язык англицизмы с -инг 

начинают проникать в конце XVIII века, как, например, слово пудинг. Однако на 

протяжении XIX в. и большей части ХХ в. процесс этот не отличался интенсивностью. В 

конце ХХ века начинается мощнейщий наплыв такого типа англицизмов, что 

объясняется и языковыми, и экстралингвистическими причинами. Эти слова даже 

пытались рассматривать как символ американской языковой экспансии (6). Они 
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отмечены и в обиходно-бытовой сфере (шугаринг, фейслифтинг, тримминг), и во многих 

терминологических системах: музыкальные термины (шугейзинг, битбоксинг, 

скримлинг, мастеринг); спортивные термины (прессинг, сноурафтинг, читинг, 

фридайвинг, стритрейсинг, серфинг, кайтинг, банджи-джампинг, зорбинг, вейкбординг,); 

наименования правонарушений (фишинг, киберсквотинг, шоплифтинг); экономические 

термины (франчайзинг, мерчендайзинг, реформинг, скорчинг, фандрайзинг); научные 

термины (инбридинг, кроссбридинг, крэмминг, сайленснаинг, сплайсинг); 

компьютерные термины (апгрейдинг, блоггинг, копирайтинг, рефакторинг, эгосерфинг). 

По нашим данным, в 1000 новых иностранных слов Словаря Крысина входит 53 слова на 

-инг (3). Действительно, можно говорить о своеобразной экспансии слов с так 

называемым инговым окончанием. 

(В Толковом словаре Ожегова экспансия -и, ж, (книжн.). 1. Политика, 

направленная на экономическое и политическое подчинение других стран, на 

расширение сфер влияния, на захват чужих территорий. 2. Расширение, 

распространение чего-н. за первоначальные пределы. Э. эпидемии.). 

Экспансии этих слов поcвящена и ироничная главка «Улучшайзинг 

под контроллингом» в книге М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» 

[2, С.73-76]. 

Как видим, -инг завоевывает позиции в русском языке, появляется все больше 

слов с этим структурным компонентом, «-инги» пополнили практически все 

тематические группы слов. Появление однокоренных слов, которые могут 

употребляться без -инг (карт, пресс, блог, банк наряду картинг, прессинг, блогинг, 

банкинг), позволяет задать вопрос: можно ли выделять -инг в словах как 

самостоятельную морфему, как суффикс? 

На наш взгляд, -инг имеет признаки морфемы: обладает 1) повторяемостью 

(большое количество слов с -инг на конце: пилинг, билдинг, селинг, рендеринг, 

рекрутинг, спреинг, банкинг, контроллинг); 2) воспроизводимостью – данный формант 

заимствован из английского языка и используется готовым в его первоначальном, но, 

естественно, транслитерированном виде; 3) несамостоятельностью – априори формант 

-инг характеризуется и в английском, и в русском языке процессуальностью , которое 

реализует в слове; 4) минимальностью – формант не может члениться на более мелкие 

части, потому что произойдет нарушение смысловой целостности. 

Кроме того, структурный элемент -инг уже служит как словообразовательная 

морфема, как дериватор и не только для создания окказионализмов (брединг, 

шашлыкинг), но и узуальных слов (прицепинг). Это позволяет нам не разделять в полной 

мере определение лингвистического статуса -инг, предложенное некоторыми учеными. 

Например, в 90-х годах прошлого века Ш. Сешан утверждала, что данная морфема, 

если мы можем ее так условно назвать, не вычленяется в качестве самостоятельной 

словообразовательной единицы в связи с нечленимостью заимствований на -инг 

[6, с. 46]. Она считала, что слова на -инг не образуются на русской почве. Эту 

особенность, по мнению лингвиста, можно связать с тем, что в русском языке слова на 

-инг, как правило, усваиваются целиком, тем самым словообразовательная роль 

суффикса ослабляется, если и вовсе не уничтожается [6, с. 47]. По мнению Ш. Сешан, в 

русском языке соответствующие слова на -инг усваиваются целиком, из конкретного 

контекста, а не с помощью прототипической модели: глагол –существительное/ 

причастие на -инг. Именно поэтому сам суффикс -инг оказывается непродуктивным на 
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русской почве, а мотивирующая сила глагола совсем не ощущается. Мотивирующим в 

этом случае становится контекст [6, с. 49]. Подобного мнения придерживалась 

О. П. Сологуб. Она отмечала, что на русской почве этот отрезок (-инг) еще не 

сформировался как полноценный суффикс, так как слова, в которых он выделяется, 

лишены словообразовательной структуры; в русском языке отсутствует 

производящая основа, на базе которой образовано данное слово, что является 

необходимым условием становления структурного элемента как самостоятельной 

морфемы. «Словообразовательный аффикс сам по себе не может быть вычленен из 

заимствованных слов, – пишет О. П. Сологуб, – если в нем не вычленена образующая 

основа, не только формально, но и семантически. Для активизации чуждого аффикса 

необходимо, чтобы на новую почву заимствующего языка были перенесены не 

изолированные слова, а производные вместе с производящими, что составляет основу 

для проявления словообразовательной модели» [5 с. 131]. 

На наш взгляд, структурный компонент -инг прошел четыре основных этапа 

морфемизации и приобрел возможности полноценного словообразовательного 

средства, русский морфемарий пополнился заимствованным суффиксом -инг. 
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Постановка наукової проблеми. Безсполучникові складні речення 

характеризуються багатством і різноманітністю семантичних відношень між 

предикативними частинами. Попри змістовну самостійність безсполучникових 

складних речень питання їх статусу в україністиці ХХІ століття залишається 

актуальним. Складні безсполучникові речення – речення, частини яких «об’єднуються 

в єдине структурно-семантичне ціле інтонаційно, без допомоги сполучників і 

сполучних слів» [7, с. 346]. Семантична одиниця, яка виражає закінчену думку, з боку 

семантики співвідноситься з складносурядними та складнопідрядними компонентами, 

проте з боку зовнішніх показників, а саме відсутності сполучників і сполучних слів, 

очевидно, що складні безсполучникові речення заслуговують на окрему класифікацію. 

Аналіз досліджень. Вивченням безсполучникового складного речення (далі 

БСР) займалися Р. Вихованець, С. Дорошенко, Є. Заґревський, О. Степул, 

О. Телєжкіна, Р. Христіанінова, С. Шевчук, К. Шульжук та інші. Існує традиційна 

класифікація структурно-семантичних типів БСР, які поділяються на речення з 

однотипними та різнотипними частинами. К. Шульжук – автор підручника «Синтаксис 

української мови» – подає таку класифікацію складних безсполучникових речень з 

однорідними компонентами: 1) речення з часовими відношеннями; 2) речення із 

зіставно-протиставними відношеннями; й до речень з неоднорідними частинами 

вчений відносить: 1) речення з умовним значенням; 2) речення з причиново-

наслідковими відношеннями; 3) речення з часовими відношеннями; 4) речення з 

допустовими відношеннями; 5) речення з цільовим значенням; 6) речення з 

пояснювальними відношеннями; 7) речення з пояснювально-приєднувальними 

відношеннями [7, с. 348-354]. 

Метою нашого дослідження є спостереження за особливостями 

функціонування безсполучникових речень у мові художньої творчості, зокрема, 

виокремлення структурно-семантичних типів БСР, уживаних у романі В. Шкляра 

«Маруся». Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 1) виділити 

наявні у аналізованому творі структурно-семантичні типи БСР; 2) з’ясувати значення 

кожного типу БСР; 3) схарактеризувати інтонацію між компонентами БСР; 

4) проаналізувати можливі засоби зв’язку предикативних одиниць у БСР. 

Виклад основного матеріалу. Вчені представляють різні класифікації 

відношень між компонентами, зважаючи лексичне наповнення компонентів, 

інтонацію, видо-часові форми дієслів-присудків тощо у БСР. Спостережено, що в 

одному реченні можуть об’єднуватися два-три відтінки значення, які безпосередньо 

впливають на визначення структурно-семантичного типу. 

Так, найбільш уживаними в романі є складні безсполучникові речення з 

однотипними частинами зі значенням перелічення: «На сільському шляху вітер 

хмарами гнав пилюгу, жбурляв нею межи очі, пісок скрипів на зубах. Шумів-стогнав 

ліс, щось аж гупало в ньому, вітер чухрав із дерев ще зелене листя, відчахував гілля 

[6, с. 95]; «Сонечко світит по-великодному, трава на лужку зеленіє, у синім небі ні 

хмаринки» [6, с. 270]; «Вона врятує тебе, ти перебудеш у неї лиху годину» [6, с. 273]; 

«Він уже втратив здатність будь-чому дивуватися, на його вимученому обличчі 

лежала печать незгладимої туги й розгубленості» [6, с. 273-274]. Події, названі в 

предикативних частинах, перераховуються як такі, що існують одночасно або 

послідовно змінюють одна одну. Засобами зв’язку представлених предикативних 

частин є перелічувальна інтонація, паралелізм побудови частин, почасти спільний 
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другорядний член речення в першій частині (на сільському шляху, уже), вживання 

займенників у другій частині (нею, в ньому, ти, на його) та співвідношення видо-

часових форм присудків. Частини простих речень у складі БСР відокремлюються між 

собою комами й крапкою з комою. БСР з відношеннями переліку є реченнями 

відкритої структури, тобто кількість предикативних частин у складі їх є необмеженою. 

До БСР із однотипними частинами належать зіставлювальні речення, в яких 

повідомлення, що міститься в першій частині, зіставляється з повідомлювальним у 

другій. У романі В. Шкляра «Маруся» речень із такими відношеннями не представлено. 

До БСР із різнотипними частинами традиційно відносять умовно-наслідкові, 

причинно-наслідкові, з’ясувально-об’єктні, пояснювальні та поширювально-

приєдувальні семантичні одиниці. В умовно-наслідкових реченнях перша частина 

називає умову, а друга – її наслідок: «Хто ще був здатен до пішого маршу – з 

останніх сил місив багнюку на розгаслих дорогах; поріділі стрілецькі колони 

скидалися на похоронні процесії» [6, с. 258]. 

Причинно-наслідкові складні речення відображають дві події, що співвідносяться 

як причина й наслідок. Причина в таких реченнях може бути сформульована як у 

першій, так і в другій частині БСР, на відміну від умовно-наслідкового структурно-

семантичного типу. Засобами зв’язку в причинно-наслідкових реченнях є значення 

причини й наслідку, що формується лексичним складом предикативних одиниць, і 

часовий план причинної частини, який, як правило, передує часовому планові 

наслідкової частини: «Їм на трофеї пощастило більше – Оверко Лапай приволік на 

коліщатках «максима», у декого за плечима стриміло по дві рушниці» [6, с. 268]. 

Додатковим засобом визначення цього типу відношень між частинами БСР є сполучники 

(бо, оскільки, позаяк, тому що), які умовно можна поставити на початку частини, що 

виражає причину: «Оскільки їм на трофеї пощастило більше – Оверко Лапай приволік 

на коліщатках «максима», у декого за плечима стриміло по дві рушниці» або «Їм на 

трофеї пощастило більше – бо Оверко Лапай приволік на коліщатках «максима», у 

декого за плечима стриміло по дві рушниці». Після трансформації стало очевидно, що 

речення виражає причинно-наслідкові відношення. У представленому БСР визначити 

причинову й наслідкову частини можливо лише в контексті. Типовим розділовим знаком 

зазначених відношень є тире: «Найтяжче довелося Запорозькому фронту – большевики 

величезними силами притисли його на лінії річки Стугна» [6, с. 101]; «Це була моровиця 

– люди щоденно гинули сотнями» [6, с. 257]. й іноді двокрапка: «Але вголос Санько про 

свій жаль навіть не заїкався: накази Марусі обговоренню не підлягали» [6, с. 268]. 

Почасти у романі  зустрічаються речення, в яких представлена семантика 

причинно-наслідкового БСР, а розділовий знак – перелічувального: «Хтось таки 

вистрілив із вікна, куля влучила Семенові в живіт» [6, с. 268]. У першій частині 

складного речення виражена причина того, про що йдеться в другій частині, проте 

наголошуємо, що визначаємо структурно-семантичний тип, зважаючи на пунктуацію. 

У даному реченні відношення між компонентами є перелічувальними. 

У з’ясувально-об’єктних безсполучникових реченнях друга частина, яка 

виступає обов’язковим поширювачем першої, доповнює її, компенсує структурну та 

смислову незавершеність: «А у відповідь чули одне: тримайтеся, ніяких сутичок, 

провадяться переговори…» [6, с. 274]; «Коли чуєм: співают наші вороги по той бік 

долини «Христос воскрес!»» [6, с. 270]; «Сумні вістки доходили й від наддніпрянців: 

Дієва армія теж змаліла, зазнала поразки біля Вапнярки, Тиманівки, Крижополя, 
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втратила Могилів і, розріджена тифом, відкочувала на північ, до Старокостянтинова 

й Любара» [6, с. 258]; «Тоді видимо – відірвалася від їх окопів купка людей, ідут просто 

до нас, ідут без крісів, дехто махає хустинкою» [6, с. 270]. Засобами визначення 

такого типу є попереджувальна інтонація та наявність у першій частині слова, що 

безпосередньо називає процес сприйняття (чуєм, видимо) або готує до нього. Частини в 

з’ясувально-об’єктних БСР розділяються двокрапкою й іноді тире. 

Пояснювальні БСР характеризуються тим, що друга частина уточнює, 

коментує, розкриває значення всього першого компонента або якогось слова в ньому. 

Засобами зв’язку виступають пояснювальна інтонація та присутність у першій 

частині означальних займенників, числівників, слів категорії стану, субстантивованих 

прикметників типу головне, останнє, найважливіше, які мають узагальнювальне 

значення: «На соломі порозсідалися всі свої – майже самі горбулівці» [6, с. 255]. 

Традиційними розділовими знаками в реченнях зазначеного типу є тире й двокрапка. 

Ще одним структурно-семантичним типом БСР, уживаним у романі, є 

поширювально-приєднувальні семантичні одиниці. У таких реченнях друга частина 

поширює або один із членів першої частини, або всю першу частину в цілому, хоча 

формальних ознак смислової неповноти першої частини немає: «За липами виринула 

ще одна постать – це був Пилип Золотаренко» [6, с. 266]; «А там недалеко… ти 

знаєш» [6, с. 258]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, роман 

В. Шкляра «Маруся» є вдалим матеріалом для дослідження структурно-семантичних 

особливостей безсполучникових складних речень, які у творі складаються переважно 

з двох граматичних основ. Особливість безсполучникових складних речень полягає в 

тому, що структурно-семантична цілісність утворюється інтонацією та змістовою 

взаємозалежністю частин, а також співвідношенням видо-часових і модальних форм 

присудків. На нашу думку, наведені в статті положення перспективні для подальшого 

вивчення безсполучникових складних конструкцій. 
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ПРИЁМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В АББРЕВИАЦИИ 
 

Большая часть аббревиатур прочно входит в русский язык. Продуктивность 

этого процесса объясняется в первую очередь экономией речевых средств. Но в 

современном русском языке занимает доминирующие позиции и другая причина 

функционирования аббревиатур − стремление к необычности, лексическим инновациям. 

В последнее время возросла и экспрессивность ряда сокращений, которая реализуется с 

помощью языковой игры. Игра − феномен, интерес к которому порождает 

многочисленные исследования учёных разных направлений со времён античности до 

наших дней. Языковая игра – это один из частных случаев игры. 

С помощью языковой игры реализуется креативность языковой личности. 

Именно поэтому можно отметить усиленный интерес к этому феномену. Теоретические 

основы языковой игры в разные времена рассматривали в своих трудах многие 

отечественные и зарубежные лингвисты: Н. Д. Арутюнова [1], Л. Витгенштейн [2], 

Т. А. Гридина [3], Е. А. Земская [4] и др. Этим объясняется актуальность данной темы. 

Обращение адресантов к приёмам языковой игры обусловлено различными 

целями: в первую очередь, отмечается употребление языковой игры с целью создания 

комического эффекта; не менее важной является «языкотворческая» функция; языковая 

игра может выполнять также маскировочную, оценочную функции. А использование 

языковой игры как средства усиления экспрессивности общения указывает на то, что 

языковая игра является важным приёмом повышения результативности воздействия 

современного текста, способом реализации индивидуального стиля. 

Выполняя номинативную и компрессивную функции, аббревиация является 

средством экспрессивизации речи. Причин, почему именно аббревиатуры могут 

служить объектом языковой игры, несколько: 

1. Связь между аббревиатурой и соотносительным словосочетанием бывает 

неустойчивой в сознании носителей языка (аббревиатуры часто воспринимаются как 

слова непонятные). Поэтому возникает повод для «расшифровки» аббревиатуры с 

определёнными целями: с установкой на развлечение, со стремлением к сатире, 

пародированию и пр. 

2. Инициальные аббревиатуры пишутся заглавными буквами и по этой 

причине они часто включаются в графические игры. Реализуется не только 

информационная функция аббревиатуры, но и добавляется новый смысл − игровой, 

реализуется экспрессивная функция сокращения. 

3. При существующей тенденции к языковой экономии в быстром темпе 

современной жизни – передать максимум информации, прикладывая минимум 

усилий, места, времени – аббревиатуры просто созданы для такой функции. 

Социальные процессы (динамизм, ритм современной жизни), игровая культура эпохи 

постмодернизма и другие экстралингвистические факторы дают дополнительные 

возможности для языковой игры. 

В рамках аббревиации существуют собственные приёмы языковой игры, с 

помощью которых в полной мере реализуется творческий потенциал языковой личности. 

Мы можем выделить следующие основные приёмы: 
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1. Двойная мотивация – сознательное использование в качестве 

аббревиатуры цельнооформленного слова. При этом в аббревиатуре актуализируется 

сема (семы) исходного слова: 

СЛОН – солдат, любящий особые нагрузки. Армейский жаргон. Синоним − 

«дух». Так называют объекта дедовщины. (Дедовщина − оскорбительно-деспотичное 

обращение старослужащих солдат («дедов») с молодыми бойцами, новичками срочной 

службы – как разновидность неуставных отношений в армии). В аббревиатуре 

сохраняются семы «большой», «сильный», которые характерны для исходного слова.  

Слон − крупнейшее млекопитающее с длинным хоботом, двумя бивнями и очень толстой 

кожей [5, с.724]. В Индии слоны используются для сельскохозяйственных работ в качестве 

транспортных средств и подъёмных кранов, для работы в джунглях и заболоченных 

местах. Солдат-«слон» также используется в качестве рабочей силы. Таким образом, 

прослеживается прямая связь между аббревиатурой и цельнооформленным словом. 

2. «Псевдоаббревиация» – побуквенное расщепление в подавляющем 

преимуществе нарицательных существительных по аббревиатурному типу и 

наделение их новым содержанием. Расшифровка аббревиатуры семантически не 

связана с цельнооформленным словом: Челси − чукотский еврей, лихо скупающий 

игроков. «Челси» − профессиональный английский футбольный клуб из западного 

Лондона, основанный в 1905 году. В 2003 году Роман Абрамович купил «Челси» у 

бизнесмена Кена Бейтса. Известно, что затраты Абрамовича на покупку и поддержку 

футбольного клуба (в том числе на покупку известных футболистов) составляют 

около $1,3 млрд. Именно этот факт успешно обыгрывается в этой «аббревиатуре». 

3. Дезаббревиация (игровая расшифровка общеизвестных аббревиатур) – 

процесс, обратный механизму аббревиации. 

США (Соединённые Штаты Америки) – слышу шум аэродрома. Так называют 

свой район, расположенный в непосредственной близости к аэропорту, жители Ульянки 

(район в Санкт-Петербурге). Комический эффект расшифровки данного сокращения 

основан на противопоставлении передового государства не самому престижному району. 

4. Графические игры – оформление новообразований с помощью разных 

языков, точечное оформление, контаминация. 

«SOSтавь компанию живым» – название антинаркотического мероприятия, 

прошедшего в г. Арзамас. Цель данного мероприятия – помочь несовершеннолетним 

наркозависимым. Выделение SOS (англ: Save Our Souls – Спасите наши души) является 

очень удачным, это призыв обратить внимание общественности на эту серьёзную 

проблему и помочь больным бороться с наркозависимостью. Этот пример – образец 

графогибридизации. В одной лексеме происходит совмещение графики разных языков, 

используются буквы различных алфавитов, что приводит к наложению разных 

смыслов, усилению значимости описываемого объекта. 

Обращение к приёму языковой игры вовлекает коммуникантов своеобразный 

языковой эксперимент, успешность которого будет зависеть от их психологических 

особенностей, интеллектуального уровня и экстралингвистического контекста 

речевой ситуации. 

Аббревиатуры являются активным участником ЯИ, поскольку часто называют 

актуальные реалии современной действительности: политики, экономики, культуры. 

Спектр используемых при этом приёмов языковой игры в аббревиации очень широк. 

Описанные нами способы образования аббревиатур при участии приёма языковой игры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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значительно распространены в русском языке, и их популярность всё возрастает. Данная 

тема предоставляет широкие возможности и большой потенциал для дальнейшего, более 

глобального изучения. 
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Статтю присвячено комплексному аналізу однієї з груп топонімів, а саме 

омонімів ділянки порожистого Дніпра та виявленню специфіки топосистеми даного 

району. Досліджено семантико-структурні особливості топонімічного складу 

словника та систематизовано назви островів. Дослідження обумовлене тим, що воно 

викликає інтерес до вивчення особливостей однієї з груп топонімів, що зазначені у 

словнику, які раніше не досліджувались в Запорізькому краї. 
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Актуальність теми обумовлена тим, що вона викликає інтерес до вивчення 

саме одного з розділів топонімів. Адже до цього часу досліджень семантико-

структурних особливостей словника «Порожистого Дніпра» не відбувалось. Однією з 

характерних рис порожистої частини Дніпра була велика кількість островів, які з 

часом змінювали назву. Ця ділянка є затопленою, тому досить цікаво дослідити 

оронімну систему даного регіону. 

Вперше буде проаналізовано словник «Порожистий Дніпро», а саме ороніми 

Запорізького краю за класифікаційною ознакою. 

Метою є комплексний аналіз топонімічної системи ділянки порожистого 

Дніпра та виявлення специфіки топосистеми даного району. Це дослідження 

передбачає виконання таких завдань: дослідити оронімну парадигму словника; 

розглянути семантико-структурні особливості назв островів даного словника; 

систематизувати ороніми словника «Порожистий Дніпро». 

При аналізі словника В. Чабаненка «Порожистий Дніпро» було простежено не 

тільки структурні особливості оронімів, але й розглянуто їхню семантику. Також було 

з’ясовано, що власні назви островів мають різне походження і їх можна поділити на 

дві групи: відонімні та відтопонімні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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До відонімної групи належать острови, назви яких утворились від 

антропонімів. Досить часто на островах порожистого Дніпра перебували рибалки, 

козаки, військові, тому більшість назв островів пов’язано з власними іменами людей. 

Ця група є найчисельнішою в словнику В. А. Чабаненка «Порожистий Дніпро». 

Доказом цих слів є яскраві приклади таких назв островів: 

Дмитрів, -ового, ч. – один із п’ятнадцяти невеликих островів, що знаходились 

під лівим берегом Дніпра нижче островів Козлового і Ткачевого. За переказом, тут 

кошикував рибалка Дмитро, тому така й назва; 

Каблуків, -ового, ч. – острів навпроти села Новоолександрівки. Мав 2 версти 

довжини і 130 сажнів ширини. Назва походить від прізвища запорожця Каблука, але 

деякі жителі думають, що назва пов’язана з прізвищем козака Клобука чи Клубука; 

Прусів, -ого, ч. – острів під правим берегом Дніпра при вході у поріг Вільний. 

У давнину на його місці було кілька островів, які всі називалися Прусовими. Назва 

походить від прізвища запорожця Пруса, який тут жив і рибалчив. 

Другу групу назв островів відтопонімного походження становлять острови, 

що отримали назву від водних об’єктів. Ці назви островів можуть утворювати 

топонімічний ланцюг. Більшість оронімів утворено шляхом трансонімізації, тобто 

власна назва переходила з одного класу в інший. Яскравими прикладами є такі назви: 

Великий Татарський, -ого, ч. – острів недалеко від гирла річки Татарки, тому 

така й назва. Називався ще Великим Татарчуком; 

Сурський, -ого, ч. – острів під правим берегом Дніпра навпроти гирла ріки 

Сури, від якої й одержав назву. 

При аналізі словника було з’ясовано, що найбільшу групу в словнику 

В. А. Чабаненка становлять ороніми відонімного походження. Люди давали назву 

островам за власним іменем особи, яка довгий перебувала на острові. Це могли бути і 

рибалки, і лоцмани, і козаки, військові тощо. Наступною групою за обсягом є ороніми 

відтопонімного походження. Острови отримували назву від тих водних об’єктів, які 

знаходилися поряд. Цими об’єктами могли бути річки, озера, протоки, затоки, канали. 
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БОЛГАРСЬКІ КОМОНІМИ 

ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

У статті проаналізовано походження назв болгарських сіл Запорізького краю, 

які несуть у собі культурологічну інформацію і є своєрідними символами болгарського 

народу на нашій території. Досліджено, що у власних назвах болгарських поселень 

Запорізького краю, які репрезентовані комонімами, яскраво відобразилися особливості 

історичного розвитку краю, його географічне розташування, міграційні процеси, що 

призводили до змін етнічного складу населення. 

Ключові слова: антропонім, комонім, лінгвокультурологічний аспект, 

прізвище, топонім. 

Мовний матеріал може слугувати джерелом знань про повсякденну культуру, 

звичний спосіб життя, вірування і традиції, матеріальну культуру, особливості 

національного характеру, менталітет; тобто може забезпечити цілісне уявлення про 

носіїв мови, яку вивчається. Формування лінгвокультурологічної компетенції під час 

вивчення будь-якої іноземної мови сприяє міжкультурній комунікації [1, с. 16]. 

Для кожного етапу розвитку суспільства властиві свої закономірності та 

особливості найменування. Комоніми, відповідно, не можуть бути раз і назавжди 

даними, застиглими номінативними знаками географічних об’єктів. Цікавим і водночас 

малодослідженим регіоном, з цього погляду, є Запорізький край. Особливості його 

історичного розвитку, географічне розташування у степовій зоні півдня України, 

міграційні процеси, що призводили до змін етнічного складу населення, відіграли 

значну роль у зникненні старих та появі нових назв населених пунктів. 

Протягом 1861-1863 рр. болгарськими переселенцями було засновано у 

Бердянському та Мелітопольському повітах Таврійської губернії 36 сіл, з яких до 

сьогодні залишилося у Запорізькому краї 29 поселень Бердянського, Приморського, 

Приазовського та Якимівського районів [3, с. 34]. Навіть сьогодні одну з найбільших 

болгарських громад зафіксовано в Запорізькій області. Національно-культурна 

самобутність українських болгар підтримується численними національно-культурними 

товариствами, гуманітарними зв’язками з історичною Батьківщиною, що суттєво 

полегшується взаєморозумінням у болгаро-українських та україно-болгарських 

міждержавних взаєминах. 

Комонімна система Запорізького краю різноманітна з погляду походження, 

але  найбільше виділяється болгарських поселень. Хоча комоніми Запорізького краю 

уже розглядалися серед власних назв географічних об’єктів краю у книзі 

В. Г. Фоменка «Звідки ця назва?» [4] та книзі С. І. Пачева «Виникнення болгарських 

сіл у Північному Приазов’ї» [3], проте саме походження назв болгарських сіл 

Запорізького краю з точки зору походження та лінгвокультурології окремо не 

вивчалися. Це і засвідчує актуальність нашої розвідки. 

Мета статті – розглянути походження назв болгарських сіл Запорізького 

краю, які несуть у собі культурологічну інформацію і є своєрідними символами 

болгарського народу на нашій території. 
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Джерелом регіональної мікротопонімії Запорізького краю є дві групи онімів – 

антропоніми і топоніми. Антропоніми накопичили в собі інформацію, наявну в 

найбільш важливому для людини масиві концептуальних пластів, відтворених у 

мовних картинах світу різних лінгвокультур, насамперед, цей масив фіксує відомості 

про культуру народу, його побут, звичаї, вірування, емоції, загалом про ментальність 

носіїв тієї чи іншої лінгвокультури [2, с. 52]. 

Відантропонімні деривати представлені відпрізвищевими та відіменними 

комонімами Запорізького краю. Перевагу під час номінації надавали прізвищам, 

оскільки вони були конкретнішим виразником позначення особи, якій належав об’єкт. 

Варто зазначити, що багато населених пунктів краю утворено як від болгарських імен та 

прізвищ, так і не болгарських. Це такі комоніми Запорізького краю: Гюнівка – назва 

походить від прізвища А. Ф. Гюнє. Першу назву села російською мовою Гюневка 

наприкінці ХХ ст. було передано українською мовою як Гюнівка (чергування [е] з [і]). 

Зеленівка – село назване за прізвищем міністра державного майна О. О. Зеленóго (рос. 

Зеленóй). Згодом назва Зеленая трансформувалася на Зеленовка і наприкінці ХХ ст. – 

стає Зеленівка. Коларівка. Спочатку село було назване на честь видатного діяча 

болгарського і міжнародного робітничого руху В. П. Коларова – Коларовка, українською 

мовою Коларівка (із врахуванням чергування [о] з [і]). Основа прізвища Колар – від 

колар: 1. тележник, 2. колісник [5, с. 363]. Ботієве. Назване на честь болгарського поета 

Христо Ботєва – російською Ботиево, відповідно була передана українською мовою як 

Ботієве. Андрівка. село найменоване за прізвищем наглядача Молочанських колоній 

південного краю Росії надвірного радника А. Ф. Андре. Андревка, а згодом це 

найменування трансформувалося в Андровка. Відповідно, наприкінці ХХ ст. його було 

передано як Андрівка (чергування [е] з [і]). Гірсівка. Назване за прізвищем М. К. Гірса, 

який був російським генеральним консулом у Бухаресті і сприяв переселенню болгар.  

Полоузівка – назву село отримало від прізвища організатора Одеського болгарського 

настоятельства, російського чиновника, болгарина за походженням – М. Х. Палаузова. 

Строганівка – назване за прізвищем О. Г. Строганова, який був на той час 

Новоросійським і Бессарабським генерал-губернатором і сприяв організації переселення. 

Строгоновка (інший варіант того самого прізвища), пізніше було трансформовано на 

Строгановка, наприкінці ХХ ст. назву села було передано українською мовою як 

Строганівка (із врахуванням чергування [о] з [і]). 

Комоніми, мотивовані чоловічими та жіночими іменами, становлять 

порівняно з відпрізвищевими комонімами незначну групу. Допомогти болгарам 

подолати спосіб сприйняття українських географічних назв та назв, похідних від них, 

через призму російської мови, можуть, на нашу думку, саме власні імена осіб: 

Ганнівка. Перша назва села російською мовою Анновка у 90-ті рр. ХХ ст. була 

передана українською як Ганнівка. Комонім Ганнівка походить від імені Анна 

(Ганна). Маринівка. Першу назву села російською мовою – Марьина або Мариино у 

радянські часи було перейменовано на Мариновку. Відповідно, наприкінці ХХ ст. її 

було передано українською мовою як Маринівка. Мануйлівка. Першу назву села 

російською мовою Манойловка було перейменовано на Мануйловку, а наприкінці 

ХХ ст. стала Мануйлівкою. У даному випадку під час перейменування було змінено 

первинну основу, що походить від болгарського імені одного з перших мешканців. 

Мануил – поширене болгарське ім’я і сьогодні. Райнівка. В. Г. Фоменко стверджує, 
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що село назване за прізвищем болгарського депутата Райнова, учасника її утворення. 

А прізвище в свою чергу утворено від жіночого імені Райна. 

Серед комонімів, що позначають давно існуючі однойменні назви 

географічних об’єктів, визначено лише дві одиниці, які утворено перенесенням цих 

назв на населені пункти: Велика Тернівка. Спочатку село називалося по-російськи – 

Терновка, а пізніше – Великая Терновка. Відповідно при перекладі українською 

мовою у 90-х рр. ХХ ст. його було передано як Велика Тернівка. Це один із небагатьох 

ойконімів болгарських сіл Запорізького краю, що існує у вигляді словосполучення. 

Назва походить від середньовічної столиці Болгарії – м. Велико Тирново. Лозуватка. 

Першу назву села російською мовою Диановка у ХХ ст. було перейменовано 

перенесенням назви з існуючого здавна географічного об’єкта – річки Лозуватки на 

заснований біля неї населений пункт (лексико-семантичний спосіб творення). 

Назви географічних об’єктів, перенесених на нові місця з території 

попереднього місця розташування, складають ойконіми Банівка, Трояни, котрі 

утворено шляхом семантичної трансформації: Банівка – село засноване на місці 

ногайських аулів Сарайли та Аргін болгарами із колонії Бановки (російською мовою) 

у Бессарабії. Закономірно, що до 90-х рр. ХХ ст. ця назва існувала без змін, після чого 

її було передано відповідно до норм української мови як Банівка (чергування [о] з [і]). 

Трояни. Першу назву села російською мовою Троян у радянський період було 

трансформовано на Трояны, а наприкінці ХХ ст. назву села було відповідно передано 

українською мовою як Трояни. Як бачимо, від Старо-Троян зникає перша частина 

складної назви і до основи Троян додається закінчення -и. 

Отже, у власних назвах болгарських поселень Запорізького краю, які  

репрезентовані комонімами, яскраво відобразилися особливості історичного розвитку 

краю, його географічне розташування, міграційні процеси, що призводили до змін 

етнічного складу населення. Таким чином, проаналізовані назви болгарських населених 

пунктів Запорізького краю несуть у собі культурологічну інформацію і є своєрідними 

лінгвокультурологічними символами болгарського народу. 
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ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА 

ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» 

 

Українська література має надзвичайно широку і різноманітну сферу свого 

функціонування. Це зумовлює її функціонально-стильову диференціацію, що 

виявляється на всіх структурних рівнях, а особливо виразно на лексичному. Частина ж 

лексичних одиниць характеризується наявністю в них рис експресивності та емоційності. 

Вивчення еспресивності та способів її творення було і залишається одним з 

головних напрямів лінгвістичних досліджень. Категорія експресивності здавна 

приваблює учених. Експресивні засоби мови аналізуються з точки зору механізму 

їхнього творення, сфер їхнього утворення, вживання. 

Визначення статусу емоційно-експресивної лексики у певному творі завжди 

пов’язане з певними труднощами, а тому тема, обрана для дослідження, є актуальною. 

Для аналізу ми обрали твір Ліни Костенко «Маруся Чурай». 

Поетеса написала роман історичний, але він за своїм пафосом – ліричний; своєю 

емоційною тональністю він звернений до майбутнього – до нашої сучасності. У творі 

майстерно поєднано епос і лірику, правдиво показано всі сфери життя – політичного, 

духовного, родинно-побутового, військового. Роман Ліни Костенко – це твір зрілого 

майстра, вершина творчості поетеси, що вражає досконалістю змісту і форми. 

Для виконання дослідження ми поставили за мету ознайомитися з 

лінгвістичною літературою з проблем, що досліджують, і з’ясувати, які шари і за яких 

умов можуть виступати в якості емоційно-експресивної. 

Зі психологічної точки зору емоції – «це особливий клас психічних процесів, 

пов’язаних з потребами і мотивами, які відображають у формі безпосередньо 

чуттєвих переживань значимість діючих на людину явищ і ситуацій.» [2. 61.]. 

Експресія за «Тлумачним словником української мови» – «це виразність, 

підкреслене виявлення переживань, почуттів» [4. 464.]. 

За «Лингвистическим энциклопедическим словарем» – експресивність (від лат. 

еxpression – вираження) – це «сукупність семантико-стилістичних ознак одиниці мови, 

які забезпечують її здатність виступати в комунікативному акті як засіб суб’єктивного 

вираження становлення мовця до змісту чи адресата мовлення» [1. 235.]. 

Емоції в літературі – психічні стани, акти, які проявляються в свідомості 

людини у вигляді переживань, чуттєвого збудження, ставлення людини до дійсності. 

Психологи розрізняють емоції як «прості форми чуттєвого контакту з довкіллям 

(радість, втіха, сум, тривога і т.п.), а почуття – як складніші емоційно-смислові 

утворення, пов'язані з потребами особистості (кохання, патріотизм, гордість, 

естетична втіха)» [4. 477.]. Літературознавця емоції і почуття цікавлять як духовні 

стани персонажів, оповідачів, ліричних героїв, що втілюються відповідними 

зображально-виражальними засобами у структурі художнього твору. 

Вивченням емоційно-забарвленої лексики у зв’язку з комплексним вивченням 

експресивних засобів української мови займалися такі відомі мовознавці, як 

І. К. Білодід, В. М. Русанівський, А. К. Мойсієнко, В. А. Чабаненко та інші. 
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Дослідженню емоційно-забарвленої лексики з точки зору стилістичного 

забарвлення, національно-культурного, соціолінгвістичного, лексикологічного поглядів 

присвячені праці мовознавців Л. О. Пустовіт, Л. О. Ставицької, В. С. Ільїна, 

В. П. Ковальова, В. С. Калачника, С. Я. Єрмоленко, В. І. Кононенка, А. К. Мойсієнко, 

О. Г. Тодор, В. М. Русанівський, В. А. Чабаненко, М. А. Жовтобрюх, Л. П. Жаркової, 

Г. М. Сагач, О. О. Тараненко та інш. 

Зі стилістичного погляду лексика української мови поділяється на стилістично 

нейтральну і стилістично забарвлену. 

До стилістично забарвленої лексики належать слова, які характеризуються 

насамперед наявністю чи відсутністю в них певних емоційних відтінків. 

Проаналізувавши лексику роману, ми виокремили лексичні одиниці, які, на 

нашу думку, мають більший або менший відтінок експресії. 

1. До слів, у яких ступінь певної ознаки вище або нижче, ніж у деякої 

середньої соціальної норми, можна віднести слова з 

а) відтінком різкості дії, несподіваності: майнуло, рвонулась, випалила, 

вихопить, схопили, вирвався, ускочив, вхопили, урватись, вдарить, рине, здригнувся, 

одсахнувся. 

«А якось бачу – щось майнуло з греблі.», «Душа рвонулась – і застряла в 

гратах, прозорі руки з гратами сплелись.», «І що мене найбільше веселить, – коли 

так душу випалила зрада, то вже душа так наче й не болить.», «А ненаситна! – що 

нагледить оком, то дзьобом так і вихопить з води». 

б) переміщення у просторі: летити, пролетіла промчатися, метнутися, 

зметнувся, зникне, зникну, промчали, промине.. 

«Що час летить, а треба якось жити», «...Над самим краєм пролетіла чата, 

і кінь із балки вимчався на шлях», «Промчався вершник по німій Полтаві – у серці 

міста громом віддалос». 

2. Слова, які у словнику подаються з поміткою «розмовне»: голосила, 

зайшлася, глузд, цибата, хлипучий, волоктися, бурмотіти, ґвалт, заридати, насторч, 

шкереберть, шкварчати, шмаття, хробацтво, чманіти, кульгати, брехати. 

«Вона ж співала, наче голосила, на себе кари божої просила», «Бобренчиха 

зайшлася від ридань», «Вона у мене, як була молодша, була предивна, як на людський 

глузд». 

3. Слова з відтінком іронії, фамільярності, зневажливості, лайливості: рожа, 

халява, канцілюги, кодло, кендюх, сука, остогиднути, пикатий, людці, стервоїдні, 

головешки, воло набивне, трясця. 

«Сиділа Галя наче панська рожа.», «Смалив до двох, то й попалив халяви.»,  

«Горбань охляв од чуба до халяв», «— Ви, канцілюги, у чорнилі пальці, бумажне кодло, 

воло набивне, хватальники, в походах небувальці, кого взялись подужати... мене?!». 

4. Слова застарілі, книжні, риторичні, поетичні: перстами, стольний, 

золотоверхий, сукмання, глас, великовоїн, тисячоустий, безглагольні, златоглавий, 

красно, стократний, осквернити, небеса, клейноди, воздрімати. 

«Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив.», «І ось він, 

Київ, за валами він! – той стольний град, золотоверхе диво, душі моєї малиновий дзвін!». 

У нашому дослідженні ми зробили спробу також виділити тропи – слова або 

вираз, ужитий у переносному значенні. Тропи розкривають суть зображуваного 
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предмета, явища, вони є засобом індивідуалізації персонажа, виявляють ставлення 

автора до зображуваного. Тропи надають мові образної виразності, емоційності. [3. 30.] 

До тропів належать епітет, порівняння, метафора, метонімія, іронія, сарказм, 

алегорія, символ, гіпербола, літота, перифраз, оксиморон, синекдоха. 

Одним з найвідоміших засобів посилення картинності й емоційності мовлення 

є епітет. Так називається слово або декілька слів, які додаються до звичайної назви 

предмета, щоб посилити її виразність його ознак: легенький, нагий, бісовські, зацний, 

диявольський, несметенний, осоружний, всевидящемний, стократний, темний, 

срібний, хлипучий, глухоаспидський, серцебольні, багряний, золотава, кривавий, 

пелехатий, страшний, безмірний, більмуватий. 

Епітет має здатність виконувати експресивну функцію. Це такі епітети, які 

мають оцінне забарвлення, чи є засобами, завдяки яким ця оцінність досягається. «Ото 

така вже вдача потайна», «А зілля річ, ви знаєте, капризна – тут воно чари, тут воно 

й тризна.», «Чи не біло тут злої волі?», «Була чорнява та білява.», «Людській душі цей 

злочин осоружний». 

Найпоширенішим прийомом, який використовує автор з метою зацікавити 

читача є порівняння – художній засіб, який полягає в поясненні ознак одного 

предмета через зіставлення його з іншим, чимось подібним. 

У романі ми виокремили: 

1) Традиційні, які часто входять до фразеологічного звороту або є частиною 

іншого тропу(метафори, метонімії): «…а голосок! – Чистий, мов кришталь», 

«Грицько був красень, очі – як терночки», «Бо я така зробилась, як черниця». 

2) індивідуально-авторські, на наш погляд, оскільки відомо, що Ліна Костенко 

є неперевершеним майстром творення тропів, зокрема, і порівнянь: 

А також існують авторські: Куняють райця, як осінні мухи», «І пугачі, неначе 

запорожці, «пу–гу! пу–гу!» кричали уночі», «Земля у росах, як в парчі», «Та так 

заснула, наче потонула», «Лежали зрушені плити, як зашерти чорної криги», «А віз 

високий, як гарба сливе…», «…а там в степу, як привид, стоять оті ворота в небуття». 

З метою привернення уваги читача на внутрішній світ героїв, красу природу, 

почуттів та переживать автор вдається до використання у творі метафори – тропа, 

який полягає в перенесенні ознак одного предмета чи явища на інший. «Полум’я 

гуготіло», «Гора шумить…», «Останні зорі в небі догорають», «Зірками ніч висока 

накрапала», «І спогади, сльозами не омиті, приходили прощатися з життям.», 

«Покірним смутком упокорив». 

Літературно-поетичний прийом, що полягає у поєднанні протилежних за 

змістом, контрастних понять, які спільно дають нове уявлення – оксиморон. Не рідко 

саме від такого поєднання непоєднуванного «народжуються» нові поняття. За 

допомогою цього тропу автор здатний вирішувати проблеми, розкривати питання з 

невідомого боку, «штовхати» на вирішення внутрішньо-психологічних питань: 

«Досточу – як той німий, що в камені кричить.», «То вже стоїть людина нежива.», 

«Вбираю світ порожніми очима.», «І заридали дзвони, загули! – це ж там за браму 

хлопців повели». 

Цікавим засовом є антитеза – протиставляння контрастних явищ, образів і 

понять. Автор творить незвичайні протилежності для відсилення несумісності понять 

добро зло, правда чи брехня: «Бо на обличчя з янголами схожа, але в душі – то 
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чистий сатана», «В цих справах поруч – правда і брехня», «А то була любов, а не 

розпуста», «Той тягне вліво, інший гне управо». 

Приваблює увагу читача і перифраз – який полягає у заміні назви предмета 

описовим зворотом, вказуючи його істотні, характерні ознаки: «Чужа душа – то, 

кажуть, темний ліс.», «Нелегко, кажуть, жити на дві хати. А ще нелегше – жить 

на дві душі!», «Чурай теж був гаряча голова.», «Але іду, розмотую дорогу.». 

Можно виділити і метонімію. Слово, значення якого переноситься на 

найменування іншого предмета, пов'язаного з властивим для даного слова предметом 

за своєю природою. «А як тоді співатиме Полтава?», «Вона ж стоїть німа от 

самоти.», «Мовчить Полтава, наче приголомшена.», «Танцює, хижа і п’яна, 

льодистими сережками трясе.», «Все місто спить, суворе і мовчазне.» 

Щоб створити єдиний поетичний образ поетеса вжила паралелізм – це 

тотожне або схоже розташування елементів мови в суміжних частинах тексту: «Чужа 

душа – то, кажуть, темний ліс. А я скажу: не кожна, ой не кожна! Чужа душа – то 

тихе море сліз. Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.», «Вона стояла, мов 

застигла в русі, – уже по той бік сонця і життя.». 

Для поступового підвищення нагнітання атмосфери письменниця застосовує 

градацію. Градація полягає у поступовому нагнітанні засобів художньої виразності 

задля підвищення (клімакс) чи пониження (антиклімакс) їхньої емоційно-смислової 

значимості. «Все так, як є. Приречена. Одна. Стіна Стіна І грати І стіна…», «І хоч 

би злість яка вже ворожнеча, – нема нічого. Пуска. Порожнеча.», «Погиб? Козак? 

Облога? Зрада? Засідка? Бої?», «Сьогодні що? Вівторок? Середа?», «І  вже нікто не 

вернеться ніколи. І хата вмре..і я вже не прийду…». 

Тавталогію використовує автор для підсилення виразності тексту. Це поєднання 

однокореневих слів для посилення експресивних відтінків позначуваних ними понять: 

«А смерть кружляє, кружляє, кружляє, кружляє навколо палі.», «А вже світає. Сумно, 

сумно, сумно благославляється на світ.», «Гей, діду, діду, як ви там, живі?». 

Щоб передати найтонші відтінки душевних порухів використовуюсь 

фразеологізми. Уточнити значення фразеологізмів у творі. Фразеологізми – це 

перлини мови, невичерпні скарби народної мудрості. Вони обарвлюють висловлене в 

національний колорит. «А це кохання почалось з пісні, могло урватись, як струна.», 

«Іще бліда, іще мов крейда біла, а наче й усміхалась, лебеділа…», «Самі слова на голос 

навертались, як сльози навертаються на очі.» «Але чогось така вже, як обвуглена. 

Якась така, мов знята із хреста». 

Отже, у історичному романі у віршах Ліни Костенко широко представлені 

різні семантико-стилістичні групи емоційно-експресивної лексики, які є засобом 

вираження позитивної чи негативної оцінки мовцем зображуваного. 

Серед цієї лексики поширеними є слова із загальномовним емоційно-оцінним 

змістом і слова з функціональним емоційно-оцінним змістом. Слова обох груп 

можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення. 

Обмежену групу становить стилістично знижена лексика та слова з відтінком 

згрубілості, які використовуються в мові лише з метою експресивно-якісної 

характеристики oci6, явищ, здебільшого для вираження різко негативного 

ставлення до них. 

У романі Ліни Костенко емоційно-експресивна лексика вживається специфічно: 

в умовах художнього контексту вона набуває додаткових відтінків, відсутніх у цих 
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словах за межами художнього цілого. Творчий феномен митця становлять емоційно-

експресивні лексеми – індивідуально-авторські новотвори Ліни Костенко. 

Таким чином емоційно-експресивна лексика відіграла неоціненну роль у 

становленні Ліни Костенко як майстра поетичного слова. 
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Аннотация. В статье выявлены и охарактеризованы языковые особенности 

создания исторического колорита в романе Е. Хаецкой «Бертран из Лангедока», а 

именно: группы устаревшей лексики (титулы феодалов, понятия социального 

расслоения общества, термины военного дела, денежные знаки и др.), выполняющие 

номинативно-стилистические функции, разнообразные стилистические приёмы 

(использование возвышенной лексики, эвфемизмов, инверсии), которые помогают 

автору стилизировать текст под рыцарский (куртуазный) роман. Выделены жанровые 

черты куртуазного романа, характерные для стилизации Е. Хаецкой: раскрытие темы 

любви в более или менее «возвышенном смысле»; наличие фантастических 

элементов; приключения, которые случаются с рыцарем; совершение подвигов 

героем ради личной славы. 

Ключевые слова: исторический колорит, историческая стилизация, 

устаревшая лексика, стилистические приёмы, рыцарский роман, роман «Бертран из 

Лангедока», Елена Хаецкая. 

Актуальность темы исследования. Исторический колорит – это 

необходимое условие создания произведения, описывающего события прошлого, то 

есть повествующего о более или менее далёких от современности событиях. Хотя 

историческую основу художественных произведений в целом и их языковые 

особенности в частности начали изучать ещё М. М. Бахтин, В. В. Виноградов, 

В. В. Кожинов, С. И. Кормилов Ю. С. Маслов, Н. М. Нестеров, Г. А. Подкорытов, 

Н. М. Шанский и др., но современных исследований, посвященных этой проблеме, 
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ещё недостаточно. Существует ряд работ, например, О. М. Бахтиной, О. И. Гамали, 

Г. А. Заславского, О. Н. Егоровой, О. Б. Каневской, Л. Г. Самотик и др., в которых 

анализируются лексико-стилистические особенности некоторых исторических 

произведений разных авторов (Я. Княжнина, В. Пикуля, А. Сумарокова и др.), 

выявляется лингвоспецифика исторического романа, раскрывается проблема 

архаизации языка исторической прозы, однако многие вопросы, связанные с 

созданием исторического колорита в тексте, остаются не решёнными. 

Постановка проблемы. Елена Владимировна Хаецкая – известная 

современная писательница, начавшая свою плодотворную литературную 

деятельность с историко-фантастического романа «Меч и радуга» и двигающаяся 

дальше в том же направлении. Сегодня ею написано более 115 произведений. Книги 

писательницы издавались под множеством псевдонимов (Дуглас Брайан (Douglas 

Brian), Дарья Иволгина, Владимир Ленский, Мэделайн Симонс, Елена Толстая, 

Ярослав Хабаров), так как издательства считали её аудиторию слишком 

специфической, и новые произведения выпускать не спешили. Но всё-таки она стала 

очень известной благодаря Интернет-изданиям. Автор работает в жанрах 

исторической и фантастической прозы: исторический любовный роман, 

альтернативная история, фэнтези, фантастика (научная, социально-философская, 

космическая, героическая) и пр. В её произведениях («Бертран из Лангедока», 

«Вавилонские хроники», «Византийская принцесса», «Голодный грек, или 

Странствия Феодула», «Дама из Тулуза», «Девочка из колодца», «Жизнь и смерть 

Арнаута Каталана», «Ульфила» и др.) описываются разные исторические эпохи: 

древний Вавилон, готское царство, Византия, Лангедок эпохи альбигойских войн и 

др. К сожалению, творчество Елены Хаецкой в целом, как и поэтика и язык её 

произведений, пока ещё не стали предметом филологического исследования. 

Таким образом, изучение языковых особенностей создания исторического 

колорита в произведениях Е. В. Хаецкой является актуальным в аспекте определения 

специфики её индивидуально-авторского стиля. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать языковые особенности 

создания исторического колорита в романе Е. Хаецкой «Бертран из Лангедока». 

Изложение основного материала. «Бертран из Лангедока» [5] – один из 

романов Елены Хаецкой, входящих в Лангедокский цикл («Голодный грек, или 

Странствия Феодула», «Дама Тулуза», «Добрые люди и злой пёс», «Дорога в 

Монсегюр», «Жизнь и смерть Арнаута Каталана», «Симон-отступник») и относящийся 

к жанру исторических романов, так называемой альтернативной истории. 

Как отмечается в научной литературе (А. В. Алпатов, М. П. Брандес, 

О. И. Гамали, О. Н. Егорова, О. Б. Каневская, Г. Д. Томахин и др.), условием 

правдивого изображения определённого исторического периода, художественной 

реальности в исторических произведениях является создание автором исторического 

колорита. Исторический колорит – использование в произведении определённых 

слов, деталей, образов, создающих у читателя ощущение исторического прошлого: 

имён исторических героев, описаний старинных обрядов, упоминаний об 

исторических событиях и т. п. [2]. Стремление воссоздать исторический колорит 

изображаемых событий приводит писателей к использованию лексики, способной 

описать особенности нравов и обычаев, местности, быта, одежды, еды и т.д., которые 

были свойственны данному времени, т. е. лексика должна передавать «дух времени». 
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В нашем исследовании, мы исходим из определения, предложенного 

О. И. Гамали и О. Б. Каневской: «… языковой исторический колорит эпохи в 

произведении – это основанная на исторической стилизации система соотношений 

современных и устаревших лексико-стилистических и грамматических средств языка, 

согласующихся по законам гармонии и контраста, образующая определённое единство 

в произведении и являющаяся эстетическим претворением семантического 

многообразия используемых средств. Именно на фоне исторического колорита эпохи 

разворачивается сюжет, происходят события, действуют персонажи» [1, с. 227]. Таким 

образом, в основе создания исторического колорита в художественном произведении 

лежит историческая стилизация, базирующаяся на умелом использовании устаревшей 

лексики (архаизмов и историзмов), устаревших словообразовательных средств и 

синтаксических конструкций на фоне современной речи, а также документальность 

изображаемых событий и их соответствие описываемой исторической эпохе. 

Разворачиваемые в романе «Бертран из Лангедока» события происходя в 

Средневековье, во времена альбигойских войн. Эта историческая эпоха 

характеризуется развитием рыцарской (куртуазной) культуры и придворно-

рыцарской литературы [4, с. 62]. 

Основная тема романа – жизнь воинственного рыцаря-феодала и трубадура 

Бертрана де Борна (пр. 1140–1215 гг.), реальной исторической личности. Он был 

отважным рыцарем (ему приписывают значительную роль в политических событиях 

того времени) и воспевал свои подвиги в военных сирвентах [3, с. 219]. Отметим, что в 

основном трубадуры воспевали любовь, но в их поэтическом наследии есть песни на 

политические и общественные темы – сирвентес, или сирвенты (старопрованс., 

sirventes – служить, переносно: песнь поклонника). Именно сирвентами и прославился 

Бертран де Борн. 

По легенде, Бертран де Борн своими воинственными стихами разжигал 

феодальные распри и ссоры. Трубадур-феодал не скрывал пренебрежения и 

ненависти к простому люду. Он восхищается видом сожжённых и вытоптанных 

сельских полей, лязгом оружия, картиной боя: Люблю я видеть, как народ, / Отрядом 

воинским гоним, / Бежит, спасая скарб и скот, / А войско следует за ним, ... / И 

радуясь душою, / Смотрю, как замок осаждён, / Как приступом берётся он, / Иль 

вижу над рекою / Ряды построенных полков, / Укрытые за тын и ров [3, с. 62, 63, 66]. 

Елена Хаецкая, в соответствии с выбранной ею темой, умело стилизует роман 

«Бертран из Лангедока» [5] под исторический рыцарский роман. Проведённый нами 

анализ текста позволил выделить в нём такие жанровые черты куртуазного романа, 

как: 1) раскрытие темы любви в более или менее «возвышенном смысле»; 2) наличие 

фантастических элементов (как что-то сверхъестественное и что-то необычное, 

исключительное); 3) приключения, которые случаются с рыцарем; 4) совершение 

подвигов героем не во имя чести или интересов народа, а ради личной славы. 

Для достоверного изображения исторических событий, создания живых, 

реалистичных образов героев писателю недостаточно изучить эпоху, время, место, 

условия, в которых разворачиваются события. Необходимо найти языковые средства, 

позволяющие художественно верно воплотить историческую идею. Именно 

устаревшая лексика во взаимодействии с другими изобразительными средствами 

позволяет создавать исторический колорит в произведениях, описывающих 

определённый исторический период. 
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Методом сплошной выборки из романа «Бертран из Лангедока» [5] были 

выделены следующие группы историзмов: 

1) титулы феодалов: Король Генрих дело решил просто: дал графу денег; 

Убить наследного принца? Чтобы сюда явился старый король Генрих и спустил с 

меня шкуру? Эн Бертран…сам был на стороне виконта Адемара Лиможского; 

Иными оказались аквитанские бароны и др.; 

2) понятия социального расслоения общества: Под стать этой земле и люди – 

знатнейшие рыцари Лангедока и прекраснейшие из дам, учтивые кавалеры, 

отважные воины, сладкоголосые певцы-менестрели; Народ воззвал к вассалам, а 

вассалы – к нему, их сеньору, славному графу Риго; Повсюду бродил нарядно 

разодетый люд, слуги, герольды, оруженосцы и др.; 

3) термины военного дела: Мой предок Гюи строил его, взяв за образец те 

цитадели, которые видел в Святой Земле; Обтер лицо ладонью, нож о штанину 

очистил от жира, в ножны спрятал; Впереди конные, которым полагается двойная 

плата, следом – пехотинцы, а последними – два лучника с полуторным жалованьем; 

Осада – дело нудное; И вытащил из-за пазухи маленький арбалет – аркабалисту; У 

стен на ровном поле огородили ристалище и др.; 

4) единицы измерения длины, объёма, времени: С северной стороны вьется… 

речка Мюро, быстрая и глубокая, шириной в полет стрелы; Рено сунул факел в 

отверстие, освещая темный ход на несколько локтей и др.; 

5) денежные знаки: …считали-пересчитывали, умножали безанты на 

пехотинцев, делили турские ливры на число конных, вычитали динарии из общего 

количества убитых…; …какие там безанты – насчет ливров разговор пойдет. И не 

три марки в год, как желательно, а… и др.; 

6) формы обращения: – Истинная правда, прекрасная домна и госпожа моя, – 

ответил жонглер Юк, низко кланяясь; Эн Бертран повернулся к эн Готфриду: – Кто 

знает, мессен Рыжик, как обернется жизнь  и др. 

Помимо слов с устаревшим содержанием, мы выделили архаизмы – слова с 

устаревшей формой, которые относятся к следующим частям речи:  

1) существительные: …дождей не было вот уже три седмицы; Владетеля 

замка Борн в те годы звали не Бертраном, а Итье; Эн Бертран на скамью уселся, в 

жонглера взор вперил; Тогда несчастный вытаращил свои безумные белые глаза, а 

уста его, покрытые запекшейся пеной, принялись изрыгать страшнейшую хулу; 

Пирогами-курниками и многими иными яствами; Прямо в опочивальню ворвался 

старый дядька Рено; Благословенная осень простерла золотые персты над зеленой 

землей Лимузен и др.; 

2) прилагательные: Жадно приложился новый молодой господин к обильной 

груди кормилицыной; Под хвостом же располагались срамные уста, которые 

источали страшный смрад и непрестанно изрыгали поносные речи; Рожа у жонглера 

фиглярская, двуцветная – половина лица белая, половина фиолетовая и др.; 

3) местоимения: Вбил себе в голову, болван эдакий, что принадлежит его 

сердце домне Аэлис; А «сосунок» на ихнем языке будет «Барн»; Сие никак не 

возможно и др.; 

4) глагол и его формы: Как в блевотину ногой въехал (недоглядел-таки!), так 

и озлился; Стали судить да рядить, и мудрая домна Гвискарда присудила так…; 

Ранняя засуха нынешнего года уже сказалась на сенокосе и еще аукнется, когда 
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приспеет пора убирать пшеницу; Домна Раймонда Фалькона фруктами потчевала; 

Испросив у отца прощения…; …что более гнусной твари не нарождалось в 

подлунном мире  и др.; 

5) наречия: Все изобилие щедрого южного края, неиссякаемое, будто в раю, – 

о, воочию предстает оно; Встряхнул его тот кавалер, которого Оливье де ла Тур на 

траву давеча уронил; Пуще прочих бунтовал против Риго Адемар; И решил, что 

негоже ему, сыну столь отважного человека, по кустам таиться и др.; 

6) служебные части речи: – Да простят мне знатные господа, коли 

вмешаюсь; Однако лучше излагать историю по порядку, дабы один эпизод 

нанизывался на другой; И мгновенно слезы потекли у него из глаз, ибо эн Бертран от 

всей души любил Молодого Короля и др. 

Таким образом, устаревшая лексика в данном произведении выполняет 

номинативно-стилистические функции, способствуя воссозданию колорита эпохи 

Средневековья, и в то же время служит стилистическим средством её художественной 

характеристики. 

Исторический колорит создаётся не только на основе употребления устаревшей 

лексики. Немаловажную и даже решающую роль в тексте произведения играет 

историческая стилизация, под которой мы понимаем имитацию определённого стиля и 

особенностей языка определённой социальной среды, исторической эпохи. В нашем 

случае речь идёт о стилизации под рыцарский (куртуазный) роман, в котором 

изображается средневековая концепция любви, вежливости, учтивости, как по 

отношению к женщине, так и по отношению к мужчине. Рыцарский роман 

противопоставляет себя «низкому», «вульгарному» разноречию во всех областях жизни 

и выдвигает в противовес ему своё специфически идеализированное – «облагороженное 

слово», связанное лишь с высокими и благородными ассоциациями, наполненное 

реминисценциями высоких контекстов (исторических, литературных, философских). 

На основе анализа романа «Бертран из Лангедока» [5] мы выделили 

следующие средства стилизации, которые используются для создания исторического 

колорита произведения: 

I. Использование возвышенной (высокой) лексики: 

1) суперлятивов: Под стать этой земле и люди – знатнейшие рыцари Лангедока 

и прекраснейшие из дам; Супруга же его, дама достойнейшая и несчастнейшая…; 

Прибегнуть к обильным возлияниям заставил капитана пренеприятнейший казус и др.; 

2) кратких прилагательных: Владетели в этих краях вспыльчивы и 

заносчивы; Разделенные, они одинаково бесполезны, ибо мертвы; Был этот 

Хауберт-Кольчужка широк в кости, брюхом обилен, ликом кругл и румян и др. 

II. Отличительной чертой рыцарского романа являются эвфемизмы и 

вычурные сравнения: Не капеллану же – строки-то о желании плотском, о 

маленьких грудках, в атласном плену томящихся, о бедрах округлых, серебряным 

поясом усмиряемых; …госпожа Эмелина снова была в тягости; Стояла, отступя 

на шаг, позади мужа своего Бертрана, вся как позднее лето – изобильная, слегка 

тронутая уже увяданием, но еще полная сил; А как летела к ристалищу – 

покрывало, рукава, плащ развевались, будто пламя на ветру! и др. 

III. Наиболее употребительным стилистическим средством в данном романе 

является инверсия – стилистический приём, суть которого состоит в нарушении 

обычного порядка слов в предложении: Тяжко, всей грудью, вздохнув, поднял 
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Бертран голову. Солнечным светом залитая, с руками атласными, со станом 

гибким, в тугой синий бархат затянутым, стоит и сердится на него домна 

Матильда де Монтаньяк; Стоит Бертран, плечом к стене привалившись, голову 

набок склонив; Красив эн Бертран, когда на коне сидит, руку в бедро упирая; Пока эн 

Бертран на кровати валялся, лютню рассеянно теребил и по жонглёру Юку скучал, 

была тревога ещё тихой и много воли не забирала и др. 

Выводы. Таким образом, исторической основой романа Елены Хаецкой 

«Бертран из Лангедока» является судьба трубадура-феодала Бертрана де Борна, 

жившего в конце XII – начале XIII вв. 

Основными языковыми средствами создания исторического колорита в романе 

Елены Хаецкой «Бертран из Лангедока» являются группы устаревшей лексики (титулы 

феодалов, понятия социального расслоения общества, термины военного дела, 

денежные знаки и др.), выполняющие номинативно-стилистические функции, а также 

разнообразные стилистические приёмы (использование возвышенной лексики, 

эвфемизмов, инверсии), которые помогают автору стилизировать текст под рыцарский 

(куртуазный) роман. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы толкования категории 

модальности в русском и немецком языкознании. Проанализированы особенности ее 

употребления на разных языковых уровнях. Особое внимание уделено исследованию 

средств передачи модальных значений в немецкоязычной и русскоязычной 

публицистике при помощи сравнительного и сопоставительного методов. 

Раскрывается специфика публицистических текстов. На основании проведенного 

исследования было выделено основные средства выражения модальности в 

публицистических текстах спортивной тематики  русского и немецкого языков. 
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Понятие модальности существует со времен Аристотеля, который трактовал ее 

как «способ существования какого-либо объекта или реализации какого-либо явления» 

[цит. по: 4, с. 1]. Однако объектом исследования модальность стала лишь в XIX-XX веках. 

В традиционном языкознании данным вопросом занимались такие ученые, как 

А. Х. Востоков, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, В. В. Виноградов [3, с. 552-553] и др. 

Наиболее весомый вклад в данной области принадлежит В. В. Виноградову. В своей 

работе он первым выделил модальные слова в самостоятельную часть речи, отметил 

значимость интонационного оформления текста [2, с. 55]. Специфику модальности и 

средств ее выражения в немецком языке отмечали М. В. Андреевская, Е. И. Шендельс, 

Г. Н. Эйхбаум и др. [6, с. 35-36]. 

На современном этапе изучения данной категории мы обращаемся к 

определению «Лингвистического энциклопедического словаря», который трактует 

модальность как «функционально-семантическую категорию, выражающую разные 

виды отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной 

квалификации сообщаемого» [5, с. 303]. 

Проанализировав категорию модальности в русском и в немецком языке, мы 

пришли к выводу, что она выражается на одних и тех же языковых уровнях: лексическом 

(модальные глаголы и слова), синтаксическом (вставные слова, интонация) и 

морфологическом (наклонения), однако разными способами [6, с. 123-128]. 

Цель работы – исследовать и сопоставить средства передачи модальных 

значений в русской и немецкой публицистике. 

Публицистика интерпретируется как «род произведений, посвященных 

актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества. Играет важную 

политическую и идеологическую роль как средство выражения плюрализма, 

общественного мнения…» [1]. Изучением публицистических текстов занималась 

Е. С. Щелкунова, которая отмечала, что «публицистический текст – это знаковый 

комплекс, сориентированный на взаимодействие автора и массовой аудитории…» 

[7, с. 118]. Следовательно, в тексте прослеживается авторское начало, что 

существенно отличает публицистический стиль от других в плане средств выражения 

модальности [7, с. 79]. 

Таким образом, актуальность исследования связана с необходимостью 

сопоставительного изучения категории модальности и средств ее выражения в 

публицистическом (отчасти авторском) тексте. 

Сопоставив русские и немецкие публицистические тексты, было выявлено, что 

наиболее частотными в русской и немецкой публицистике являются модальные слова, 

вводные слова, частицы, определенно-личные местоимения первого лица и наклонения. 

На лексическом уровне и в русском и немецком языках модальность 

выражается при помощи модальных слов, модальных глаголов и личных 

местоимений. Так, в немецкой публицистике чаще всего используется модальный 

глагол sollen (должен): «Bereits 2014 sollen die Cavs versucht haben, den 3. Pick aus dem 

Draft von 2005 zu bekommen, damals entschied er sich allerdings für den Weg nach 

Dallas» [Basket // Cavs rüsten sich für die Playoffs. Febr. 27, 2017]. Для русской 

публицистики характерно употребление определенно-личного местоимения 1 лица 

множественного числа мы: «Напомним, “Олимпик” принимал матчи на столичном 
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стадионе им. Банникова, однако вынужден был переехать на “Арену Львов”» 

[sport.ua // Олимпик может переехать в Черкассы. Март 1, 2017]. В немецкой 

публицистики данная черта отсутствует. 

На синтаксическом уровне модальность выражается при помощи частиц, 

которые активно используются и в русской и в немецкой публицистике. Например: 

«Dass Deron Williams und Andrew Bogut in dieser Saison NBA-Champion werden, haben 

die beiden nach dem Saisonstart mit den Dallas Mavericks wohl selbst nicht für möglich 

gehalten» [Basket // Cavs rüsten sich für die Playoffs. Febr. 27, 2017]. В данном 

предложении wohl (вероятно), выражает предположение. В русской публицистике: 

«Да и в целом команды продемонстрировали не очень-то и зрелищный баскетбол с 

низкой результативность» [sport.ua // Кубок Украины. Будивельник и Днепр в битве 

за золото. Февр. 25, 2017] частица то обозначает сомнение. 

На морфологическом уровне модальность выражается при помощи 

наклонения (изъявительного, сослагательного, повелительного). Тем не менее, для 

публицистического стиля русского и немецкого языков характерно употребление 

лишь изъявительного наклонения, поскольку данный стиль направлен на 

констатацию фактов, а не на предположение или побуждение к действию. Например: 

«Seit der letztjährigen Playoff-Serie ist Isaiah Thomas bekanntlich der Intimfeind von 

Dennis Schröder, der die letzte Partie gegen die Orlando Magics wegen einer 

Suspendierung aussetzen musste» [Basket // Topscorer Schröder kehrt mit Sieg zurück. 

Febr. 28, 2017]. «Фофана покинул поле на 39-й минуте сегодняшнего матча против 

Ювентуса (1:1) после столкновения с Алексом Сандро. Медицинское обследование 

выявило у 21-летнего француза перелом малоберцовой кости» [Football.ua // Фофана 

сломал ногу. Март 5, 2017]. 

Проанализировав публицистические тексты русского и немецкого языка, мы 

пришли к выводу, что средства выражения модальности в русском и немецком языках 

схожи. На синтаксическом уровне модальность выражается при помощи интонации и 

частиц (wohl, то), а на морфологическом уровне при помощи изъявительного 

наклонения. Однако имеются некоторые отличия на лексическом уровне: в русских 

публицистических текстах часто употребляется определенно-личное местоимение 

первого лица множественного числа мы, чего не наблюдается в немецкой публицистике. 

А в немецкой публицистике чаще употребляются модальные глаголы (sollen). 

Поскольку данное исследование охватывает лишь одну из отраслей 

публицистического стиля (спортивную прессу), оно нуждается в более подробном 

рассмотрении. 
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СТРУКТУРНЫЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация. В статье анализируется структура и семантика комонимов Нижнего 

Поднепровья. В данном исследовании сделана попытка определить тематические и 

словообразовательные классы в их семантической структуре. Статья будет интересна 

специалистам в области лингвистики, истории, географии, страноведения. 

Ключевые слова: комоним, лексико-семантические классы, словообразование. 

Топонимия тесно связана с исследованием экстралингвистических факторов, 

нашедших своё выражение в конкретных наименованиях. Осмысление топонимов 

возможно на основе изучения условий их формирования и закрепления за 

конкретными географическими объектами, специфики исторического процесса 

соответствующей эпохи. История современного Нижнего Поднепровья восходит к 

Великому Лугу Запорожскому, который на протяжении XVI-XVIII веков принадлежал 

Запорожской Сечи. С географической точки зрения эта местность представляла собой 

огромные плавни, расположенные за порогами на левом берегу Днепра, поэтому «по 

месту своего жительства (…) вольное казачество называлось низовым или 

запорожским войском» [2]. Помимо важного экономического и политического 

значения Великий Луг был для казаков символом свободы и безопасности. Однако 

Великий Луг не обошли стороной бурные события XX века, которые коренным 

образом изменили  облик казацкой вольницы. Запуск Днепрогэса в 1932 году 

незамедлительно сказался на уникальном микроклимате местности, а сооружение 

Каховского водохранилища в 1955-1957 годах потребовало затопления большей части 

территории, что привело к уничтожению сёл, исторических памятников, рек и озёр. 

Вопросам семантики посвящены работы Ю. М. Кругляк, Н. П. Янко, 

Э. М. Мурзаева и др., а структурные особенности топонимов изучали В. А. Никонов, 

В. Д. Бондалетов, Г. П. Смолицкая и др. В. А. Чабаненко писал о том, что особое 

значение приобретают названия географических объектов тех регионов, которые в 

разные исторические периоды были аренами важных этнокультурных событий; к 

этим регионам принадлежит Нижнее Поднепровья – территория нынешних 

Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей [1, с.41]. 

Цель данной работы – определить семантическую и словообразовательную 

структуру комонимов Нижнего Поднепровья, представленных в историко-

топонимическом словаре «Великий Луг Запорозький» В. А. Чабаненко, и выявить 

частые случаи использования ономастических единиц в их порождении. 
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Актуальность статьи состоит в попытке типологии и систематизации 

географических названий Нижнего Поднепровья, которая усиливается еще и 

возрастающим желанием понять происхождения названий населённых пунктов. 

Совокупность имён населённых пунктов – одна из составляющих 

топонимической карты Надвеликолужского региона. Правила образования комонимов 

подчиняются единой модели, существующей в языкознании, а географические имена 

веками формируемой территории отражают общие тенденции их возникновения. 

Семантика комонимов представляет большой интерес для исследования. Во-

первых, она даёт материал о типах слов, послуживших основами для образования 

названий сёл, во-вторых, – вскрывает многие лексические единицы, ушедшие из 

современного языка, но сохранившиеся в составе имён. Проанализировав комонимы 

Нижнего Поднепровья, представленные в историко-топонимическом словаре 

В. А. Чабаненко, необходимо выделить лексико-семантический класс, в который 

входят названия оттопонимического происхождения: наименования, образованные от 

оронимов, потамонимов, комонимов и т.п. Данный класс представлен тремя группами. 

Самую большую группу составляют наименования сёл, порождённые от 

оронимов – наименований объектов рельефа земной поверхности: х. Великие 

Кучугуры (от названия урочища), с. Бабино и с. Осокоровка (от названий балок) 

Херсонской области и др. Так, на северном берегу Каховского водохранилища 

располагается с. Добрая Надежда Днепропетровской области. Географическое 

расположение села сходно с известным Мысом Доброй Надежды в ЮАР. 

Любопытно, что изначально поселение так и называлось – Мыс Доброй Надежды. Но 

после событий 1956 года часть села была затоплена и угол (мыс) стал размываться, 

поэтому название трансформировалось в Добрую Надежду. 

В Запорожской и Днепропетровской областях встречаются комонимы, 

произошедшие от потамонимов – названий  рек: с. Маячка, с. Ушкалка, пгт. Кушугум 

и др. Например, с. Вышетарасовка Днепропетровской области располагается на 

северном берегу Каховского водохранилища, немного выше протока Тарас, чем и 

мотивировано название. 

Заслуживают внимания топонимы, произошедшие от комонимов – названий 

сёл и посёлков: с. Водяное, с. Великая Знаменка Запорожской области, с. Новопавловка 

Днепропетровской области и др. Любопытна этимология с. Новоалександровки 

Днепропетровской области. Здесь уже с XIX века существовало село под названием 

Клейновое (от фамилии немецкого помещика Клейна, владельца этой местности). В 

начале XX века в эти места переселилось несколько семей из с. Александровки. Новые 

жители в память о своей родине дали название «Новоалександровка». К сожалению, 

после затопления Великого Луга село перестало существовать. 

Рассматривая структурный аспект, необходимо отметить преобладание чистой 

основы у топонимов данного лексико-семантического класса: с. Маячка, с. Бабино. К 

наименее распространённым способам словообразования относятся сложение основ: 

с. Новоалександровка [Новый + формант -о- + с. Александровка], с. Новопавловка 

[Новый + формант -о- + с. Павловка], а также сложносуффиксальный: например, 

с. Вышетарасовка [компаратив Выше + потамоним Тарас + суффикс -овк-(а)], при 

этом суффикс -овк- свидетельствует о том, что изображаемый предмет характеризуется 

признаками, названными в корнях слова. 
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Следующий лексико-семантический класс комонимов содержит в себе названия 

населенных пунктов, берущие начало от антропонимов – личных имён и фамилий. 

Большинство наименований образовано от личных имён: с. Анастасиевка 

Днепропетровской области, с. Михайловка Херсонской области, с. Ивановка Запорожской 

области и др. Например, пгт Малокатериновка Запорожской области изначально 

называлось Краснокутовкой (от урочища Красный Кут), но в 1781 году оно было передано 

во владение племяннице князя Потёмкина, Катерине. К этому времени она стала 

обладательницей слободы Катериновка, поэтому новое поселение получило название 

Малая Катериновка, а старое – Великая Катериновка. В начале XX века название 

несколько трансформировалось – из двух отдельных слов сложилась Малокатериновка. 

Не уступают данным комонимам и наименования, образованные от фамилий: 

с. Мусиевка, с. Капуловка Днепропетровской области, с. Розумовка Запорожской 

области и др. Интересна этимология пгт Балабино Запорожской области. В 1777 году 

эта местность стала собственностью генерала Ивана Балабина, который решил 

назвать её в честь своего сына Петра – Петровской или Петровкой. Но помимо этих 

наименований было ещё одно – Балабино-Петровское, содержащее в себе не только 

имя, но и фамилию. В дальнейшем этот посёлок был переименован в Петровское-

Строганово, так как местность перешла в собственность графини Анны Строгановой. 

Однако после 1917 года посёлок приобрёл название Балабино – от усечения второго 

компонента Балабино-Петровского. 

Анализируя особенности структуры данного класса, необходимо отметить, что 

большинство комонимов образовано с помощью суффиксального способа: 

с. Михайловка [имя князя Михаила + суффикс -овк-(а)], с. Мусиевка [фамилия владельца 

Мусий + суффикс -евк- (а)], с. Анастасиевка [личное имя Анастасия + суффикс -евк-

(а)]. Суффикс -овк- / -евк-, использованный в данных примерах, показывает 

принадлежность села лицу, которое названо мотивирующим словом. Так, кто-то из 

членов семьи первого владельца села носил то или иное личное имя, что отразилось не 

только в семантике названия, но и в структуре. Наименее употребительным способом 

словообразования топонимов является чистая основа: пгт Балабино. 

Немаловажный лексико-семантический класс составляют комонимы, 

характеризующие местность, в котором отражаются местоположение села и его 

ландшафт. Так, множество названий образовано от географического расположения: 

с. Плавни, с. Приморское Запорожской области и др. Например, с. Приднепровское 

Днепропетровской области, основанное переселенцами из с. Новопавловка в 1919 году, 

находилось недалеко от р. Днепр, что и подтверждается семантикой. У этого села есть 

любопытное неофициальное название – Нехотиловка, связанное с тем, что люди не 

хотели сюда переезжать из-за плохой земли. Интерес представляет название, связанное 

с залежами полезных ископаемых. Так, на месте расположения с. Скельки Запорожской 

области наблюдаются выходы скальных пород, которых в этой местности называют 

«скельками». Этим и обусловлена этимология комонима. 

Следует отметить, что с точки зрения словообразования большинство 

комонимов данного класса образовано префиксально-суффиксальным способом: 

с. Приморское [префикс При- + имя нарицательное «море» + -суффикс -ск-(ий)], 

с. Набережное [префикс На- + апеллятив «берег(//ж)» + суффикс -н-(ый)] и др. Это 

свидетельствует о том, что данные поселения находятся при море, на берегу и т.п., 

где префиксы имеют значение «нахождение вблизи чего-либо». Не уступают им 
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названия, возникшие от чистой основы: с. Скельки, с. Плавни и т.п. Наименее 

продуктивным способом словообразования топонимов является сложение основ: 

с. Златополь [адъектив «золотой → златой» + интерфикс -о- + субстантив -пол'(э)]. 

Немногочисленный лексико-семантический класс, представленный двумя 

группами, составляют названия с атрибутивным значением. Так, часть из них 

составляют геортонимы – названия церковных праздников: (с. Борисоглебовка, 

с. Благовещенка Запорожской области и др.). Например, в Днепропетровской области 

существует с. Покровское, название которого связано с православным праздником 

Покровы Пресвятой Богородицы (14 октября). Любопытно, что у данного 

населённого пункта неоднократно менялся статус: первоначально – слобода 

Покровская, в 1777 – 1778 годах – город Покровск, с 1778 года – городок Покровск, а 

с 1784 года – крепостное село (собственность князя Вяземского). Вторая группа 

представлена этнонимом – хутором Болгарским, название которого мотивировано 

тем, что здесь жил болгарин, занимавшийся огородничеством. 

Названия данного класса комонимов образованы с помощью суффиксального 

словообразовательного способа: с. Покровское [геортоним Покрова + суффикс -ск-

(ое)], х. Болгарский [этноним болгары + суффикс -ск'-(ий)] и сложносуффиксального 

способов: с. Борисоглебовка [агиоантропонимы Борис и Глеб с интерфиксом -о- между 

ними +  суффикс -овк-(а)]. Например, в структуре с. Борисоглеб-овк(а) отражается 

название церковного праздника святых Бориса и Глеба, а суффикс -овк- устанавливает 

связь между комонимом и лицами, обозначенных мотивирующими словами. 

Следует отметить, что географические наименования часто подвергались 

переименованиям, но прежние названия сёл не стоит исключать из рассмотрения только 

потому, что они больше не употребляются. Данные комонимы существовали, оставив 

определённый след, способный повлиять на дальнейшее развитие топонимических 

моделей и систем. Каждое название является свидетелем минувших событий, отражением 

быта, занятий и мировоззрений предков, поэтому требуют детального исследования. 

Итак, комонимы Нижнего Поднепровья представляют собой пласт 

географических названий, который представлен четырьмя лексико-семантическими 

классами: названия, берущие своё начало от топонимов, антропонимов, особенностей 

местности и от слов с атрибутивным значением. Заметное преобладание 

оттопонимических наименований, в которых самыми распространенными являются 

названия поселений от оронимов, что обусловлено тесной взаимосвязью жизни человека 

и окружающей местности. Кроме того, словообразовательная структура комонимов, 

чаще представлена с помощью образования чистой основы, являющейся одним из 

наиболее конкретных способов отображения реальных географических объектов. 

Значительная часть наименований сел образована при помощи сложения основ, 

суффиксальным или сложносуффиксальным способом словообразования. Наименее 

распространёнными являются комонимы, структура которых представлена 

префиксально-суффиксальным способом. 

Литература: 
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2. Яворницкий Д. И. История запорожских казаков / Т. 2 [https://www.cos 

sackdom.com/book/bookyvor/izk2/201.html] 
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СИНТЕЗ ЕТИЧНОГО І РАЦІОНАЛЬНОГО 

В ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ЕКОНОМІСТА 
 

Гуманітарні знання є підсистемою культури, яка постійно розвивається в 

цілісному соціокультурному просторі як метасистемі. Співідношення гуманітарних 

знань і культури визначається історично обумовленими змінами запитів, як до науки в 

цілому, так і безпосередньо до гуманітарної підсистеми. Структура процесу розвитку 

пізнавальної діяльності людства постає при розгляді її історії. Це насамперед 

народження науки у ході становлення Стародавньої Східної цивілізації, розквіту 

наукового мислення в Стародавній Греції, трагічної долі в Середньовічній Європі, 

відновлення втрачених завоювань в епоху Відродження і стрімкого розвитку в Новий 

час, в культурі епохи Просвітництва і науково-технічної цивілізації в ХІХ–ХХ ст.. 

На кінець ХХ століття виникла криза соціальних та гуманітарних наук, яка 

безпосередньо пов’язана з розвитком теоретичного напрямку постмодернізму. 

Це призвело до відмови від спроби виокремлення культур як цінностей, оскільки їх 

порівняння можливе лише на підставі універсальних характеристик. Однак у 

ХХІ столітті актуальним стає винесення питання про необхідність розгляду культур не 

лише через в виявлення їх фрагментирування і розбіжностей, але в їх взаємозв’язку та 

взаємозалежності. 

Проблеми глобалізації постійно впливають на формування кожної 

особистості. Пізнаючи культури свого етносу чи нації, людина переходить на вищу 

сходинку розвитку. Філософська концепція Ж.-П. Сартра побудована на важливій 

аксіомі: людина пізнає себе через іншого. Цей «інший» є таким же достовірним для 

особистості, як і вона сама. За твердженням філософа, «інший» потрібен для власного 

існування та самопізнання людини [3, с. 24]. 

Молода людина, розпочинаючи свою професійну діяльність, має 

безпосередній вплив на формування світоглядних переконань інших членів 

колективу, життєвих позицій, стає відповідальною за їхню працю, навіть долю. 

Серед важливих аспектів формування особистості майбутнього економіста 

важливу роль відіграє вербальна комунікативність. Німецький філософ 

В. фон Гумбольдт відзначив, що мова – це не продукт, а діяльність. Сучасний лінгвіст 

Б. Городецький, доповнюючи цю тезу, підкреслює, що сутність мови полягає в 

специфічній взаємодії, завдяки якій відбувається вербальна діяльність [2, с. 24]. 

Кожен фахівець щоденно стоїть перед проблемою вибору правильного 

рішення. Комунікативна раціональність полягає у виробленні доречних ефективних 

переконань, які є важливою складовою діяльності економіста. Переконання, за 

Аристотелем, є насамперед логічним інструментом дедуктивного чи індуктивного 

міркування, а також джерелом впливу на слухача, яке реалізується аналізом об’єкта 

мовлення, вивчення аудиторії, співрозмовника і всього емоційного контексту [5, с. 24]. 

Характер учасника комунікативної ситуації та пов’язаної з нею професійної 

діяльності має важливе значення. Аристотель, наприклад, склав список рис, найбільш 

важливих для кожного учасника діалогу: справедливість, мужність, безкорисливість, 

щедрість. Він указує на причини, які викликають довіру до співрозмовника, – це 
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розсудливість, доброзичливість [4, с. 24]. Однак вадливу роль відіграє і мова як 

раціональна дія. 

Коли людина здійснює той чи інший вчинок, вона штовхає на певну магістраль 

не лише себе, але й інших членів колективу, а то і все суспільство. Людина – це 

першопричина самої себе; людина сама себе створює, – стверджують сучасні 

екзистенціоналісти. Особистість сама відповідає за свої вчинки, за свої висловлювання. 

На думку Ясперса, питання про буття людини не однозначне. Людина завжди є чимось 

більшим, ніж те, що вона знає про себе. Завжди є можливість у процесі діяльності 

перевищити саму себе [3, с. 24]. 

У процесі пізнання культурних надбань – живопису, архітектури, літератури, 

музики, театру, кіно – людина постійно перебуває на шляху осмислення буття, власного 

«я», себе через «іншого». Комунікативна раціональність безпосередньо пов’язана з 

досвідом, засвоєнням гуманітарних знань. 

У класичній античності представники софістичної риторики вказували на 

важливі критерії мистецтва переконання: граматичну правильність і стилістичну 

своєчасність, перенісши їх із критеріїв поезії як вищої форми словесного мистецтва. 

На противагу софістиці, почала розвиватися педагогіка, яка була зорієнтована на 

практичні завдання і на полісні цінності [1, с. 24]. 

В умовах сучасного глобалізованого суспільства важливу роль у формуванні 

майбутнього економіста відіграє комунікативна раціональність, що виявляється в 

цілісності мовлення, доречному виборі вербальних засобів, лаконічності, яка 

поєдналася із знанням сутності справи. Фахівець досягає своєї мети, набуваючи 

більшого досвіду, шліфуючи риси характеру, які відіграють важливу роль у 

кар’єрному зростанні. 

У процесі комунікації всі аспекти культури – матеріальний, соціальний, 

ідеологічний – легко передати іншому індивідууму, поколінню, віковій групі, іншому 

народові. Сучасні дослідники називають культуру формою соціальної спадкоємності. 

Культура сьогодні розглядається як супра біологічний, екстрасоматичний порядок 

предметів та явищ, переходить із часом від одного покоління до іншого. 
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ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР ГАЗЕТ 
 

Анотація: в статті досліджуються особливості вживання власних назв у 

газетах, їхні функції, стилістичне навантаження. До цього часу це питання ще не 

достатньо вивчене, що й зумовлює актуальність наукової розвідки. 

Ключові слова: онім, онімний, антропоніми, топоніми, гідроніми, фонові оніми. 

Газети, як один із засобів масової інформації, мають величезний вплив на 

наше світосприйняття. Читаючи їх, ми завжди звертаємо увагу на власні назви, 

лексико-семантичні, синтаксичні, прагматичні особливості газет. Для будь-якого 

засобу масової інформації властивий фактаж, що полягає в інформуванні читача про 

справжню, не вигадану подію, що відбулась чи відбудеться, тобто про об'єктивну 

дійсність. Це зумовлює використання в мові газет такого поширеного шару лексики, 

як власні назви, які точно називають місце та учасників події. Оніми становлять 

собою індивідуальні найменування окремих одиничних об'єктів, і для читача газети 

виступають підтвердженням достовірності інформації. 

Наше дослідження ґрунтується на лексико-семантичному аспекті 

використання власних назв у газетних текстах. Джерельною базою послугували такі 

газети, як: «Запорізька правда» – газета Запорізької ради та державної адміністрації, 

«Урядовий кур’єр» – газета Кабінету міністрів України та «Голос України» – газета 

Верховної Ради України. Специфіка використання онімів в газетах безпосередньо 

залежить від стилю видання, його читацького спрямування. В них використовуються 

найрізноманітніші види онімів. Використані газети різні за своїм змістовим 

наповненням, кожна з них має свої особливості. 

Найпоширенішим класом власних назв у текстах газет є антропоніми – власні 

назви людей, які можна розглядати за структурою: двочленні (імена + по батькові або 

імена + прізвище): Дмитро Маркович: У Запоріжжі Дмитро Маркович посприяв 

формуванню експозиції тематичної виставки [ЗП, № 42 (23777), с. 10], Володимир 

Сосуновський: Святковий ярмарок відбувся за ініціативи селищного голови 

Володимира Сосуновського  [ЗП, № 42 (23777), с. 2], Павло Жебрівський: За 

ініціативи керівника обласної адміністрації Павла Жебрівського відновили міст 

через Бахмутку [УК, № 199 (6068), с. 7], Ольга Ромілович: Ольга Ромілович мала 

лише 18 років [УК, № 199 (6068), с. 7], Євгенія Коритнік: Депутат Китайгородської 

сільради Евгенія Коритнік демонструє свою копію карти [ГУ, № 196 (6701), с. 2], 

Віктор Сударев: Віктор Сударев – директор Казенного підприємства «Морська 

пошуково-рятувальна служба» [ГУ, № 196 (6701), с. 1]. 

Часте вживання антропонімів дає змогу стверджувати про антропоцентризм 

досліджуваних газетних видань. Власні назви людей виконують насамперед номінативну 

функцію, несуть смислове й емоційне навантаження, мають практичне значення. 

Цікавим є використання псевдоніму ONUKA: На честь Дня міста в 

Запоріжжі виступила ONUKA [ЗП, № 42 (23777), с. 14]. Він не є абревіатурою, а 

позначає родинні зв’язки, тобто солістка гурту Наталія Жижченко віддала данину 

поваги до видатного українського майстра музичних інструментів Олександра 

Шльончика, свого дідуся. 
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Наступною поширеною групою є топоніми – власні географічні назви, серед 

яких виокремлюємо такі види: 

 полісоніми – назви міст: Василівка: Над Василівкою засяяли золоті хрести 

на куполах [ЗП, № 42 (23777), с. 3], Соледар: У Соледарі ввели в експлуатацію істотно 

оновлений міст [УК, № 199 (6068), с. 6], Чорноморськ, Скадовськ: Місця базування 

катерів – Чорноморськ, Скадовськ [ГУ, №196 (6701), с. 5]; 

 ойконіми – назви сіл: Терпіння: Терпіння відсвяткувало 215-й день 

народження [ЗП, № 42 (23777), с. 8], Чаплинка: У Чаплинці святкують новосілля 

[УК, № 199 (6068), с. 8], Колодіївка: Мешканці села Колодіївка ще й досі переконані, 

що живуть в унікальному місті [ГУ, № 196 (6701), с. 9]; 

 хороніми – назви будь-яких територій: адміністративні: Запорізька область: 

Найбільш процвітаюча громада в Запорізькій області [ЗП, № 42 (23777), с. 5], 

Козівський район: Меморіальна дошка на честь провідного діяча ОУН та УПА, яку 

відкрили в Козівському районі [УК, № 199 (6068), с. 6], Новосанжарський район: У 

селі Крута Балка Новосанжарського району врочисто відкрили навчальний заклад 

«Капітошка» [ГУ, № 196 (6701), с. 2] та неадміністративний – Запорізький край: 

Багатонаціональну розмаїтість Запорізького краю представили національно-

культурні товариства [ЗП, № 42 (23777), с. 5]; 

 макротопоніми – власна назва, що означає назву великого географічного 

об’єкту, який має широку популярність: Україна: Україна експортувала цього року 

вже 343 тонни равликів [ЗП, №42 (23777), с. 1], Сполучені Штати Америки: 

Марафон морської піхоти Сполучених Штатів Америки [УК, №199 (6068), с. 7], 

Закерзоння: Крайовий провідник ОУН на Закерзонні [УК, №199 (6068), с. 6]; 

 регіоніми Донбас: Бойові дії на Донбасі [ЗП, № 42 (23777), с. 4], Волинь: 

23 травня 1944 року під час прориву куреня «Бистрого» на Волинь дівчина загинула 

[УК, №199 (6068), с. 5], Житомирщина: На Житомирщині відкрили міст 

[ГУ, №196 (6701), с. 9]. 

Слід зазначити, що в газеті «Запорізька правда» виділяємо ще й такі види 

топонімів, як еклезеоніми – назви культових споруд: Свято-Успенський храм, 

Свято-Троїцький кафедральний собор, храм Покрови Пресвятої Богородиці, 

Вірменська Апостольська церква, Українська греко-католицька церква, 

Українська православна церква київського патріархату [ЗП, № 42 (23777), с. 22-24]. 

Об’єднує «Запорізьку правду» та «Голос України» використання дромонімів – 

назв скверів, парків: Парк Трудової слави [ЗП, № 42 (23777), с. 27], Національний 

заповідник «Хортиця» [ЗП, № 42 (23777), с. 20], Подільські Товтри [ГУ, № 196 

(6701), с. 9]. 

Топоніми постають не лише як засіб окреслення місця, де відбувається подія 

або про яке йдеться розповідь у публікації, а є показником національної 

приналежності, виражають відчуття своєї держави. 

Незначною є група гідронімів – власних назв водних об’єктів, які 

виокремлюємо в «Урядовому кур’єрі» та «Голосі України»: 

 потамоніми – власна назва річок: Бахмутка [УК, № 199 (6068), с. 6], Дністер 

[ГУ, № 196 (6701), с. 7], Дунай [ГУ, №196 (6701), с. 7], Ірша [ГУ, № 196 (6701), с. 10]; 

 пелагоніми – назви морів: Чорне море, Азовське море [ГУ, № 196 (6701), с. 8]; 

 лімноніми – назви озер: Ялпуг, Кугурлуй [ГУ, № 196 (6701), с. 5]; 
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а також такі гідроніми, як Керченська протока [ГУ, № 196 (6701), с. 4], 

Арабатська стрілка [ГУ, №196 (6701), с. 5], Дністровський лима [ГУ, № 196 (6701), с. 3]. 

З проаналізованих ономастичних груп слід зазначити й про такий клас, як 

фонові оніми, які використано в «Запорізькій правді»: 

 ідеонім Покрова Пресвятої Богородиці,  як вид культуронімів. З контексту 

цей вид онімів простежується, як назва свята: «У святковий день сотні людей 

прийшли відзначити свято Покрова Пресвятої Богородиці» [ЗП, № 42 (23777), с. 25], 

однак доцільно буде стверджувати, що власна назва містить й агіонім (назва святих) – 

Пресвята Богородиця; 

 агіоніми: Мати Божа [ЗП, №42 (23777), с. 29], Христос [ЗП, № 42 

(23777), с. 23], Спаситель (у значенні Бог) [ЗП, № 42 (23777), с. 22]; 

 бібліоніми: Біблія [ЗП, № 42 (23777), с. 23], Новий Завіт [ЗП, № 42 

(23777), с. 22], Євангеліє [ЗП, № 42 (23777), с. 22]; 

 бібліоантропоніми: Іоанн [ЗП, № 4 (23777), с. 23], Матфей [ЗП, № 42 

(23777), с. 23]; 

 реаліоніми, тобто імені існуючих, в даному випадку церковних діячів: 

єпископ-помічник Ян Собіло, отець Олександр Коцюр, пастор  реформатор 

Олександр Павлюк, єпископ Фотій, владика Степан, протоієрей Роман Садовий 

[ЗП, № 42 (23777), с. 22-23]; 

 прагматонім Друга Світова війна, смислове навантаження якого випливає з 

контексту: «В парку представили сучасну бойову техніку, а також відреставровану 

техніку Другої світової війни» [ЗП, № 42 (23777), с. 15]; 

 космонім Чумацький шлях, який вживається в переносному значенні: 

«Розвитку торгівлі сприяло те, що через селище проходив старий Чумацький шлях» 

[ЗП, № 42 (23777), с. 15]. 

У газеті «Урядовий кур’єр» маємо ще один вид оніму – сайтонім (власна назва 

вебсайтів) Твіттер: «Написав на своїй сторінці в Твіттері Президент Петро 

Порошенко» [УК, № 199 (6068), с. 5]. 

Фонові оніми виконують у текстах газет функцію вторинної номінації, 

створюють фон оповіді. 

Таким чином, проаналізувавши подані газети, можна зазначити, що переважна 

більшість уживаних у досліджуваних текстах власних назв представлена 

антропонімами, що включають імена реальних осіб, топонімами, що охоплюють 

національні і світові полісоніми, ойконіми, макротопоніми, гідроніми. Інші групи 

власних назв, фонові оніми, є менш частотними, займають периферійну частину 

онімного простору. Це дає підстави стверджувати, що в газетних текстах широко 

використовуються різноманітні види онімів. Використання широкого пласту власних 

назв дає чітку, достовірну інформацію читачу про зміст газетної публікації та 

встановлює змістовий зв'язок інформації з об’єктивною дійсністю. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТВОРЕННЯ 

НАЗВ ТОПООБ’ЄКТІВ У СЛОВНИКУ В. А. ЧАБАНЕНКА 

«ВЕЛИКИЙ ЛУГ ЗАПОРОЗЬКИЙ» 
 

У статті досліджується лінгвокультурологічні особливості творення топонімів 

Нижньої Наддніпрянщини у словнику В. А. Чабаненка «Великий Луг Запорозький». 

Визначено, що лінгвокультурологічний аспект демонструє зв’язок онімів із 

національним менталітетом, культурою та етнічною свідомістю. Вивчення топонімів у 

визначеному напрямі передбачає аналіз впливу лінгвальних та екстралінгвальних 

факторів на їх становлення; інтерпретацію семантики як мовного відображення культури 

номінатора. Доведено, що ключовим поняттям у вивченні лінгвокультурологічного 

аспекту творення онімів є топонімний простір регіону, що дає змогу простежити, як 

культура назвотворення фіксувалась у мові. 

Ключові слова: ономастика, онім, топонім, топонімна система, топонімний 

простір, лінгвокультурологія, лінгвістика. 

Топоніми належать до найдавнішого прошарку лексики в будь-якій мові. 

Зберігаючи багатовікову лінгвальну й екстралінгвальну інформацію, топонімна 

система сприймається як своєрідний синтез історико-соціальної та мовознавчо-

культурної інформації про природу та значення назв, що утримує топонімічні 

дослідження в полі науки про мову. 

Як носій культурно-історичної інформації, власна назва починає розглядатись 

із середини ХХ ст. У своїй системі вона мала два знакові коди – мову та культуру, що 

розвиваючись і взаємодоповнюючи один одного детермінували появу нової 

лінгвістичної науки – лінгвокультурології. 

Як наука, лінгвокультурологія – явище широке й багатогранне. Коріння цієї 

галузі знань дуже глибокі, а біля її витоків стоять німецький учений 

В. фон Гумбольдт і найвидатніший український мовознавець О. Потебня [2, с. 37]. 

Лінгвокультурологічний аспект ономастичних досліджень передбачає вивчення 

національно-культурного фону на якому виникають і розвиваються системи власних 

назв, що демонструють зв’язок процесу назвотворення з етнічною свідомістю, 

менталітетом і культурою народу. 

Регіональна топонімія слугує цінним джерелом як мовної, так і позамовної 

інформації. У центрі створених століттями топонімів стоїть людина-номінатор, а 

названі нею об’єкти формують унікальний топонімний простір. У зв’язку з чим, 

актуальність питання про механізм збереження культурної інформації в топонімі та 

шляхів його творення є досить високою, бо такі назви виступають як історичні 

пам’ятки минулого нашого краю. 

Як зазначає О. М. Приймак, топонімія регіону Нижньої Наддніпрянщини 

значно відрізняється від топонімії інших регіонів України. Це пов’язано з 

особливостями історичного розвитку регіону, розташованого в степовій географічній 

зоні. Історико-географічне положення краю зумовило наявність багатьох міграційних 

процесів на його території. Постійні зміни населення, різного за етнічним та мовним 

походженням, сприяли зникненню старих і появі нових назв. При наявності цього 
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фактору складався різномовний топонімікон Нижньої Наддніпрянщини. Тому 

існування на території регіону поселень запорозьких козаків, вплив російсько-

турецької війни XVIII ст. та інтенсивний процес заселення й господарського освоєння, 

спричинив появу україномовних, російських та інших найменувань [3, с. 228]. 

Лінгвокультурологічний аналіз структурно-семантичних типів топонімів 

Нижньої Наддніпрянщини дає змогу з’ясувати специфічні риси місцевих назв, 

простежити за розвитком культури відповідного терену та визначити місце локальних 

семантико-структурних типів у топонімічній системі України. Джерелом вивчення 

регіональної топонімії в нашому дослідженні слугує історико-топонімічний словник 

В. А. Чабаненка «Великий Луг Запорозький». 

Найзагадковішою групою серед досліджених онімів є сакральні топоніми, які 

відбивають історичне минуле та вірування людей нашого регіону. Відомо, що 

віросповідання українських козаків, які мешкали на території Великого Лугу, було 

неподільно пов’язане з віросповіданням українського народу. Тому християнська 

релігія залишає свій відбиток у певних назвах топооб’єктів регіону. Така група назв 

представлена відапелятивними утвореннями: Молитвяне [4, с. 157], Свята [4, с. 215], 

Хрестове [4, с. 242] та антропонімними: Архангельське [4, с. 7], Білоцерківка [4, с. 27]. 

Крім того, запорозькі козаки були дуже войовничим народом. Наслідки 

багатьох війн та імена видатних історичних постатей, які брали участь у героїчних 

походах українського козацтва також відбились в особливостях топонімікону Нижньої 

Наддніпрянщини. Такі топоніми відображають політичну діяльність козаків: Вічище 

[4, с. 50]; імена гетьманів та отаманів війська запорізького: Великий Шиш [4, с. 43], 

Сулимовий [4, с. 227], Хмельницький [4, с. 241]; військові укріплення та сховища 

козаків: Базавлуцька Січ [4, с. 13], Військова Скарбниця [4, с. 50]. 

Крім того, відапелятивні тоніми нашого регіону також репрезентують 

ідеологічний, внутрішній та просторовий принципи номінації. Такі назви дають поняття 

про особливості найменування конкретних об’єктів, які утворилися протягом століть. 

Найчастіше такі топоніми мають яскраво вмотивований характер та вербалізують свої 

позитивні чи негативні ознаки: Дурний [4, с. 77], Пекло [4, с. 180], Трібне [4, с. 236]. 

Крім того, в таких назвах простежується здатність запорожців до жартівливо-

гумористичної чи іронично-саркастичної лінгвокреативної спроможності найменування 

об’єктів, що вказують на їхню характерну рису: Гнилуша [4, с. 59], Крутько [4, с. 123], 

Лиса Гірка [4, с. 136] Мертвець [4, с. 153]. Саме здатність висловлювати як негативне та 

проблемне, так і добре через гумор – це ментальна риса українців, українського 

національного характеру, що виокремлена спеціалістами з етнології, доведена 

етнолінгвістичними дослідженнями [1, с. 53 ]. 

Окремої уваги заслуговують топоніми, які характеризують господарську 

діяльність людей регіону Нижньої Наддніпрянщини: Свинарка [4, с. 214], Скотувата 

[4, с. 221], Коканя [4, с. 112]; культурно-господарські процеси: Благовіщенська [4, с. 28], 

Покровське [4, с. 191]; розвиток промислів та ремесел: Бідне [4, с. 23], Рибальський 

[4, с. 204], Чоботар [4, с. 249], Шевчиха [4, с. 255]; будівлями та спорудами суспільного 

значення: Актар Мечеть [4, с. 6], Допрівські Бараки [4, с. 76], Хата [4, с. 239]. Така 

зафіксована вказівка на рід діяльності людини або її професію репрезентує універсальну 

традицію формування національних ономастиконів. 

Територія Нижньої Наддніпрянщини раніше належала до території Дикого Поля, 

яка була майже не заселена. Тому імена представників перших поселень нашого регіону 
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лягли в основу відантропонімних дериватів, що представлені відіменними топонімами: 

Микитина [4, с. 153], Олексіївка [4, с. 170], Павлівка [4, с. 176]; відпрізвищевими та 

відпрізьвиськовими назвами: Дзіндзьоха [4, с. 67], Жбурівка [4, с. 79], Калита [4, с. 91]. 

Перевагу під час номінації надавали прізвищам, бо саме вони є конкретним виразником 

позначення особи, якій належав об’єкт. 

Інша група дериватів, які мотивовані назвами топооб’єктів, є значно меншою 

порівняно з назвами, утвореними на базі антропонімів. До таких назв ми відносимо: 

Балчанська [4, с. 18], Маячанський [4, с. 151], Пушинна [4, с. 201], Чортомлицький 

[4, с. 252]. Використання та творення таких онімів пояснюється такими факторами: 

контактне розташування географічних об’єктів або якщо уже існуючий топонім є 

важливою номінативною координатою. 

Топонімний простір Нижньої Наддніпрянщини зберіг сліди контактів місцевого 

українського населення з представниками інших етносів. Чужомовний вплив в 

українськомовному топонімному просторі невеликий та представлений такими 

контактами: українсько-тюркськими: Оджигільня [4, с. 169], Аталікова [4, с. 8], 

Чичеклія [4, с. 249]; українсько-німецькими: Нейдорф [4, с. 161]; українсько-

російськими: Пропасть [4, с. 199] та українсько-давньогрецькими: Нікополь [4, с. 163]. 

Із зазначених топонімів найбільшу частину займають оніми, утворені від тюркських слів. 

Це зумовлюється історичним минулим регіону Нижньої Наддніпрянщини. 

Отже, під час аналізу топонімних одиниць у лінгвокультурологічному аспекті 

ми простежили, що в центрі творення таких назв стоїть мова та культуроносна 

особистість із її національним своєрідним баченням світу, тобто ментальністю. Таким 

чином, таке дослідження надає змогу доповнити знання про лексичний склад, 

назвотвірні можливості української мови, що містять інформацію про історичний і 

соціокультурний розвиток суспільства. 
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Междометие представляет собой малоизученный грамматический класс слов, 

особая группа которых – глагольные междометия, – несмотря на ее длительное изучение 

и в отечественном, и в зарубежном языкознании, до сих пор вызывает споры между 

учеными, рассматривающими глагольные междометия как усеченные глагольные формы 

(Ф. И. Буслаев), глагольные частицы (И. И. Срезневский, В. А. Богородицкий) или 

формы «ультрамгновенного вида русского глагола» (А. М. Пешковский). 

Цель исследования – сравнительно-сопоставительный анализ императивных 

междометий на примере русской и украинской литературы для детей. 

Междометия – класс неизменяемых слов, служащих для нерасчленённого 

выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую 

действительность. Междометия не являются ни знаменательной, ни служебной 

частью речи. От знаменательных слов они отличаются отсутствием номинативного 

значения (выражая чувства и ощущения, междометия не называют их); в отличие от 

служебных частей речи междометиям не свойственна связующая функция [3, c. 4]. 

Междометия, представляют собой одно из наиболее ярких средств 

эмоционально-экспрессивного выражения коммуникативного смысла, являются 

важным компонентом процесса общения, благодаря своей особой функциональной 

нагрузке, которая заключается в непосредственном выражении эмоций и 

волеизъявлений. 

При анализе междометий украинского языка в зависимости от полноты и 

характера значения представляется возможным выделить следующие типы: 

междометия эмоционально-оценочного характера, междометия императивного 

характера и социальные междометия. Единицы эмоционально-оценочного типа 

выражают реакции субъекта на явления действительности (ху используется для 

выражения презрения, досады, отвращения’; га-га используется для выражения 

удовлетворения или жалости’). 

При анализе междометий украинского и русского языков в зависимости от 

полноты и характера значения представляется возможным выделить следующие типы: 

 междометия эмоционально-оценочного характера, 

 междометия императивного характера, 

 социальные междометия. 

В русском и украинском языках выделяется особая группа междометий, 

которые служат для выражения побуждения, волеизъявления. 

А. А. Шахматовым была предпринята первая попытка всесторонне осветить 

природу русских междометий с грамматической точки зрения. Немало внимания он 

уделяет и повелительным междометьям. 
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«Повелительное наклонение выражается другими частями речи при субъекте 

во 2-м лице единственного числа, между прочим, и междометиями: «но! тпру! брысь! 

(брысьте!)», также заимствованными: стоп! марш!» [4]. А. А. Шахматов делил 

междометия на 3 основных класса, среди них отдельный класс составляют 

междометия, выражающие волеизъявление [4]. 

Это своеобразная группа междометных императивов. Например: «Вон! Прочь! 

Долой!» (полное выражение «отстранения», по определению Востокова); «ну! нуте!» 

(побуждение), «полно – полноте!» (убеждение); «на – нате!» (предложение); «брысь 

– брысьте! стоп! но! цыц! т-с-с!» (запрещение) и т.д.» [7, c. 161]. Императивные 

междометия неоднородны по своему значению и происхождению. 

Среди междометий, выражающих различные волеизъявления, различают 

междометия, выражающие приказ, побудительные и апеллятивные. Уточним, что 

апеллятивность является функционально-семантической категорией, объединяющей 

различные варианты значения побуждения к речевому или посткоммуникативному 

действию, которое адресант направляет адресату, называемому им в соответствующей 

форме обращения. 

В данном исследовании были проанализированы произведения детской 

художественной литературы русскоязычных авторов Агнии Барто [2] и Корнея 

Чуковского [10], Леонида Глибова [4] и Михаила Стельмаха [8]. В приведённых 

примерах указывается автор и название произведения (стихотворения, сказки, 

стихотворения-загадки). 

  Русский язык Украинский язык 

Хочешь быть пилотом? Будь! 

Хочешь – в море плавай! 

Выходи смелее в путь, 

Возвратись со славой 

(А. Барто «Твой праздник») 

«Гоп! Гоп! Діти-молодята! 

І дівчата і хлоп’ята! 

Годі! Годі бігать і скакать, 

Буду загадку казать 

(Л. Глибов «Загадка») 

Кш, пошла прочь! 

(С.Маршак «Сказка про лентяя») 

«Ой, дідусю, не вгадали, – 

Діти разом закричали, – 

Годі в просі гріться, спать, 

Поможи нам розгадать! 

(Л. Глибов «Загадка») 

В отличии от междометий, выражающих приказ, побудительные междометия 

побуждают к действию. Эта группа междометий представлена таким единицами: 

«ну», «ну-ка» (в русскоязычных произведениях) и «ну», «гиля», «хай», «нуте», 

«нехай», «нумте», «ануте», «отак», «ану» (в украиноязычных произведениях). 

Русский язык Украинский язык 

– Ну, – сказала бабушка, – 

Не хватит ли пока? 

Внизу, наверно, сыплется 

Известка с потолка 

(А. Барто «Верёвочка») 

– Ну, куди б звернути в гості? 

До ведмедя б взяти вбік? – 

Так у нього ж вкрав щільник... 

(М. Стельмах 

«Що посієш, то й пожнеш») 

Мы объясняли дикарке: 

– Ты же не тигр в зоопарке, 

Ты же обычная кошка! 

Раз двері рип: 

«Здоров, мій друже! – 

Озвавсь коваль, – ану, пиши: 
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Ну, помурлычь хоть немножко 

(А. Барто «Дикарка») 

Ось загадка цікава дуже, 

А ти ще трохи прибреши» 

(Л. Глібов «Загадка») 

А за ними пирожок: 

«Ну-ка, съешь меня, дружок!» 

(К. Чуковский «Мойдодыр») 

Хай баранчик – добрий гість 

Із яселець сіно їсть, 

Хай не смикає він стіг, 

Бо зламати може ріг 

(М. Стельмах «Журавель») 

Самовару подмигнули: 

«Ну, Федора, так и быть, 

Рады мы тебя простить!» 

(К. Чуковский «Федорино горе») 

Нуте ж швидко, шпарко, квіти, 

Молодих повеселити – 

Один тому час! 

(Л. Глібов «Квіткове весілля») 

Таню-Ваню обнимает 

И злодею Бармалею, 

Улыбаясь, говорит: 

«Ну, пожалуйста, мой милый, 

Мой любезный Бармалей, 

Развяжите, отпустите 

Этих маленьких детей!» 

(К. Чуковский «Бармалей») 

Нехай гляне Редька в дірку, 

Переверне долю гірку 

Догори хвостом, 

І музиченьку почує, 

Потанцює, пожартує 

З товстим Будяком 

(Л. Глібов «Квіткове весілля») 

«Ну, а это что такое, 

Непонятное, чудное, 

С десятью ногами, 

С десятью рогами?» 

(К. Чуковский «Закаляка») 

Дивлюсь – до мене суне Гася… 

Ну, чуба, думаю, намне!.. 

І відкіля вона взялася? 

Неначе стерегла мене 

(Л. Глібов «Була собі бабуся Гася») 

 Він цюк – і хатку розрубав. 

«Ну, – каже, – лізь, щоб не кортіло!» 

(Л. Глібов «Загадка») 

 Гості слиночку ковтають, 

Сміхотворам потурають: 

«Нумте ж пораться нівроку, 

Щоб діждати того року!» 

(Л. Глібов 

«Не в чужому господарстві») 

 Хотів був догнати – 

Шкода шкандибати: 

Лови не лови! 

А як його звати – 

Лінуюсь сказати,  

А нуте лиш ви! 

(Л. Глібов «Загадка») 

 Ануте ж будемо хвалиться, 

Хто розгадав – чи ви, чи я? 

(Л. Глібов «Загадка») 

 – Коли добрі, то хай приходять, – 

і борсук пішов заносити діток у нору. Це 
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він робив так: обережно брав дитятко в 

рота і задкував до нори, бо коли б він ліз 

у сховок передніми ногами, то дитя 

могло б упасти вниз і забити собі 

голівку чи бока (М. Стельмах «Хатинка 

на березі річки») 

 Будяк скаче, невгаває, 

Підморгне і примовляє; 

«Оттак, квіти, так!» 

(Л. Глібов «Квіткове весілля») 

В целом, если говорить о расположении междометий, то уже здесь возможно 

выделить отличия и сходства. В обоих языках междометия вызывают множество 

споров относительно их определения, положения и характеристиках. 

Необходимо отметить, что в проанализированных произведениях совсем мало 

такого рода междометий. Все зафиксированные при выборке императивные 

междометия мы распределили и проанализировали по трём группам: междометия, 

выражающие приказ, побудительные (побуждают к действию) и апеллятивные (для 

привлечения внимания) междометия. К тому же, группу слов, употребляемых как 

обращение к домашним животным, многие ученые относят к междометиям. Такие 

императивные междометия обычно употребляются при призыве животных и птиц, 

отгоне, отпугивании, пойке и в других случаях. Нами было зафиксировано 

единичный случай такого междометия «гиля!». 

В результате исследования, сделан вывод о том, что в русском и украинском 

языке императивных междометий гораздо меньше, нежели эмоциональных. 

Императивные междометия отличаются от эмоциональных по значению, 

функциям в речи и структуре. В отличие от эмоциональных междометий, которые 

служат для выражения отношения к происходящему событию, к речи собеседника, 

императивные междометия являются средством выражения волеизъявления, приказа, 

команды, запрета. Основной их функцией является побуждение человека или 

животного к совершению или прекращению какого-либо действия. 

Таким образом, императивные междометия являются уникальными в силу 

своей лаконичности, частотности употребления в разговорной речи, абсолютивного 

характера функционирования, их усилительной роли в высказывании. 
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частотные вербальные реакции на словесные стимулы, а также индивидуальные 

ассоциации. 

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, вербальный 

стимул, образ, Болгария, болгарка, болгары, ассоциат. 

Актуальность проблемы обусловлена важностью изучения языкового сознания 

современной молодежи. Цель исследования – описание лингвальных средств объективации 

образа Болгарии. Задачи данной статьи – вербализация образа Болгарии в сознании 

запорожских студентов, выявление сформированности/несформированности знаний о 

стране, её культуре. Метод исследования – свободный ассоциативный эксперимент. Он 

часто используется как средство описания социальных феноменов [2, с. 180]. 

Для полного понимания проведенного эксперимента, необходимо выяснить его 

суть. Испытуемым предъявляется список слов и говорится, что им необходимо 

ответить на них первыми приходящими в голову словами. Обычно на каждое 

предъявленное слово (оно называется вербальным стимулом, или словом-стимулом) 

дается 7-10 секунд. Полученные ответы называются реакциями, или словесными 

ассоциациями, или ассоциатами [1, с. 11]. Ассоциация – это связь между некими 

объектами или явлениями, основанная на нашем личном, субъективном, опыте. Опыт 

этот может совпадать с опытом той культуры, к которой мы принадлежим, но всегда 

является также и сугубо личным, укорененным в прошлом опыте отдельного человека 

[2, 176]. При проведении ассоциативного эксперимента многие ассоциации совпадают 

у нескольких людей. Это говорит о том, что люди одной нации обладают общими 

представлениями о каком-либо понятии, предмете, что и наблюдается в нашем 

проведенном эксперименте. 

https://mala.storinka.org/
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/
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В описываемом эксперименте принимали участие студенты 5 групп 

филологического факультета ЗНУ (65 человек), студенты 3 групп изучают болгарский 

язык (2334 п/б, 2335 п/б, 2336 п/б), 4 группа изучает русский язык (2336-р), 5 группа – 

украинский (2334-1у). 

Нескольким группам давалось по определенному количеству вербальных 

стимулов. Группе 2336-1р (7 участников) было предложено 10 вербальных стимулов 

(болгары, Болгария, София, болгарка, баница, успехи Болгарии, проблемы Болгарии, 

цвет, Ванга, Кирилл и Мефодий), группе 2334-п/б(11 участников), группе 2335 п/б 

(10 участников), группе 2336-п/б (11 участников) – 14 вербальных стимулов (болгары, 

Болгария, София, болгарка, баница, успехи Болгарии, проблемы Болгарии, цвет, 

связанный с Болгарией, Ванга, Кирилл и Мефодий, таратор, Золотые Пески, шопский 

салат, Варна), группе 2334-1у давалось 12 вербальных стимулов (Болгары, Болгария, 

болгарка, София, проблемы Болгарии, успехи, цвет, Ванга, Кирилл и Мефодий, Золотые 

пески, Варна, еда Болгарии). 

Подробно рассмотрим реакции на три вербальных стимула, наиболее тесно 

связанных со страной, – болгары, болгарка, Болгария. Орфография участников сохранена. 

На слово болгары мы получили такие ассоциации (в скобках указана их 

частотность): Болгарія, болгарка, вежливость, война, баница, винодельцы, виноград, 

Данил (друг в Болгарии), Дунай, дружелюбие(2), добро, жители (3), завоеватели, 

иностранцы(2), кокошка, люди (10), музыка, народ Болгарии, национальный костюм, 

народ(7), нация(2), неизвестность, отзывчивость, поляки, переводчики(3), продавцы 

ковров, пастухи, перевод, пиво, разговор, София, страна, солнце, село, соседи, тепло, 

танцы, улыбка, футболисты, фрукты, цыгане(2), черный, чистота, чорняві, язык. 

На слово болгарка: болгар, бабушка, баба, гражданинка, девушка (12), дерево, 

доброта, диск, девушка болгарской национальности, девочка, електроприлад, 

жужжание, жительница (8), жителька, женщина из Болгарии (2), дівчина у Болгарії, 

жінка(2), забор, знаряддя праці, иностранка, инстумент (14), коса, кудри, красный 

костюм, национальность, некрасивая, пила (3), серьги, улыбка, стройка, цветы, цибуля. 

На вербальный стимул Болгария: автобус, болгарка (национальность), 

болгарка (пила), болгарский перец, булка-невеста, белый цвет, Ванга, Варна, весна, 

вино, город(2), горы, гарно, группа, деревья, Европа (5), заробіток, Золотые Пески, 

история, курорт (3), красота (3), любимая страна, лагерь, мелодия, море (12), отдых 

(2), перец, путешествие (2), природа, помидор, роза, София (6), страна (19), солнце 

(3), страна цветов, солнечная, соседи (2), страна темнолицых, сыр, Саша, тепло, 

теплое море, флаг(2), флаг Болгарии, цены, эмиграция, язык. 

На основе ассоциаций можно судить об уровне сформированности образа 

Болгарии в сознании запорожских студентов. Например, в списке присутствует слово-

омоним «болгарка». Несмотря на то, что речь здесь шла только о женщине болгарской 

национальности, у студентов было больше ассоциаций с электроинструментом. 

Частотность общих ассоциаций не особенно высока. В основном наблюдается 

многократное повторение ассоциаций-гиперонимов, которые не указывают на реальные 

знания (народ, страна, люди, девушка), а наоборот, свидетельствуют о самом общем 

представлении о стране. Однако есть и позитивные стороны проведенного эксперимента: 

студенты, изучающие болгарский язык, демонстрируют глубокие знания о реалиях 

данной страны – баница (болг. пирог), винодельцы, продавцы ковров, пастухи, булка 

(невеста), даже студенты других специальностей того же филологического факультета 
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дают в своих ассоциациях болгарские слова (кокошка, булка), что говорит об обмене 

информацией между студентами. 

Студенты «овнешняли» образ Болгарии при помощи всех типов ассоциаций. 

С точки зрения частеречной принадлежности превалировали имена существительные 

(иностранцы, баница, море, тепло) и прилагательные (чорняві, солнечная). Особое 

место среди ассоциаций заняли онимы, связанные со знаковыми (иногда культовыми) 

местами (София, Варна, Дунай, Золотые Пески) (локализация вербальных стимулов). 

К сожалению, антропонимы представлены малым количеством (Ванга). 

Таким образом, в сознании многих студентов присутствует довольно размытое 

представление о стране, однако в сознании тех, кто занимается изучением болгарского 

языка, возникают довольно интересные, нестандартные ассоциации, свидетельствующие 

об индивидуальных глубоких познаниях. 
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ПСЕВДОНІМИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ: 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

У статті проаналізовано лексико-семантичні особливості псевдонімів 

українських письменників ІІ половини ХІХ – І половини ХХ ст. Розглянуто 

актуальність вивчення псевдоніму як вияву індивідуальності автора. Значну увагу 

приділено розмаїттю груп псевдонімів українських митців. 

Ключові слова: псевдонім, онім, антропонім, ім’я, прізвище, назва, письменник. 

Для того щоб приховати справжнє ім’я, здавна письменники використовували 

самоназви, якими підписували твори. Нині такі фіктивні антропоніми називаються 

псевдонімами. Псевдоніми – це важливий шар онімного простору, який містить 

виражене семантичне навантаження, а також прихований зміст, що характеризує 

письменника, надає йому індивідуальні стильові та особистісні риси. 

Незважаючи на велику кількість досліджень у сфері ономастики, простір 

літературних псевдонімів не був предметом дослідження українських мовознавців 

довгий час, проте з ХХ ст. у лінгвістиці помітно посилився інтерес до цього шару 

антропоніміки. Це питання досліджували такі вітчизняні вчені, як О. Дей, 

І. Калинович, Б. Комаров, Н. Кравченко-Максименко І. Левицький, О. Тулуб, 

І. Франко та інші. Проте лексико-семантичні особливості псевдонімів письменників 

ІІ половини ХІХ – І половини ХХ ст. ще не були об’єктом детального дослідження. 

За визначенням «псевдонім – це прибране ім’я, прізвище або авторський знак, 

яким користується письменник, журналіст, актор і т. ін. замість власного прізвища» 

[3, Т. 8, с. 373], тобто вигаданий або вибраний з-поміж існуючих ідентифікувально-

прихованого характеру онім на позначення особи. Вмотивованість вибору псевдоніму 
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пов’язана з різними факторами: приховати реальну особистість задля юридичної та 

фізичної безпеки або об’єктивності оцінювання, акцентувати національну приналежність, 

підкреслити рису характеру, для створення особистого образу, також псевдонім може 

відображати прагматичний потенціал або стиль роботи письменника тощо. 

У нашій статті для аналізу обрано псевдоніми письменників ІІ половини 

ХІХ – І половини ХХ століття. Вибір обґрунтовано бажанням дослідити псевдоніми 

різножанрових письменників, а саме таких, як Освальд Бургардт, Микола Вороний, 

Павло Губенко, Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Володимир Самійленко, Леся 

Українка та Микола Фітільов. 

Спираючись на класифікацію Комісаренко Тетяни, яка досліджувала типологію 

псевдонімів англійської мови, ми розробили власну класифікацію за нашими 

спостереженнями під час аналізу псевдонімів українських митців слова. 

Одну з груп псевдонімів становлять фіктоніми – вигадані антропоніми, що 

застосовувались замість справжніх імен у творчій діяльності літераторів: Карасовський М., 

Уланенко М. – Вороний Микола [1, с. 451], Кучерявенко В., Михайленко П., Грунський 

Павло – Губенко Павло [1, с. 461], Петрик М., Липський, Толмачов – Драгоманов Михайло 

[1, с. 466], Ковалько П., Суботенкова, Колодяжинська, Ковалько П., Бугаєвська – Косач 

Ольга [1, с. 486], Чайченко В. – Лариса Косач-Квітка [1, с. 485], Іваненко В. – Самійленко 

Володимир [1, с. 528], Хвильовий Микола – Фітільов Микола [1, с. 543]. Деякі письменники 

використовували як псевдонім власне ім’я в офіційному або демінутивному вигляді: 

Микольчик – Вороний Микола [1, с. 451], Олена – Косач Ольга [1, с. 486], Микола – 

Фітільов Микола [1, с. 543], або лише по батькові: Кондратович – Вороний Микола [1, с. 451]. 

Також більшість з представлених письменників підписували деякі з творів 

акронімами (позначення ініціалів) справжніх імен або вже існуючих псевдонімів: О. Б. – 

Освальд Бургарт [1, с. 446], М. В. – Вороний Микола [1, с. 451], М. Д. – Драгоманов 

Михайло [1, с. 466], О. В. – Губенко Павло [1,с. 461], О. К., О. П. – Косач Ольга [1, с. 486], 

Л. К. – Косач-Квітка Лариса [1, с. 485],  В. С. – Самійленко Володимир [1, с. 528]. 

До псевдонімів також належить використання письменниками псевдоандронімів: 

Лука – Лариса Косач-Квітка [1, с. 485] та псевдогініконімів: Вітрова Маруся – 

Самійленко Володимир [1, с. 528], Уманець Юлія – Фітільов Микола [1, с. 543]. 

Українські письменники користувались псевдонімами, що відображали статус 

людини. Це міг бути родинний або віковий статус: Бабуся, Бабуся Олена – Косач 

Ольга [1, с. 486], Дядько Микола – Фітільов Микола [1, с. 543] або псевдотитули: 

Княжна Кочубеївна – Косач Ольга [1, с. 486], Маркіз Попелястий – Елланський 

Василь [1, с. 468],  Кароль Стефан – Фітільов Микола [1, с. 543]. Письменники могли 

також називатись ім’ям історичної особи: Віщий Олег – Вороний Микола [1, с. 446], 

Косач Олена [1, с. 486]. Деякі псевдоніми вказували на рід діяльності митця: Учитель, 

Турист – Драгоманов Михайло [1, с. 466]. 

Окремою групою можна виділити псевдоніми на позначення походження або 

місця проживання письменника. До цієї групи відносяться: 

1. Назви великих територій (макротопоніми): Українець – Драгоманов 

Михайло [1, с. 466], Леся Українка – Лариса Косач-Квітка [1, с. 485]; 

2. Назви міст або регіонів, звідки родом митець (астіоніми): Галицький М., 

Гадячанин, Галичанин, Действительно левобережный, «Русский» зі Львова – 

Драгоманов Михайло [1, с. 466], Полтавенко – Косач Олена [1, с. 486], Полтавець В. – 

Самійленко Володимир [1, с. 528]; 
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3. Назви на позначення села або СМТ (комоніми): Павло з Грунь – Губенко 

Павло [1, с. 461]. 

За допомогою псевдоніму письменники мали можливість підкреслити особливі 

риси свого характеру або стилю письма: Арлекін – Вороний Микола [1, с. 451], Чудак – 

Драгоманов Михайло [1, с. 466], Гнибіда – Косач Ольга [1, с. 486], Смутний, Сумний Л. – 

Самійленко Володимир [1, с. 528]. Тобто веселий або сумний настрій творчого ідіостилю 

чи життєвої позиції письменника. 

Псевдоніми деяких письменнників складаються з фіктивного імені та 

фітоніму: Юрій Клен, Явір Гордій – Освальд Бургарт [1, с. 446], Остап Вишня – 

Губенко Павло [1, с. 461]. Також деякі з письменників використовували псевдоніми, 

які походили від назви фауни: Олена Пчілка – Косач Ольга [1, с. 486]. До того ж серед 

літературних прибраних імен наявні назви астрономічних об’єктів: Сіріус, Sirius – 

Вороний Микола [1, с. 451], Зірка – Драгоманов Михайло [1, с. 466]. 

Існували псевдоніми на позначення редакцій або видавництв, якими 

підписувались письменники: Редакція, Редакція й головні сотрудники «Народа», 

Видавництво «Правди» – Драгоманов Михайло [1, с. 466], Редакція, Редакція 

«Молодої України» – Косач Ольга [1, с. 486]. Це могли бути реально існуючі редакції, 

в яких працювали митці або вигадані власне літераторами. 

Серед псевдонімів Ольги Косач також є цікавими такі, як Цяцька [1, с. 486] – на 

позначення іграшки, Хтось [1, с. 486] – для підкреслення анонімності. Також 

анонімність підкреслено в псевдонімах Миколи Вороного: Гомо, Homo, Ікс [1, с. 451]. 

Самійленко Володимир мав спільний псевдонім з Конинським О. – Лист з Сивим 

[1, с. 528]. Тож, кожен з митців обирав для себе псевдонім, який вважав за потрібне та 

який би міг донести до читача ідею такого самоназивання. 

Тобто, ми дослідили широкий спектр груп псевдонімів, які використовували 

письменники ІІ половини ХІХ – І половини ХХ століття. Виявлено, що особливо 

популярними були такі групи, як фіктоніми, акроніми, псевдоніми, що походять від 

топонімічних назв, а також самоназви на позначення статусу або титулу. На вибір 

псевдоніму зазвичай не впливав жанр, у якому працював письменник. Обумовленість 

вживання конкретного псевдоніму залежала від особистісного бажання письменника 

або його життєвих умов. 

Отже, псевдонім – це важливий компонент літературної творчості, який може 

передавати індивідуальність автора, його ідіостиль або мету діяльності. Охоплення груп 

псевдонімів у представників мистецтва слова ІІ половини ХІХ – І половини ХХ століття 

широкий та різноманітний, що пояснюється умовами тих часів, тенденціями століття та 

особистими вподобаннями письменників щодо вибору псевдоніму. 
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Данная статья посвящена лингвальным особенностям наружной рекламы в 

Софии (Болгария). В статье рассматриваются графиксаты, выявленные во время 

лингвокультурологической практики в Болгарии. 

Ключевые слова: наружная реклама, графиксация, графиксат, 

идеографические средства, пиктография, лингвокреативный подход. 

Актуальность статьи обусловлена тем фактом, что в современном мире 

значительно вырос интерес к наружной рекламе, как к возможности предложить  

потенциальным покупателям свой товар и/или  услуги. Чем ярче, неординарней 

реклама выглядит, тем больше вариантов привлечь внимание потенциальных клиентов. 

Одним из способов визуально нестандартного оформления вывесок является 

графиксация. 

Цель статьи – проанализировать виды графиксатов в болгарском языке, 

зафиксированных во время прохождения лингвокультурологической практики. 

Графиксация – современное, широко распространенное явление в сфере 

рекламной коммуникации. В. П. Изотов определяет графиксацию как способ 

образования слов, при котором в качестве словообразовательного оператора 

выступают графические и орфографические средства (графические выделения, знаки 

препинания и т.п.) [1]. 

Как отмечает исследовательница Т. В. Попова: «Первые русские графиксаты 

представляли собой сложные слова, которые создавались в учебных и научных, 

преимущественно технических, текстах для обозначения разнообразных химических, 

физических, математических и иных понятий: 1,5-километровый; α-, β- и γ-излучение; 

3%-ный и т.д. Такие номинативные гибридные неолексемы фиксировались в 

специальных словарях еще в первой половине ХХ в» [2]. 

Сегодня графиксация выступает не только в учебных и/или научных, но и в 

рекламных целях. Графиксаты широко используются в русском, украинском, 

болгарском языках. Как показала лингвокультурологическая практика в Софии (июнь 

2017 г.), наружная реклама изобилует графиксатами различных типов. 

Т. В. Попова предлагает выделять четыре вида графиксации [2; 156-170], 

которые она рассматривает как проявление языковой игры. 

1. Монографиксация (игра средствами своего родного языка). 

2. Полиграфиксация (игра средствами двух языков). 

3. Типографиксация (игра цветом, кеглем и т. п). 

4. Кодографиксация (игра средствами неязыковых 

систем). 

5. Разные их сочетания. 

При изучении болгарских графиксатов были 

выявлены графиксаты, где наряду с буквами кириллического 

алфавита используется буква латинского (фото № 1). Это 
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вывеска студии красоты. «S» выступает и как буква латинского языка, и как пиктография 

символа «$», повышая оценочное восприятие потенциальных клиентов. Данный 

графиксат можно отнести как к полиграфиксации (с учетом, что «S» – буква латинского 

алфавита), так и к кодографиксации (символ доллара) и типографиксации (цветовое 

отличие от прочих букв). 

Магазин без названия тоже должен «притягивать» внимание покупателей. 

Так супермаркет с «оригинальным» названием 

«Супермаркет» (выделяется не только тем, что части 

«супер» и «маркет» выдержаны в разной цветовой 

гамме (типографиксация), но и буквой «е», осложненной 

листиками, что придает ей вид какого-то фрукта 

(кодографиксация). Необходимо акцентировать 

внимание на том, что такие буквы, как «о» и «е» (именно 

строчная) очень хорошо подвергаются графиксации, т. к 

именно они имеют круглую «о» или округлую «е» – 

формы, подобные форме глаза, фруктов. 

Одна из наиболее интересных вывесок-эргонимов, выполненная с особым 

лингвокреативным подходом, – вывеска магазина строительных материалов и 

строительных инструментов «Железария», где каждая буква – это пиктография 

различного строительного инструмента или 

сочетание нескольких инструментов. Пиктография 

указывает, что все инструменты в данном магазине 

изготовлены из металлического материала, а поэтому 

реализует чистый вид кодографиксации. Так, буква 

Ж состоит из перекрещенных гаечных ключей с 

отверткой между ними, Е линейки и шурупов, Л 

представляют плоскогубцы, З железные скобы, А 

перекрещенные отвертки и шуруп между ними, Р это рулетка, И три линейки, Я в 

основании молоток и гаечный ключ, а его круглая часть циркулярная пила. 

Как показывает анализ болгарских графиксатов, в них применяется микс 

кириллического и латинского алфавитов, пиктография, идеография, несущие 

дополнительную смысловую нагрузку. 
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ЛЕКСЕМИ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ В ЗАГАДКАХ 
НА ОСНОВІ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЙНОГО КОДУ 

 

Загадки в культурі кожного народу, нації є наслідком логічної потреби на пошук 

визначення і призначення обʼєктів живої та неживої природи, виявлення численних 

характеристик, якими володіють предмети, істоти чи явища. Зі зміною сторінок історії 

змінюються загадки несучи в собі нові обриси, елементи, художність, різноманіття. 

Антропоморфні та антропоцентричні загадки є виключно цікавим обʼєктом 

дослідження, адже багатогранність людської істоти завжди вражала і унікальність 

кожного є невичерпним матеріалом для подальших досліджень. 

Оскільки число енігматичних наративів постійно зростає, то й зростає 

необхідність розгляду підходів до аналізу значення людини в них. А це означає 

наявність потреби у визначенні семантичного поля «людина», через сукупність лексем, 

які окреслені певним кодуванням. 

Учений Ролан Барт, французький філософ, критик і теоретик семіотики 

називає кодами асоціативні поля, надтекстову організацію значень, які нав’язують 

уявлення щодо певної структури. Коди – це певні типи вже баченого (читати, чути, 

робити), що своєю семантикою відсилають до зразків цього «вже»[1]. 

Структура антропоморфних і анропоцентричних загадок повʼязана з глибинною 

імплікованістю сем в лексемах. Лексеми персоніфікують, задають число, а семи надають 

певних відтінкових характеристик даним лексемам, використовуючи певні кодування. 

Отже, в загадках семантичні поля людини окреслені так званими кодами, які можна 

класифікувати наступним чином (рис. 1) 

 

Рис. 1. Класифікація кодів, які організовують семіотичний простір людини в загадках 

Кожен з певних кодів, символів формує наратив. Формування культурного 

коду, або ж коду референції зумовлене певними правилами, звичаями, усталеними 

правилами поведінки, вироблених суспільством протягом тривалого періоду часу. 

В залежності від напрямку аналізу даний код може стосуватися різних підрозділів, 

таких, зокрема, як політичний, географічний, соціальний. Даний код може мати 

стосунок до різних історичних періодів, галузей, мистецьких традицій. 

Під акціональним кодом розуміємо «дії» та формування їх послідовності. 

Будь які події, вчинки, часові та просторові зміни формують акціональний код. 

Структурні елементи даного коду можна згрупувати в тематичні епізоди як 

наприклад Сварка, Розмова, Зустріч і т.д. 

Герменевтичний або ж енігматичний код саме і містить код самої Загадки, 

котрий спершу формулює її , а потім допомагає в її розгадці. Сама загадка є 
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проблемою, яка закодована певним чином, а образ людини кодовано через неї саму – 

завдяки залученню назв осіб і назв частин тіла [2]. 

Утворення семного коду зумовлене численними асоціативними значеннями 

слів, висловів, які носять як індивідуальний так і груповий (соціальний) характер. 

Семний код містить численні конотації, прихований зміст, який скоцентрований в 

загадках. Семним кодом може бути Незгода, Образа, Несправедливість, Туга. 

Система опозицій, властива будь-якому культурному простору формує 

символічний код. Даний код грунтується на протилежностях та антитезах, антиподах, 

як наприклад Щастя-Горе, Добро-Зло, Краса-Потворність. 

Отже, образ людини в загадках повʼязаний з багатим лексиконом, який 

згруповано в семантичні поля на основі їх класифікаційного коду. Найбільшу роль в 

передачі конотативного аспекту семантики слова відіграє його емоційний, 

стилістичний і образний компоненти. 
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Статья посвящена анализу особенностей перевода на украинский язык лексики 

оценки поведения человека в русскоязычных сериалах. Рассмотрено определение оценки 

в разных научных дисциплинах, определены способы передачи положительных и 

отрицательных коннотаций  в переводе с русского на украинский язык. 

Ключевые слова: оценка, коннотация, перевод, трансформация. 

Категория оценки является объектом различных научных направлений, 

относящихся к лингвистическому, психологическому и другим направлениям. 

Как указывает В. Аврамова, «оценочная интерпретация онтологических 

категорий... отводит оценке статус универсальной категории, пронизывающей все сферы 

человеческого бытия» [1, с. 18]. Объектом оценки могут быть качества, поступки и 

состояния людей, свойства предметов, процессы и ситуации и т.п. Оценка «обращает» 

мир на человека, состоит в ограничении ее употребления освоенной и осваиваемой 

частью Вселенной, плодами человеческих рук и мысли, программами жизни и 

преобразования мира. Оценочное высказывание стремится повлиять на адресата, а через 

него и на ход практической жизни. Оценка относится к области реакций, как и к области 

стимулов. [11, с. 7]. 

Оценочность в современной лингвистике рассматривается как свойство 

языковой/речевой единицы, связанное с установлением ценностного отношения 

(оценки) субъекта речи к объекту в широком смысле (явлению материального или 

духовного порядка). Концепт оценки, «...являясь «интуитивно ясным», с трудом 

поддается дефиниции, которая могла бы удовлетворить хотя бы большинство, если не 

всех исследователей» [4; с. 69]. Об этом свидетельствуют, например, такие разные 

определения языковой оценки: 1) «суждение говорящего, его отношение – одобрение 

или неодобрение, желание, поощрение и т. п. – как одна из основных частей 

стилистической коннотации» [11, с. 305]; 2) «акт человеческого сознания, 

заключающийся в сравнении предметов, сопоставлении их свойств, определении роли в 

жизнедеятельности субъекта, и его результаты, закрепляемые в сознании и языке в виде 

позитивного, негативного или нейтрального отношения» [6, с. 223]; 3) «передача 

субъективного плана речи» [5, с. 312]; 4) «отношение говорящего, его одобрение или 

неодобрение в качестве компонента лексического значения слова, смысла высказывания, 

содержания текста» [2, с. 214]; 5) «совокупность разноуровневых языковых единиц, 

объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или 

отрицательное отношение автора к содержанию речи» [4, с. 139]; 6) «положительная или 

отрицательная характеристика предмета или явления, даваемая ему на основе его 

определенных признаков» [8, с. 127]. 
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Оценочные суждения в когнитивной лингвистике подразделяют на 

аксиологические и деонтические. С первыми связывают ценностные представления 

типа «хорошо» или «плохо», а со вторыми – модальные представления типа «нужно», 

«необходимо», «требуется» и т. п. [10, с. 121]. 

При анализе оценочной лексике мы выбирали различные русские фильмы и 

сериалы с украинскими субтитрами, выписывали предложения оригинала и перевода, 

которые несли в себе оценочную лексику, находили значение слов в украинско-

русских, русско-украинских словарях. 

При анализе перевода оценочной лексики мы разделили её на: положительные и 

отрицательные коннотации в украиноязычном переводе оценочной лексики поведения 

человека. Он суперский – Він файний. [Сериал «Певица» – ТРК Украина, 2015]. 

Сегодня она была в суперской форме – Сьогодні вона була в файній формі. [Сериал 

«Современная золушка» – ТРК Украина, 2016.]. В данных случаях переводчик 

намеренно упускает перевод сленг-слова суперский (класний, суперський, найкращій 

та ін.), да бы придать речи большей выразительности, имеет просторечную окраску. 

[12], [13]. Ты себя видела, выглядишь как шлюха – Ти себе бачила виглядаєш, як 

хвойда. [Сериал «Певица» – ТРК Украина, 2015]. Слово шлюха, несет в себе 

негативную эмоционально-оценочную окраску. Даже без контекста, понятно что слово 

несет негативную оценку. 

В украинском языке, русское слово шлюха, имеет значение вульг. повія, хвойда, 

підтіпанка. [7], [12], [13]. А ну быстро заводи её в дом пусть проспится, она же синяя! – 

Швидко заводь її у дім, хай проспиться, вона ж п’яна! [Сериал «Певица», ТРК Украина, 

2015]. Слово синий, жаргонизм который произошел от синий нос, в украинском языке 

можно перевести как кальку – синій, либо как п’яний. Переводчик употребляет слово 

п’яний, так как считает что лучше не калькировать слово, а дать его значение. [7], [9]. 

Я переспал с кучей баб, и даже не помню их лиц. – Я переспав з багатьма жінками, та 

навіть жодної не пам’ятаю обличчя. [Сериал «Богатая и любимая» – Интер, 2008]. Глагол 

переспать употребляется в переносном смысле и означает – вступать с кем-то в 

половую связь, заниматься любовью. В данном случае, с помощью контекста мы 

понимаем, что мужчина бабник, у него было много женщин. Переводчик дает 

адекватный перевод слова переспал – переспав, ведь если бы он перевел слово переспал, 

как займатися коханням, то потерялся бы весь смысл сказанной фразы, утратилась 

эмоционально-оценочная окраска, негативная оценка перешла в более нейтральную. [9], 

[13]. Моё ж ты горе луковое, куда мне без тебя?! – Ой, лишенько моє куди ж мені без 

тебе. [Сериал «Певица» – ТРК Украина, 2015]. Словосочетание горе луковое, в значении 

бедный ты мой, несчастый. При переводе используется умен. ласк. форма слова лихо – 

лишенько ( в значении бідна ти моя). Переводчик сохраняет экспрессию оригинала в 

полном объеме, в данном случае мы видим бережное отношение объекта к субъекту. [3], 

[7]. В моем нынешнем положении, со всеми бабосами, что я зашибаю, и всеми 

жополизами, что у меня под рукой, сам понимаешь, гнать пургу мне ни к чему. – 

В моєму нинішньому положенні, з усіма грошима, які я заробляю, і всіма покірними 

людьми, які у мене під рукою, сам розумієш, говорити нісенітницю ні до чого. [Сериал 

«Физрук 2» – ICTV, 2014]. Сленговое слово бабосы, которое имеет значение деньги 

(гроші), которое используется в сочетании с грубо-просторечным глаголом зашибать 

(зарабатывать – заробляти). В данном контексте можно увидеть что человек испытывает 

пренебрежение к своим деньгам, за счет негативного оценочного отношения. 
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Существительное – жополиз, в значении подхалим, льстец, подлиза, полностью 

передает отношение главного героя  (субъекта) к людям (объекту) которые умеют 

льстить. При переводе сохраняется функционально стилистическая окраска, но теряется 

экспрессия. [9], [12], [13]. И моталась она по комнате, целый день, пока не выбрала что 

ей одеть. – І панькалася вона кімнатою, цілий день, поки не вибрала що їй одягти. 

[Сериал «Богатая и любимая» – Интер, 2008]. Глагол мотаться во втором значении 

определяется, как проводить время в суетных, утомительных, надоедливых хлопотах, 

занятиях или в бездельи; без толку. Переводчик находит аналог по значению в 

украинском языке – панькатися (марнотратство, гайнування часу). Эти глаголы чаще 

всего употребляются в разговорной лексике. Переводчик сохраняет разговорный 

характер используемой лексики. [7], [12], [13]. И вот он – этот кретинский кретин, на 

своем огромном мотоцикле, – наконец-то, покраснел. – І ось він – цей кретинський 

кретин, на своєму великому мотоциклі, нарешті, почервонів. [Фильм «Цветы от Лизы» – 

ТРК Украина, 2016.]. 

Лексический повтор кретинський кретин, является сильным выразительным и 

эмоциональным средством средством и усиливает оценочное отношение, переводчик 

использует кальку тем самым сохраняя всю экспрессию. [9], [12]. Скажешь, что не был 

сегодня ночью с девкой? – Кажеш, що не був цієї ночі з дівкою? [Сериал «Богатая и 

любимая» – Интер, 2008]. Слово девка, может нести как нейтральную, так и негативную 

эмоционально-оценочную окраску. С помощью контекста мы видим, что диалог 

происходит между двумя мужчинами, которые употребляя слово девка, подразумевают 

под ним девушку легкого поведения, исходя из этого оценочная лексика будет 

негативной. В украинском языке русское слово девка, имеет значение вульг. хвойда, 

дівка, повійниця. [9], [12]. Ты уже совсем из ума выжила, кошелка старая. – Ти вже 

зовсім втратила глузд дурепа стара. [Сериал «Певица» – ТРК Украина, 2015]. Слово 

кошелка старая, несет в себе пренебрежение к данной женщине, это в свою очередь 

показывает негативное отношение, оскорбление. В украинском языке слово кошелка 

старая, переводится как ( в знач. дура) – дурепа стара.[3], [7], [12], [13]. С виду он был 

такой весь из себя, а на деле мужлан бездушный. – На вид він був такий весь із себе, а 

на справі селюк бездушний. [Сериал «Певица» – ТРК Украина, 2015]. Словосочетание 

мужлан бездушный, в значении бессердечный, не имеющий жалости. При переводе 

происходит замена мужлана бездушного на селюка бездушного, этим переводчику 

удалось передать экспрессию оригинала в полном объеме [3], [7], [12]. 

На материале наших примеров, к группе положительных коннотаций 

отнеслись эмоционально-оценочные прилагательные (наречия). Ко второй группе − 

отрицательным коннотациям отнеслись: эмоционально-оценочные существительные, 

эмоционально-оценочные прилагательные, эмоционально-оценочные глаголы. 

На примере оценочных лексем из субтитров сериалов можно заметить, что 

перевод был в целом адекватен, в примерах оценка была как хорошая, так и плохая. 

В процессе анализа перевода было замечено что в лексемах, чаще всего используется 

второе или третье значения слов. При переводе некоторых словосочетаний используются 

такие переводческие трансформации: изменение порядка слов, калькирование, перевод с 

помощью родительного падежа, перевод с помощью различных предлогов, замена 

просто предложения сложным, аналог слова в языке перевода и т. д. 

Оценка охватывает в языке широкий диапазон единиц, которые на первый 

взгляд слабо связаны между собой и нелегко объединить в одном описании. Оценка, 
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как семантическое понятие подразумевает ценностный аспект значения языковых 

выражений, интерпретирующихся как «А (субъект оценки) считает, что Б (объект 

оценки) хороший/плохой». Оценка может даваться по самым различным признакам, но 

основная сфера значений, которые чаще всего относят к оценочным, связана с 

признаком «хорошо/плохо». Оценка − универсальная категория: не существует ни 

одного языка в котором отсутствует представление о «хорошо/плохо»; относится к 

интенсиональному аспекту языка, где преломление картины мира в сознании 

говорящего осложняется целым рядом факторов. При оценке в той или иной форме 

присутствует субъект и объект, в любом языке оценка подразумевает присутствие 

шкалы и стереотипов. 
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ПОЕЗІЯ ВІСЛАВИ ШИМБОРСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 
 

Постановка наукової проблеми та її значення. Зацікавлення творчістю 

Віслави Шимборської в Україні постійно зростає. Популярність поетеси є чинником, 

який спонукає до створення все більшої кількості перекладів її віршів, в результаті 

чого число українських перекладів поезій Шимборської помітно переважає обсяг 

перекладів із інших польських поетів. У свою чергу, така значна кількість перекладів 

привертає увагу критиків і спонукає замислюватися над їхньою якістю. Існуючі 

переклади Віслави Шимборської – цікаві, але немає повного задоволення ними, тому 
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з’являються усе нові зразки. Переклад поезії ніколи не був точною копією оригіналу, 

а лише його поетичним еквівалентом, до якого перекладач вносить свої інтерпретації, 

використовує певні семантичні трансормації, намагаючись наблизити переклад до 

першотвору. Таким чином, виникає необхідність проведення порівняльного аналізу 

оригіналу з перекладом, який виявляє не тільки відповідності, але й відхилення від 

першоджерела в різних аспектах. 

Аналіз основних досліджень із цієї проблематики – це праці таких 

дослідників як А. Савенець «Поезія у перекладі: українська Шимборська» [1], 

Н. Сидяченко «Інтерпретація поезії В. Шимборської в українських перекладах»[2]. 

Мета і завдання статті. Мета нашої розвідки – простежити адекватність 

українських перекладів таких поезій Віслави Шимборської як «Dwie małpy Bruegla», 

«Ruch», «Cebula», здійснених Н. Бельченко, А. Живковою. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Переклад близькоспоріднених мов видається на перший погляд доволі 

легким, адже лінгвістична та ментальна близькість слов’ян полегшує процес 

перекладу. Однак ігнорування національно-мовних традицій, що визначають сутність 

хоч і близької, але все ж таки іншої мови, при перекладі може призвести до значних 

ідейно-художніх втрат. Саме тому, поезія Шимборської вимагає від перекладачів 

детального підходу до передачі її особливостей із однієї мови на іншу, адже, по суті, 

відбувається переклад із однієї культури, ментальності на іншу. 

Поезія Шимборської – це насамперед інтелектуальна лірика проблем і запитань, 

котрі як були, так і залишаються без відповіді, продовжуючи вабити читача своєю 

нерозкритістю. В. Шимборська зосереджує свої мистецькі пошуки в колі конкретних 

реалій – повсякденних, цивілізаційних, побутових, природничих, політичних, а також 

відомих фактів та історичних, культурних і науково-популярних гіпотез. Вона піднімає 

проблеми людських стосунків, існування людини як роду й індивідуальності. Тож не 

дивно, що українським перекладачам доволі складно досягнути семантичної 

еквівалентності оригіналу, зберегти його експресивно-стилістичні ознаки та відтворити 

неповторну індивідуальність художнього стилю польської поетеси. 

Для аналізу українських перекладів поезії В. Шимборської було вибрано такі 

поезії польської поетеси як «Dwie małpy Bruegla» у перекладі Наталії Бельченко, 

«Ruch» у перекладах Наталії Бельченко та Анастасії Живкової, а також «Cebula» у 

перекладі Анастасії Живкової, що були надруковані в післяконкурсній збірці на 

найкращий переклад поезії В. Шимборської українською, російською та білоруською 

мовами у 2015 році. 

Спочатку розглянемо переклад Наталі Бельченко з однойменною назвою: 

Dwie małpy bruegla 

Wisława Szymborska 

Tak wygląda mój wielki maturalny sen:  

siedzą w oknie dwie małpy przykute 

łańcuchem,  

za oknem fruwa niebo  

i kąpie się morze.  

 

Zdaję z historii ludzi.  

Jąkam się i brnę. 

Дві мавпи Брейгеля 

Наталя Бельченко 

Я маю екзаменаційний сон: 

Дві мавпи у вікні, прикуті ланцюгом, 

За шибкою літає небо 

І море купається. 

 

 

Здаю історію людей. 

Із помилками й затинанням. 
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Małpa, wpatrzona we mnie, 

 ironicznie słucha,  

druga niby to drzemie -  

a kiedy po pytaniu nastaje milczenie,  

podpowiada mi  

cichym brząkaniem łańcucha. 

[3, c. 40] 

Одна з тварин вдивляється уважно 

Та іронічно слухає, 

А друга мавпа на позір дрімає –  

Але коли в питанні я гублюсь, 

Підказує мені 

Ледь чутним брязкотінням ланцюга. 

[3, c. 42] 

Порівнюючи оригінал вірша «Dwie małpy Bruegla» з перекладом, потрібно 

звернути увагу на перший рядок – «mój wielki maturalny sen», який вказує на велику 

важливість останнього випускного екзамену. Проте перекладач використовує лише 

один звичайний прикметник – екзаменаційний, що не передає відчуття вирішального, 

значущого екзамену. Зустрічаємо у перекладі і граматичні трансформації – заміну 

частини мови (із помилками й затинанням – jąkam się i brnę, вдивляється – 

wpatrzona), що з огляду на граматику української мови та контекст вірша, 

є оптимальними відповідниками оригіналу. 

Варто відзначити передостанній рядок цієї поезії «a kiedy po pytaniu nastaje 

milczenie», де на нашу думку було би доцільніше його перекласти так: «а коли я мовчу 

у відповідь на запитання», адже варто зберегти ту тишу, мовчання, що подане в 

оригіналі, а про те, що особа збивається і губиться у своїх відповідях, вже було 

зазначено перекладачем декількома рядками вище: «Здаю історію людей. Із 

помилками й затинанням». Перекладач не зберіг мовчання, але перекладом 

«в питанні я гублюсь» показує ту ж саму необізнаність у темі. 

Розглянемо наступний переклад Наталії Бельченко, який також був 

здійснений нею в рамках вищезгаданого конкурсу: 

Ruch 

W. Szymborska 

Ty tu płaczesz, a tam tańczą. 

Tam tańczą w twojej łzie. 

Tam się bawią, tam wesoło, 

Tam nie wiedzą nic a nic. 

Omal że migoty luster. 

Omal że płomyki świec. 

Prawie schodki i krużganki. 

Jakby mankiet, jakby gest. 

Ten lekkoduch wodór z tlenem. 

Te gagatki chlor i sód. 

Fircyk azot w korowodach 

Spadających, wzlatujących, 

Wirujących pod kopułą. 

Ty tu płaczesz, w to im grasz. 

Eine Kleine Nachtmusik. 

Kim jesteś, piękna maseczko. [3, c. 101] 

Рух 

Н. Бельченко 

Ти тут плачеш, там танцюють. 

Там в твоїй сльозі танцюють. 

Там веселощі й розваги, 

там не знають ні про що. 

Майже мерехтять свічада. 

Майже свічкове жаріння. 

Ледь не сходинки й під’їзди. 

Ніби жести всіх манжет. 

Легковажні Водень з Киснем, 

Розбишаки Хлор і Натрій 

 Із пустунчиком Азотом, 

згуртувавшись у танок, 

під склепіннями вирують. 

Ти тут плачеш – їм це втіха. 

Серенада Амадея. 

Гарна маско, хто ти є? [3, c. 102] 

Віслава Шимборська вводить у польський текст німецьку назву однієї з 

найвідоміших серенад Амадея Моцарта «Eine Kleine Nachtmusik». Однак перекладач 

відмовляється від німецькомовного втручання і замінює його загальним контекстом – 
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«Серенада Амадея», що не відтворює смислового відтінку оригіналу, оскільки «Eine 

Kleine Nachtmusik» – не подібна на інші серенади Моцарта – є легкою, веселою 

музикою, написаною для придворних балів, вечірніх або ж нічних концертів, що 

влаштовувалися в літній час в дворянських садах. Таким чином, емоційний відтінок 

веселості, забави втрачений у перекладі. Також у цій поезії польська поетеса створює 

образ придворних забав та будівлі у тогочасному стилі, в якій вони відбувалися, тому 

доволі важливим є використання Шимборською такого елементу палацового інтер’єру 

як krużganek - długi ganek obiegający budynek, przeważnie wokół wewnętrznego dziedzińca, 

na który otwiera się arkadami wspartymi na kolumnach lub filarach [4, c. 753]. Однак 

Наталка Бельченко перекладає це слово як під’їзд – вхід у будинок, зводячи 

вищезгаданий образ до сьогодення. 

Слід відзначити, що у В. Шимборської wodór, tlen, chlor, sód і azot пишуться з 

малої літери, поетеса показує, що вони є лише складовими людської сльози, проте 

Н. Бельченко не зберігає цього, створює власний алегоричний ряд, виділяючи їх 

написанням з великої літери і таким чином надає їм особливого сенсу, вказує на їхню 

значущість, як персонажів вірша. 

Загалом, Н. Бельченко дбайливо поставилася до оригіналу, досить точно 

передала ідейний зміст, стилістичне забарвлення представлених нами віршів, 

зберігши при цьому систему їх образних засобів. 

Особливістю функціонування корпусу українських перекладів віршів 

Шимборської є також відсутність взаємодії, взаємовпливів між різними варіантами 

перекладу одного і того ж твору, що можемо продемонструвати на прикладі ще одного 

перекладу вірша «Ruch», здійсненого іншою авторкою – Анастасією Живковою: 

Ти тут плачеш, там – вечірка 

На моїх сльозах гулянка. 

Зависає безтурботно 

Весело підлогу мне. 

Наче відблиски люстерка. 

Наче вогники свічок. 

Ці парфуми з гнилотвою, 

Ця кислосолодка дичка. 

У зарядженім повітрі 

Натовп хвилями вирує, 

Попід стелю залітає, 

По диванах опадає. 

Ти тут плачеш – граєш їм. 

Eine Kleine Nachtmusik 

Маско, покажи обличчя. [3, c. 112] 

Цей переклад відрізняється від попереднього варіанту Н. Бельченко відсутністю 

назв хімічних елементів, збереженням німецької цитати, зменшенням кількості рядків, 

зміщенням образів та акцентів, що зумовлено специфікою мови, поетичного стилю та 

іншими зображувально виражальними засобами, якими оперує цей перекладач. 

Перш ніж аналізувати наступний переклад вірша «Cebula», здійснений 

Анастасією Живковою, варто вияснити його ідею та зміст. У цьому вірші 

В. Шимборська одягає фальшиву маску і намагається від імені якогось персонажа 

ствердити тезу, з якою вона як поетка і як людина далеко не погоджується. Цей вірш − 
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такий собі гімн прославлення цибулі, її примітивності, яка подається авторкою наче 

надзвичайне досягнення, надзвичайний успіх і символ досконалості. Зрештою, цей 

вірш також дещо говорить про майстерність В. Шимборської, поетичну, формальну 

майстерність, її вміння гратися словами – а це те, що створює проблеми під час 

перекладу вірша. 

Порівняльний аналіз семантики перекладу і оригіналу дозволив помітити 

окремі неточності, навіть помилкові рішення перекладачки. Так, наприклад, у такому 

рядку як «Jest sobą na wskroś cebula do stopnia cebuliczności» В. Шимборська створює 

неологізм, так званий рівень цибульності – найвищий її показник, до якого 

рівняються усі інші цибулини. У версії перекладача «Вона – цибуля дощенту по саме 

ядро цибулини» відсутнє таке смислове навантаження. Також перекладачем було 

повністю змінено значення слова wejrzeć у таких рядках: 

   mogłaby wejrzeć w siebie 

cebula bez przerażenia. [3, c. 154] 

могла би зїсти себе 

без жодного сентименту. [3, c. 156] 

Польський тлумачний словник пояснює слово wejrzeć як: «skierować wzrok w 

głąb czegoś» [4], тобто у вірші йдеться про те, що цибуля могла зазирнути сама у себе 

без переляку. 

Трапляються й інші випадки відсутності прямих лексичних відповідностей: 

Byt niesprzeczny cebula, 

udany cebula twór. [3, c. 154] 

Цибуля неспішно існує 

Бо план бездоганний має. [3, c. 156] 

В оригіналі, по-перше, буття цибулі – неспірне, воно не викликає дискусії, а 

по-друге, цибуля – це витвір на славу, форма цибулі тішить її творця. 

Протягом усього віршу В. Шимборська іронічно прославляє цибулю, 

порівнюючи її простоту з людською хаотичністю та складністю, звертаючи увагу на 

все те, що відрізняє людину від інших, більш «примітивних», витворів природи: 

W nas obczyzna i dzikość 

ledwie skórą przykryta, 

inferno w nas interny, 

anatomia gwałtowna, 

a w cebuli cebula, 

nie pokretne jelita. 

Ona wielekroć naga, 

do głębi itympodobna. [3, c. 154] 

Нашу дикість та чужість 

шкіра вкриває квола, 

вона надійно ховає 

нутрощів хаос та жар. 

Натомість цибуля ховає 

за шаром лиш власний шар. 

Цибуля повністю гола 

й подібна лише собі. [3, c. 156] 

У вищеподаній строфі спостерігаємо видозміну контексту вірша: втрачена 

метафора «inferno w nas interny», яку А. Живкова не перекладає, а упускає; відсутнє 

порівняння  (a w cebuli cebula, nie pokretne jelita - цибуля ховає за шаром лиш власний 

шар), яке, на нашу думку, найбільш оптимальним було би перекласти буквально, так як 

це зробив Андрій Савенець: «а в цибулі – цибуля, а не кишок без міри». 

В останній строфі А. Живкова не зберегла відповідної кількості рядків оригіналу, 

у кількох випадках є збільшення тексту (tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności – м'ясо та 

жир, кров, нерви, вени і жили від появи до сивої старості), хоч таке рішення не є 

виправдане контекстом. Окрім того, перекладачка здійснила певну заміну стилістичних 

фігур з подальшою частковою втратою забарвленої образності (sam się aureolami na 

własną chwałę oplata – cамодостатня як небо, коли б усім нам так жити): 
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Висновки та перспективи подальшого дослідження. Незважаючи на 

близькість польської і української мов, переклад поезії В. Шимборської на українську 

спричиняє чимало труднощів для її перекладачів, на чому наголошують самі 

перекладачі її творів, а також критики перекладів. Проаналізувавши окремі переклади 

поезії Шимборської, здійснені Н. Бельченко та А. Живковою, переконуємося, що 

перекладачі загалом вміють передати настрій, особливості художнього світу поезії-

оригіналу, по-своєму трансформувати їх на рідну мову, хоч і не завжди вдавалося їм 

бути близькими оригіналу як в передачі основного сенсу, так і у відтворенні 

структурних, лексичних, і синтаксичних особливостей першоджерела. 
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Перевод художественного произведения с одного языка на другой и перенос 

его в другую культуру – задача достаточно сложная, а с учетом совокупности всех 

компонентов – зачастую недостижимая. Часто это обусловлено жанровой спецификой 

Cebula, to ja rozumiem: 

najnadobniejszy brzuch świata. 

Sam się aureolami 

na własną chwałę oplata. 

W nas - tłuszcze, nerwy, żyły, 

śluzy i sekretności. 

I jest nam odmówiony 

idiotyzm doskonałości. [3, c. 154] 

Цибуля – це те, що треба, 

найжаданіше брюхо у світі. 

Самодостатня як небо, 

коли б усім нам так жити. 

Та в нас лише м'ясо та жир 

кров, нерви, вени і жили 

від появи до сивої старості. 

Заказаний нам цибуляний 

Ідіотизм досконалості. [3, c. 156] 
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текста и своеобразием авторского мировидения и стиля. Необходимо отметить и роль 

временной дистанции текстов – оригинала и перевода – в результате возрастания 

которой могут исчезнуть и забыться некоторые реалии и слова, таким образом, текст 

перевода лишен возможности сохранить все семантические инварианты оригинала. 

Переводчик в процессе работы должен верно определить доминанты, то есть 

так называемые единицы, которые обеспечивают единство текста в его смысловом и 

стилистическом плане, сохранение и передача которого очень важна. Под доминантами 

обычно понимают ключевые слова, но П. Тороп также выделяет доминанты 

архитектонического, композиционного, повествовательного и хронотопического 

уровней текстового анализа [4, с. 103]. 

Процесс перевода неизбежно приводит к различным языковым трансформациям, 

которые представляют собой преобразования грамматического и лексического плана. 

Алексеева И. С. выделяет следующий ряд языковых (объективных) и речевых 

(контекстуальных) трансформаций: перестановка, замена, добавление, опущение, 

антонимический перевод, компенсация, описательный перевод и другие [1, с. 158-169]. 

О Крылове П. Вяземский писал: «Дмитриев пишет свои басни, а И. А. Крылов 

рассказывает», его мысль основана на том, что басни И. А. Крылова действительно 

наполнены поговорками и пословицами, фразеологизмами, народным юмором, 

просторечными формулами, не закрепленными за нормами языка, и народной 

разговорной речью, легко воспринимаемой на слух. Все это в совокупности делает 

басенные тексты И. А. Крылова достаточно сложным объектом для перевода [2, с. 343]. 

Однако его произведения переведены на многие европейские языки. Обращались к ним 

и болгарские поэты и профессиональные переводчики. 

Переводов апологов И. А. Крылова на болгарский язык было сделано не так 

много, удалось найти только две работы о переводах на болгарский отдельных, наиболее 

популярных крыловских басен. К. И. Ивановом и Л. Р. Супрун-Белевичем были 

исследованы басни «Мартышка и Очки» (в трех переводах) и «Стрекоза и Муравей» 

(работы «Источники вариативности в передаче смысловой и изобразительной структур 

русского басенного текста» и «Конкретизация как способ передачи смысла в переводе 

басенного текста»). 

Цель предлагаемой статьи – исследование трансформации смыслов на 

материале перевода крыловской басни «Квартет» Христо Радевским. Текст перевода 

басни напечатан в сборнике «100 шедьоври на баснята» под редакцией Банчо Банова 

в издательстве «Народна култура» в г. София в 1983г. 

Текст исследуемой басни И. А. Крылова впервые напечатан в издании 1811 г. 

Христо Радевский пытается быть максимально точным, передать не только 

содержание, но и ритмическую организацию текста оригинала. Со второй задачей не 

способен справиться ни один подстрочник. Художественный перевод может сохранить 

формальные признаки теста, но при этом неизбежны смысловые утраты. Это 

проявляется уже в переводе завязки басни: 

«Проказница Мартышка, Осёл, Козёл Да косолапый Мишка Затеяли сыграть 

Квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки И сели на лужок под липки, – 

Пленять своим искусством свет» (болгарское «Маймуната – хитрица, суетното 

Магаре, Козелът стари и кривокрака Меца намислили квартет да устроят. С цигулки 

две, с виола, контрабас и ноти – сядат под липата те тогаз света с изкуството си да 

пленят») следует заметить, что Радевский «проказницу Мартышку» переименовывает 
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в «хитрицу», что соответствует фольклорному представлению о лисе, но хитрость не 

всегда предполагает баловство, как, собственно, и наоброт. Таким образом, 

характеристика персонажа меняется. 

Осел в анализируемом переводе Радевского характеризуется словом «суетно» 

(дословно «суетливый»), которого в тексте оригинала нет, к тому же, в сознании 

русского человека всякий осел сопровождается скорее коннотативным значением 

«упертый», «упрямый» и «неумный». Выбор слова Радевским, очевидно, способствует 

сохранению ритмического рисунка произведения; Козел в тексте перевода тоже 

наделяется определением «Старый» («Козелът стари»), которого нет у Крылова. 

Характеризирующий медведя постоянный эпитет «косолапый» Радевский 

передает как «кривокрака», вероятно, ввиду отсутствия в болгарском языке слова 

«косолапый», что на русском звучит как «кривоногий». Прилагательное «косолапый», 

сопоставимое с медведем, подразумевает его неуклюжесть как таковую, тогда как 

«кривоногий» соотносимо только с человеком, речь идет не о неуклюжести, а о 

физическом изъяне нижних конечностей. 

В переводе изменён порядок перечисления того, что члены квартета 

посчитали необходимым: оригинальное «Достали нот, баса, альта, две скрипки…», в 

переводе – «С цигулки две, с виола, контрабас и ноти». Радевский эмоционально-

окрашенное существительное во множественном числе «липки» сменяет на 

нейтральное единственное «липа». 

Течение задуманного дела, для которого собрался Квартет, описано в следующем 

фрагменте: «Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой! – кричит 

Мартышка. – Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, 

Мишенька, садись против альта, Я, прима, сяду против вторы; Тогда пойдёт уж музыка 

не та: У нас запляшут лес и горы!» (болгарское «И удрят лъковете, търкат – не върви 

звукът. Не тъй – крещи Маймуната, – не тъй! Я спрете! Каква ти музика! Я иначе 

седнете! Ти с контрабаса, Мецо, я стани и там срещу виолата седни. Аз, прима, сядам 

срещу втора, ще заиграят лес и планини, щом инструментите ни заговорят!»). 

Радевский глагол прошедшего времени («ударили») меняет на глагол в настоящем 

(«удрят» – «бьют»), обобщенное «дело не идет» в тексте оригинала уточняется в тексте 

перевода «не върви звукът» (дословно «не идет звук»); «Стой, братцы, стой! – кричит 

Мартышка. – Погодите!» у Крылова и «Не тъй – крещи Маймуната, – не тъй! 

Я спрете!» (дословно «Не так – кричит Мартышка, – не так! Остановитесь!») у 

Радевского не сохраняют формальный план: глагол повелительного наклонения «стой» 

заменен на отрицательное наречие способа действия «не тъй» (дословно «не так»), 

вместе с тем Радевский опускает форму обращения, явно дружескую, «братцы», однако 

это не вредит правильному восприятию и пониманию реципиентом данного речевого 

отрезка; заданный Мартышкой риторический вопрос «Как музыке идти?», который 

сопровождается ее сиежеминутным умозаключением о причинах неудачи «ведь вы не так 

сидите», автор перевода передает осуждающим «Каква ти музика!» (дословно «Какая 

твоя музыка!») и повелительным «Я иначе седнете!» (дословно «Сядьте по-другому!»), 

интересно, что у Радевского осуждающее «Каква ти музика!» (дословно «Какая твоя 

музыка!») имплицитно выражает обращение к Мишке, чего нет в тексте оригинала. 

Постепенно в переводе меняется  характер взаимоотношения между персонажами. 

Предложение «Ты с басом, Мишенька, садись против альта» в тексте перевода 

расширяется за счет добавления глагола в повелительном наклонении и изменения 
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порядка слов в предложении:. «Ты с басом, Мишенька, садись против альта, Я, прима, 

сяду против вторы» - перевод «Ти с контрабаса, Мецо, я стани и там срещу виолата 

седни» (дословно «Ты с контрабасом, Мишка, встань И там напротив альта сядь. 

Я, прима, сажусь напротив вторы»). В тексте оригинала глагол «сяду» будущего 

времени, в тексте перевода – настоящего («седни» - «сажусь»). Радевский переставляет 

части сложного предложения, заменяя бессоюзное «Тогда пойдёт уж музыка не та: У нас 

запляшут лес и горы!» сложноподчиненным «ще заиграят лес и планини, щом 

инструментите ни заговорят!» (дословно «заведут хороводы лес и горы, Как 

инструменты наши заговорят!»); «пойдет уж музыка» в тексте перевода передана как 

«инструменты … заговорят», что, трансформировавшись в метафорическое «разговоры 

инструментов», может пониматься как аллегория к «музыке». 

Продолжает описание процесса фрагмент «Расселись, начали Квартет; Он всё-

таки на лад нейдет. «Постойте ж, я сыскал секрет! – Кричит Осёл, – мы, верно, уж 

поладим, Коль рядом сядем» (болгарское «Разместиха се, почнаха. Уви – все не върви и не 

върви. „Намерих тайната му аз! – крещи Магарето. – Ний ще напреднем, щом наредени 

седнем!»). Автор перевода опускает объект действия, выраженный метонимией 

(существительное «Квартет» – в оригинале «Квартет» – характеристика группы 

музыкантов и произведения, исполняемого четырьмя музыкантами), оно имплицитно, но 

реципиент не теряется в догадках, о чем говорит рассказчик («Расселись, начали 

Квартет»), – болгарское «Разместиха се, почнаха» – дословно «Разместились, начали»). 

Предложение «Он всё-таки на лад нейдет» Радевский переводит как  «Уви – все не върви 

и не върви» (дословно «Увы – все не идет и не идет»), тем самым лишает тексте перевода 

фразеологизма «не лад нейдет» с устаревшим «нейдет», ощутимо обедняя текст и лишая 

его признаков стиля Крылова, уточняющее «он» (Квартет) передано обобщающим «всё», 

таким образом будто усугубляя неудачу. Повтор «не върви и не върви» (дословно «не идет 

да не идет») в тексте перевода говорит о тщетных усилиях персонажей и влияет на 

степень переживаний ситуации.  В тексте оригинала же это просто констатация факта. 

Текст перевода лишен повелительного «постойте!», которое ничем не компенсируется 

переводчиком. Устаревшее русское «сыскал» заменяет синонимическое современное 

болгарское «намерих» (дословно «нашел»). Оригинальное «секрет» передается 

посредством синонимической замены на «тайната» (дословно «тайна»). Слово «тайна» 

в семантическом плане шире и сложнее слова «секрет». «Верно» в значении «наверняка, 

точно» в тексте оригинала опущено. «Поладим» в значении «найдем общий язык, 

договоримся» передано как «ний ще напреднем» (дословно «мы двинемся вперед»), но, 

«найдя общий язык», можно остановиться на словах, не дойдя до дела, и тогда такой 

перевод можно понимать как полуантонимическую замену. Болгарское «щом наредени» 

(дословно «когда по порядку») контекстуально соответствует оригинальному «коль 

рядом»: устаревший русский союз «коль» не имеет подобного устаревшего соответствия в 

болгарском языке и передается переводчиком синонимическим эквивалентом «щом» 

(«если»). Вместе с тем, «рядом» – это не обязательно «по порядку», ведь русское «рядом» 

передает болгарское «наредни» (дословно «по порядку»). В таком случае 

генерализированное в тексте оригинала в тексте перевода конкретизируется, плюс ко 

всему, «по порядку» предполагает какую-никакую последовательность, а «рядом» может 

предполагать хаотичность, хоть и близкую. 

Встреча с новым персонажем в басне описана во фрагменте «Случилось Соловью 

на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье. «Пожалуй, – 
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говорят, – возьми на час терпенье, Чтобы Квартет в порядок наш привесть: И ноты 

есть у нас, и инструменты есть, Скажи лишь, как нам сесть!» (болгарское «Не щеш ли – 

Славеят насам лети. И молят го да се намеси в препирнята. «Изслушай ни – му казват те 

молбата. – Квартета как да наредим: и ноти имаме, и с инструменти сме в ръката: 

кажи, как трябва да седим?»). Обстоятельство причины «на шум» в тексте перевода 

опущено, но компенсируется за счет обстоятельства места «насам» (дословно «сюда»), 

которого нет в тексте оригинала. Слово «случилось» на болгарский передано с помощью 

трех неполнозначных слов «Не щеш ли», значение которых, при рассмотрении каждого из 

слов отдельно, нельзя считать мотивированным, но в совокупности отвечающее несколько 

сказочному «случилось»; глагол совершенного вида «…прилететь» в тексте оригинала 

передается Радевским глаголом несовершенного вида «лети» (дословно «летит»); 

«И молят го» (дословно «И молят они его») в тексте перевода соответствует «с просьбой 

все к нему» в тексте оригинала. Но «моленье» предполагает нечто более глубокое, нежели 

«просьбы». «Моленье» может говорить о безысходности ситуации и прошении о 

немедленной помощи. Сложное восклицательное предложение («Пожалуй, – говорят, – 

возьми на час терпенье, Чтобы Квартет в порядок наш привесть: И ноты есть у нас, и 

инструменты есть, Скажи лишь, как нам сесть!») трансформируется в сложное 

вопросительное предложение: «Квартета как да наредим: и ноти имаме, и с 

инструменти сме в ръката: кажи, как трябва да седим?» (дословно «Как нам начать 

Квартет: И ноты есть, и с инструментами мы в руках: Скажи, как нужно нам сесть?»). 

Мораль басни звучит в строчках: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней, – Им отвечает Соловей, – А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в 

музыканты не годитесь» (в болгарском «Да бъдеш музикант ти трябва да умееш и слух 

по-нежен да владееш – им казва Славеят тогаз, – а вие се местете час по час, тъй както 

ви отива, ала за музика ви вас не бива»). Речь Соловья, брошенное в ней как бы в мир 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши…» и обращённое к героям «…ваших 

понежней,  Радевский передает с личным местоимением «ти»: «Да бъдеш музикант ти 

трябва да умееш и слух … да владееш», вместе с тем выражение «уши ваших понежней» 

находит частичный эквивалент в болгарском языке и передается как «слух по-нежен» 

(дословно «слух понежнее»), тогда «слух» можно понимать как семантически созвучное с 

«уши», но «уши ваших понежней» тяготеет к народному сознанию, оно несколько 

фразеологично в отличие от подобранного Радевским эквивалента; в тексте оригинала 

«Им отвечает Соловей» автор переводит как «им казва Славеят тогаз» (дословно 

«говорит им тогда Соловей»), тем самым изменяя семантику глагола, меняя «отвечает», 

что всегда предполагает заранее заданный вопрос, на «казва» (русское «говорит»), что 

лишь в некоторых случаях предполагает заранее заданный вопрос. Ставшую 

фразеологизмом фразу «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» 

Радевский заменяет сентенцией: «а вие се местете час по час, тъй както ви отива, ала за 

музика ви вас не бива» (дословно «вы передвигаетесь час за часом, так, как вы ходите, но 

для музыки вашей вас быть не должно»), и таким образом усиливает негативную оценку 

персонажей, но теряет специфическую крыловскую иронию. 

Таким образом, сопоставительный анализ доказывает, что большинство 

словесных русских народных формул, перенятых Крыловым, и собственно Крыловских 

фразеологических единиц сохранить оказалось невозможным. Тем не менее, 

дальнейшее изучение творчества баснописца не прекращается, количество текстов 

перевода его басен растет с каждым днем. 
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НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В статье охарактеризованы виды работ с прецедентными текстами, 

а именно иллюстрирование, составление словосочетаний с фразеологизмами, подбор 

синонимичных и антонимичных фразеологизмов, составление словаря фразеологизмов, 

поиск ошибок в употреблении фразеологических единиц, викторины, составление 

фразеологизмов из разрозненных частей, игры, а также виды работ с прецедентными 

текстами на интегрированных уроках, которые направлены на формирование языковой 

личности и повышение уровня владения языком. Выделены и охарактеризованы четыре 

уровня владения языком: собственно лингвистический, национально-культурный, 

энциклопедический, ситуативный. 

Ключевые слова: урок русского языка, уровень владения языком, языковая 

личность, прецедентный текст, фразеологизм. 

Актуальность темы исследования. Лингводидактика второй половины 

ХХ – начала ХХI вв. руководствуется, прежде всего, идеями антропоцентризма. Именно 

поэтому значительная часть исследований сосредоточена на изучении языковой 

личности (Г. И. Богин, В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных и др.), одним из 

компонентов которой является уровень владения языком. 

Значимым средством развития духовно-нравственного мира человека, его 

ценностно-ориентационной культуры, национального самосознания является 

национально-культурный компонент в преподавании русского языка. Реализация его 

возможна, на наш взгляд, через использования на уроках русского языка системы так 

называемых прецедентных текстов. 

Без знания и умения пользоваться прецедентными текстами языковая личность 

не будет целостной, так как прецедентные тексты хранят информацию о культуре, 

истории, реалиях народа. Ученые, осознав важность включения работы с 

прецедентными текстами в обучение русскому языку и литературе, начали заниматься 

разработкой методики работы с ними (В. П. Жуков, Е. В. Комлева, В. А. Корсаков, 

И. В. Лыткина, В. М. Мокиенко, И. Я. Ненько и др.). Эта методика продолжает 

разрабатываться, что и определяет актуальность данного исследования. 

Цель работы – описать виды работы с прецедентными текстами, 

направленные на формирование языковой личности. 

Изложение основного материала. Существенным для характеристики 

языковой личности является владение языком. По мнению Ю. Д. Апресяна, первым 

расчленившего это понятие, владеть языком значит: а) уметь выражать заданный 

смысл разными (в идеале – всеми возможными в данном языке) способами; б) уметь 

извлекать из сказанного на данном языке смысл, в частности – различать сходные, но 

http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1561.ukr.html
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разные по смыслу высказывания и находить общий смысл у внешне различных 

высказываний; в) уметь отличать правильные в языковом отношении предложения от 

неправильных [1, с. 75]. То есть, владение языком – это умение пользоваться им. 

Несомненно, уровень владения языком определяет степень правильного 

использования и понимания языка [4, с. 121]. Л. П. Крысин выделяет несколько уровней 

владения языком в зависимости от характера языковых знаний и умений [4, с. 125]. 

Коротко охарактеризуем каждый из них. 

Так, первый уровень – собственно лингвистический. Находясь на этом уровне 

владения языком, человек может: выражать мысль разными способами, умеет извлекать 

смысл. Эти знания и умения – основа навыка, называемого «владение языком». 

Второй уровень – национально-культурный. На этом уровне человек не 

только понимает язык, но и учитывает при пользовании им национально-культурные 

особенности народа. 

Третий уровень – энциклопедический, предусматривающий владение не только 

словом, но и реалиями, которые стоят за словом, и связями между этими реалиями. 

Четвертый уровень – ситуативный, который предполагает применение языковых 

знаний в зависимости от ситуации. 

Итак, владение языком – это собственно языковые умения говорящего: умение 

пользоваться языком, умение правильно выбирать языковые средства. Различные уровни 

сформированности этих умений характеризуют соответствующие уровни владения 

языком (собственно лингвистический, национально-культурный, энциклопедический, 

ситуативный). От уровня владения языком зависит уровень понимания сообщения и 

умение высказать свою мысль, т.е. успешность коммуникации. 

Важной составляющей уровня владения языком является понимание 

прецедентных текстов. «Прецедентные тексты – это значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношениях тексты, имеющие 

сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению данной 

личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, 

обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [3, с. 216]. Это передающиеся из поколения в поколение в устной традиции 

сказки, мифы, былины, легенды, притчи, анекдоты; пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, крылатые слова и пр., а также классические тексты письменной 

традиции – произведения классической художественной литературы и других видов 

искусства (архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, кинематографа). 

По нашему мнению, знакомство с прецедентными текстами в школе нужно 

начинать с изучения фразеологизмов, которые ярко демонстрируют национально-

культурное своеобразие конкретного языка. 

В методической науке предлагаются разнообразные приёмы работы с 

фразеологизмами на уроках русского языка. Наиболее эффективными являются 

следующие: иллюстрирование, составление словосочетаний, предложений и мини-

рассказов, подбор синонимов и синонимичных фразеологизмов, составление словаря 

фразеологизмов и др. [2, с. 23]. Остановимся на этом подробнее. 

Иллюстрирование: учащиеся иллюстрируют по выбору один из нескольких 

изученных на уроке фразеологизмов, что позволяет им наглядно увидеть, насколько 

это лексически неделимые единицы русской речи. Здесь важно помнить о том, что 

подбор фразеологизмов для такого рода работы должен быть тщательным. Не всякое 
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словосочетание можно проиллюстрировать, и, тем более, не всякая иллюстрация 

сможет быть удачной для данного фразеологизма. Наиболее подходящие для 

иллюстрирования: витать в облаках, держать ушки на макушке, принцесса на 

горошине, где раки зимуют, как с гуся вода, вылетело из головы, повесить голову, 

выйти из себя, взять себя в руки и т.п. Последние три словосочетания, например, 

позволяют увидеть детям особую метафоричность фразеологизмов. 

Составление словосочетаний, предложений и мини-рассказов с 

фразеологизмами: проводится работа, аналогичная словарной, но отличная от неё 

тем, что детям нужно научиться использовать новую лексическую единицу в 

контексте не только с точки зрения орфографии, но и лексической сочетаемости. 

Такую работу целесообразнее начинать с составления словосочетаний. Например: 

добавьте глагол (слово – действие) к следующим фразеологизмам: очертя голову, 

сложа руки, спустя рукава, от зари до зари, от корки до корки. С данными 

устойчивыми словосочетаниями подразумевается употребление определённого 

глагола, который дети должны лексически почувствовать. В последующем уже 

можно переходить к составлению простых, а затем и сложных предложений. 

Поиск фразеологизмов в устной и письменной речи других людей или 

литературных героев: здесь очень важно оказать помощь детям в виде подсказок, 

наводок, особенно на первоначальном этапе изучения языка. 

Подбор синонимов и синонимичных фразеологизмов. Отметим, что это – один 

из наиболее удобных и экономичных видов работы на уроке русского языка. Здесь 

возможны два вида работы: 

 подбор синонима к фразеологизму: пустить корни – осесть где-либо, 

заливаться смехом – хохотать, хранить молчание – не разговаривать, витать в 

облаках –мечтать и т.д.; 

 подбор синонимичного фразеологизма к фразеологическому сочетанию: в 

поте лица – не покладая рук – от зари до зари; кот наплакал – по пальцам 

пересчитать- – с гулькин нос – раз, два и обчелся и т.д. 

Подбор антонимов к фразеологизму: держать ухо востро – слушать вполуха; 

от горшка два вершка – верста коломенская и т.д. 

Составление словаря фразеологизмов (возможно, даже иллюстрированного) 

детьми под руководством учителя. Вводимые на уроке фразеологизмы желательно 

вносить в специальный словарик с той целью, чтобы затем можно было обратиться к 

изученному ранее в других видах работы. 

Поиск ошибок в употреблении изученных фразеологических единиц (неверной 

сочетаемости слов, буквального понимания вымышленными или литературными 

героями отдельных слов, составляющих фразеологизм, или смысла самих 

фразеологизмов). Конечно, следует учитывать возрастные особенности и уровень 

владения учеником данным фразеологизмом. Например: капли в море (капля в море), 

как об стенку фасоль (как об стенку горох), словно ветром слизнуло (словно ветром 

сдуло, словно корова языком слизнула). 

Составление фразеологизмов из разрозненных частей (слов или 

словосочетаний). Этот вид работы целесообразно использовать во время викторин, но 

можно и во время обычного урока, чтобы придать работе занимательный характер. 

Например, ребятам предлагается такое задание: собрать из разрезанных пополам 

карточек целые пословицы (можно и обычные фразеологические сочетания). 
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Желательно это делать в небольшой группе. У каждой группы одинаковый набор 

разрезанных пословиц. Побеждают быстрейшие. 

Игры, шарады, ребусы, чайнворды. Учитель предлагает детям готовые 

задания, ребята могут сами придумывать друг для друга такие задания. 

Например, учитель раздаёт нескольким детям написанные на листках 

фразеологизмы; ученики должны с помощью мимики и жестов (и, если понадобится, 

друзей) изобразить их. 

Или ученик показывает сценку без слов (заранее подготовленную дома), а 

остальные должны назвать фразеологизм, соответствующий ей: мы с утра до вечера 

поливали друг друга водой, кувыркались, пускали мыльные пузыри, дурачились – 

валяли дурака, били баклуши. 

Или за определённое время ученики каждого ряда должны записать в тетрадь 

как можно больше устойчивых оборотов со словами: 1) нос, голова; 2) рука, нога; 

3) палец, язык. Такое задание будет интересным для быстрых учащихся, которым не 

нравится долго думать, выполнять однообразные задания. 

Итоговые уроки (четверти или года) можно проводить в виде викторины. 

Предложенная методика приносит весьма ощутимые результаты, что видно не 

только из устной речи детей, в которой периодически, осознанно или бессознательно, 

начинают употребляться фразеологические обороты, но и из письменных работ 

учеников. Работа с прецедентными текстами, без сомнения, обогащает речь учащихся, 

делает её насыщенной, более красочной и интересной. Также продуктивной будет 

работа с прецедентными текстами на интегрированных уроках – русского языка и 

зарубежной литературы. 

На первом этапе мы используем ряд приемов, позволяющих, с одной стороны, 

проверить уровень фоновых знаний учеников, с другой – расширить их кругозор 

культуроведческой информацией, восполнить пробел в фоновых знаниях. С этой 

целью предлагаем им прочитать примеры прецедентных текстов; устанавливаем, 

знакомы ли они им, могут ли они определить источник их происхождения. Например: 

1) А впрочем, он дойдет до степеней известных. 2) И дым отечества нам 

сладок и приятен. 3) Ну как не порадеть родному человечку! 4) С чувством, с толком, 

с расстановкой. 5) Служить бы рад, прислуживаться тошно. 6) Смесь французского с 

нижегородским. 7) Счастливые часов не наблюдают. 8) Карету мне, карету! 9) Минуй 

нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. 10) Ум с сердцем не в ладу. 

11) Дома новы, но предрассудки стары. 12) Кто беден – тот тебе не пара. 

13) … говорит, как пишет… 14) Кабы чего не вышло. 

Пополнению багажа фоновых знаний учащихся способствует и такое задание (его 

целесообразно предложить в качестве домашнего задания): Подготовьте выразительное 

чтение стихотворений А. С. Пушкина (М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина и др.); 

выпишите строки, которые стали употребляться как прецедентные тексты. 

Далее учащимся предлагается дать толкование значения прецедентных текстов 

и обрисовать речевую ситуацию, в которой может быть употреблен каждый из них. В 

основной массе учащиеся справляются с заданием, однако пытаются сделать это, 

вспоминая героя, произнесшего данную фразу, и ситуацию, повод для ее произнесения, 

забывая, что прецедентное употребление характеризуется обобщенным, 

метафорическим смыслом. 
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Следующий этап работы поможет учащимся понять, с какой целью 

используется прецедентный текст в том или ином художественном произведении, в 

речи кого-либо. На данном этапе работы целесообразно показать на конкретных 

примерах, что свойственная прецедентным текстам эмоциональная нагруженность, 

экспрессивная окрашенность позволяют рассматривать включение их в речевые 

произведения как особый прием создания художественного образа. 

Например: Назовите автора произведения, из которого взят следующий 

фрагмент, и цитируемого писателя. Для чего приведена цитата? Назовите оба 

произведения. 

Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу и всей этой курицей плашмя, 

крепко и страшно так ударил по шее Поплавского, что туловище курицы отскочило, а 

нога осталась в руках Азазелло. Все смешалось в доме Облонских, как справедливо 

выразился писатель. 

Отрывок взят из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; автор 

цитирует начало романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Цель введения цитаты 

определяется учащимися как средство описать сумятицу, переполох, неразбериху, 

нарисовать более яркую картину; создать определенный образ. 

Последний этап работы самый сложный и ответственный: учащиеся должны 

создать свой собственный текст, умело включив в него прецедентный текст. 

Например: Напишите сочинение-миниатюру на одну из предложенных тем: 

1) «Верное решение», 2) «Незабываемый день», 3) «Когда мы вместе». Попробуйте 

усилить основную мысль сочинения, включив в него прецедентный текст: 

Счастливые часов не наблюдают или И дым отечества нам сладок и приятен. 

Выводы. Интерес к изучению языковой личности в современной 

лингводидактике обусловлен господством идей антропоцентризма в ней. Языковая 

личность представляется как сложная совокупность взаимодействующих личностного, 

ценностного (мировоззренческого) и культурологического компонентов. 

Важную характеристику языковой личности составляет уровень владения 

языком, предполагающий не просто знание определенного набора языковых единиц и 

правил их сочетания, но и умение употреблять, а также интерпретировать, понимать 

их с учетом национально-культурных традиций. 

В значительной степени уровень владения языком отражается в том, как 

языковая личность понимает и использует прецедентные тексты, поскольку 

последние являются одной из разновидностей языковой игры – едва ли не ярчайшей 

особенности русской речи, без восприятия которой просто невозможно представить 

современное русскоязычное общение. 

Обучение использованию прецедентных текстов в речи позволяет 

разнообразить уроки и учебный процесс в целом, поскольку работа с прецедентными 

текстами в значительной степени предполагает задания поискового, креативного 

характера. При ее осуществлении уместно «поиграть», поэкспериментировать. 

Проведение такой работы целесообразно и эффективно как на уроках языка, так и на 

уроках литературы; она позволяет актуализировать межпредметные (язык, 

литература, история, география, культурология) связи, предполагает проведение 

нестандартных уроков (викторина, игра, КВН и т.п.), внеклассных мероприятий. 

На начальном этапе работы с прецедентными текстами необходимо 

использовать задания, не требующие специальных знаний: выяснить значение 
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прецедентного текста с помощью словаря, найти ошибку в употреблении, 

восстановить стихотворную цитату, расставив строки в правильном порядке, 

соотнести прецедентный текст и его толкование, назвать вторую часть прецедентного 

имени. На втором этапе задания усложняются: восстановить цитату, вставив 

пропущенные слова, самостоятельно истолковать прецедентный текст, объяснить 

ситуацию, в которой используется прецедентный текст, усилить основную мысль 

сочинения, включив в него прецедентный текст: 

Знание прецедентных текстов и умение включать их в речь характеризуют 

ученика как образованную, развитую личность, многое привносят и в саму речь 

ученика, делая ее более яркой, содержательной, выразительной, а также расширяют 

лексический запас и развивают логическое мышление. 

Работа с прецедентными текстами не теряет актуальности, важности и в 

студенческой аудитории, вот почему избранное направление исследования 

представляется значимым как в теоретическом, так и в практическом плане.  
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У статті висвітлено сучасні інтерактивні методи, застосування яких сприятиме 

якісній підготовці майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування. Серед найбільш ефективних методів виокремлено ділові ігри, «мозковий 

штурм», тренінгові вправи. 
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Стрімкий розвиток світового суспільства, інтеграція України у міжнародне 

співтовариство, поширення економічного, культурного, освітньо-наукового 

співробітництва між країнами, зумовлює потребу вдосконалення вищої освіти, активізує 

пошук шляхів підвищення якості підготовки іноземних спеціалістів для всіх галузей 

господарської діяльності, зокрема, для медичної. Саме тому, перед викладачами вищих 

навчальних медичних закладів стоїть завдання навчити іноземних студентів 
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професійного спілкування. На нашу думку, означеному процесу активно сприятиме 

застосування інтерактивних методів навчання. 

Метою застосування інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх 

іноземних спеціалістів до професійного спілкування є забезпечення комфортних 

педагогічних умов, що сприятимуть формуванню та розвитку готовності до 

професійного спілкування. На думку А. Вербицького [2], нетрадиційні форми та методи 

здатні пробуджувати у студентів інтерес до навчання й пізнання, оскільки за допомогою 

них можна досить ефективно вирішувати цілий ряд завдань, що не завжди вдається під 

час традиційного навчання, а саме: формувати не тільки пізнавальні, а й професійні 

мотиви та інтереси; виховувати системне мислення фахівців, навчати колективної 

розумової і практичної роботи, формувати уміння й навички соціальної взаємодії та 

спілкування, індивідуального й сумісного прийняття рішень [2, с. 3]. Тому під час 

підготовки майбутніх іноземних студентів-медиків до професійного спілкування 

пропонуємо використовувати наступні інтерактивні методи: ділові ігри, різноманітні 

тренінгові вправи, мозковий штурм, бесіди, навчальні дискусії. 

Найрезультативнішим методом, на нашу думку, можуть бути ділові ігри, оскільки 

їхня сутність полягає саме у моделюванні різноманітних ситуацій, пов’язаних з 

майбутньою професійною діяльністю студентів. Названий метод також вигідно 

відрізняється від інших тим, що дає можливість всебічного вивчення проблеми, 

прогнозування способів її вирішення; підсилює рефлексію студентів; зменшує кількість 

поширених помилок у реальних життєвих ситуаціях; підвищує пізнавальний інтерес 

майбутніх медиків до профільних навчальних дисциплін. Сутність методу ділових ігор 

полягає в розробці моделі певної ситуації з майбутньої професійної діяльності й 

лікарняної практики, вирішення якої вимагає професійних знань і практичних навичок. У 

процесі організації ділової гри на занятті відбираються типові ситуації, тобто найбільш 

частотні для майбутньої професійної діяльності студентів. Серед комунікативних 

ситуацій, виокремлених в діаді «лікар – пацієнт» («первинний огляд хворого», 

«госпіталізація», «постановка діагнозу», «лікування», «виписка»), найбільш важливою є 

«первинний огляд хворого, постановка діагнозу», оскільки тут визначається характер 

взаємодії лікаря з хворим, утворюється необхідна атмосфера, яка багато в чому зумовлює 

успішність як діагностики, так і результативність лікування в цілому [1]. Тому вважаємо за 

необхідне розпочинати моделювання ділової гри саме з цієї ситуації. Студентам 

пропонується виступити в ролях лікарів та пацієнтів та взяти участь у професійному 

діалозі-розпитуванні. Студент у ролі лікаря повинен коректно та грамотно розпитати 

хворого, з’ясувати необхідну інформацію, важливу для постановки діагнозу та 

подальшого лікування: паспортні дані; причини звернення до лікаря; основні та додаткові 

скарги; наявність, характер і локалізацію болю; причини й час захворювання; раніше 

перенесені захворювання та наявність спадкових захворювань і шкідливих звичок; 

залежність характеру болю від фізіологічної функції та характеру трудової діяльності; 

характер симптомів захворювання; результати лабораторних досліджень тощо. Тому 

викладачу необхідно коригувати та спрямовувати студентів під час ділової гри. Загалом 

метод ділової гри як сукупності педагогічних дій – спільна творчість викладача та 

студентів, яка вимагає майстерності першого та активності останніх. 

Іншим не менш важливим методом підготовки іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування є тренінгові вправи, які виступають інструментальною дією, що 

допомагає майбутнім спеціалістам отримувати нові можливості засвоєння набору мовних 
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та мовленнєвих засобів для оволодіння навичками професійного спілкування, уникати 

помилок та труднощів у спілкуванні, формувати ефективну поведінку в різних ситуаціях 

спілкування, розвивати відповідні навички [3]. За своєю суттю тренінгові вправи є 

багаторазовим повторенням певних дій з метою їх засвоєння. Під час підготовки 

студентів-медиків до професійного спілкування доречно використовувати такі види вправ: 

підготовчі (готують студентів до сприймання нових знань і способів їх застосування на 

практиці); вступні (сприяють засвоєнню нового матеріалу на основі розрізнення 

споріднених понять і дій); пробні (перші завдання на застосування щойно засвоєних 

знань); тренувальні (сприяють формуванню навичок у стандартних умовах: за зразком, 

інструкцією, завданням); творчі (за змістом і методикою виконання наближаються до 

реальних життєвих ситуацій); контрольні (переважно навчальні: письмові, графічні, 

практичні вправи) [4]. В цілому використання методу тренінгових вправ під час 

підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

сприятиме відпрацюванню та закріпленню мовних, мовленнєвих та комунікативних вмінь 

та навичок, уникненню комунікативних помилок під час спілкування. 

Дієвим та ефективним методом колективної пошукової діяльності є «мозковий 

штурм», який сприятиме розвитку усного мовлення студентів, спонукатиме їх до активної 

професійної комунікації, розширюватиме кругозір для пошуку найоптимальніших 

варіантів для висловлювання власних поглядів щодо поставленого завдання. Таким 

завданням може виступати, наприклад, запис в історії хвороби пацієнта. На основі такого 

запису студентам можна запропонувати відновити ймовірний діалог-розпитування щодо 

з’ясування необхідної інформації про стан та скарги хворого, використовуючи усі можливі 

варіанти запитань. Обов’язковою умовою «мозкового штурму» є обмеженість в часі на 

обмірковування завдань, заборона критики, залучення усіх студентів до процесу. При 

цьому викладач повинен допомагати в знаходженні правильної відповіді, підтримувати за 

необхідності студентів, коригувати їхні висловлювання. 

Отже, використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

стимулюватиме інтерес іноземців до майбутньої діяльності, розвиватиме вміння 

висловлювати й  аргументувати власні думки. 
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