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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

УДК 82-97-5.09:27-287-312.47:7.034

МЕТАФОРА КОЛА В ЙОАНИКІЯ ҐАЛЯТОВСЬКОГО 
І ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Лілія БОМКО

Зроблено спробу розглянути філософські засади біблійної герменевтики Йоаникія 
Ґалятовського та Григорія Сковороди. Порівняльний аналіз їхніх творів виявляє 
спільні ознаки духовного тлумачення Святого Письма. Діалектика есхатологічного 
руху Ґалятовського та Сковороди відкривається в природних стихіях та образах, які 
набувають символічної форми кола. 

Ключові слова: світоглядна концепція, тлумачення, символіка, образ кола, 
есхатологічне майбутнє.

Йоаникій Ґалятовський і Григорій Сковорода – представники зрілого (друга 
половина XVII століття) та пізнього (XVIII століття) періодів українського бароко. І 
якщо збірка “Ключ розуміння” (1659 року) Ґалятовського перебуває в центрі  барокового 
проповідництва, то творча спадщина Сковороди, “останнього визначного письменника 
доби бароко” [7, с. 23], дає певну підставу бачити в його особі своєрідного проповідника. 
В кожному з творів Сковороди це проявляється в різний спосіб. 

У спробі віднайти спільні точки перетину між Йоаникієм Ґалятовським та Григорієм 
Сковородою зупинимося на філософських підвалинах їхньої біблійної герменевтики. 
Однією з них є натурфілософія, яка виходить з діалектики земного і небесного. У праці 
“Філософія Г. С. Сковороди” Дмитро Чижевський виокремлює “діалектичне мислення” 
Сковороди, основними складовими чого є “антитетика” і “принцип коловороту” [8, с. 9].  

Узгодження логічного й метафізичного відбивається у способах тлумачення Святого 
Письма. Символічна система обох авторів значною мірою виростає з античної філософії, 
зокрема, з Аристотеля для Й. Ґалятовського та Платона для Сковороди. Біблійна 
інтерпретація Йоаникія виявляє схоластичну традицію вже у його гомілетичному 
трактаті “Наука або спосіб зложення казаня”, у якому послідовно увиразнюється вчення 
про чотири сенси: буквальний і три духовних – алегоричний, анагогічний, моральний. 
Хоча у своїх казаннях проповідник не завжди допускає буквальний сенс. Натомість 
екзегеза Григорія Сковороди цілком позбавлена буквального сенсу тлумачення.

Трактування духовного сенсу Святого Письма віддзеркалює у них спільні моменти 
інтерпретацій. Подібність поглядів Й. Ґалятовського та Г. Сковороди можна простежити 
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шляхом порівняльного аналізу їхніх творів, зокрема, у двох проповідях “На Зішестя 
Святого Духа” Йоаникія Ґалятовського та у трактаті “Silenus Alcibiadis” Григорія 
Сковороди, написаних з різницею у понад сто років. 

Тлумачення першого “Казаня на Зішестя Святого Духа” Ґалятовського присвячене 
третій Персоні Бога – Святому Духу. Старозавітна цитата: “виллю Я Духа Свого на кожне 
тіло” (Йоіл 3, 1) стремить до отілеснення Бога Духа у формах природи. Проповідник 
зосереджує увагу на “роʒмаитыхъ знаках”, у яких з’являвся (“покаʒовалсѧ”) Святий 
Дух – у постаті голубки, в хмарі, у вітрі та у “язиках огненних”. Перед нами постає 
барокова картина чотирьох стихій – землі, води, повітря і вогню, які обожественні 
Святим Духом. 

Перша з них, стихія землі, представлена постаттю Голубки, яка символізує церкву 
та християн. Образ птаха, який народжується, харчується, плодиться на землі, але при 
цьому завжди літає у небі – є відбитком людською сутності, яка тілом перебуває на 
землі, а душею тягнеться до Бога. Відтак стихію землі Йоаникій Ґалятовський пояснює 
через відкритість людини до Сущого і завдяки цій відкритості Суще показується їй: 
“длѧ роʒных причинъ” [3, с. 236], мета яких – піднесення до Бога: “для тогω теды Д[у]
хъ с[вя]тый покаʒалсѧ в постатѣ голɣбиной, жебы крылами голɣбиными ʒанесл ч[е]
л[о]в[ѣ]ка до прибытков н[е]б[е]сныхъ” [3, с. 236]. 

Схвилювання людини, яка волає: “Хто дасть мені крила як у голуба”, підсилюється 
авторською інтенцією: “Куди людина хотіла летіти крилами голубиними? Хотіла летіти 
до “прибытковъ” небесних, щоби там могла жити з Богом” [3, с. 236]. 

Цікаво, що старозавітна цитата: “Хто дасть мені крила?” (Пс. 54, 7) періодично 
повторюється у трактаті “Silenus Alcibiadis”. Образ Птаха в інтерпретації Григорія 
Сковороди символізує Бога, якого не можна осягнути у цій відкритості. Сюжет розповідає 
про пустельника, який кожного дня заходить у сад і, зобачивши там красивого Птаха, 
намагається зловити, але не може: “Птица, нарочно близко садять, куражила Ловлю 
его и казалась тысячу раз быть в руках, но не мог ее никогда поймать”. І тоді Птах 
промовляє до пустельника: “Ты станеш вѣк меня ловить на то, чтоб никогда не уловить, 
а только забавляться” [6, с. 734]. Коли ж до пустельника приходить друг, пустельник 
називає йому дві Забави: Птах, якого не може зловити і Початок, який не може знайти 
у вузлі ниток. Птах і Початок це алегорії Божого Одкровення, яке завжди тримається 
на певній відстані до людини, не даючи їй ступити за його межу. 

У прагненні пізнати Бога людина постійно рухається по колу і повертається до 
місця, з якого вийшла. Вічне повернення природи до свого початкового стану апелює 
до образу Воскресіння: “Коли згниває старе зерно на ниві – з нього виходить нова 
зелень, гниття старого є народженням нового” [6, с. 735]; або, “коли вилуплюється 
курча, тоді псується яйце” – і так все йде у Безкінечність [6, с. 738]. Діалектичний 
рух, “в якому досягається певна рівновага” [8, с. 18], є рухом примирення, рухом “у 
колі”, “що повертається до свого початку” [8, с. 18]. Образ кола наближує до вчення 
про незнищенність матерії – “Materia aeterna” (“матерія вічна”): “Одной вещи гибель 
раждает тварь другую” [6, с. 737]. Оскільки природний світ є тінню невидимого, то 
пізнання Бога можливе через форму кола – символ нескінченності. Пошуки “правдивого 
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Початку”, що є водночас Кінцем, замикає людину у безперервному русі по колу, у якому 
“весь Символічний Світ влаштований у течії до Божественного Центру” [6, с. 744]. 

“Неоплатонічний образ кола без початку і без кінця” [1, с. 108], що у Григорія 
Сковороди є символом Бога, Йоаникій Ґалятовський розвиває на прикладі кругообігу 
води – другої стихії природи. Образ хмари, яка утримує воду і забезпечує вічний рух 
матерії землі, стає водночас сотеріологічним знаком людського воскресіння, щоб через 
хмару ступити до неба. 

Ґалятовський описує коловий процес циркуляції води: “облокъ выливаетъ з себе 
дожчъ и землю покроплѧет, бо пара вѣлготнаѧ, котраѧ выходитъ з воды, подноситсѧ на 
повѣтре, и тамъ въ облокъ вѣлготный и воднистый ωбертаетсѧ” [3, с. 238], і пояснює 
за аналогією до Бога, бо “для того Дух Святий показався у хмарі, щоб на наші серця 
виляти, як дощ, ласку свою” [3, с. 238]. Образ дощу відображає сходження Бога до 
людини, а образ пари – піднесення людини до Бога. А третій образ, хмари, зважує 
обидва процеси у “вертикальному вимірі воскресіння” [1, с. 127]. 

Властивості блискавки та грому Ґалятовський метафорично переносить на 
Учителів Церкви: “бо якъ блискавица ясностю своею темности розганѧєт, и як гром 
людей оустрашаетъ, такъ оучителѣ ц[е]рковныи наɣкою своею темныи гріхи людскїи 
роʒганяют, и оустрашаютъ людей грѣшных, припоминаючи Мɣки пекелныи, вѣчныи” [3, 
с. 239], а властивість язичницького бога Перуна – на Пастирів (єпископів, архієпископів, 
патріархів), “бо якъ перɣн людей забиваєт, так Пастырове… клятвою своєю людей 
ʒлыхъ и непослɣшных забїѧют” [3, с. 239]. 

Третя стихія, повітря, відкривається у Божій справедливості. На її позначення, 
проповідник уводить образ вітру, що є чуттєвою, хоч і невидимою силою природи. 
Наголос падає на есхатологічній вибірковості між добрими і злими людьми. “Вітер 
відсіює полову від доброго насіння, від пшениці” [3, с. 240], пише Йоаникій і зазначає, 
полова – злі і грішні люди; пшениця – добрі і праведні. Есхатологічний характер 
дискурсу віддзеркалює момент кола для пшениці, яка проросте, дасть плоди і знову 
засіє землю, наголошуючи на зростаючій силі вітру, що “вивертає дерева високі”, 
“бω Д[у]хъ C[вятий]: выворочаетъ и выкоренѧет з свѣта людей пышных надɣтых и 
высокомыслных, которыисѧ деревами високими наʒываитъ” [3, с. 24–242]. 

І зрештою, Й. Ґалятовський говорить про тлінність матерії: “Вітер валить будинки 
і вежі” [3, с. 242], називаючи кожну людину то домом, то землею, яку трясе вітер. 
Детальний опис землетрусу, (як вітер зайшов у земну печеру і, захотівши вийти, не 
знайшов місця, тому ходив по печерах земних в безоглядності, від якої земля тряслась), 
супроводжується поясненням: земна печера – людське серце, у яке заходить Святий 
Дух і пробуджує до покаяння, милосердя, усяких цнот та добрих вчинків. 

Кульмінаційним моментом у проповіді є метафора вогню, що фігурує в образі 
“вогненних язиків”. Смислове навантаження образу передане через λογος. Святий Дух 
з’являється у вогні, щоб промовляти до людини. Слово це втілена любов Бога, про що 
розповідає притча про золоту кадильницю, яку Ангел наповнив вогнем із жертовника і 
кинув на землю (Об. 8: 3–5). Ґалятовський зображує апокаліптичну любов, яка очистить 
світ від гріхів: “Прийде Христос з вогнем судити живих і мертвих” [3, с. 248]. 
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Образ вогню перебуває у центрі природного кола Ґалятовського і, прямуючи в 
есхатологічне майбутнє, має його розімкнути. А доти людина рухається по колу у 
пізнанні Бога через видимі речі і чуттєві явища: “Бо Його невидиме від створення 
світу, власне Його вічна сила й Божество, думанням про твори стає видиме” (Рим. 1, 
20). Новозавітна цитата є епіграфом до другого “Казаня на Зішестя Святого Духа”, у 
якому пізнання Святого Духа відбувається через тлумачення Святої Трійці і ґрунтується 
на трьох видимих причинах, які по різному розуміють філософи, теологи й пророки. 
Зокрема, пізнання філософів ґрунтується на створеному. “Герменевтична філософія” [5, 
с. 236] продукує кілька рівнів розуміння: онтологічне розуміння через буття (“єнсъ”), 
що має три властивості: єдність, правду, добро; розуміння через душу людини, яка має 
три сили: “роснɣчɣю”, “чɣючɣю”, “розɣмѣючɣю”; та розуміння через речі природи: 
сонце, яке має в собі “круглість”, “світлість”, “теплоту”; райдугу, яка містить три 
барви – синю, зелену і червону; воду, де з одного джерела витікає два струмки; дерево 
(з одного кореня виростає два пагони). 

Власне, представлена у проповідях Йоаникія Ґалятовського, світоглядна концепція, 
тяжіє до філософсько-риторичного дискурсу Арістотеля та його послідовників. Автор 
“Ключа розуміння” говорить про невидимого Бога через природні концепти, через 
аналогії, які виявляють “найменшу подібність там, де панує радикальна відмінність” 
[4, с. 255] і, перебуваючи на анагогічному рівні тлумачення, засвідчують “симетрію 
земного в пориванні до Небесного (неосягненного) світу” [2, с. 37–38]. 

Трохи пізніше Григорій Сковорода, звертаючи увагу на “винятковий тип єдності” [4, 
с. 83], на ті алегорично-анагогічні смислові зв’язки, які виростають у символічні ключі, 
– висловлює думку, що “у речах можна побачити Вічність” [6, с. 736]. Його вчення 
про три модуси існування – земний (природний), Небесний (Божий) і символічний, світ 
Біблії, стає немов продовженням концепції Йоаникія Ґалятовського.

Кожний світ Григорія Сковороди провадить в символічну структуру кола, де людина 
прагне знайти Початок, який “усюди живе” [6, с. 735]. Святе Письмо відкриває бачення 
внутрішнього через зовнішнє: “по лиці Біблії сплетіння безліч нечисленних істот” [6, 
с. 732] і кожна істота, за словами Сковороди, є “поле слідів Божих” [6, с. 732]. Образ 
змії, яка в устах тримає свій хвіст [6, с. 739], образ сонця, яке Сковорода порівнює з 
оком світу, також нагадують коло, оскільки є фігурами Бога, які заховують у собі істину. 
Концептуальні метафори Григорія Сковороди, як і в Йоаникія Ґалятовського, крізь 
оболонку логіки проникають у метафізичний центр Божих ідей і стають ключами у 
пізнанні Істини, яка у Сковороди, “обвита Залізом по ребрах” [6, с. 732]. Тобто можна 
говорити про подібність на рівні символіки, яка пояснює невидимі субстанції через 
конкретне, апелюючи до природних образів. 

У процесі розуміння семантичної багатошаровості символів можна відчитати 
кілька значень метафори кола – Бог, пізнання Бога та природний цикл. Біблійна екзегеза 
Йоаникія Ґалятовського і Григорія Сковороди відображає триєдність цього кола, що 
веде до розуміння через герменевтичне коло. Їхнє тлумачення відображає пошуки 
прихованих сенсів Святого Письма у явищах, притаманних людському досвіду, і пошуки 
Бога у Його творінні. 
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THE METAPHOR OF THE CIRCLE 
IN IOANIKII GALIATOVSKYY AND HRYHORII SKOVORODA

Liliia BOMKO

An attempt has been made to consider the philosophical principles of biblical 
hermeneutics of Ioanikii Galiatovskyy and Hryhorii Skovoroda. The comparative analysis 
of their prose reveals common features of the spiritual interpretation of Holy Scripture. The 
dialectic of the eschatological movement of Galiatovskyy and Skovoroda is revealed in 
natural elements and images, which acquire the symbolic form of the circle. 

Keywords: worldview concept, interpretation, symbolics, the image of circle, 
eschatological future.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
З УКРАЇНСЬКОЇ НА ПЕРСЬКУ МОВУ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ 

У ТВОРІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО “КАЙДАШЕВА СІМ’Я”

Діана РУДКОВСЬКА

Досліджено особливості перекладу художніх засобів (епітетів, метафор, 
порівнянь) у художньому стилі з української мови на перську та їх лінгвостилістичні 
параметри у творі І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сімʼя”. Джерелами дослідження 
теми є оригінал твору І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сімʼя” [1] та його переклад 
на перську мову “ [2] ” خانواده کایداش. Проаналізовано способи передачі метафор, 
епітетів та порівнянь при перекладі з української мови на перську. Доведено важливість 
дослідження художніх засобів (епітетів, метафор, порівнянь) у контексті художнього 
стилю перської та української мов і способів їх перекладу.

Ключові слова: художній засіб, перекладацька трансформація, епітет, метафора, 
порівняння.

Постановка проблеми. Xудожній твір – це те, без чого не можемо уявити культуру 
будь-якого народу. Xудожнє слово – це засіб впливу на людину за допомогою образних 
виразів та героїв. “Це своєрідний інструмент, яким автор створює справжній образний 
мікросвіт з метою певного естетичного впливу на читача” (за Х. І. Кайбідою [3]). А тому 
не дивно, що у створенні мостів взаєморозуміння між націями та їхніми культурними 
здобутками важливу роль відіграють саме переклади цих художній творів. Тож, основне 
завдання перекладача – зуміти передати найтонші відтінки значення задля кращого 
розуміння не лише одного конкретного твору чи автора, але й культури цієї країни 
загалом.

Художні засоби є однією з можливостей створення експресії, бо вони, як правило, 
пов’язані зі семантичними зрушеннями, що призводить до додаткової експресивної 
насиченості тексту в цілому. Крім того, художні засоби використовується у всіх художніх 
творах усіма мовами, але порівняно невелика кількість дослідників займаються їх 
кропітким аналізом і способами їх передачі під час перекладу. 

Культура перекладу художнього твору актуальна у сфері міжмовної інтеграції, у 
взаємопізнанні етносів, адже у сучасних умовах глобалізації все більше підвищується 
ступінь подвійної відповідальності перекладача не тільки перед автором, а й перед 
іншомовним читачем. Проте на сьогоднішній день, на жаль, малодослідженими 
залишаються способи перекладу художніх засобів (метафор, епітетів та порівнянь) з 
української мови на перську, зокрема у творі І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сімʼя”.

Метою статті є виділити функції та особливості художніх засобів (а саме епітетів, 
метафор та порівнянь), а також аналіз основних способів їх передачі при перекладі з 
української мови на перську твору І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сімʼя”. 
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Основний виклад матеріалу. “Художній переклад – це завжди взаємодія і 
взаємовплив культур, до яких належить текст оригіналу й текст перекладу. Цей вплив 
не можна звести тільки до мовної взаємодії, він охоплює всі сторони життя, відображені 
в художньому творі, особливий національний колорит, йому притаманний, національну 
своєрідність оригінального твору” [4]. Художній твір виникає як результат співтворчості 
творця і читача, що ведуть між собою уявний діалог. Тут все просто, ми читаємо 
оригінальний текст, і кожен по-своєму сприймає (або ні) вкладений у текст сенс. 
Натомість, у художньому перекладі беруть участь принаймні три особи: письменник–
перекладач–читач, і роль кожного особлива. Створення художніх творів – це справжнє 
мистецтво, але і переклад цих творів не менш кропітка робота, адже у процесі своєї 
роботи перекладач стикається зі безліччю перекладацьких проблем, що вимагають 
його найвіртуознішої майстерності для їх вирішення. Перекладач намагається передати 
відтінки значення таким чином, аби якнайближче наблизитись до розуміння читачів, 
на мову яких здійснено переклад; шукає такі слова, які б могли достукатись до їхнього 
серця ніяк не менше, аніж оригінальний текст, але притому дотримується тонкої межі, 
щоб не втрутитись в уже готове творіння. Можна сказати, що перекладач буквально 
присутній у кожній фразі, кожному слові твору, але його головне завдання зробити так, 
щоб цього навіть не було помітно.  

Окрім того, продукуючи текст перекладу, перекладач керується не лише 
адекватністю, точністю і еквівалентністю, але й намагається відтворити особу автора 
у творі, передаючи його індивідуальність, особливості світобачення, власний стиль, 
манеру написання тощо. Для досягнення цього перекладач використовує такі прийоми, 
як запозичення, калькування, транспозиція, додавання та деметафоризація.

Ще однією водночас найскладнішою та найцікавішою задачею перекладача є робота 
над твором, мова перекладу якого абсолютно відрізняється з точки зору мовознавства 
від мови оригіналу. Будова речень, порядок слів, мовні нюанси – перекладач у цьому 
випадку наче грається конструктором, де потрібно розібрати готову модель, а потім 
зібрати таку ж, але за допомогою інших деталей. Проте вершиною мистецтва є вдалий 
переклад не лише з лінгвістичної сторони, але й з культурної. Зуміти правильно, 
доступно та цікаво передати культурні особливості країни, яка абсолютно відмінна від 
країни, на мову якої зроблено переклад, – завдання із зірочкою. Саме в цьому і полягає 
складність перекладу українського твору ХІХ століття на перську. 

Жоден витвір мистецтва не може обходитися без художніх засобів. Порівняння, 
метафори, епітети – це все способи зробити слово в художньому тексті новим, 
несподіваним, наповнити його особливим сенсом і таким чином передати думку не 
напряму і не “напростець, як в підручнику хімії”.

Метафори, які використовуються в художньому стилі перської та української мов є 
одним із засобів (поруч із образною номінацією, фразеологічними одиницями) створення 
експресії та особливого забарвлення, які є необхідною умовою для функціонування 
художнього стилю мови та його засобів.

За класифікацією українського мовознавця Л. П. Єфімова, метафори поділяються 
залежно від ступеня складності перекладу на: традиційні, стерті, авторські та розгорнуті.
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Розглянувши матеріал дослідження, ми визначили, що найбільше у перекладеному 
творі зустрічалось традиційних метафор, і ось одна з них:

از آن همه آرزوهای  زيرا اعتقاد داشت که اگر پسخانه استکان پر را تا به ته نوشيد؛  صاخب

 [2] .آورد خوب که کرده بود، چيزی در استکان بماند، بدشگون است و در اينده گريه می

[Sāxebxane estekān por rā be tah nušid; zirān eteqad dāšt ke āgar pas āz an hame ārzuha-
ye xub ke karde bud, čizi dar āstekan bemānad, badšogun āst va dar āyande geriye miāvarad.]

ˈХазяїн випив усю чарку до самого дна, щоб не зоставалось на сльози...ˈ [1]

ˈГосподар випив повну склянку до дна, бо вважав, що якщо після всіх добрих 
побажань, які він висловив, у склянці щось залишиться, це послужить поганим знаком, 
і в майбутньому він буде плакати.ˈ (Наш варіант перекладу)

Перекладач подав цю метафору у широкому значенні, пояснюючи у творі сам вислів 
та заглиблюючись в українську культуру. Застосований прийом додавання.

Також виявили, що епітети у перському перекладі майже не зазнали змін:

اگر از پدر و مادر شوهر حرف شنوی داشته باشی شاد و خوشحال خواهی بود.[2]

[Āgar az pedar u mādar-e šuhar harfšenowi dāšte bāši šād va xušhāl xohi bud.]

ˈЯк будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівонька веселенька.ˈ [1]

ˈЯкщо будеш слухати батьків свого чоловіка, ви будеш щаслива і весела.ˈ (Наш 
варіант перекладу)

Окрім того, визначили прості за типом та стійкі за стилістичними характеристиками 
порівняння, а також випадки, коли порівняння упущено. Найкраще розкриває цю тему 
такий приклад:

و با چشمهای ریز و سیاه آلوبخارایی مانندش کارپو را نگاه می کرد. [2]

[Va ba čašmha-ye riz va siyah ālboxarayi mānandaš Kārpo ra negāh mikard.]

ˈ…і дивилась на його своїми темними маленькими, як терен, очима.ˈ [1]

ˈІ вона дивилася на Карпа крихітними чорними очима, як альбухара.ˈ (Наш варіант 
перекладу)
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Порівняння, що передає образність. У перекладі використали інший образ, що 
ближчий до перських реалій.

Висновки. У процесі дослідження ми розглянули художні засоби та методи їх 
передачі при перекладі на сучасному етапі розвитку літературознавчих наук. Традиційно 
вважалося, що основна функція перекладу – лише інформативна, адже теорія художнього 
перекладу не виходила за межі національно-літературного процесу й розуміла його 
надто однобічно. Сьогодні ж ідеться про дві основні функції перекладу – інформативну 
та творчу. Художній переклад – це відтворення засобами рідної мови особливостей 
чужомовного літературного тексту в нерозривній єдності змісту і форми. Переклад є 
одним із важливих елементів сприйняття літератури іноземною мовою.

Складність перекладу літературних текстів пояснюється високою смисловою 
“напруженістю” кожного слова – перекладачеві доводиться не стільки відтворювати 
текст іншою мовою, скільки створювати його заново. Особливу увагу доводиться 
приділяти художнім засобами, які вносять у твір своє смислове наповнення та передають 
образи, якості та події. Проаналізувавши класифікації художніх засобів, ми визначили 
основні перекладацькі трансформації метафор, епітетів та порівнянь у творі І. Нечуя-
Левицького “Кайдашева сімʼя”.
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TRANSLATION TRANSFORMATIONS OF ARTISTIC DEVICES 
FROM UKRAINIAN INTO PERSIAN LANGUAGE 

IN THE WORK OF IVAN NECHUY-LEVYTSKY 
“THE FAMILY OF KAYDASH”

Diana RUDKOVSKAYA

Special aspects of translation of artistic devices (such as epithets, metaphors, 
comparisons) in artistic style from Ukrainian into Persian language and their linguistic and 
stylistic parameters in the work of Ivan Nechuy-Levytsky “The family of Kaydash” are 
investigated. The sources of research of the topic are the original work of Ivan Nechuy-
Levytsky “The family of Kaydash” [1] and its translation into Persian شادیاک هداوناخ” 
[2]”. The ways of conveying metaphors, epithets and comparisons during translation from 
Ukrainian into Persian are analyzed. The importance of research of artistic devices (epithets, 
metaphors, comparisons) in the context of artistic style of Persian and Ukrainian languages   
and ways of their translation is proved.

 Keywords: artistic devices, translation transformation, epithet, metaphor, comparison.
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ТРИВІАЛІЗАЦІЯ СМЕРТІ 
У ПОВІСТІ “BOA CONSTRICTOR” ІВАНА ФРАНКА

Софія БРЕНИЧ

Головною ціллю цього дослідження є вивчення і аналіз художнього опису 
смерті в повісті “Boa constrictor” Івана Франка. Смерть у цій повісті представлена на 
ідейно-тематичному й образному рівні тексту. Смерть визначає хронотоп і наративні 
особливості цілого твору. Ця стаття присвячена вивченню мортальних образів, 
ейдології “іншого царства” в поетиці української літератури XIX–ХХ століть. Також 
у статті наведено огляд фольклорних формул, які пов’язані з “пограничними” станами 
людини. Танаталогічний аспект розгорнутий у головному концепті дороги до смерті. 
У повісті роль смерті виконує сюжетотворчу й образотворчу функцію. Доведено, що 
смерть у Франковому тексті набуває індивідуального статусу.

Ключові слова: танатопоетика, смерть, І. Франко, дихотомія, архетипи, саспенс, 
лейтмотив.

Актуальність цього дослідження зумовлена потребою поглиблення ідейно-
естетичного аналізу твору “Boa constrictor” з погляду використання поетики смерті 
як ключового модусу повісті, а також посиленням інтересу митців ХХ століття до 
танатопоетики, використанням мотивів смерті у різних її проявах, необхідністю 
заглиблення у причини та історично-соціальні передумови тривіалізації смерті. 
Танаталогічний аспект розгорнутий у головному концепті дороги до смерті як певного 
шляху, після якого настає інше життя в іншому вимірі. Також зроблено висновки про 
те, що поняття танатопоетики як одне із ключових у творчості письменників Галичини 
початку ХХ століття реалізується у міфопоетичному або релігійному просторі.

Мета роботи – спроба дослідити повість І. Франка “Boa constrictor” крізь призму 
мортальної поетики в контексті розвитку тогочасної літератури початку ХХ століття, 
зокрема її танатологічний аспект.

Об’єктом дослідження є текст повісті “Boa conctrictor”. Предмет – індивідуальна 
наратологічна стратегія письменника, пов’язана з оригінальним трактуванням смерті, 
поетикальні риси натуралізму та використання драстичних картин, вживлені в художню 
структуру тексту.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці таких відомих 
дослідників, культурологів та філософів, як Ф. Ар’єс “Людина перед обличчям смерті”, 
З. Фройд “Ми і смерть”, М. де Унамуно “Про трагічне відчуття життя”, Жан-П’єр 
Рішар “Смерть та її постаті”, В. Янкелевич “Смерть”. Також тема танатосу була, якщо 
не провідною, то однією із центральних у творчості письменників ХХ століття і стала 
об’єктом досліджень вітчизняних учених та літературознавців, таких як Е. Гаврилюк 
“Хаос, Танатос і ерос у символіці обрядів переходу”, А. Печарського “Міф і реальність 
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психодинаміки Ероса-Танатоса”, Р. Кіся “Коваріації уявлень про смерть як індикатор 
типу культури (спроба крос-культурного бачення”, Л. Кучер (Король) “Феномен смерті 
як філософсько-антропологічна проблема сучасності”. Вивченню теоретичних аспектів 
стилю, а також окремі дослідження, присвячені творчості І. Франка, здійснили Р. Голод 
“Натуралізм у творчості Івана Франка: до питання про особливості творчого методу 
Каменяра”, З. Гузар “Вступ до франкознавства”, І. Денисюк “Літературознавчі та 
фольклористичні праці”, М. Легкий “Танатологічні виміри Франкового тексту”.

Упродовж багатьох століть усе людство цікавив процес переходу від життя 
до смерті. З часів язичництва і до сьогодення таємниця смерті не втрачає 
актуальності, а лише набирає обертів, адже досліджувати потаємні містичні світи 
завжди викликає потяг митців усіх епох.  

Оскільки люди ще з прадавніх часів прагнули розкрити цю таємницю 
смерті, то це відбилося у творчості багатьох письменників ХХ століття. Не дарма 
Ю. Шевельов так влучно зауважив у листі до О. Забужко від 22 квітня 1999 року, що 
“…не “опрацьовується” в нас проблема смерти. Ніби боїмося. Ніби треба зберігати 
соцреалістичну проблематику, а от про смерть – крім, звичайно, героїчної, мовчимо” 
[8, с. 253].

Свого часу ще М. Бердяєв стверджував, що “народження вже є початком смерті”. 
Досліджуючи концепт смерті у творчості письменників ХХ століття, варто зауважити, 
що таналогічний аспект посідав ключове місце, проте вияви та способи осягнення 
смерті у прозі письменників відрізняється [1, с. 23].

Мортальна тематика знайшла свій відгомін у творчому доробку І. Франка, 
а саме у повісті “Boa constrictor”. Саме ця тема була спровокована соціально-
історичними, історико-культурними та психологічними чинниками. Особливістю 
дослідження танатосу крізь призму певного твору полягає у тому, що кожен автор подає 
її у своїй індивідуальній інтерпретації, яка залежить від його світоглядно-ціннісної 
парадигми.

“Boa constrictor” (1878 року) – один із вершинних творів Івана Франка, перший 
натуралістичний твір, у якому автор заглиблюється у питання психофізіології, 
згубного прагнення людини до золота і влади. У містичній та вражаючій легенді 
про таємничого змія-полоза автор заглиблюється у тривіалізацію смерті. За допомогою 
глибокого психоаналізу митець показує смерть у різних іпостасях. 

Зовсім не дивно, що ареною смерті Галичини стало місто Борислав, де зловісна 
холера чигала на усіх її жителів. Тогочасний Борислав потопав у розпусті, вбивствах, 
смертельних випадках у штольнях, де тодішні міліонери-багатії здобували статки. 

Бандитизм, визиск, пияцтво… Усі людські вади. Чи знайдеться ще краще місце 
для опису смерті: фізіологічної, психологічної, філософської, зокрема онтологічної, 
екзистенційної, морально-етичної та метафізичної, соціальної? Люди з усіх куточків 
Австро-Угорської імперії, одержимі збагаченням, линули до Галицької Каліфорнії. 

Варто зазначити, що у часи І. Франка галицькі читачі по-різному ставилися до 
натуралістичних сцен та драстичних картин, адже деякі казали, що їх лякають, певною 
мірою, потворні й жорстокі картини. Проте Великий Каменяр був новатором у всьому, 
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розсуваючи межі усталеної тематики, у своїх творах він показує смерть, яка чинить 
магічний вплив на людей.

Моральні орієнтири стерлися у бориславському розпусному болоті, герой, 
потрапивши у вир цього брудного хаосу, став заручником обставин, і, на жаль, зійшов 
на манівці у своєму життєвому шляху. Морок і пітьма запанували над долями героїв. 
Мінорними тонами просякнутий увесь твір. Це було нетиповим для тогочасної 
художньої літератури. 

Система поглядів І. Франка на явище смерті є авторською, у якій превалюють 
філософський і, почасти, психологічний аспекти. У тематиці письменників ХХ століття є 
поширеним трактування смерті як символічної дороги. Звичайно, доступ до сакрального 
був не під силу кожному, проте І. Франкові вдалося по-натуралістичному детально 
описати картини, пов’язані з настанням смерті. 

Смерть у повісті – це не лише фізіологічне явище, адже поступове омертвіння 
моральності у душі головного героя відбувається впродовж усього твору. Читач 
протягом усієї повісті може спостерігати занепад духовності, смерть людяності Германа 
Гольдкремера, адже він щораз частіше занурювався у потойбіччя, реально перебуваючи 
у двох світах – сакральному і профанному. Таке перебування “на грані двох світів” 
відбилося у його ставлення до життя та оточуючих, адже втративши сенс у реальному 
житті, він все частіше надавав перевагу світові танатологічному, вимріяному. 

Герман відчував гостру потребу у дослідженні містичної картини, яка відкривала 
перед ним доступ до таємничого. Також особливістю його світосприйняття було те, 
що він вірив у містику і надприродність: “Він був забобонний, і йому в тій хвилі 
причувалися тільки тисячі проклять, котрі найшли на його голову” [17, т. 14, с. 375]. 

Підкреслене відчуття самотності та трагічності у характері головного героя 
свідчить про його приреченість, адже попри великі статки Герман залишався глибоко 
нещасною постаттю: “Його капітал ріс і множився, мов заклятий. Нині перший раз 
він оглянув добре, відки набирав соків, – і злякся, злякся самого себе, злякся свого 
багатства!” [17, т. 14, с. 364], “Його багатство якось страшно в тій хвилі затяжіло на нім. 
Йому, не знати відки, прийшла думка, що багатство, – то потвора о сто головах, котра 
пожирає-пожирає других, але, хто знає, може відтак пожерти і його” [17, т. 14, с. 362]. 

За допомогою використання натуралістичних елементів під час опису тогочасних 
реалій ми можемо простежити, як головний герой слідує своєю дорогою смерті, яка 
у тексті чітко окреслена міфопоетичним простором. Адже постійне спілкування зі 
змієм-полозом через споглядання картини свідчить про містично-демонічне начало у 
підсвідомості Германа. 

Таке “пірнання” головного героя у “той” світ починається через його трагічне 
дитинство: “Думка про власну смерть не заходила йому в голову, а з вчорашнього хліба 
ще добрий кусень лежав у нього за пазухою, – голоду не боявся” [17, т. 14, с. 377 ]. 

Уперше віч-на-віч довелося зустрітися Герману зі смертю під час страшних мук 
матері. Ще в глибокому дитинстві і до зрілості супроводжувала його драстична картина 
загибелі матері: “Її рука, простягнена, безвладно упала на землю, а Герман бачив, як всі 
жили, всі сустави стягались, то випручували судорожно, як вона дрижала з холоду, а 
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попід шкіру щораз видніше набігала синя, ба зеленкувата муравиця” [17, т. 14, с. 365].
Саме тоді Герману вдалося вперше заглянути смерті у вічі. Тяжкі лихоліття 

залишили свій відгомін у ще зовсім несформованій душі хлопчика, попри зрозумілий 
страх він відчував дивний потяг до усього містичного: “…аж ось він попав на одну 
улицю, по котрій возили мерців з трупарні на кладовище – далеко за місто. Він зразу 
цікаво приглядався всьому” [17, т. 14, с. 361].

Весь мотив шляху смерті тілесної, зовнішньої, так і душевної, внутрішньої пролягає 
на межі двох світів, де Герман, наче вправний віртуоз балансує на канаті між еросом і 
танатосом. Головний герой упродовж усього твору перебуває в пошуках щастя, душевної 
гармонії та збагачення. На жаль, ці речі не сумісні для нього і через те він постійно 
перебуває у складному душевному стані: “Щастє, де ти? Куди ти сховалося? Ти прецінь 
віддалося мені, ти моє!.. – але відповіді нема” [17, т. 14, с. 370 ].

Кожен митець ХХ століття у свій час ставить собі питання: “Де ж проходить межа 
між життям та смертю?”. У творчості тогочасних класиків смерть проявлялася у різних 
образах: дорога, шлях, скеляста вершина гір. Проте І. Франко виступив новатором, 
адже у зображенні цього сакрального явища він вирішив бути оригінальним і показав 
смерть, як перехід через річку “блискучі сріблисті річки”. Справді, ще з давніх часів 
наші предки наділяли воду містичними і цілющими властивостями. Великий Каменяр 
надав цьому могутньому символу нової інтерпретації. 

Авторська манера у зображенні смерті проявляється у тонкому вмінні І. Франка 
помічати mare tenebrarum (“темне море”) у глибині людської душі та пута, що спиняють 
розвиток людини як цілісної особистості. Отож, автор, заглиблюючись у підсвідоме, 
прагне відкрити загадки буття, зрозуміти життя і його причинно-наслідковий зв’язок. 

Динаміка танатосу увиразнюється специфічним пейзажем. Адже у цьому 
демонічному просторі відбувається ще один контакт персонажа із таємничим світом 
духів – він розмовляє з картиною на якій зображений таємничий змій-полоз. Цей 
зловісний змій виконує роль провідника, який з’єднує два світи (семантичне поле смерті 
поглиблюється – на міфологічному рівні вона стає можливою й у світі демонічних істот).

Архетип змія є лейтмотивним у творі, адже впродовж усього твору споглядання 
картини у головного героя викликає подвійні відчуття. Дихотомія сприйняття містичного 
образу удава спричинена роздвоєнням душі героя, позаяк душевні метання не приводять 
його до катарсису. Свідченням безпосереднього контакту із “тамтим” світом, з одного 
боку, засвідчує “втрату інтересу до життя, входження у смерть” [3, с. 11], а з іншого – є 
певним відтягуванням його фізичної і духовної смерті.

Застосування саспенсу як ключового методу в зображенні натуралістичних картин 
допомагає загострювати певні ситуації, інтригувати читача, викликати у нього почуття 
тривоги і невизначеності. Атмосфера саспенсу у повісті створюється шляхом поєднання 
різних прийомів, зокрема ефект “підглядання” наближення смерті: “На один миг Герман 
заздрів її очі – вони доразу заплили кров’ю і аж вилазили з ямок у натузі” [17, т. 14, с. 377], 
музикою та звуками чи зоровими образами, що викликають напруження: “ще не раз надибав 
холодні, слизькі вже трупи, і бридився їх гірше жаби…” [17, т. 14, с. 378], підкреслення 
тривожних деталей: “Крізь шпари або з непристаючого віка звисали та стриміли руки, 
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ноги, – то голі, відразливо зеленкуваті, то в латах або й порядній одежі” [17, т. 14, с. 377], 
“…виходила вгору на світло страшна, обгнила, почорніла труп’яча голова. Її зуби і безм’ясі 
щоки стирчали догори, очні ями були чорні від глини, котра в них насіла, продрухнілий, 
почорнілий у воді череп лежав серед ребер і других людських костей…” [17, т. 14, с. 416].

Можемо припустити, що Борислав у творі “Boa constrictor” є точкою відліку усіх 
страждань героїв, адже для І. Франка це місце є накопиченням негативної енергетики, що 
спустошує душі, позбавляє чуйності, вбиває все людське, що жевріло у підсвідомості. На 
підтвердження думки щодо непересічного значення образу Борислава, що є одночасно 
тлом і дійовою особою у творі, думки З. Гузара: “Реалії, взяті з бориславського життя, 
часто сублімуються в образи-символи, що становить собою один з характерних штрихів 
творчої манери автора бориславського циклу” [3, с. 111].

Іван Франко стверджував, що “…справді, ні одно місце в цілій Галичині не 
представляє більшого поля для студій – не так поетичних, як більше соціальних. Сили 
де у нас, то певно в Бориславі найсильніше заступлена класа робітницька – а нужда, 
трата сил і здоров’я, зледащіння тих людей під взглядом моральним – найгрізніше 
і найголосніше віщують, що може статися з наших хліборобів в протягу яких-де 
двох десятків літ, коли недостача поля, хліба і грошей, коли наслідки всіляких хиб 
теперішнього суспільного устрою змусять їх іти на роботу фабричну, продавати своє 
здоров’я і свою силу на нужденне пропитання” [17, т. 14, с. 375–376].

Для творів натуралізму типовим є зображення великої кількості смертей, “Boa 
constrictor” не виняток, це дає підстави говорити про Франковий твір як про своєрідний 
мартиролог персонажів. Смерть у творчому доробку Івана Франка можна віднести до 
константних образів. Щодо проблеми смерті, то вона постає у повісті дуже вагомою 
і скомплікованою.

Натуралізм  І. Франка торував шлях для наступників. Для тодішнього суспільства 
цей напрям був провокативним, бо прагнув відійти від застарілих естетичних догм у 
напрямі до нового реалістичного типу мислення та творчості. 

Іван Франко демонструє різні види смертей, висвітлює причини та різноманітні 
передсмертні стани. Танатопоетика у Франковому творі постає мегаобразом, що 
створюється шляхом нагромадження багатьох мікрообразів. Фізіологічні, тобто клінічні, 
психологічні, філософські, соціально-історичні аспекти дослідження феномену смерті 
є характерними для творчого доробку письменника. Іван Франко підсвідомо прагне 
відвертості смерті, що є найбільшою з таємниць для людини. 

Письменник прагне за допомогою художнього твору підгледіти цю таємницю і 
розкрити її у найтонших, подекуди лякаючи і огидних, деталях. Незважаючи на високу 
смертність героїв у творі, Іван Франко завжди акцентує увагу на високій ціні людського 
життя, прямо чи за допомогою підтексту співчуває загиблому героєві, а смерть у його 
творах сприймається як фізична і духовна трагедія особистості.

Завдяки надзвичайно багатій Франковій уяві у творі наявний алегоричний, 
символічний та лейтмотивний образ змія-душогубця, що є своєрідним передвісником 
смерті. Велике розмаїття некропортретів свідчить, що мортальна поетика письменника 
тісно пов’язана з поетикою жаху для змалювання моторошних картин.
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Цей матеріал сприятиме глибшому осмисленню мортальної тематики у творчості 
І. Франка. Перспективою подальшого дослідження є поглиблений аналіз танатопоетики 
крізь призму повістей “Boa constrictor” та “Борислав сміється”. Перед нами завдання – 
продовжити  невтомну працю, яку так натхненно й самовіддано виконували Михайло 
Возняк та Іван Денисюк, та не зупинятися у дослідженні й аналізі монументальних 
творів великого Каменяра.
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TRIVIALIZATION OF DEATH IN THE STORY 
“BOA CONSTRICTOR” BY IVAN FRANKO

Sophia BRENYCH

Th e main purpose of this research is to study and analyze the artistic description of 
death in the story “Boa constrictor” by Ivan Franko. Death in this story is presented on the 
ideological-thematic and fi gurative levels of the text. Death determines the chronotope and 
the main features of the whole work. This article is devoted to the study of mortal images, 
the ideology of “another kingdom” in the poetics of Ukrainian literature of the XIX–XX 
centuries. Also in the article you can read an overview of the folklore formula that defi nes 
the “borderline” states of human life. The thanatological aspect is developed in the main 
concept of the road to death. In the story, the role of death plays a plot and visual function. 
It is proved that death in the Franko`s text acquires an individual status.

Keywords: thanatopoetics, death, I. Franko, dichotomy, archetypes, suspense, leitmotyf.
 



УДК 821.161.2.09-14 Українка

ІНТЕРСЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ 
ЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

(ВЗАЄМОДІЯ СЛОВА І МУЗИКИ НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ
“СІМ СТРУН”)

Ганна РАДЬКО, Ігор ДОРОШЕНКО

Стаття присвячена взаємовпливам і взаємодії художнього слова з несловесними 
видами мистецтва, зокрема музикою, на матеріалі поетичного циклу Лесі Українки 
“Сім струн, написаного 1890 року 19-річною авторкою. Провідною методологією 
цього дослідження стала семіотика – наука, що вивчає міжмистецькі взаємовпливи 
і зв’язки, функціонування знаків та інформаційних знакових систем. Розглядаючи 
поетичний цикл Лесі Українки “Сім струн” як систему мовних, поетичних, жанрових 
і музичних знаків, і детерміновуючи його як комунікативну систему, спробували через 
мову як метасистему встановити відповідну систему музичної знакової ієрархії, і 
дослідити цикл у категоріях міжмистецьких – інтерсеміотичних зв’язків. З’ясовано, 
що кожен із семи віршів циклу написаний відповідно до нот тональності до-мажор: 
ДО, РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СІ, та жанрово-строфічної організації вірша: ГІМНУ, 
ПІСНІ, КОЛИСКОВОЇ, СОНЕТА, РОНДО, НОКТЮРНУ, СЕТТІНИ. Досліджуваний 
матеріал дав можливість подивитися на поетичні твори циклу водночас і як на музичні, 
зі специфічною композицією та наскрізною ідеєю та образами. Різні за мотивами, 
інтонаційно-ритмічною структурою, строфічною будовою, жанрами, твори циклу “Сім 
струн” Лесі Українки завдяки композиційній єдності набувають додаткової естетичної 
вартості, сприймаються як новий твір. Кожен твір зберігає відносну автономію, але між 
ними існує відцентрово-доцентровий зв’язок. Залучений для дослідження словесний 
і музичний матеріал поетичного циклу Лесі Українки підтверджує думку про те, що 
базові міжмистецькі одиниці (попри значні відмінності в знакових системах різних 
видів мистецтва) спільні для них, мають механізми взаємопереходу художніх образів у 
слово, слова в простір, простір у звук, художнє слово тяжіє до візуальної та аудіальної 
комунікації, прояву явища синестезії. У статті подані оригінальні партитури, написані 
Ігорем Дорошенком до віршів “До” (гімн), “Ре” (пісня) та “Сі” (сеттіна).

Ключові слова: семіотика, цикл “Сім струн”, Леся Українка, гімн, пісня, сонет, 
рондо, ноктюрн, сеттіна, партитура. 

Надихнула нас на це дослідження монографія “Структура та образність поезії Юрія 
Тарнавського” львівської літературознавиці Марії Котик-Чубінської [1]. Спираючись 
на висліди польських учених, українська дослідниця зауважує: “У системі мистецтв, 
де художній образ може функціонувати у просторовій (малярство, скульптура), часовій 
(музика, художня література), часо-просторовій (кіно, театр) площині, центр і периферія 
є взаємоперехідним. Можна розглядати мову як метасистему (центр), за зразком якої 
функціонують решта мистецьких комунікативних систем – така привілейованість 
виправдана можливістю вербалізувати (ословеснити) твір  будь-якого мистецтва” [1, 
с. 139–140]. Разом з тим Марія Котик-Чубінська зауважує те, що “образотворче мистецтво 
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й музика, не вимагаючи спеціального знання кодів і знаків, є мовами універсальними”, 
і припускає, що “саме тому взаємовплив і взаємообмін закладений у сутність мистецтв 
і мистецького мислення загалом” [1, с. 140]. Наука, що окреслює шляхи вивчення 
міжмистецьких зв’язків, “вивчає загальні закони будови, функціонування знаків 
та інформаційних знакових систем, за допомогою яких зберігається інформація, 
відбувається спілкування в суспільстві”, називається семіотикою (з грец. – учення 
про знаки) [2, с. 378].  

Об’єктом нашої уваги у контексті міжмистецьких зв’язків і взаємовпливів, зосібна 
взаємодії слова і музики, став цикл Лесі Українки “Сім струн” [4]. Саме в кінці ХIХ – 
на початку ХХ століть у добу модернізму і спостерігаємо тяжіння художнього слова 
до візуальної та аудіальної комунікації. 

Мета статті – розглянути поетичний цикл Лесі Українки “Сім струн” як систему 
поетичних, жанрових і музичних знаків, і детерміновуючи його як комунікативну 
систему, спробувати через мову як метасистему встановити відповідну систему музичної 
знакової ієрархії, і дослідити цикл у категоріях міжмистецьких-інтерсеміотичних 
зв’язків слова і музики, а також написати партитури до виконання окремих віршів 
циклу як музичних творів.

Погоджуємось із думкою Т. Стратан-Артишковою, що “універсальні 
компоненти художньої мови розкриваються по різному в різних мистецтвах. (…) 
така художня категорія, як інтонація, найбільш повно розкривається як змістовний і 
формоутворювальний фактор у музичному мистецтві. Усе багатство засобів музичної 
виразності, різноманітність музичних елементів (мелодія, гармонія, ритм, тембр) мають 
інтонаційну основу. І в цьому сенсі вона тісно пов’язується з мовою, зі словом, особливо 
з поезією” [3, с. 181]. Хоча, попри теоретично обґрунтовані й семантично виправдані 
семіотичні структури мистецтв (наприклад, визначення мінімальної базової одиниці – 
знака), що мали б підтверджувати можливість переходу з однієї знакової системи до 
іншої (перекодування твору мистецтва), семіотичні дослідження, на думку окремих 
дослідників, часто наштовхуються на опір матеріалу, нездоланний бар’єр – різницю 
між різними мистецькими сферами і принципову неможливість їхньої тотожності 
[див.: 1, с. 139]. Але яке ж задоволення отримуєш, коли перекодування твору мистецтва 
відбувається! 

“Забезпечуючи процес повноцінного емпатійного проникнення в сутність твору, 
взаємодія мистецтв уможливлює: поглибити й посилити процес художнього спілкування, 
надати пізнанню й оцінці онтологічного статусу, осягнути надзавдання твору, розкрити 
художню концепцію світу; забезпечити глибоке співпереживання і співчуття, здійснити 
повноцінний внутрішній діалог з автором твору, зрозуміти його внутрішній світ, почуття 
і світобачення” [3, с. 182].

Досліджувати взаємозв’язок поезії з музикою у циклі “Сім струн” Лесі Українки, на 
перший погляд, видається легким завданням, оскільки 19-річна авторка сама вказує на 
цей зв’язок, даючи музичні назви віршам та зазначаючи їх музичний жанр, допомагаючи 
читачеві таким чином проникнути у зміст віршів поетичного циклу та в її світобачення. 
Звертає на себе увага й епіграф: (Посвята дядькові Михайлові). Михайло Петрович 
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Драгоманов, націєборець, був її духовним орієнтиром. Це дослідження є спробою 
прочитання циклу Лесі Українки водночас філологом і музикантом.

Якщо сама Леся Українка свій цикл “Сім струн” так тісно поєднала з музикою, 
вказуючи перед кожним віршем музичні знаки у вигляді нот тональності до-мажор – 
звукоряду, що складається з нот ДО, РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СІ, та жанрів, у яких звучать 
поетичні тексти (гімн, пісня, колискова, сонет, рондо, ноктюрн, і назва строфи – сеттіна), 
то спробуємо розглянути “Сім струн” і як поетичний цикл, і як музичний альбом із 
семи пісень, який має чітку будову, певну композицію розгортання думки і почуттів. 
Сім творів різняться між собою темпом і тональністю, цікаво переходячи з однієї в 
іншу, але з’єднані ліричним “я” та наскрізною ідеєю. Адже цикл “(грец. kyklos: коло) 
– низка пов’язаних між собою явищ, близьких за походженням, змістом, функцією, які 
творять певну цілісність. У літературі – сукупність художніх творів, належних до одного 
жанру або спільних за ідейно-тематичним принципом, за подібністю композиційних 
форм, об’єднаних задумом автора в естетичну цілість” [2, с. 570]. Різні за мотивами, 
інтонаційно-ритмічною структурою, строфічною будовою, жанрами, твори циклу Лесі 
Українки “Сім струн” завдяки композиційній єдності набувають додаткової естетичної 
вартості, сприймаються як новий твір. Кожен твір зберігає відносну автономію, але 
між ними існує відцентрово-доцентровий зв’язок.

Відповідно до ноти і поетичний текст починається з такого ж складу: До: “До тебе, 
Україно, моя бездольная мати, // Струна моя перша озветься. // І буде струна урочисто 
і тихо лунати, // І пісня від серця поллється” (а значить, щиро. – Г. Р., І. Д.) [4, с. 18]. 
Нота РЕ: “Реве-гуде негодонька,// Негодоньки не боюся, // Хоч на мене пригодонька,// 
Та я нею не журюся” [4, с. 18]. МІ: “Місяць яснесенький, // Промінь тихесенький” [4, 
с. 19]. ФА: “Фантазіє! Ти сило чарівна…” [4, с. 20]; СОЛЬ: “Соловейковий спів навесні 
// Ллється в гаю, в зеленім розмаю…” [4, с. 21]; ЛЯ: “Лагідні веснянії ночі зористі! // 
Куди ви од нас полинули?” [4, с. 21]; СІ: “Сім струн я торкаю, струна по струні…” 
[4, с. 22]. Остання строфа в окремих творах є рефреном першої строфи. Таке поетичне 
обрамлення (кільце) мають тільки три перших твори, чотири наступні вірша його не 
мають, бо писані певними віршовими формами (сонет, рондо, ноктюрн, сеттіна) і мають 
свої внутрішні закони. 

Кожен хороший альбом має “зачепити” слухача, вже першим твором, дати йому 
зрозуміти, якою буде ця музична історія, чого від неї очікувати. Леся відкриває 
цикл гімном. “Гімн, урочисто” – так вона характеризує перший вірш під назвою 
“DO” (“До тебе, Україно, наша бездольная мати...”). До-мажор, до речі, є однією з 
найпопулярніших тональностей для виконання гімнів. Із перших рядків цієї увертюри 
(до всього циклу) авторка відразу дає зрозуміти, що цей альбом присвячений Україні, 
адресований нашому народові. Вона посилає свою пісню і до “синього моря”, і “за 
гори”, і “в чисте поле”, і до “небесних просторів”, щоб можливо знайти там “тую 
долю”. Працюючи над партитурою, Ігор Дорошенко вважає доречним розпочати  твір 
із однієї тихої ноти ДО, як зазначила сама авторка:

До тебе, Україно, наша бездольная мати, 
Струна моя перша озветься.
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І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється [4, с. 18].

Акордова послідовність, яка проходить через увесь твір, є довжиною в одну 
строфу (куплет), починається з акорду до-мажор і закінчується ним же, підкреслюючи 
початок і завершення строфи, відділяючи її від інших. Подібний прийом, наприклад, 
використовується в британському гімні “Боже, бережи королеву”. Завершуємо куплет 
(строфу) класичною каденцією ii-V-I (II ступінь, домінанта, тоніка). “Каденція (з італ. 
cadenza – закінчення) – мелодичний або гармонічний зворот (послідовність акордів), 
який закінчує музичний твір, його частину або окрему побудову (речення, період)” [5, 
с. 102]. 
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Структура циклу відображена не лише в композиції “Сімох струн”, але й в окремих 
віршах циклу, як от, “DO”. Поетичне обрамлення (кільце) гімну у п’ятій строфі музично 
має  звучати подібно до початку вірша:

І, може, тоді завітає та доля жадана
До нашої рідної хати,
До тебе, моя ти Україно мила, кохана,
Моя безталанная мати! 

Урочистість твору має підкреслити грандіозне, щільне оркестрове аранжування, 
яке вразить слухача з перших нот. 

У вірші “RE” (“Реве-гуде негодонька…”), (“пісня, весело”, – зазначає жанр і 
характер твору Леся) ми “спускаємось із небес на землю”, від пафосного до реального. 
У музичному мистецтві говорять – до мелодії простішої та зрозумілішої. Життєрадісна 
та бунтарська “Реве-реве негодонька...” музиканту Ігорю Дорошенку нагадує рок-н-
рол, реп. Її лірична героїня кидає виклик смутку та негараздам в образі “негодоньки”, 
“грізних чорних хмар”, “дрібненьких дощів” та “блискавиць срібних”. Вона впевнена 
в тому, що її пісня поборе лихі сили природи. У наш час цей бунтарський зухвалий 
вірш-пісня мав би зазвучати в стилі простої та зрозумілої музики, наприклад, репу. 
Бо сучасній музиці протесту вишуканість та досконалість форми буде лише заважати. 

Композиційно цей вірш дещо схожий на попередній. Починається і закінчується він 
однією ж і тією строфою, яка створює основний настрій твору і проголошує його ідею:

Реве-гуде негодонька,
Негодоньки не боюся,
Хоч на мене пригодонька,
Та я нею не журюся.

У середніх строфах лірична героїня розповідає, як буде боротися із “чорними 
хмарами”: “Чарівну добуду зброю // І пісні свої узброю”.

Пісні для героїні є зброєю так, як для американських фольк-співаків 50–60-х 
років ХХ століття Вуді Гатрі, Боба Ділана, Піта Сіґера, які змінювали світ. Леся навіть 
насміхається над “злими” силами, розповідаючи, що з ними станеться:

Дощі ваші дрібненькії
Обернуться в перли дрібні,
Поломляться ясненькії
Блискавиці ваші срібні.

Пускає свою “пригоду”:
Геть на тую бистру воду,
Я розвію свою тугу 
Вільним співом в темнім лугу [4, с. 18–19].

Героїня кидає виклик лиху, хоч воно “реве-гуде”, але героїня його “не боїться”: 
“Хоч на мене пригодонька, / Та я не журюся”. “Вільний спів”, пісня волі, пісня про волю 
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є її зброєю. Спробуємо передати цей бунтівний дух юності сучасним методом – репом. 
А супроводом до репу зазвичай є “комп’ютерна ритм-група” [5, с. 222]; та рифи. “Риф – 
мелодійна техніка джазу, багаторазове повторення короткої одноманітної фрази, що 
легко запам’ятовується” [5, c. 225].

Вірш третій “MI” (“Місяць яснесенький…”) – (колискова, арпеджіо). Арпеджіо 
буквально перекладається з італійської “як на арфі”. Цим терміном музиканти 
позначають перебирання акордів. Тому авторка і пояснює вживаний термін “арпеджіо” 
як “акорди на арфі” [4, с. 19]. Текст адресований маленьким діткам, центр нашої уваги 
зосереджується не на молоді, яка в основному є борцями, творцями сучасності, а на 
майбутньому України – маленьких дітях, на яких Леся покладає надію:

Тяжка годинонько!
Гірка хвилинонько!
Лихо не спить...
Леле, дитинонько!
Жить сльози лить.

Сором хилитися,
Долі коритися!
Час твій прийде
З долею битися, —
Сон пропаде…

То ж, “Спи, мій малесенький, // Поки є час!”, – пише Леся Українка. “MI” є 
першим мінорним твором циклу. А різкий перехід від бунтівливого “RE” – це ніби 
жвавий ре-мажор розбивається об скелі реальності мі-мінора. В альбомах або на 
концертах після серії мажорних пісень часто роблять спокійну мінорну паузу, яка 
дає можливість глядачам (слухачам) перепочити, і, можливо, замислитись над своїм 
майбутнім. “Колискова” Лесі Українки покладена на ноти кількома композиторами-
аматорами і хормейстером Українського народного хору імені Григорія Верьовки 
Анатолієм Авдієвським. 

Від четвертого вірша йде наростання емоцій (як і в гамі до-мажор), формується 
кульмінаційна думка від ноти фа до сі: “Фантазіє, богине легкокрила, // Ти світ 
злотистих мрій для нас одкрила // І землю з ним веселкою з’єднала.// Ти світове з’єднала 
з таємним,// Якби тебе людська душа не знала,// Було б життя , як темна ніч, сумним” 
[4, с. 20] – висновок, сонетний замок.  

Вірш “FA” (“Фантазіє! Ти сило чарівна…”) є першим у циклі, до якого Леся 
Українка ніби не залишила для нас підказки у вигляді музичного жанру. Чи так це? 
Цього разу вона зазначила лише поетичну форму – “сонет”, вірш із двома катренами та 
двома терцетами, усталеною схемою римування. (Сонет – з італ. сонотто, з лат. сонус – 
звук, соноре: звучати). В італійському варіанті сонета як жанрові опоетизована краса 
жінки і звучить освідчення їй в любові. Леся Українка оспівує можливості Фантазії, 
захоплюється її силою! 
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У цьому сонеті авторка прославляє фантазію як рушійну силу, яка робить неможливе 
(перший катрен): “Фантазіє! ти, сило чарівна, // Що збудувала світ в порожньому 
просторі, // Вложила почуття в байдужий промінь зорі, // Що будиш мертвих з вічного 
їх сна…”. Фантазія є щастям для людей (другий катрен): “Життя даєш холодній 
хвилі в морі! // Де ти, фантазіє, там радощі й весна. // Тебе вітаючи, фантазіє ясна, 
// Підводимо чоло, похиленеє в горі”. Фантазія є надихаючою силою для тих, хто не 
скорюється неволі від Московщини, мріє про власну незалежну державу. Фантазія для 
Лесі Українки є мрією, що давала силу та впевненість на шляху у досягненні мети. 
Говорячи про музику, яка б відтворила цей романтичний дух ліричної героїні, що 
ототожнюється з авторкою, то там обов’язково мають звучати акорди з додатковими 
щаблями, Тобто, звичайні мажорні та мінорні акорди, але з додатковими нотами. 
Наприклад, F (фа-мажор) можна замінити на Fmaj7 (фа-мажор із великою септимою) 
чи Fadd9 (фа-мажор із додатковою ноною). Ці додаткові ноти надають акорду нової 
барви,  у нашому випадку це мало б підкреслити віру, переконаність!. Цей прийом 
особливо часто використовується в джазі, а тому цей вірш цілком можна покласти 
на музику в цьому жанрі. Також для майбутніх композиторів зауважуємо, що сонет 
закінчується терцетами, які відрізняються не лише кількістю рядків, а ще є й підсумком, 
кульмінацією твору, яку треба виділити трохи іншою акордовою послідовністю.

У п’ятому вірші “SOL” (“Соловейковий спів навесні…”) Леся Українка вигукує: 
“Вільні співи, гучні, голосні в ріднім краю я чути бажаю, –// Чую скрізь голосіння сумні! 
// Ох, невже в тобі, рідний мій краю, // Тільки й чуються вільні пісні – // У сні?” [4, c. 21]. 

П’ятий вірш циклу – це, як нам підказує авторка, рондо. “Рондо (з франц.: круглий) – 
жанрово-строфічна організація вірша, сформована у середньовічній французькій поезії 
ХIV століття), похідна від ронделя (давньофранцузька тринадцятирядкова віршова 
форма, генетично пов’язана з народною піснею з приспівом, різновид октави на дві 
рими, заснований трубадуром Адамом де Галем (друга половина ХIII століття) – 
музичний твір з характерним для нього повторенням основної музичної теми, що 
чергується з контрастними епізодами [4, с. 354–355]. Якщо ми поглянемо на вірш, то 
дійсно помітимо коротесенький рефрен після кожної строфи: “У сні” – на початку вірша 
зі знаком оклику,  у його фіналі зі знаком питання. Але тепер розглянемо вірш у цілому. 

Лірична героїня не може милуватися красою природи: “я не бачу весняного раю”, 
бо народ її, колись вільний, тепер підступно поневолений. Тільки у сні, наче казку, 
пригадує лірична героїня колишню волю “тії співи та квіти ясні”. Вона бажає чути 
“Вільні співи, гучні, голосні // В ріднім краю…”,  а не у сні. Натомість: “Чую скрізь 
голосіння сумні!” Леся Українка тяжко зітхає: “Ох, невже в тобі, рідний мій краю, 
// Тільки й чуються вільні пісні – У сні?” [4, с. 21]. Рефрен – риторичне запитання. 
Прочитуємо як, де борці? Чому не піднімаються на боротьбу?... 

Музично цей невеличкий рефрен можна кожного разу завершувати по-різному: 
стійким акордом соль-мінор (G) для знака оклику та неспокійною домінантою для 
знака питання – ре-мажор (D). 

Шостий вірш у циклі “Сім струн” – “LA” (“Лагідні весняні ночі зористі!...”) – 
ноктюрн. Ноктюрн (з франц. nocturne: нічний) – лірична наспівна мелодична п’єса, 
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зміст якої пов’язаний з художніми образами ночі [5, с. 176]. Це визначення якнайкраще  
підходить до  шостого вірша з циклу, у якому йдеться про минулі:

Лагідні веснянії ночі зористі!
Куди ви од нас полинули?
Пісні соловейкові дзвінко-сріблисті!
Невже ви замовкли, минули?

Наступна строфа є різким запереченням:

О ні, ще не час! ще бо ми не дізнали
Всіх див чарівливої ночі,
Та ще бо лунають, як перше лунали,
Веснянки  чудові дівочі.

Образ Весни – народження Життя, чогось нового. А веснянки – пісні, якими 
закликали колись весну. “Ще маревом легким над нами витає // Блакитна весняная 
мрія, (була фантазія, а тепер мрія. – Г. Р., І. Д.). “Лагідні веснянії ночі зористі!” вже 
скінчилися, але залишили по собі “блакитну весняну мрію”, а в серці “розкішно цвіте-
процвітає // Злотистая квітка – надія”. На крилах фантазії думки летять у країну, 
якої ще немає, але про яку мріє Леся: де весна, ясні зорі, тихії квіти, де гімни лунають 
Любові. І все там говорить про вічну силу “ВЕСНИ на сім світі, // Про чари потужні 
весняні”, як і в символіста Олександра Олеся у вірші “Чари ночі”. (Почувши пізніше 
про популярність лірики Олеся, вона скаже, що тепер вона вже може віршів не писати). 
І стала писати драми так, як тільки могла вона. 

Музично цей трек про вічну силу весни, а значить перемогу – пробудження, має 
зазвучати в мажорі, з дещо ностальгійними нотками, із народним багатоголоссям, із 
вкрапленнями імітації співу птахів.

Розв’язка настає у сьомому вірші “SI” (“Сім струн я торкаю, струна по струні”...). 
Такі формально-композиційні особливості не є формальним експериментаторством, а 
свідчать про ідейно-композиційну музичну і поетичну  єдність віршів у циклі. 

Леся Українка називає сьомий вірш сеттіною. “Settina (італ.) – назва строфи на сім 
рядків, або вірш із строфами по сім рядків. (Як і секстину у XII столітті виконували 
трубадури). Це є підказкою для виконавців-музикантів. Трубадури – щось сповіщали, 
отже, підказки щодо музики криються у семантиці слова, не на поверхні тексту, але 
сам текст і жанр  говорять самі за себе. У цьому вірші авторка підсумовує все сказане 
у шести віршах циклу: по черзі звучали сім струн “струна по струні”. Читач також 
дізнається, з якою метою Леся Українка “торкає струни”, для кого і для чого вона  
написала: “Нехай мої струни лунають, // Нехай мої співи літають // По рідній 
коханій моїй стороні” [4, с. 22]. Вона хоче пробудити цим співом борців, хоче, щоб її 
спів почули вони, укріпились її  Словом, її Духом. Цю думку виражає в образі Кобзи – 
музичного інструмента, що звучить у руках чоловічих (кобзарів). Бачить і себе поруч 
кобзарів, свої “тихі струни” – поруч “гучної кобзи”: 
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       І, може, заграє та кобза вільніше,
              Ніж тихії струни мої.
              І вільнії гуки її 
     Знайдуть послухання у світі пильніше;
             І буде та кобза – гучна, 
            Та тільки не може вона 
     Лунати від струн моїх тихих  щиріше.

Кобза у цьому вірші символізує людей, що здатні не лише говорити про революцію, 
про свободу України, а втілювати її, боротися за неї, ризикуючи своїм життям, як 
це робили вояки УНР, воїни УПА, діячі Розстріляного відродження, дисиденти, 
шістдесятники, учасники трьох майданів, солдати, які прямо зараз боронять нас від 
московського окупанта. 

Ігор Дорошенко вважає, що в цій фінальній пісні має пролунати дует тендітного 
фортепіано (Леся Українка грала саме на фо-но!) із вільною кобзою, яка б наче 
відлунювала тихі, але прекрасні мелодії струн Лесі. Ось таким є fi nale музичного 
альбому “Сім струн” Лесі Українки. 

Отже, можемо повторити услід за Т. Стратан-Артишковою, що “взаємодія мистецтв – 
це не просто синтез різних сфер художньої творчості. Доповнюючи неповторними 
ознаками один одного, створюючи якісно нові й глибокі за силою емоційного впливу 
утворення, взаємодійні мистецтва відбивають світоглядні позиції художньої епохи і 
митця, гармонійно й цілісно впливаюють на особистість, спрямовують її ціннісно-
особистісну сферу і творчо-діяльнісний потенціал” [3, c. 177]. 

Взаємодія мистецтв дозволяє всебічно почути автора, зрозуміти його світобачення, 
осягнути надзавдання твору. У результаті цього дослідження, до якого було залучено 
літературознавчі джерела, знання, власні музичні асоціації та досвід, на основі яких 
молодим музикантом Ігорем Дорошенком було написано три партитури до віршів із 
циклу “Сім струн” Лесі Українки, ми прийшли до висновку, що базові міжмистецькі 
одиниці (попри значні відмінності в знакових системах різних видів мистецтва) спільні 
для них, мають механізми взаємопереходу художніх образів у слово, слова в простір, 
простір у звук.

Залучений для дослідження словесний і музичний  матеріал поетичного циклу 
Лесі Українки “Сім струн” підтверджує думку про те, що “художнє слово тяжіє до 
аудіальної комунікації”, прояву явища синестезії, взаємодії художнього слова і музики, 
їх двосторонніх взаємовпливів. Дійсно “мова є метасистемою (центром), за зразком 
якої функціонують решта мистецьких комунікативних систем – така привілейованість 
виправдана можливістю вербалізувати (ословеснити) твір будь-якого мистецтва”. Усе 
багатство засобів музичної виразності, різноманітність музичних елементів (мелодія, 
гармонія, ритм, тембр) тісно пов’язується з мовою, зі словом, особливо з поезією. 
Поетичний цикл Лесі Українки “Сім струн”, створений 1890 року, тому є доказ. 
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INTERSEMIOTIC ASPECT OF THE POETRY 
BY LESYA UKRAINKA

(INTERACTION OF THE WORD AND MUSIC  
BASED ON “SEVEN STRINGS” CYCLE)

Hanna RADKO, Ihor DOROSHENKO

This article is dedicated to the interplay and interaction between the literature and 
nonverbal forms of art, music in particular, based on “Seven Strings” cycle of poems, written 
by Lesya Ukrainka in 1890 when she was 19 years old. Semiotics – study of interplays and 
relationships between different forms of art, sign processes and information systems of signs 
– is the central methodology used in this research. Reviewing “Seven Strings” cycle of poems 
by Lesya Ukrainka as the system of verbal, poetical, genre and musical signs, and determining 
it as the communications system, we tried to establish the system of a musical signs hierarchy, 
and consider the cycle in terms of intersemiotic relationships, using a language as the meta-
system. We found out that all seven poems of the cycle are written in keeping with notes of 
the C major scale: C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La), B (Si), poetic forms and 
genres in which the poems are composed: HYMN, SONG, LULLABY, SONNET, RONDO, 
NOCTURNES, SETTINA. Considered material also gave us the opportunity to review 
the poems of the cycle like the music pieces with a particular composition, cross-cutting 
ideas and images. While these poems vary in their motifs, intonations, rhythms, poetic 
structures, genres, they are united by the composition, which adds extra aesthetic value to 
them and creates the whole new piece. All the poems are relatively independent, but there 
is an efferent-afferent relationship between them. Verbal and musical material of the poetic 
cycle by Lesya Ukrainka, considered in this research, confi rms the idea, that basic art units 
(despite the major differences between different sign systems) are common to all forms of 
art. They have transition mechanisms of artistic image into word, word into space, space into 
sound. Poetry tends to a visual and audio communication, manifestation of the phenomenon 
of synesthesia. This article features original sheet music for the poems “Do” (hymn), “Re” 
(song) and “Si” (settina), written by  Ihor Doroshenko.

Keywords: semiotics, “Seven Strings” cycle of poems, Lesya Ukrainka, hymn, song, 
sonnet, rondo, nocturnes, settina, sheet music.
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ФЛОРИСТИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ПОЕЗІЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 
ЩО НЕ ВВІЙШЛИ ДО ЗБІРОК

Тетяна ЛЕГЕРКО

Стаття присвячена аналізу флористичних образів у поезіях Лесі Українки, які не 
ввійшли до збірок. У процесі дослідження було з’ясовано, що рослинні образи, вжиті 
поеткою, не обмежуються лише конкретними номінативами, а подекуди є узагальненими 
для розширення їх значення у межах тексту. Також флористичний аспект в обраних 
для дослідження текстах представлений образами, котрі є наскрізними у творчості 
Лесі Українки (терен, плющ, троянда), а вживання рослинних образів авторкою слугує 
засобом не лише естетизації, а й сакралізації поезії. Біографічний чинник має великий 
вплив на образотворення і від того на загальну концепцію флористичних мотивів у 
межах текстів та поза ними. Переважна більшість образів рослин мають символічне 
значення, що дозволяє трактувати їх як метатекстові одиниці. Дослідження поезії Лесі 
Українки з погляду флористики дало можливість глибше оцінити мотиви і значення її 
творчості, розширити межі розуміння і вивести його на новий рівень. 

Ключові слова: флористичний аспект, рослинний мотив, образність, значення, 
символ, метафорика, поетика, творчість.

Світ природи у творах Лесі Українки вражає: в яких обставинах не опинялися би 
персонажі її драм чи ліричні герої віршів – всюди він є органічним доповненням чи в 
багатьох випадках навіть центральною частиною твору. Особливої уваги заслуговують 
рослинні образи, адже вони  вирізняються своєю багатогранністю і багатошаровістю 
трактування їх значень та особливостей. У вживанні флористики поетка залишається 
на високому і неординарному рівні, навіть якщо це стосується класичних образів, які 
давно справедливо зачислені до так званих вічних, як от троянда, дуб, кипарис, лавр, 
терен та чимало інших. 

У Лесі Українки будь-яка рослина – не просто номінатив, а деталь, котра опинилася 
на своєму місці невипадково і в будь-якому випадку є доречною і з певним смисловим 
навантаженням. Зокрема у поезіях, що не ввійшли до збірок, можна простежити 
результат еволюції флористичних мотивів. Однак помітне і звернення до витоків, 
що дає змогу мисткині залишатися на високому творчому рівні. За тематикою поезія 
цієї частини доробку досить різнопланова, адже тут маємо і народно-пісенні мотиви, 
притаманні кожному періоду творчості Лесі Українки, і одвічну тему митця та 
мистецтва, швидкоплинності часу і минущості життя, непроминальності справжніх 
почуттів, вкраплення громадянської лірики і, звісно ж, надзвичайно чуттєву та насичену 
емоційно інтимну лірику. 

Про закономірність чи якусь послідовність поетки у вживанні рослинних образів 
говорити важко, адже творчість – процес, котрий часто поза усіма законами логіки 
і на межі містики (надто, коли йдеться про Лесю Українку), але основні тенденції 
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висвітлити, безперечно, можливо. Почнімо із доволі простих, але, тим не менше, 
показових прикладів, як от у поезії “Шлю до тебе малий сей листочок…”, де флористичні 
мотиви більшою мірою представленні за посередництвом влучних порівнянь: “Бо я 
прагну від тебе привіта,/ Як дощу деревце те зелене”, “Мої мрії найкращії в’януть, / 
Мов розквітлиї в óсені квіти” [2, с. 258]. Загалом, у Лесі Українки досить поширеним 
є зіставлення мрій із квітами, більше того – вони є невід’ємним атрибутом творчості, її 
символом. Галина Левченко вважає і з її думкою важко не погодитися: “Образи квітів 
постають не просто елементом екстравагантного модерного декору, а й часто провідними 
символами енігматичної дійсності; ці образи вказують на ескапічну позицію ліричних 
героїв чи виражають їхні еротичні фантазії та мрії, естетизують відразливі й жахливі 
моменти буття або ж постають означником чогось небуденного, екзотичного, подекуди 
еклектично поєднуючи цілу низку різнорідних значень” [1, с. 23]. Часто авторка вживає 
узагальнений образ квітів, позбавлений додаткової конкретизації, що лише посилює 
сугестивний ефект, адже дає змогу реципієнту сприймати таке порівняння не лише на 
рівні естетичному, а й на дещо вищому, сакральному. Так відбувається безпосередня 
участь читача у процесі творчості, бо, коли ми маємо просто образ квітів, це надає 
можливість заглибитися і уявити ті квіти, котрі значимі для нас, тоді поезія набуває 
унікальних, особливих для кожного барв. Переконаймося, у вірші “На пам’ять 31-го 
іюля 1895 року” образ квітів – не що інше як символ високого і прекрасного:

Колись я думала для тебе на прощання
Увити гарне “рондо” чи  “сонет”
І ріфмами уквітчати навколо, 
Немов гільце весільне, - та шкодá! 
Торік бувало тут, над сим потоком,
Звивала я тобі вінки барвисті,
Тоді ж у мене і квітчасті вірші 
Жартуючи, лилися з-під пера… [2, с. 269]

Лірична героїня не просто віршує, а уквітчує, прикрашає буденність і справедливо 
вважає процес творчості прекрасним, про це яскраво засвідчує  порівняння “немов 
гільце весільне” і не менш виразний епітет “квітчасті вірші”, які є очевидно позитивно 
маркованими на противагу наступній частині поезії. Подальші рядки ніби обривають, 
здавалося б, ідилічну картину, звучать слова, подібні самовироку: 

Але тепер нема квіток для мене
Ні в полі, ні в діброві, ні в душі… [2, с. 269]

Наскрізним у творі є меланхолійний, навіть ностальгійний настрій, а моменти 
творчості і легкості передані як направду щасливі та безжурні життєві епізоди, тому 
варто ще й відзначити протиставлення, вибудоване на основі настроєвого контрасту.

Розмаїттям флористичних образів вирізняється ще один із показових віршів Лесі 
Українки “Ти хотів би квіток на дорозі моїй…”. Узагальнений образ квітів тут також є 
прямою вказівкою на його символічність, адже однобоко його трактувати неможливо 
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(і чи потрібно?). Квіти так само є уособленням прекрасного, ознакою процвітання, у 
нашому випадку, швидше за все, таланту та визнання:

Ти хотів би квіток на дорозі моїй?
Нащо сипати їх попід ноги?
Хай живуть вони в ніжній красі чарівній, – 
я сама їх знайду край дороги [2, с. 313].

Звернемо увагу на образ дороги, біля якої за сюжетом поезії ростуть квіти: як 
відомо, дорогу часто розглядають як в художньому, так і в повсякденному мовленні, 
як життєвий шлях, тобто у словах “я знайду їх сама” криється своєрідне кредо, мовляв, 
кожен сам пише свою долю і має вибір помічати прекрасне, творити його для себе, 
чи ігнорувати. Іншого рівня сенсів поезія набуває далі, коли з’являється образ терну. 
Загалом, у творчості Лесі Українки терновий вінок трапляється чи не найчастіше, але 
не в класичному значенні: цей образ ніби злився із образом вінка лаврового – того, 
яким н агороджують переможців, і тими ж таки квітами. Терновим вінцем у авторки 
увінчано якраз таки митця, і терен взагалі неминучий на його шляху, якщо наміри 
його щирі і він є істинним служителем мистецтва. Слід зауважити, що терновий вінок 
для справжнього митця є не мукою, а нагородою, своєрідною ознакою того, що він на 
правильному шляху. Повернімося до конкретної поезії, де якраз таки проілюстроване 
саме таке розуміння образу терну: 

…обережно та ніжно лицем притулюсь,
стрівши в білім убранні тернину.
Будуть шарпати одіж суворі гілки
і скрівавлять колючками руки,
та гілкам не поможуть лагідні квітки,
ні, вони надгородять за муки [2, с. 313].

Бачимо, що квіти – нерозривні з терном – символом творчих мук, і репрезентовані 
у цьому випадку ще й як символ нагороди.

Далі Леся Українка звертається до конкретних образів, аби підкреслити ідею поезії:

Не плямив поцілунок мій зроду квіток,
чи то пишні були туберози,
чи квітки, що зродив найпростіший садок,
чи до краю вражливі мімози [2, с. 313].

Квіти як творчість, настільки вразливі, що не терплять будь-якого втручання ззовні, 
навіть якщо то легкий цілунок, який виражає прихильність і захоплення.

Тим не менше, розгляд і аналіз квітів як виключно позитивно маркованого образу, 
символу радості і буяння життя є не зовсім справедливим, адже в цілому ряді поезій 
квіти пов’язані зі згасанням і смертю. Такий контраст є цілком виправданим, тому що 
впливу біографічного чинника на процес творчості ніхто не відміняв, і, звісно ж, не 
випускаймо з уваги те, що модерний митець (а саме такою була Леся Українка) живе як 
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пише і пише, як живе. Поезію “Квіток, квіток, як можна більше квітів…” було написано 
в один день із “Уста говорять: він навіки згинув!” і “Ти не хтів мене взять…” одразу після 
смерті Сергія Мержинського. Очевидно, що у цих віршах (і багатьох інших) лірична 
героїня тісно сплетена із особистістю авторки. “Органічна єдність/співдія приватно-
біографічного та універсально-творчого рівнів художнього дискурсу й забезпечує віршам 
Лесі Українки ту переконливу “ваготу”, що про неї мовиться у вимірах ідеалу. Поваб і 
поклик “неземної краси” полонив душу поетеси. Її історія кохання стала тим найпевнішим 
магічним ключем, що допоміг вийти з індивідуального рівня реально-життєвого сюжету 
на всезагальні обшири вічних сенсів. Ідеться про внутрішню духовно-світоглядну кризу 
і коли не повну онову, то значну перебудову особистості, а отже, нову якість творчості”, – 
пише Сергій Романов [4, с. 69]. Твори наскрізно пронизані глибокою тугою і відчаєм, Леся 
Українка довіряє рядкам, а відтак і читачам, найсокровенніше – біль від втрати близької 
людини. Це, у свою чергу, не тільки виправдовує і пояснює використання рослинних 
образів як елементу жалоби, а й дозволяє по-новому поглянути і осягнути глибинність 
думок мисткині і майстерність їх відображення на рівні художньому.

“…Мій бідний друже,/Я принесла тобі всі квіти, що дала/ Скупа весна твого 
скупого краю,/ Я всі зібрала і в труну вложила,/ Всю ту весну убогу поховала”, – пише 
Леся Українка. Поряд із трагічним образом квітів як останнього дарунку з’являється 
оксюморонний “весна убога”, котрий у даному контексті як ніколи доречний, але 
протилежний до більш відомого і звичного для нас образу весни, прописаного в рядках 
“Була весна: весела, щедра, мила,/ промінням грала, сипала квітки…”. Образ квітів 
як останнього дарунку плавно і майже непомітно переходить у інший, знайомий нам 
символічний, коли квіти уособлюють творчість. Різниця, по суті, ледь вловима і для 
усвідомлення її потрібно не просто читати, а відчитувати текст на як мінімум двох 
різних смислових рівнях:

Я дам живих квіток, зрощу їх крів’ю,
І заблищать вони, немов рубіни, - 
Не так, як ті бліді, убогі квіти
Весни лихої, – і не будуть в’януть,
І в землю не підуть, і не умруть,
І ти знов оживеш в вінку живому… [2, с. 305]

Легко простежити двоїстість образу квітів, навіть протиставлення “весняні 
квіти” і “вірші-квіти”, в котрих як адресат поезії, так і її автор житиме вічно попри 
фізичну загибель. Леся Українка усвідомлює творчість не просто як сублімацію чи 
можливість висловитися – для неї це виклик фізичній смерті, протидія їй. Саме цим 
можемо пояснити величезну творчу спадщину письменниці попри те, що життя її було 
нетривалим. Сергій Романов з цього приводу зазначає: “…прагнення встигнути якомога 
більше наштовхувалося на об’єктивну неспроможність фізичної оболонки відповідати 
потребам духу, витримувати неймовірне внутрішнє горіння. Саме ця непереборна 
колізія, постійне невдоволення собою і своїми творами, мабуть, і вирізняє генія. Звідси 
й своєрідне сприйняття власного життя, його тяглості в часі” [5, с. 67].
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Ту ж закономірність в образотворенні бачимо в іншому, названому раніше, “Уста 
говорять: він навіки згинув!”, квіти тут теж постають на різних смислових рівнях – 
фізичному, творчому і навіть ментальному (творчість як дарунок іншому), ба більше, 
вони персоніфікуються, утворюючи антропоморфну метафору:

І кожний раз як стане він бреніти,
Тремтять в моєму серці тиї квіти,
Що ти не міг їх за життя зірвати,
Що ти не хтів їх у труну сховати,
Тремтять і промовляють враз зо мною:
“Тебе нема, але я все з тобою!” [2, с. 303]

Реалізується таким чином ідея безкінечності життя у творчості: за її допомогою 
можна увіковічнити не лише себе, а й того, про кого і для кого пишеш (не забуваємо 
про образ живого вінка із минулої поезії). 

Рослинні образи іншого плану представлено у, напевно, одному із найвідоміших 
ліричних творів Лесі Українки “Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти…”. Авторка досить 
просто, але водночас надзвичайно глибоко розкриває тему спорідненості, ідеальної 
сумісності людей на прикладі руїни і плюща:

… Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу [2, c. 298]

Варто зазначити, що мисткиня неодноразово у листуванні порівнювала себе із 
плющем, та й образ цієї рослини не поодинокий і навіть певною мірою наскрізний у 
її творчості. Далі у тексті Леся Українка ще більше підкреслює нероздільність плюща 
і руїни і неможливість їх окремого існування, вводить образ тополі, мовляв, що для 
одного порятунок, те може стати смертю для іншого:

Їм добре так удвох, – як нам з тобою, –
А прийде час розсипатись руїні, –
Нехай вона плюща сховає під собою.
Навіщо здався плющ у самотині?
Хіба на те, аби валятись долі
Пораненим, пошарпаним, без сили 
Чи з розпачу повитись на тополі 
І статися для неї гірш могили? [2, c. 298]

Плющ цілком можна вважати у цьому тексті алегорією (плющ – лірична героїня), 
але якщо зазирнути в етимологію цієї рослини поза текстом, стає цілком зрозуміло, що 
тут таки очевидним є символізм, адже плющ означає безсмертя, вічне життя, відданість, 
що, власне, й розкрито в поезії.

Підведемо підсумки: неважко переконатися, що флористика у творчості Лесі 
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Українки є, по перше, далеко не випадково обраною і, по друге,  покладена не тільки 
на виконання естетичної функції, як це часто буває у поезії. Звісно, авторка проходить 
шлях від естетизації та алегоризації творів шляхом використання рослинних мотивів 
до надання їм символічного значення, відтак вони починають існувати не тільки у 
межах одного тексту, а й, власне, поза ним, стають наскрізними елементами творчості. 
Це – беззаперечний аргумент на користь унікального художнього чуття, особливого 
сприйняття світу та виняткової майстерності мисткині.
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FLORISTIC IMAGE OF LESYA UKRAINKA’S POETRY, 
WHICH WERE NOT INCLUDED IN THE COLLECTIONS

Tetiana LEHERKO

The article is devoted to the analysis of fl oral images in the Lesya Ukrainka`s poems, 
which were not included in the collections. The research found that the plant images used 
by the poet are not limited to specifi c nominatives, but they are sometimes generalized 
to expand their meaning within the text. Also, the fl oristic aspect in the selected texts is 
represented by images that are pervasive in the Lesya Ukrainka`s works (thorns, ivy, roses), 
and the use of plant images by the author serves as a means not only of aestheticization but 
also of sacralization of poetry. The biographical factor has a great infl uence on the formation 
and therefore on the general concept of fl oral motifs within and outside the texts. The vast 
majority of plant images have a symbolic meaning, which allows us to interpret them as 
metatextual units. The study of Lesya Ukrainka’s poetry from the point of view of fl oristics 
gave an opportunity to deepen the motives and signifi cance of her work, expand the scores 
of understanding and bring it to a new level.

Keywords: fl oristic aspect, herbal motif, imagery, meaning, symbol, metaphorics, 
poetics, creativity.
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ГУМАНІСТИЧНО-ЕСТЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА КАЗОК 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ОСКАРА ВАЙЛДА

Христина СУРОВИК

Статтю присвячено аналізу ідей гуманізму й естетики у казках Лесі Українки та 
Оскара Вайлда. Увагу зосереджено на дослідженні сюжетів казок цих авторів, аналізі 
образів героїв, на пошуку спільних гуманістичних та естетичних ідей і вивченні 
методів, за допомогою яких письменники втілюють ці ідеї. З’ясовано, що у творах 
Лесі Українки та О. Уайльда є багато своєрідного, адже писали вони нібито на різні 
теми та у неоднакових умовах, але спільним є те, що обоє зображали вічні духовні 
цінності, які стоять на сторожі формування людської особистості від раннього віку і 
до періоду зрілості. Визначено три спільні ознаки: схожість проблематики, чужість до 
всього антигуманного та фальшивого, орієнтація на символізоване глибокосмислове 
прочитання, зорієнтоване і на дітей, і на дорослих.

Установлено, що у казках обох письменників присутній досвід втрат та 
пошуків. Кожен із цих письменників показав власний досвід розуміння та творчого 
опрацювання жанру фольклорної та літературної казки. У казкотворчості Лесі Українки 
переплелися стильові пошуки неоромантизму та реалістичного зображення. Казка 
“Лелія” відображає особливе ставлення людей до квітів як символу мистецтва, краси, 
творчості, пориву до прекрасного назагал. Казки О. Вайлда містять ідейно-змістову 
проблематику, занурену у висвітлення проблем краси життя, добра і зла, любові і 
ненависті, байдужості і альтруїзму. Головні герої казок “Щасливий Принц”, “Хлопчик-
зірка”, “Соловей і Троянда” висвітлюють шлях від надмірностей фізичного життя 
(багатство, розкоші, егоїзм тощо) до поступової аскези, самозречення, жертовності 
та милосердя до світу людей та природи.

Ключові слова: казка, гуманізм, естетика, Леся Українка, Оскар Вайлд, “Лелія”, 
“Метелик”, “Щасливий Принц”, “Хлопчик-зірка”.

Цьогорічний ювілей Лесі Українки спонукає до перепрочитання її творів і нового 
осмислення ідей, які у них закладені. Письменниця відома для широкого загалу найперше 
своїми драматичними поемами – це її найпопулярніші твори, але не всі знають її як 
прозаїка, зокрема, як авторку цікавих і глибоких казок. З метою вивчення ідей, закладених 
у цих казках, ми вирішили порівняти їх із казками відомого британського письменника 
Оскара Вайлда, казки якого також не так часто стають об’єктом дослідженнь. 

Жанр літературної казки є дуже популярним у сучасному світі. Його досліджували 
такі українські науковці: В. Грищук, М. Масловська, Ю. Демків, Н. Тихолоз, О. Зубенко. 
Серед дослідників творчості Лесі Українки треба відзначити Івана Денисюка, який 
писав про її прозу та казки. Також відомим є сайт Тамари Скрипки – дослідниці, яка 
вивчає не лише творчість Лесі Українки, а й життя родини Косачів. Про Лесині казки 
писали також як І. Голубовська, О. Яковлєва, Р. Жаркова, М. Масловська, О. Цалапова. 
Казки Оскара Вайлда досліджували О. Галайбіда, М. Галайбіда, М. Касич, Т. Давидова, 
Ю. Янченко.
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Порівняльний аналіз казок дозволить дослідити ідеї естетики і гуманізму в творах 
Лесі Українки та Оскара Вайлда, визначити, які ідеї спільні для обох письменників, а які 
відмінні та чим це зумовлено; проаналізувати образи героїв та способи, за допомогою 
яких письменники втілюють свої ідеї. 

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань:
– аналіз сюжету та ідей у казках Лесі Українки та Оскара Вайлда;
– визначення та порівняння гуманістично-естетичних ідей;
– визначення виховних ідей у казках обох письменників. 
Оскільки жанр літературної казки є дуже популярним у сучасному світі, то і 

визначень, що ж таке літературна казка, є доволі багато. Одним з найбільш вдалих 
є опис С. Стрікалової та О. Бобир: “Літературна казка – авторський, художній чи 
поетичний твір, заснований або на фольклорних джерелах, або придуманий самим 
письменником, але в будь-якому випадку підпорядкований його волі. Твір переважно 
фантастичний. Але це поняття не є вичерпним. Ситуацію з його трактуванням можна 
коротко окреслити так: казки бувають різними, але в науці досі не винайдено єдиної 
класифікації” [13, с. 19]. Казкова спадщина щоденно вдосконалюється, і охопити цю 
різноманітність дуже важко, але, за словами В. Грищук, “Об’єднує все це розмаїття 
наявність елементу дива” [4, с. 26]. 

Можна вважати, що дослідження літературної казки продовжується. У її вивчення 
покладено декілька етапів. Перший етап – опис фольклорної і літературної казок. 
Другий – формулювання їх спільних та загальних ознак. Третій – період теоретичного 
осмислення власне літературної казки як самостійного жанру художньої літератури. 
Про це говориться в статті В. Грищук [4]. Окрім того, що літературна казка має безліч 
визначень, доречно згадати про те, що спочатку казки, наприклад, казки братів Ґрімм, 
не були призначені для дітей. Вже пізніше вони відредагували їх, щоб казки підходили 
як для дорослих, так і дітей, про що пише Ю. Демків [6, с. 64–65]. Автор літературної 
казки має цілковиту свободу щодо того, про що йому писати – він може придумати 
свій сюжет, а може переробити якусь фольклорну казку. 

У статті О. Зубенко говориться про те, що від фольклорної казки літературна 
запозичує структурні елементи, тобто характерні зачини, сюжетні повтори тощо, 
однак у літературних казках багато зображень реального світу і конкретних проблем: 
“Незважаючи на те, що казка майже завжди містить вигадку (як в літературній, так і 
в фольклорній казці значна роль відводиться фантастиці, вимислу, чарівності), вона 
відображає дійсність, розкриває народні сподівання та прагнення. Особливо це яскраво 
простежується в літературній казці, де автор є безпосереднім носієм життєвих цінностей 
народу, до якого він належить. У літературній казці відчувається відгук авторської 
особистості, його творча індивідуальність, риси тієї доби, в яку він творив” [10, с. 80]. 
У літературній казці можемо побачити казковість, яка виявляється не лише в ній, а 
й в художньому творі будь-якого жанру. Дослідниця Н. Тихолоз пропонує ідею, що 
казковість – це інший спосіб говорити про серйозні речі, піднімати філософські питання, 
які не мають простого й однозначного розв’язку і т. д. [15, с. 8].

І Леся Українка, і Оскар Вайлд показали власне розуміння та творче опрацювання 
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жанру фольклорної та літературної казки. О. Яковлєва так пише про фольклорну основу 
казок Лесі Українки: “Орієнтуючись на західноєвропейську літературу, вона “свідомо 
порвала зв’язки з сучасною їй українською літературою, з літературою чи культурницько-
просвітянською, чи реалістично-натуралістичною; вона в своїй творчості наслідувала 
літературний стиль неоромантизму” [16, с. 134].   У багатьох творах письменниці можна 
помітити наявність рис реалізму, але вони підпорядковуються ідеям, характерним для 
неоромантизму. Наприклад, у казці “Лелія” зображується правдиве відображення життя 
різних людей, заможних і незаможних. Можна сказати, у казці “Лелія” зображено 
історичну епоху, в якій сама Леся Українка жила. Казку “Метелик” дослідники 
(наприклад, Р. Жаркова та інші) відносять до “казок для дорослих”, бо конфлікт казки, 
її суть розкривається через два протилежні образи, два антиконцепти – Light-Darkness. 
Один з яких є автобіографічним, втіленням обставин життя самої авторки. Натомість 
“Біда навчить” – це вже не казка для дорослих, а дитяча казка з виховним аспектом. 
Неоромантичні тенденції є точкою дотику між казками Лесі Українки та Оскара 
Вайлда, бо хоч він і не належав до цього напряму, але його проза, зокрема і казки, 
також поривають з напрямом реалізму. 

Оскар Вайлд свої твори назвав “етюдами в прозі, для яких обрана форма фантазій 
з метою домогтися романтичного звучання” [17, с. 75]. Інтонація щирості у казках для 
нього на першому місці, він частково відступає від власної теорії “чистого мистецтва” 
або “мистецтва заради мистецтва”, прославляючи не “чисту красу”, яку пропагували 
естетичні салони, а красу життя і духовну красу.

Особливістю казок О. Вайлда є те, що на перший план виступають людські почуття 
(співчуття, доброта, милосердя), аналізуються людські взаємини. “З гіркою іронією 
письменник висміює нездатність представників панівного класу, які звикли бачити лише 
практичну, матеріальну сторону життя, до розуміння найдорогоцінніших властивостей 
людської душі”, – пише Ю. Янченко [19, с. 75]. Риси тогочасного суспільства змальовано 
у казці “Щасливий принц”, де простий, бідний народ змушений зазнавати злиднів, 
голоду, важко працювати задля того, щоб інші жили в розкошах та багатстві. Реалістичні 
зображення несправедливості об’єднують цю казку з “Лелією” Лесі Українки. У казці 
“Соловей і троянда” висувається питання любові, самопожертви і реакції інших на це. 

Леся Українка в своїх казках використовувала художні засоби фольклорної 
казки, тобто вони спираються на фольклорну основу (навіть ельфи з казки “Лелія” – 
це європейський фольклор), а Оскар Вайлд, окрім фольклорної основи, вплітає у 
текст казок різні міфи і легенди про минуле (найбільше їх у казці “Щасливий принц”). 
Також казки Лесі Українки більш короткі й лаконічні, а казки Оскара Вайлда насичені 
“декоративними” описами, вони більш епічні й розлогі за структурою.

Якщо багато дослідників відносять конкретні казки письменників (окрім “Біда 
навчить” і “Хлопчик-зірка”) до казок для дорослих, бо сюжет та глибина ідей спонукають 
до цього, то виникає питання, для чого писати казки для дорослих і чому вони такими 
вважаються? З одного боку, у таких казках криється сенс, який діти не зрозуміють, а 
дорослі, занурившись глибше в казку, розгадають його. З іншого, сам Оскар Вайлд 
писав, що створив свої казки для тих дорослих, які ще не втратили віри в диво. Тобто, 
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функція таких казок розважальна, але неодмінно наштовхує роздуми над “вічними” 
питаннями, такими, які не мають простих вирішень, над справжнім сенсом людського 
існування тощо. 

Виховний пафос у казках “Біда навчить” і “Хлопчик-зірка” полягає у ідеї, що 
досвід формує морально-етичний та інтелектуальний бік особистості. Суть обох 
казок добре відображена у приказці “біда навчить”, яку Леся Українка обирає за назву 
своєї казки. Головні герої досягають поставленої мети і тим самим заохочують читача 
розмірковувати над власним досвідом. Присутня у казках також повчальна частина: 
персонажі осмислюють свої вчинки та змінюються в кращий бік. 

Важливими є теми добра, кохання, милосердя і альтруїзму у творах “Щасливий 
Принц”, “Соловей і Троянда”, “Лелія”, які розкриваються через ставлення персонажів 
до людей та живих істот, квітів тощо. У казці “Щасливий Принц” зображено і справжні 
любов та  кохання, коли Принц і Ластівка закохуються один в одного, однак і гинуть 
разом. Ідеї добра, милосердя і альтруїзму відтворюються в їхніх вчинках. Соловей з 
казки “Соловей і Троянда” жертвує власним життям задля допомоги людині. Він вірить, 
що допоміг Студентові, але той виявився глухим до прекрасного, в його житті перемогли 
інші, більш приземлені цінності. Те, як студент розмірковує про спів соловейка, 
свідчить про його приземленість: “По суті, він [Соловей] такий, як і більшість митців: 
майстерність велика, та щирості – ні крихти” [1, с. 56]. Ю. Янченко пише, що “Дана 
казка має подвійний сенс: з одного боку, в ній зображено протиставлення моральних 
понять байдужості та співчуття, корисливості та самопожертви; з іншого боку, дана 
казка змальовує долю митця та його творів, яка часом також буває трагічною” [19, с. 77]. 

Так само дівчина Мар’яна у казці “Лелія” завдяки своєму доброму серцю піклується 
про маленьку квітку як про витвір мистецтва, виявляє до неї справжню любов і доброту: 
“Посередині росте біла лелія. Видко, що господиня за лелію дбає, – обполола чистенько, 
ще й прутиками обтикала для захисту” [16,  c. 63]. 

Гуманістичні ідеали символічно відображаються у протиставленні багатства та зайвої 
розкоші простоті і красі природи. Щасливий Принц сам говорить, що поки він був живий, 
то не мав уявлення, як бідують прості люди: “...я таки й справді був щасливий, якщо у 
втіхах щастя. Так я жив і отак помер. А тепер, коли я вже неживий, мене поставили ось тут, 
так високо, що я бачу всі болячки і все убозтво мого міста. І, хоч серце в мене зі свинцю, 
я все ж не можу стримати сліз” [1, с. 45]. Це таке собі дзеркальне зображення дійсності – 
живий принц був фактично мертвим для інших, живучи у розкошах та багатстві. Тільки 
з перетворенням у камінь він “ожив”, відчувши справжню любов, співчуття, милосердя 
і людяність і така метаморфоза дозволила йому духовно відродитись. З казки “Лелія” 
можна також зробити висновок, що багатство не може зробити щасливою людину, яка 
внутрішньо черства і не вміє по-справжньому цінувати красу, як-от панна, яка, маючи 
цілий сад прекрасних квітів, не може милуватися ними: “Та мені все тут обридло: і сей 
садок, і сей дім, і сі квітки. Все у нас таке нецікаве, от хоч би й сі квітки” [16, с. 61]. 

Можна також виокремити деякі спільні естетичні ідеї. Вміння цінувати справжню 
красу є ознакою духовної гармонії і піднесення, як це видно з казок “Лелія”, “Метелик” 
Лесі Українки та  “Соловей і троянда” Оскара Вайлда. Наприклад, Мар’яна ставиться 
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до квітки як до живої істоти, що означає, що дівчина справді щаслива і вміє радіти тому, 
що має. Краса світла полонила Метелика і він не вагався летіти на нього, хоч і втратив 
життя. І Леся Українка цю жертву виправдовує: “Те світло спалило його, – але він 
рвався на простір! Він шукав світла!” [16, с. 41]. Студент із казки “Соловей і Троянда” 
не вмів цінувати справжню красу, він був сліпим і глухим до мистецтва, натомість 
Соловей заплатив за красу ціною свого життя: “Та все ж Кохання дорожче за Життя, і 
хіба можна зрівняти серце якоїсь пташки з людським серцем?” [1, с.  5].

З вищезгаданих казок випливає, що зовнішня краса повинна бути відображенням 
внутрішньої краси, доповненням цієї духовної краси. На прикладі образів-символів 
із казок “Соловей і Троянда” та “Метелик” можна це проілюструвати. У цих казках 
символами краси є Троянда, яка втілює не лише зовнішню, а й внутрішню красу і 
благородство, і світло як символ краси й свободи, яке впливає і на світогляд головного 
персонажа (Метелика), і на його долю. Доброта, співчуття і альтруїзм невіддільні від 
справжньої краси, як це демонструє казка “Соловей і троянда” О. Вайлда та “Лелія” 
Лесі Українки. Ці риси втілює і Соловейко, який ставить красу і кохання вище за власне 
життя, і дівчина Мар’яна, духовна краса і доброта якої не залежать від багатства.

Коротко підсумовуючи спільні риси у казках обох письменників, можна згадати про 
такі: схожість проблематики, яка зображується у образах як персонажів, так і предметів. 
Головні персонажі творів відчувають чужість до всього антигуманного та фальшивого. 

У творах, звичайно, присутні не лише спільні ознаки, а й відмінні. До них перш 
за все відносимо різний шлях голосних персонажів. Про це можна говорити на 
прикладі казок “Біда навчить” і “Хлопчик-зірка”. Оскільки друга з них більш розлога 
та фантастична, то шлях героя буде таким же. Шлях головного персонажа у творі “Біда 
навчить” простий і повчальний. 

Наступною відмінною ознакою є взаємодія з іншими героями. Описати це можна 
за прикладом творів “Щасливий принц” і “Лелія”. Ластівка і Щасливий Принц спільно 
допомагають знедоленим, пташка робить це під керівництвом Принца. І хоча матеріальні 
ресурси швидко вичерпуються і герої гинуть, однак були за це винагороджені. Так 
само Лелія, відвідуючи різні квіти з Павлусем, розмовляє з іншими героями, але вони 
обоє нікому не допомагають, вони лише споглядають та обговорюють побачене. Цим 
письменниця ніби натякає, що вирішення проблем бідності і нерівності не таке просте.

Відмінною є і суть пошуку краси у казках “Соловей і троянда” та “Метелик”. У 
першій головний герой своїм внеском хотів допомогти іншому, в другій герой прагнув 
пізнати світ найперше для себе самого. 

Отже, казки обох авторів заглиблюються у питання цінності людського життя, 
добра і зла, лобові і альтруїзму тощо. Кожен з героїв казок Лесі Українки та Оскара 
Вайлда робить щось для того, щоб змінити світ на краще, щоб знайти своє місце у світі 
і пізнати, яким він є насправді. В обох авторів справжня краса виступає не як розкіш 
і багатство, а як духовна потреба, за яку можна заплатити високу ціну. Обоє авторів 
жили і творили у різних країнах і умовах, але те, наскільки спільними виявилися ідеї, 
вкладені в їхні казки, засвідчує те, що ці ідеї можна вважати універсальними.
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HUMANISTIC AND AESTHETIC ISSUES IN FAIRY TALES 
OF LESYA UKRAINKA AND OSCAR WILDE

Khrystyna SUROVYK

The article focuses on the analysis of ideas of humanism and aesthetics in the fairy tales 
of Lesya Ukrainka and Oscar Wilde. The focus is on the study of the plots of the tales of these 
authors, on the analysis of the images of the heroes and on search for common humanistic 
ideas and the study of methods by which writers embody these ideas. It was found that in the 
works of Lesya Ukrainka and Oscar Wilde there are many differences, because they allegedly 
wrote on different topics and in different conditions, but what they have in common is that 
they both depicted eternal spiritual values   that guard the formation of human personality 
from early age and to maturity. Three common features have been identifi ed: similarity of 
issues, alienation from everything inhumane and false, focus on symbolized deep reading, 
focused on both children and adults.

It is established that in the tales of both writers there is an experience of loss and 
search. Each of these writers showed his own experience of understanding and creative 
elaboration of the genre of folk and literary tales. Stylistic searches of neo-romanticism and 
realistic image were intertwined in L. Ukrainka’s fairy tales. The fairy tale “Leliya” refl ects 
the special attitude of people to fl owers as a symbol of art, beauty, creativity, the urge to 
beauty in general. O. Wilde’s tales contain ideological and semantic issues, immersed in the 
coverage of the problems of the beauty of life, good and evil, love and hate, indifference and 
altruism. The main characters of the fairy tales “The Happy Prince”, “The Star-Child”, “ The 
Nightingale and The Rose” illuminate the path from the excesses of physical life (wealth, 
luxury, selfi shness, etc.) to gradual austerity, self-denial, sacrifi ce and mercy to the world 
of people and nature.

Keywords: fairy tale, humanism, aesthetics,  Lesya Ukrainka, Oscar Wilde, “Leliya”, 
“The Moth”, “The Happy Prince”, “The Star-Child”.
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ЕЛЕМЕНТИ ЕТНОЕСТЕТИКИ У НОВЕЛІ 
“ЧОТИРИ – ЯК РІДНІ – БРАТИ” МАРІЇ  МАТІОС

Любов КУДЕЛЬНИЦЬКА

У статті вперше розглянуто новелу Марії Матіос “Чотири-як рідні-брати” на 
глибинному рівні в етноестетичній призмі національного українського світогляду. 
Виявлено зв’язок сакральної символіки та позасвідомого використання її селянами у 
побуті. Також у статті наведено приклад трансформування народної думки у сучасному 
осмисленні певної проблематики. Роботу присвячено оригінальності письменниці у 
відтворенні синкретизму фольклору та літератури. У тексті етноестетика представлена 
в діалогах героїв, барвистому тлі відображення подій та ментальності селян. 
Виокремлено ширше значення етноестетики та етноетики як складової етноестетики. 
Автор статті окреслює елементи концептуального значення та функції народних 
поетичних символів та зразків фольклору. Розкрито драматичну історію Буковини 
та України загалом, що дає змогу назвати новелу “енциклопедією українознавства”. 
Доведено, що оригінальне поєднання авторського та фольклорного пафосу створює 
вдалу фольклоризацію літературного твору, що свідчить про талант Марії Матіос.

Ключові слова: етноестетика, етноетика, фольклор, поетика, сакральність, 
синкретизм.

Актуальність нашого дослідження зумовлена підвищеним інтересом до 
опрацювання художніх текстів як відтворення етноестетичних уявлень українського 
народу та його побуту. Етноестетичні віхи у творчості сучасних письменників виконують 
роль репрезента, що допомагає вплинути на читача й заглибити його у тогочасні реалії. 

Мета роботи – окреслити етноестетичні засоби, які використовує Марія Матіос 
у новелі “Чотири – як рідні – брати”, за допомогою яких авторка викриває побут, 
звичаї, вірування та духовність буковинської української родини початку 20 століття. 
Предмет – новела Марії Матіос “Чотири – як рідні – брати” у контексті етноестетичного 
потрактування, трансформація художньої новели у фольклорну енциклопедію 
українського села. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є теоретичні праці Я. Гарасима, 
М. Голянич, С. Грици, О. Дея, І. Денисюка, Т. Орлової, присвячені вивченню теоретичних 
аспектів етноестетики та її інтерпретації у художніх творах.

Проблема авторського осмислення “етноестетики” в художніх творах досі 
залишається малодослідженою серед літературознавців. Тенденція вивчення цього 
явища зупинялася зазвичай на дослідженні фольклорних текстів. У такому зосередженні 
написана праця “Етноестетика як предмет фольклористичних студій” Я. Гарасима, у 
якій автор з’ясовує методологічні засади формування етноестетики у філософській 
системі понять загальної естетики.

Визначення етноестетики проілюстровано й у праці Т. Орлової про 
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мистецтвознавство, у якій під етноестетикою потрактовано “систему естетичних 
уявлень і критеріїв, властивих тому чи іншому народові, котрі лежать в основі будь-
яких проявів його життєдіяльності, матеріальної, духовної культури, в тому числі 
народного і професійного мистецтва, обумовлюють їх національну своєрідність та 
сприяють непересічності в контексті світової культури” [8, с. 13].

Етноестетика літературних творів має свої інтерпретаційні різновиди, її визначення 
характеризується вмілим авторським поєднання базових фольклорних засобів та 
власною реалізацією народнопоетичних естетичних аксіологем у тексті. 

Варто наголосити, що визначення “етноестетики” у художньому творі ми трактуємо 
як системне явище естетичних уявлень, яке властиве кожному народові та проявляється 
не тільки у розумінні краси та духовної культури, а й у відтворенні побуту без втрати 
фольклорної поетики та у виявленні цінностей, ритміки мовлення.

У праці українських літературознавців О. Дея, О. Зілинського, Р. Кирчіва, 
Н. Шумади “Український фольклор у словʼянських літературах” виділено три аспекти, 
властиві фольклоризму та етноестетиці у художній літературі:

1) засвоєння літературою своїх національних народнопоетичних надбань; 
2) використання фольклорних джерел сусіднього, спорідненого походженням, 

історією і мовою народу; 
3) опрацювання міжнаціональних фольклорних сюжетів та мотивів [5, с. 124]. 
Ці аспекти відбиваються у творчості Марії Матіос та набувають нових, але 

традиційних виявів у художньому творі.
Також поширена думка про двоаспектність взаємини фольклору та літератури: 

фольклоризм літератури – використання народної поетики, стилістики, сюжетів у 
літературних творах, народні асоціації; літературність фольклору – авторський текст 
набуває ознак фольклорного твору та сприймається читачем як народний [1, с. 20].

“Чотири – як рідні – брати” – це оригінальна форма “фольклоризації” художнього 
тексту, адже авторка використовує особливий контекстуальних фон для опису типових 
проблем селян, їхнього побуту, обрамлюючи змодельований світ фольклорною 
стилістикою й колоритним мовленням, що змушує читача повірити у справжність 
подій твору.

Проза Марії Матіос відтворює енергію та естетичні уявлення про світ буковинського 
села. Конфлікт та трагедія родини Чев’юків наростає й на тлі “питання землі”. Така 
проблема у творі, який характеризується як етноестетичний, не є випадковою. Залежність 
та прив’язаність до землі – одна з провідних рис українського світогляду. 

Етноестетика та етноетика новели вимальовується у використанні письменницею 
діалогів, описі місцевості, відтворенні вірувань та забобонів, щоденних проблем селян – 
свекруха та невістка, батько та сини, таємна любов та загальна байдужість, помста та 
покаяння.

Характерне для сільського побуту явище самосуду. Молодий хлопець Дмитрик гине 
через помсту чоловіка, який дізнається про зраду дружини. Письменниця вкладає дитячу 
наївність у слова молодика, який пояснює причину своєї швидкої смерті: “Погладь 
мені, Доцько, напослідок того мого дурня, через якого мушу вмерти… – якось по-
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дитинячому несподівано попросив Дмитрик невістку” [7, с. 24]. Трагічне у цій історії 
те, що рідний брат Дмитра видає гріх чоловікові Петруні, а хрещений батько хлопця 
допомагає вчинити самосуд: “А Грицько Кейван помагав Іванові мене товкти. За що? 
Він же мій хрещений батько” [7, с. 25].

Етнічне тло змальованих картини у новелі увиразнюють побутово-етнографічні 
деталі, вони створюють екзотичний національний колорит, зокрема згадка про 
побут жінки при надії у селі: “у цім краю жіноча тяжба споконвіку належала до діла 
буденного…Тут від зачаття світу чоловічою турботою було здорове сім’я, а жіночою – 
витривале лоно” [7, с. 6]. 

Марія Матіос використовує етноестетичний та етноетичний потенціал народного 
гумору, що вказує на абсурдність вічного конфлікту свекрухи й невістки у діалозі: “Гай, 
ще сапаємо два рядочки, та й буде. Все’єдно сапаєш не так, як треба. – А як треба, 
неню? – питала. А вона: – Не знаю, як, але не так, як треба” [7, с. 5]. 

Художнє транслювання вірувань та забобонів селян також має свої етноестетичні 
ефекти. Ними наповнені у новелі розповіді про вдалу та невдалу людину “на почин”: 
“В селі з досвітку плентаються такі ґаздиньки, які тільки й чекають, щоб напоперек 
перейти людині дорогу…Та ще з порожніми відрами. Та в спідниці навиворіт” [7, с. 13].

У праці “Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну” О. Солецький 
розкриває поняття сакральної символіки, що становить невід’ємну світоглядну 
орієнтацію українського етносу. Такий зв’язок простежується й у сновидіннях, 
змальованих письменницею, де відображається естетика колективного підсвідомого, 
пов’язана з давньою народною ритуальною системою. Тексті містить декілька снів, 
які стають пророчими. Один з них вказує на вагітність Доці, яка бачить уві сні рибку: 
“Та вона вже не боялася. Ні вогню, ні Дмитрика. Знала, що скоро понесе. Риба жінці 
в сні – до дитинки” [7, с. 20].

Інший сон моторошний – Маринька побачила мертвого Кирила: “Я пізнала його 
по шкіряному паску, що висів на бантині. І по вашому ґарчику від капусти з різьбленим 
оленем на ручці. Мені сказав сон, Василино. І голос” [7, с. 28].

Невід’ємною частиною сільського спілкування також є зооперелицьовування/
перейменування імен: “Василина з несподіванки й злості ледь стрималася, щоб не 
назвати свою тезку Качкою. Проте назвала її так, як замолоду називають в селі кожну 
Васюту. Цютка” [7, с. 13]. 

У творі відбито кореференти на позначення ведмедя (“вуйко”, “Михайло”), 
що вказують на певну “святість” тварини та повагу до неї, а ця ознака притаманна 
українському народові.  

Важливу етноетичну функцію у творі Марії Матіос відіграє самовиявлення 
персонажів через мову, сповнену народнопоетичних приповідок.

Влучно використовує письменниця потенціал діалектних слів та висловів, народну 
фразеологію та пареміографію, адже вони допомагають висвітлити етноестичну картину 
спілкування героїв: “Не любить – і фертик”, “файно було”, “копень”, “просинець”, 
“набутки”, “най шляк його трафить”, “щезла би’сь у болото”, “ладувати бебехи”, 
“риганці”, “не тренди” та інші.  Майстерність пера письменниці підкреслює вміння 
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природно вписувати подібні слова так, щоб не виникало враження “перенасичення” 
твору або ж його “штучності”.

Особливістю правдоподібного відтворення буковинських реалій у селі 
простежується також у іменах та прізвищах героїв. Деякі прізвища вказують на 
багатонаціональність Буковини. Недивно, що нотаріуси у Вижниці мали прізвища 
геть не українського походження (Урсулеску, Гольштейн), оскільки у ті часи українці 
не могли займати такі посади. 

Побожність українського села не могла бути не розкритою у новелі, оскільки 
поєднання віри у забобони та Бога характерні для українців. Етноестетичні настрої 
зображені у епізоді страшного сну Доці та пробудження після нього. Перелякана жінка з 
одного боку бачить “нечистий” вогонь та душу Дмитрика, а з іншого – молиться Богові 
та промовляє усі молитви, які пам’ятає: “міцно заплющує очі й майже вголос виказує 
одну за одною молитви за мертвих і живих, і ненарожденних; і тих, кого ніхто не згадує; 
і тих, що згинули від грому чи тучі; кого взяли води чи блуд; хто оступився, украв, 
збрехав, не пробачив…”. Така дихотомія властива більшості українців та відтворена не 
тільки в літературних текстах, а й народних оповідках, легендах та піснях. Звернення 
Марії Матіос до цієї теми цілком відбиває етноестетику тогочасності.

Отож, зображені взаємини фольклору та літератури у новелі стають репрезентантами 
трансформації народної думки на сучасному етапі. Можемо сміливо вказувати, що 
письменниця органічно втілює задум про відтворення селянського життя та важкої 
долі сім’ї Чев’юків. Етноететика та етноетика художнього твору виражається, як 
ми вже вказували раніше, вмілим поєднанням авторського та фольклорного. Саме 
таке вибудовування тексту і притаманне Марії Матіос. Етноестетичними засобами 
вираження у новелі “Чотири – як рідні – брати” є: діалогічні репліки, вставні та вставлені 
конструкції, сновидіння, приказки, художні епітети та ін. 

Досліджений матеріал сприятиме глибшому вивченню фольклорних явищ у 
творчості Марії Матіос. Перспективою подальшого аналізу виступатиме дослідження 
двох новел письменниці з роману “Майже ніколи не навпаки” у контексті симбіозу 
етноестетичного та авторського світобачення.
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ELEMENTS OF ETHNOESTHETICS IN THE NOVEL 
“FOUR – AS NATIVE – BROTHERS” BY MARIA MATIOS

Liubov KUDELNYTSKA

Maria Matios’ short story “Four – as relatives – brothers” at an in-depth level in the 
ethno-aesthetic prism of the national Ukrainian worldview is considered for the fi rst time in 
the article. The connection between sacred symbolism and its subconscious use by peasants 
in everyday life is revealed. Also in the article also provides an example of the transformation 
of popular opinion in the modern understanding of certain issues. The work is devoted to 
the author’s originality of writers in creating the syncretism of folklore and literature. In the 
text, the ethnoaesthetics of the short story is represented in the dialogues of the characters, 
the colorful background of the refl ection of events and the mentality of the peasants. First, 
for the fi rst time, the broader signifi cance of ethno-aesthetics and ethnoethics as a component 
of ethno-aesthetics is singled out. Secondly, the author of the article singles out elements of 
conceptual meaning and function of folk poetic symbols and folklore samples. The dramatic 
history of Bukovyna and Ukraine in general is revealed, which makes it possible to call the 
novel “an encyclopedia of Ukrainian studies”. It is proved that the original combination of 
authorial and folklore pathos creates a successful folklorization of a literary work, which 
indicates the talent of Maria Matios.

Keywords: ethno-aesthetics, ethnoethics, folklore, poetics, sacredness, syncretism. 
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ПАРАБОЛІЗАЦІЯ ХВОРОБИ У РОМАНІ ЮРІЯ ЩЕРБАКА 
“ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ”

Ірина ЦЮК 

У статті зосереджено увагу на чинниках, які формують параболічний вимір 
хвороби у романі Юрія Щербака “Причини і наслідки”, зокрема на особливостях 
наративної організації та структурних елементах, символічних образах і проблематиці 
твору. Попри те, що письменник апелює до радянських реалій, проблеми, які він 
розглядає, можна трактувати як універсальні: природа людини, відповідальність 
вченого перед суспільством, профанація науки, співвідношення влади та медицини.

Ключові слова: хвороба, епідемія, параболічність, метафоризація, система, наука, 
бюрократизація.

Хвороба – феномен не лише біології, а й культури, зокрема, це одна з найстаріших 
тем також у літературі. В античних та середньовічних текстах захворювання часто 
трактувалось як алегорія покарання чи випробування. Реалістична традиція тяжіє 
до того, щоб розглядати фізичну знемогу як наслідок скрутного матеріального 
становища, а на зламі ХІХ–ХХ століть можемо спостерігати певну естетизацію хвороби. 
Погляд на хворобу як на покарання є одним із найдавніших і стосується передовсім 
випадків масових захворювань – епідемій, які розглядались як наслідок гніву богів 
на ціле суспільство. Чума – недуга, яку осмислювала вже антична література, – не 
стигматизувалась так, як захворювання, які не набували значного поширення [2, c. 116–
117], хоча інколи її причиною була конкретна людина чи подія (наприклад, Едіп з трагедії 
Софокла “Цар Едіп”). Переважно епідемія не розглядалась як провина кожного хворого, 
відтак її моральний вимір був обмежений [6, c. 48]. 

У зв’язку з політичною ситуацією ХХ століття письменники все частіше звертаються 
до параболічних та міфологічних елементів з метою відображення трагічних подій 
[3, c. 330], саме тоді епідемія стає дуже продуктивною риторичною фігурою для 
критики тоталітарних режимів (“Чума” А. Камю, “Біла чума” К. Чапека та ін.). Таке 
алегоричне використання чуми часто розмиває межі між справжнім захворюванням та 
метафоричним (наприклад, поширення антигуманних ідей, бюрократизація суспільства 
і т. д.) [7, c. 2].

Під параболічністю мається на увазі така риса інтелектуальної прози, коли з 
філософської точки зору у тексті міститься значно більше, ніж у ньому описано [3, 
c. 330]. Для жанру притчі притаманне апелювання до загальнолюдських проблем [1]. 
Відтак параболічний текст завжди концептуальний, часові чи географічні межі в ньому 
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часто відносні, адже порушені проблеми універсалізуються, стають незалежними від 
конкретного часу і простору. Багато в чому сприйняття таких творів залежить від читача, 
його вміння побачити прихований зміст [див: 4].

В українській інтелектуальній прозі, зокрема в романі Ю. Щербака “Причини 
і наслідки”, хвороба розглядається під схожим ракурсом (вона стає поштовхом до 
саморефлексії, подається як метафора суспільства). Недуга набуває притчових ознак, 
спонукаючи читача замислитися над можливістю її повторення в кожному тут і 
тепер, а відтак – над потребою усвідомити загрозу, перед обличчям якої кожної миті 
може опинитися людина. Звернення письменника до епідемії сказу теж невипадкове, 
оскільки найстрашнішими хворобами вважали не ті, які призводять до смерті, а ті, що 
перетворюють людей на звироднілих. Можна пригадати і той факт з історії, що у ХІХ 
століття у Франції побутувало уявлення, ніби інфіковані сказом стають божевільними 
[2, c. 111]. Доцільність трактування “Причин і наслідків” Ю. Щербака як твору 
параболічного зумовлена тим, що сказ як метафора означується вже у самому тексті: 
“Ось який сказ треба лікувати, – гачкуватими пальцями постукав себе по грудях Шульга. – 
Той, що тут, у душах людей…” [6, c. 90] або “Тепер сказу нема…. на вулицях. Тепер 
сказ тут – у квартирах!” [6, c. 89]. До метафоричного трактування епідемії заохочує 
навіть епіграф з “Чуми” А. Камю. Вплив тексту цього письменника дуже значний, адже 
задум “Причин і наслідків” виник завдяки пораді І. Драча написати щось на кшталт 
“Чуми” [5, c. 273]. Дженіфер Кук робить дуже цікаве припущення, що цитування цілком 
співзвучне з логікою паразита або вірусу. У так званій “інтертекстуальній сім’ї” текстів 
про чуму можна зауважити, як, за висловом Дж. Кук, один текст “інфікує” інший [7, 
c. 27], зокрема це часто  простежується на рівні епіграфів. Наприклад, А. Камю за 
епіграф обирає уривок із “Щоденника чумного року” Д. Дефо, а Ю. Щербак, як було 
сказано раніше, звертається вже до А. Камю.

Можна говорити про певні риси, які притаманні для всіх текстів, де йдеться 
про спалах епідемій. На думку Сьюзен Зонтаг, будь-яка розповідь про чуму (це 
стосується і літератури, і журналістики) завжди є розповіддю про невблаганність та 
неминучість [2, c. 124]. Навіть наратив починає “хворобливо” функціонувати, він 
періодично розпадається на фрагменти: звіти про випадки захворювань, реакція влади та 
медиків, окремі історії з життя хворих, переживання спостерігачів. Інколи складається 
враження, що якісь “розповіді” взагалі недотичні до згаданої ситуації [7, c. 23]. Така 
фрагментарність притаманна також “Причинам і наслідкам”, навіть у стильовому плані. 
Її можна пояснити тим, що епідемія перериває сталість у житті та стосунках персонажів 
[7, c. 22]. Роман починається з наукової статті про скажених лисиць, які спровокували 
поширення сказу. Перемикання на наукові джерела непоодинокі у творі: сучасність 
“перебивають” нотатки Левковича, які читає наратор.

Сама присутність епідемії у тексті радше фонова: думки Євгена періодично 
перемикаються на особисті проблеми (сни, згадки про колишню дружину Олю, 
стосунки з Ларисою та Лідою), увиразнюються і фігури постраждалих від сказу, як-от 
Василя Чорнодуба та його родини або ж Романа Поплавського. Другорядні, здавалось 
би, герої розповідають свої історії, наприклад, вчений Шульга згадує переховування 
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його дружини-єврейки під час війни та її подальший роман із Гаркушею. Можна було б 
подумати, що спалах якогось захворювання перетворює всіх на щось подібне до маси, 
а хворі сприймаються лише як статистичні дані, але у романі Ю. Щербака відбувається 
цілком протилежне. Усі персонажі, особливо другорядні, індивідуалізуються. Їхня 
ідентичність не зводиться лише до переживання або ж лікування хвороби. Цікавим 
є і те, що наратор не є хворим, він, попри те, що є епідеміологом, усе-таки перебуває 
у привілейованій позиції спостерігача. Отже, навіть не безпосереднє переживання 
хвороби, а спостереження за стражданнями інших змінює його. До речі, наратор-
спостерігач – це дуже характерна риса для текстів про чуму. Часто це той, хто вижив 
або ж людина, яка так чи інакше включена у цей процес [7, c. 43], подібно до персонажа 
Жадана, який через свою професійну діяльність не може залишатись осторонь. Відтак, 
недуга постає як своєрідний “тест на емпатію”. 

Епідемія також виконує роль своєрідної межової ситуації. Раптове поширення сказу 
в романі виявляє інші проблеми: бюрократизм, роль науки, проблеми людських взаємин 
тощо. Наукова проблематика поступається морально-етичній, яка і стає магістральною 
у творі [5, c. 271]. Зважаючи на те, що головні герої є вченими та лікарями, однією з 
найважливіших проблем є питання особистої відповідальності за життя інших. Жадан 
прибуває у Стару Митницю (варто зазначити, що у творі спалах сказу стається не у 
Києві: це дуже характерна для текстів про епідемії особливість – хвороба приходить 
завжди здалеку [2, c. 118]), коли дізнається про летальний наслідок сказу. Причиною 
смерті, однак, є не сама хвороба, а те, що про цей випадок повідомили надто пізно, 
хворий не отримав належного лікування, а отже, вбиває його не так сказ, як бюрократія. 
Ця подія впливає і на лікаря Бадяка, який фактично є за це відповідальним: “Ви не 
подумайте, що я такий бевзь, що все з мене – як з гуся вода. Мені цей Чорнодуб сниться” 
[6, c. 166]. Питання професійної етики виходить за межі формальності, коли справа 
стосується того, щоб повідомити близьким недужого про його ймовірну смерть. Жадан 
у розмові з нареченою Романа майже безпорадно пояснює свою позицію: “Ну чого ви 
мене мучите? Я хочу помилитись. Мрію. […] Я не хочу відбирати у вас надію, але й 
не маю права брехати” [6, c. 161]. 

Оскільки ми сприймаємо всю історію з перспективи Євгена Жадана, то може 
здаватись, що всі науковці ставляться до людей так гуманно, як і він, хоча це не завжди 
так. Проблема співвідношення гуманності та науки особливо загострюється під час 
масових захворювань, адже виникає питання, як ставитись до хворих: як до статистики 
чи, навпаки, сприймати кожного як індивідуальність. Своєрідним антиподом Євгена 
є вчений-кібернетик Оскар, якого Жадан зустрічає, гостюючи у Лариси Супрун. Їхня 
розмова не стосується спалаху сказу у Старій Митниці, вони говорять про природу 
людини, і Оскар у своїх судженнях безапеляційний: “Хто-хто, а ви повинні знати, що в 
основі життя лежать біологічні закони, а не всякі гарні слова. Природа розвивалась без 
усяких слів, без усіх цих абстрактних, імлистих понять типу “совість”, “добро”, “зло” 
і досягла величезного розквіту й небаченої доцільності й різноманітності” [6, c. 61]. 
Ця розмова неабияк бентежить Жадана, оскільки він кілька разів до неї повертається. 
З проблемою природи людини тісно пов’язана інша: наскільки корисною для людства 
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є наука, яка зводить життя людини до трьох біологічних законів? Чи не є вона в своїй 
основі антигуманною?

Питання науки у творі порушене неодноразово, зокрема, наратора хвилює її 
профанація у тогочасному суспільстві. Показовим є момент, коли Євген протестує проти 
пропозиції Гаркуші набрати молодих фахівців в інститут, оскільки вони розглядають 
науку як джерело наживи або навіть певного соціального статусу. До того ж, нерідко 
важать саме зв’язки, а не талант, як у випадку з Ларисою Супрун: як виявляється 
наприкінці твору, вона не була авторкою власної дисертації, за неї її писали інші люди. 
Проте Лариса є своєрідним продуктом системи, адже навіть, попри свою енергійність 
та здібність, вона не протестує проти такого укладу, а охоче адаптується до системи.

Символічно, що Жадан, дізнавшись про все це, зараховує Ларису до “хижаків”: 
“Невже я не знав, невже не бачив, що вона із зграї хижаків, яких так багато розвелось 
останнім часом?” [6, c. 170]. Таке порівняння доволі прозоре, зважаючи на те, що саме 
хижаки (лисиці, а також вовки) переносять сказ. Можна припустити, що для Жадана 
такі люди, як вона, є носіями “метафізичного” сказу. Можливо, навіть сама Лариса 
була “інфікованою”, адже навіть, попри ситуацію з її батьком та власною науковою 
недоброчесністю, її не можна трактувати як однозначно негативну героїню. Постає 
питання, наскільки інфікований винний у тому, що його заразили. Аналогії з тваринами, 
які можуть бути потенційними носіями, з’являються ще тоді, коли Шульга говорить 
про моральний занепад міста: “Хіба міг я у найстрашнішому сні уявити, що таке може 
зі мною статися? Що буду я таким жорстоким? І що скажені пси бігатимуть по Києву, 
заганятимуть людей у душогубки? І що знайдуться рідні скажені пси, які радітимуть 
цьому, допомагатимуть їм?” [6, c. 90].

Часто самі вчені зосереджуються на власних амбіціях, а не науковій діяльності, 
що аж ніяк не сприяє науковому прогресу. Яскравим прикладом цього є постать одного 
з найвідоміших епідеміологів – Мідатова – з його “небажанням мати поруч з собою 
когось, хто хоч у чомусь дорівнював би йому” [6, c. 121]. Мідатов одержимий саме 
міжнародним визнанням і не здатний адекватно сприймати власні помилки. Такий 
нарцисизм у науковій діяльності безплідний, як і меркантильність. На противагу Супрун 
та Мідатову, варто згадати фігуру Кротової, яка, попри свої досягнення в науці, не 
змогла повністю реалізувати власний потенціал: “Так і залишилась дисертація для 
неї міражем, приємним маренням, не більше. А шкода. Бо Кротова, жінка розумна 
й освічена, була лікарем високої кваліфікації” [6, c. 23]. Звісно, вона не є трагічною 
героїнею, яку повністю “спаралізувала” система, але водночас це сумний приклад 
того, як талановита людина “потонула” у провінційній медичній установі та по-своєму 
підлаштувалась під таку дійсність.

Надзвичайно важливими є такі персонажі, як Брага та Левкович, які виринають 
як спогади, а не безпосередні учасники подій. Брага – класичний приклад бездарного 
науковця, який орієнтується лише на вказівки влади: “любив підкреслювати, що він 
людина з народу, майже від плуга, мовляв, наука – не таке вже й хитре діло, не треба 
кінчати класичні гімназії, студіювати латинську і грецьку мови, мертві й нікому не 
потрібні. Щоб стати справжнім ученим, треба лише мати здоровий глузд, практичну 
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тямущість і ніколи не злітати у стратосферні безкисневі висоти абстрактних теорій, 
а завжди триматись землі – цілком зрозумілих, конкретних справ, чітко окреслених 
наказами керівних органів охорони здоров’я” [6, c. 98]. Його абсолютною протилежністю 
є такі, як Левкович, що репрезентує стару наукову інтелігенцію, яку виховали класичні 
гімназії. Наратора неабияк лякає розуміння того, що подібні до Левковича зазвичай 
програють таким-от “брагам”. Нотатки Левковича та спогади про Брагу наче сполучають 
теперішнє і минуле, демонструють тенденції розвитку радянської науки і причини її 
деградації.

Потрібно звернути увагу на саму назву роману, яка вже є певним ключем до розуміння 
тексту: у причин є наслідки, як у хвороби є етіологія. Наратор своєю “причиною з 
причин” називає мовчання та готовність миритися з несправедливістю. Саме через це 
вміння він іноді навіть свідомо не зауважує того, якими насправді є люди, особливо це 
помітно у випадку з Олексієм Нечаєвим та частково Ларисою. Проте наприкінці роману 
наратор розуміє, що його звичка відмовчуватись породжує жахливі наслідки: “Але і 
мовчати далі не можна. Мовчання заохочує хижаків. Вони нахабніють, не відчуваючи 
опору, вимагають дедалі більшої крові” [6, c. 136]. Отже, мовчання, у розумінні 
відсутності спротиву, є однією із складових цього метафоричного сказу, відповідно, 
його зникнення сприяє частковому зціленню суспільства. Це цілком узгоджується 
із традиційною вже для ХХ століття інтерпретацією чуми як метафори морального 
занепаду суспільства, що здатне “видужати” лише тоді, коли кожен усвідомить свою 
відповідальність [8, c. 199]. Наприкінці роману Євген Жадан стає чесним передовсім 
із собою, він визнає своє постійне прагнення до ескапізму, яке зазвичай мотивовано 
страхом: “Я вигадав для себе зручну ширму: дев’ятнадцяте століття. Ховаюся там, 
наче миша в горі гнилого буряку, думаючи, що там усе було так просто. Тікаю зі свого 
часу, коли жити в ньому стає незатишно” [6, c. 170]. Будь-яка глобальна подія, зокрема 
епідемія, є тим чинником, який робить втечу від реальності неможливою, а відтак 
спонукає до переоцінки цінностей, що і відбувається з Євгеном Жаданом.

Як у більшості параболічних текстів, зображену у творі ситуацію можна 
спроектувати на будь-яке суспільство будь-якого часу, але потрібно зробити кілька 
зауваг: у творах часів “застою” часто зображувались різноманітні трагічні ситуації [5, 
с. 271], а всюдисуща бюрократія у тексті за своєю суттю доволі радянська. Зіткнення з 
епідемією сказу є тим, що демонструє безпорадність тогочасної медицини, її відсталість 
і те, наскільки знецінюється вона у суспільстві. Проте зрощення влади та науки, про 
яке часто йдеться у тексті, – це абсолютно універсальна проблема, яка і робить людство 
вразливим. Показовим у цьому плані є образ Олексія Нечаєва – людини, яка, попри свій 
професіоналізм та блискучу освіту, орієнтована саме на владу та бажання її вберегти, 
при цьому не зважаючи на інших. Однак те, що Олексій опиняється на керівній посаді, – 
це не причина, а наслідок. Це розуміє і Жадан, усвідомлює він також і власну провину, 
що своїм страхом перед відповідальністю несвідомо цьому посприяв. Тому слушною 
є думка М. Рябчука, який стверджує, що Ю. Щербак, шукаючи соціальних коренів 
зла, є більшим оптимістом, ніж А. Камю – автор “Чуми”, – для якого зло – це щось 
незнищенне [5, c. 27].
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Можна зробити висновок, що у ХХ столітті образ хвороби є впізнаваним, оскільки 
вона стає інструментом для критики тоталітарних режимів та морального занепаду 
суспільства. Ця традиція знаходить своє відображення в українській інтелектуальній 
прозі, зокрема в романі Юрія Щербака “Причини і наслідки”. Епідемія у творі стає 
своєрідною метафорою нещирості, бюрократизації суспільства, страху, а також жаги 
до влади. Відповідно, з огляду на універсальні проблеми, порушені у романі, можна 
говорити про параболізацію тексту, якій сприяють символічні образи, структурні 
елементи, особливості організації наративу та проблематика твору.
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PARABOLIZATION OF ILLNESS IN YURIY SHCHERBAK’S NOVEL 
‘THE CAUSES AND CONSEQUENCES’

Iryna TSIUK

The article deals with factors that support parabolic dimension of illness in Yuriy 
Shcherbak’s novel ‘The Causes and Consequences’, namely with peculiarity of narrative 
organization and structural elements, symbolic images and problems raised in the novel. 
Despite the appeal to the soviet reality, the problems being considered in the novels are 
universal, such as: human nature, scientist’s responsibility to the society, profanation of 
science, relations between power and medicine. 

Keywords: illness, epidemic, parabolicity, metaphorizing, system, science, 
bureaucratization.
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МІЖ ПАМ’ЯТТЮ ТА НОСТАЛЬГІЄЮ: 
КООРДИНАТИ ЖІНОЧОЇ СТАРОСТІ У СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНІ 

Ангеліна ПАРАЩИНА

Досліджено зв’язок жіночої старості з пам’яттю та ностальгією як важливими 
онтологічними категоріями у романах Вікторії Амеліної “Дім для Дома”, Наталки 
Сняданко “Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма”, Мирослава Лаюка “Баборня”. 
Проаналізовано основні аспекти репрезентації старої жінки у сучасному українському 
романі, а також зосереджено увагу на минулому та пам’яті, що стає основою для 
ностальгії (туги) у всіх її проявах: за часом, простором і власним “я”.

Ключові слова: вік, старість, жіноча старість, жінка і старіння, пам’ять, ностальгія, 
сучасна українська література. 

Жінка як суб’єктна, аґентивна фігура у культурному контексті постала зовсім 
нещодавно, якщо порівнювати її із чоловічою постаттю, що завжди була активною і 
автономною. Саме ця марґіналізація наклала свій відбиток на репрезентацію жінки 
в літературі. Якщо ідеться про стару жінку, її процес старіння, осмислення себе і 
власного віку, то відчутною є присутність доволі чіпкої стигми, коріння якої варто 
шукати у конструктах західної культури [15, с. 290]. Водночас стара жінка переживає 
кризу старіння, зазнає зовнішніх, фізіологічних змін, а отже, потрапляє під повторну 
марґіналізацію: спочатку вона мала бути другорядною через свою стать, тепер —  
через вік. Старість для жінки означає не так початок нового життєвого періоду, як 
усвідомлення необхідності замислитися над своїм дотеперішнім існуванням і навіть 
зробити певні підсумки, тому важливими є внутрішні, екзистенційні проблеми, які 
переживає жінка, намагаючись (пере)осмислити і сконструювати завдяки новому 
віковому періоду власне “Я”.

До жіночої старості зазвичай апелюють у царині психології, щоб простежити 
зв’язок між фізіологічними та психічними процесами (Н. Підлісна), історії та соціології – 
з метою дестигматизації та простеження певної історичної й соціальної рецепції старих 
жінок (Т. Гошко), а також літературознавства – задля виокремлення архетипних образів, 
міфологічних основ, особливостей репрезентації (А. Гайдаш, Т. Купцова, І. Колієва, 
О. Мельник, К. Вудворд). Попри пожвавлений інтерес до фігури старої жінки, який 
можна спостерігати впродовж останнього десятиліття, вчені досі не зверталися до 
важливих для жіночої старості категорій – пам’яті та ностальгії.

Для сучасної української літератури тема пам’яті є однією з ключових, з огляду 
на відновлення історичної справедливості, точності, істинності. Пам’ять дає змогу 
простежити власну укоріненість, провести лінію до забутих ґенерацій. Для такого 
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складного процесу з реконструкції колективної пам’яті постколоніальна література 
апелює до родинного, приватного досвіду (звідси і великі за обсягом родинні саги), 
а також до пам’яті індивідуальної, усної, не закріпленої офіційною історією, певною 
мірою, навіть контрпам’яті [14, c. 161]. 

Можна з упевненістю говорити про цілий “тренд” на пам’ять (не лише в науковому, а 
й художньому дискурсі) як про певний розворот до історії та минулого, щоб проговорити 
замовчуване, оприявнити відсутнє, зробити невидиме видимим. Саме з цієї причини 
художні тексти поступово підводять до роздумів про старість як про феномен, що 
акумулює в собі пам’ять, пам’ятання, не-пам’ять, забуття. Крім цього, видимою стає 
також стара жінка як вмістилище історій, спогадів, індивідуальної пам’яті, що корелює 
із пам’яттю колективною (або ж суперечить їй). Про цей процес можна говорити як 
про спробу побудови моста до інших поколінь, що відрізняються не лише віком, а й 
світоглядом [15, c. 292]. Для самої старої жінки пам’ять стає мостом всередину себе, 
способом примирити її зі світом, вписати її в координати буття як самостійну постать.  

Міркуючи про пам’ять, не варто забувати про її викривлену копію, дублікат 
пам’яті – ностальгію. Ці дві категорії неможливо сприймати як взаємозамінні, адже 
якщо індивідуальна, автобіографічна пам’ять – це довільне відтворення минулого, 
що залежить від спільнот, до якої носій пам’яті належить [11, c. 8], то ностальгія – це 
своєрідне відгалуження пам’яті, яке характеризується відчуттям втрати і зміщення 
[3, с. 15]. 

Ностальгія у культурі довгий час входила до сфери душевних недуг на рівні з 
меланхолією. Проте ностальгія завжди стосувалася і стосується приватної біографії 
і біографій спільнот, індивідуальної та колективної пам’ятей, тоді як меланхолія 
обмежувалася свідомістю [3, c. 20], нервовою системою, тобто про неї можна і варто 
говорити як про захворювання на відміну від ностальгії. Наприклад, англійська мова 
має дві лексеми на позначення цього поняття: “nostalgia” (ностальгія) і “homesickness” 
(туга за домом), де в самій будові слова присутня частинка “sick”, що єднає це поняття з 
хворобою, тугою як важким ментальним станом. Друга лексема важлива також тим, що 
виводить тугу за батьківщиною за межі ностальгії, адже своєрідним ареалом поширення 
ностальгії є туга за минулим, за “Я” в минулому, не лише за часом, а й за ритмом [3, 
с. 16]. Очевидним є зв’язок між ностальгією та старістю, яка зазвичай стає феноменом 
постійного повернення, суму за минулим, ущільнення часу.

Саме ця туга за минулим стає маґістральною для старої жінки, яка, володіючи цілим 
арсеналом спогадів, намагається знайти їм гідне застосування, але натомість проживає 
їх знову і знову, повертаючись до молодості із прагненням не просто “повернутися” 
туди, а знову “прожити” той період. Натомість жіноча старість стає лише приводом 
для страху, адже суто на генетичному рівні смерть і старіння закріплені у свідомості 
людини як загроза, від якої потрібно ховатися і втікати [7, с. 113]. 

Таке “згортання” у бутті, повернення до минулого, безперервний сум за ним 
спричиняють сповідальний наратив жіночої старості, сфокусований передусім на 
минулому, на різних видах ностальгії, що проєктується і на художні тексти зокрема. 
Жінка у сучасній українській прозі намагається “борсатися” на часовому перетині 
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минулого і теперішнього, тому її буття “зависле” у часі. Воно циркулює навколо старих 
історій (розповідається про подію в минулому, але в режимі реального часу подієвість 
відсутня, тому стара жінка намагається оживити давно завершену подію, “прокрутити” її 
у пам’яті ще раз, щоб опинитися всередині неї або ж навіть у процесі оповіді змінити її 
сюжет, зробити з життєвої події фікційний текст), які необхідно щоразу проговорювати, 
щоб утвердити власне “я”. 

Осмислювати жіночу старість у сучасному літературному просторі почали не так 
давно, тому найбільш актуальними та репрезентативними у цій площині є романи, які 
вийшли друком у 2016–2017 роках: “Баборня” Мирослава Лаюка (2016), “Дім для Дома” 
Вікторії Амеліної (2017) та “Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма” Наталки Сняданко 
(2017). Варто зауважити, що лише М. Лаюк у своєму романі виводить стару жінку 
на перший план, пропонуючи іронічний погляд на старість та її негаразди, водночас 
акцентуючи на певній невписаності старої жінки у простір і час. Натомість В. Амеліна та 
Н. Сняданко прописують проблему зайвості, непотрібності старої жінки як другорядної 
персонажки, яка залишається непомітною та невидимою, що все ж не позбавляє її від 
послідовних зламів, драм і криз. Тому пам’ять і ностальгія – це порятунок для жіночої 
старості, втеча від реальності, а крім того, навіть шлях до дорослішання і прийняття 
власного віку [13, с. 126]. 

Стрімку трансформацію “я” і часопростору як певного екзистенційного опертя 
відчуває героїня роману Н. Сняданко “Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма” Софія, 
якій доводиться чинити спротив не лише старості, а й цілому ідеологічному апарату, 
новому політичному режиму. Жінка на власні очі спостерігає за тим, як Австро-Угорська 
імперія раптом перетворюється на Радянський Союз [4]. Ця подія стає поворотною 
для неї як для українки, учасниці ОУН, дружини ерцгерцога Вільгельма з виразно 
проукраїнською позицією. Тож Радянський Союз постає у тексті як монструозне 
утворення, що відбирає у Софії дім, право на осібне життя. Вона змушена спостерігати 
і за старінням рідного простору, у якому перебуває змалку, і за власним старінням, яке 
переживає гідно, зосередившись на минулому, своїй ідентичності, закрившись у собі 
від зовнішнього світу та його загроз. Отож можемо говорити про те, що згодом вона 
переживатиме старість через призму часової (туга за минулим або за міфом минулого), 
просторової (туга за простором, до якого прикріплені важливі події) та індивідуальної 
(туга за собою і приватними спогадами у минулому) ностальгій [13, c. 16].

Радянський Союз агресивно втручається в індивідуальну пам’ять, підважуючи її 
через переписування колективної, яка і досі залишається суперечливою через численні 
маніпуляції і спекуляції. Тому Софія цілком виправдано не відчуває ностальгії за цим 
періодом свого життя. Вона, пам’ятаючи про злочини радянської системи проти її 
родини, не стає прихильницею повернення панівних комуністичних цінностей. Літня 
жінка переживає драму: вона не може прийняти умови нового світу, у якому виявляється 
чужою – і як жінка, і як людина, і як громадянка. Нові умови існування та суспільний 
лад викликають у героїні незгоду, навіть відразу. Про це оповідає її онука, котрій жінка 
довіряє свої спогади як спадкоємиці (стара жінка довіряє свою пам’ять молодій жінці, 
залишивши при собі ностальгію як індивідуальний досвід): “Бабця Софія ніяк не могла 
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звикнути до того, що з магазинів у радянському Львові назавжди зникли машинки для 
нарізання вудженини” [9, с. 63]. 

Саме тому колекціонування (чи радше навіть некотрольований відбір і зберігання) 
старих речей для Софії – це акт спротиву, спроба зібрати те, що залишилося від молодості, 
юності, дитинства, від її батьків, щоби сформувати  власний архів, тобто власну 
альтернативну пам’ять. А. Ассман зазначала, що архів – це “обернений дзеркальний 
образ сміттєзвалища, на якому збирають минуле і дозволяють йому розкладатися” [2, 
с. 401]. Тому постає питання істинності архіву, Софіїної колекції, яка подібна радше 
на відходи, що творять структуру [2, с. 402], а водночас стають для неї зачіпкою для 
спокійного буття у старості, свідченням і верифікацією минулого: “Помешкання Софії 
заповнювали меблі, картини, карпатські ліжники, старовинні вишивки, ікони, книги 
та посуд – усе те, що вдалося врятувати від “визволителів” [9, с. 123]. Такий бунт дає 
можливість жінці не лише врятувати себе (власну естетику й етику) навіть у літньому 
віці, а й передати цю колекцію та свій досвід наступним поколінням, тому пам’ять для 
героїні має також фізичний вимір: “Бабця Софія ціле життя збирала жіночі журнали 
і пам’ятала багато такого, про що в радянські часи жіночі видання не писали. Писали 
натомість журнали дорадянські, чимало яких вона зберегла у своїй колекції” [9, с. 146].

Колекція як антропологічний феномен стає підвалиною для формування нового 
буття старої жінки, що переходить зі сфери абстрактного в дотиковий досвід. Крім 
того, відбувається оживлення простору, надання йому рис живого і рухомого. Героїня 
прагне володіти своїм [10, с. 214], володіти речами і відповідальністю за них, у той 
час як ж держава диктує правила колективної власності на речі і на буття з іншими, 
встановлюючи правила онтологічного добросусідства.

Водночас пам’ять для Софії не завжди пов’язана з матеріальними речами. 
Втрачений часопростір є для неї першим і єдиним, тому жінка трепетно ставиться 
до міста і його топоніміки: “Її вулиця теж залишалася для бабці Зиґмунтовською, 
так і не перетворившись на вулицю Гоголя” [9, с. 65]. Софія не просто відмовляється 
приймати нову систему цінностей, а й заперечує нову мову, звичну для її сина чи 
онуки. Ностальгія за колишньою собою і минулим часопростором неминуче призводить 
до повернення відібраної і забутої мови: “Коли бабця згадувала своє дитинство, то 
мимоволі переходила і на давню львівську мову” [9, с. 67]. Тож тут можна говорити не 
лише про ностальгію історичну, просторову чи індивідуальну, а й навіть лінгвістичну, 
коли вдавано забута мовна система починає проступати крізь пам’ять і виходить назовні. 

Лілія, героїня роману “Дім для Дома” В. Амеліної, натомість обирає старіння у 
не-пам’яті. Вона перетворюється на інертну людину без ідентичності, для якої кожна 
спроба самоосмислення завершується болісним розчаруванням і нерозумінням. Для 
героїні процес старіння теж припадає на важливі політичні події – розпад Радянського 
Союзу – і супроводжується переживанням масової ностальгії на індивідульному рівні [3, 
с. 132]. Лілія, на відміну від Софії, налякано поважає країну Рад, яка давала жінці уявну 
стабільність і навіть комфорт. Саме тому Велика Ба відчуває ностальгію за зниклим 
репресивним простором, який ставився до неї, як до дитини. Про таку ностальгію Б. 
Шацька згадує як про відчуття, що “сповнює людину сумом і схиляє не до діяльності, а 
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до занурення в мрії про втрачене, адже це туга за тим, що втрачене безповоротно” [12, 
с. 111]. Розпад репресивного простору символізує також дорослішання самої жінки, яке 
мало статися, певну сепарацію від ідей та гасел, погляд збоку на власну біографію, що 
ніяк не вкладалася в рамки радянськості: “Відтоді Велика Ба все рідше виходила з дому, 
ніби прийнявши свою недоречність у черговому чужому місті, куди привіз її чоловік. 
І коли продавщиця з хлібного забула російську, Велика Ба майже не засмутилася – 
просто залишилась сидіти в своєму великому кріслі” [11, с. 64]. Героїня почувається 
недоречною, зокрема тому, що не може порозумітися зі сторонніми – і через різні мовні 
коди (у неї виникає ностальгія за російською мовою, якої вже ніхто не розуміє, що 
знову ізолює Лілію від світу), і через віковий та часовий розриви. Тому вона обирає 
найбільш безболісний варіант старіння — врости у своє крісло, закритися від Інших, 
перекриваючи мінімальну можливість для порозуміння [8, с. 5].  

Так виникає проблема саморозуміння, яка у тексті нерозривно пов’язана з апатією, 
млявістю сприйняття світу: власний світ Лілії обертається лише навколо родини, в якій 
вона теж не почувається потрібною. Героїня перетворюється на таку собі “людину без 
властивостей”, упосліджену стару жінку без пам’яті [6, с. 280]. Велика Ба спостерігає 
за розгортанням історії глобальної і приватної, а не безпосередньої учасниці подій, 
адже жінка не почувається настільки безпечно і впевнено для того, щоб отримати 
автономність, наважитися заговорити про себе і промовити до власної родини, 
позбавившись нав’язливої мовчанки і ностальгії за державою з ілюзорним відчуттям 
безпеки. 

Попри відсутність чіткої сімейної історії, героїня все ж намагається витворити 
наративне “запліччя”. Подібно до Софії із “Охайних прописів ерцгерцога Вільгельма”, 
Велика Ба формує колекцію. Суттєва різниця між ними полягає у тому, що прагнення 
збирати старі речі в героїні Н. Сняданко стосується минулого і пам’яті про колишню 
імперію, а старість, яку демонструє героїня В. Амеліної, – це спроба не реконструювати, 
а принаймні сконструювати певну реальність, не маючи потрібного досвіду і бажання 
заповнити простір конкретними об’єктами, які могли б належати старій жінці. 

Існування героїні завжди визначають інші, а власне “я” – забуте, недосяжне для 
неї самої. Велика Ба не прагне осмислювати себе і не намагається запам’ятовувати та 
освоювати простір, бо звикла, що він завжди мінливий. Така “не-пам’ять” немовби 
пом’якшує травматичність розлуки з локусом, проте героїня все-таки пам’ятає про дім 
як ментальний (а не фізичний) простір свого дитинства. Водночас така “не-пам’ять” 
має вигляд травматичного досвіду, який виникає у будь-якій стресовій ситуації: “[…] 
В часи дитинства Великої Ба пройшла світом війна, Ба й досі радіє: пройшла повз неї – 
забрала тільки чужих батьків” [1, с. 46].

Лілія, не маючи спогадів, якими можна було б поділитися, ділиться речами, робить їх 
своєю приватною історією, яка мала б засвідчити правдивість спогадів, але натомість ці 
речі “працюють” у тексті як нагадування про марну ностальгію за втраченим простором, 
стають речовою пам’яттю героїні, яку вона так і не може прийняти і усвідомити: “Дід, 
батько Великої Ба, повернувся з Берліна пораненим переможцем, привіз оцю ложку, 
якусь мереживну скатертину, яка так і зосталася десь під Баку, та окуляри в золотистій 
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тонкій оправі. Коли одягаєш – світ розпливається. Той фашист, що носив їх, мав, мабуть, 
дуже поганий зір. Ніхто так і не замінив скло” [1, с. 121].

Натомість Марія Василівна з роману М. Лаюка “Баборня” не вважає, що речі 
могли б бодай якось закріпити її буття. Фотокартка її коханця чи відеокліп на пісню 
Софії Ротару слугують героїні радше як втілення ностальгії за особливим ритмом 
молодості, коли вона сама вважала себе цінною і потрібною, мало не літературною 
героїнею, за яку змагаються між собою чоловіки. Згодом вона самотужки “розчакловує” 
цю ностальгію, відмовляється від речей і від хибних уявлень про свою молодість і про 
те, якою бачили її інші. Натомість нагадуванням про чоловіка для Марії Василівни є 
її онук Марко – живе втілення пам’яті. Марія Василівна через власні спогади росте, 
дорослішає, тож її інфантильна поведінка перетворюється на примирення з новим часом, 
ритмом, віком, а крім того, із пам’яттю, що залишилася статичною. 

Марія Семенко спершу розглядає старіння все ж таки як опір часові. Жінка бореться 
не лише з абстрактною молодістю (у текстах культури ця тема не нова: наприклад, 
про боротьбу молодості і старості писав Адольфо Бйой Касарес у своїй антиутопії 
“Щоденник війни зі свиньми”), а й із власною, досить-таки конкретною, такою, що 
вже відбулася і ствердилася: “Мене часом просто знищувала думка про те, що я більше 
не молода й ніколи такою не буду. Що весь мій час – минув. Мені здавалося, що старе 
за таких умов мусить знищити нове. Нове винне старому – бо цвіте, бо прекрасне, бо 
невинне, бо створює контраст із жалюгідним. Я знала, що настане старість. Тільки 
сподівалася, що вона буде трохи...благороднішою, чи що. А тепер ця історія годиться 
хіба для того, щоб телевізійники зняли її для чергового шоу про життя всіляких тих, 
на чиєму місці не хотів би опинитися ніхто” [5, с. 290]. Відтак героїня не вірить у 
щасливий чи принаймні смиренний сценарій старості, бо старість виявляється не 
надто естетичним віковим періодом, а сама Марія Василівна усвідомлює озлобленість 
і зайвість у просторі поруч із ворожою молодістю.

Отже, у сучасному українському романі стара жінка, через простір пам’яті 
і ностальгії, отримує можливість стати видимою, але водночас вона перебуває у 
“тужливій ностальгії”, що виявляється у колекції – нагромадженні речей, які формують 
індивідуальну пам’ять (контрпам’ять супроти ідеології панівного політичного ладу). 
Жіноча старість не лише зумовлює речову пам’ять та ностальгію за простором, часом, 
власним “Я” чи втраченою мовою, а й провокує збирати наративи, перетворюючи 
життєву подію на фікційну оповідь. У сучасній українській великій прозі пам’ять та 
ностальгія стають визначальними онтологічними категоріями для жіночої старості, що 
найчастіше фокусується на минулому, проживає його та (пере)осмислює. 
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BETWEEN MEMORY AND NOSTALGIA: 
COORDINATES OF WOMEN`S OLD AGE 
IN THE MODERN UKRAINIAN NOVEL

Anhelina PARASHCHYNA

The article explores connection of women’s old age with memory and nostalgia as 
important ontological categories in the novels of Viktoria Amelina`s “House for Dom”, Natalka 
Snyadanko`s “Neat regulations of Archduke Wilhelm”, Miroslav Layuk`s “Babornya”. The 
main aspects of the representation of the old woman in the modern Ukrainian novel were 
analyzed, as well as the attention was paid to the past and memory which appears as the 
basis for nostalgia (sadness) in all its manifestations: the one for time, space and own self.

Keywords: age, old age, female old age, old woman, women and ageing, memory, 
nostalgia, modern Ukrainian literature.
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ТЕМА ОПРИШКІВСТВА
У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТА НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

Ольга САРАХМАН

У статті проаналізовано особливості висвітлення теми опришківства у літературній 
та науковій спадщині Івана Франка. Зазначено, що вже у першому романі письменника 
“Петрії і Добощуки” цю тему представлено дуже виразно та рельєфно. Звернено увагу й 
на те, що у пізніших творах автора (“Гуцульський король”, “Кам’яна душа”) з’являються 
образи опришків і осмислено феномен опришківства. Окремо досліджено наукові студії 
ученого про генезу, розвиток, основних представників (Олекса Добуш, Мирон Штола, 
Семен Хотюк, Лук’ян Кобилиця та ін.) та поступове згасання опришківського руху у 
контексті нових соціально-історичних обставин.

Ключові слова: опришок, опришківство, боротьба, скарби, фольклор, історія, 
Карпати.

Тема опришківства завжди перебувала у силовому полі наукових інтересів Івана 
Франка. У цілій низці наукових студій він намагався збагнути феномен цього руху опору 
і дослідити основні мотиви, що спонукали багатьох молодих людей долучитися до числа 
тих, котрих офіційна влада сприймала не інакше як розбійників. Безперечно, найбільше 
уваги учений приділив постаті Олекси Довбуша, цього найвідомішого представника 
опришків. Не тільки у наукових розвідках, а й у своїх художніх творах Іван Франко 
висвітлив цю неординарну особистість, пам’ять про котру навіки закарбувалася у 
народній свідомості у формі різних жанрів (балади, співанки-хроніки, коломийки, 
легенди, перекази, оповідання та ін.)

Ця тема у Франковому дороку вияскравлюється вельми виразно, саме тому чимало 
дослідників літературної та наукової спадщини письменника з’ясовували різні аспекти 
наближення ученого до осмислення цього карпатського феномена. Зокрема Іван Денисюк 
у своїх цінних і цікавих працях про художній світ прози письменника зосередився на 
питанні, як саме розвинуто тему опришківства у першому Франковому романі. У 
“Петріях і Добощуках”, за спостереженнями дослідника, Іван Франко поставив собі 
за мету збагнути складну постать найславнішого ватажка опришків, Олекси Довбуша. 
Іван Денисюк відзначив у творі  наявність виразного історичного контексту, однак 
наголосив, що історичну правду у романі розчинено значним екстрактом фантастики 
та містики, який, очевидно, був настояний на народних легендах та оповіданнях так 
званого опришківського циклу. У легенді, приміром, наявність чудесного елемента є 
жанровизначальною ознакою, тому у творах цього типу історія Олекси Довбуша була 
огорнута ореолом таємничості та містики. 

Паралельно зі з’ясуванням тих імпульсів, які спонукали молодого Івана Франка до 
написання роману, Іван Денисюк вирішив низку додаткових завдань, які допомагають 
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краще зрозуміти контекст. Приміром, професор стверджував, що “історично правильніша 
форма “Добощук”, бо ж у всіж відомих документах прізвище славетного оприщка 
подається як Добош, Добощук”, а відтак наводив дві теорії походження цього прізвища. 
“Є два варіанти етимології цього слова: 1) добош, барабанщик (таким добошем нібито 
був у війську батько Олекси); 2) ворохобник (порів. рос. дебош)” [2, c. 24]. 

Погоджуючись із загально усталеною у літературознавстві думкою про те, що 
основним і першорядним джерелом для Івана Франка при написанні роману були 
“народні перекази про Довбуша та його побратимів, про опришківські скарби” [2, c. 24], 
Іван Денисюк запропонував звернути увагу і на інші підставові матеріали, які довгий час 
не потрапляди в коло інтересів дослідників. Йдеться про друковані свідчення про Олексу 
Довбуша й інших карпатських опришків, що з’явилися у публікаціях дофранківського 
періоду. Серед найбільш інформативно містких і суголосних із Франковим підходом 
до осмислення образу ватажка бунтарів учений згадав праці Августа Бєльовського 
“Покуття” (1852) та Вінцента Поля “З низького і широкого Бескиду” (1876), “художню 
повістку” Євгенія Броцького “Опришки в Карпатах”, оповідання Казимира Владислава 
Вуйціцького “Добош: Історичний образ з народних переказів та пісень” і матеріали із 
другого тому збірника старих балагурських оповідань (1840). Саме в останньому виданні 
Іван Денисюк натрапив на історію, в якій ідеться про вигадливість Олекси Довбуша, 
про те, як він дотепно обвів довкола пальця пихатого шляхтича (пограбував і підпалив 
його маєток, попередньо сповістивши зрадливого священика, що прийде з товаришами 
до нього на гостину). Коли ж обманутий шляхтич збагнув підступ і кинувся на захист 
маєтку, то сміливий Довбуш із гуртом опришків безпечно засів до вечері у домі скупого 
священика. Очевидна подібність запропонованого оповідання із ретроспективним 
мотивом Франкового роману дала підстави Іванові Денисюкові ствердити: “На підставі 
цього епізоду про блискучу стратегію і тактику ватажка опришків Іван Франко написав 
цілий розділ з повісті, який у першій редакції названо англійською мовою, – “My 
house is my castle”” [2, c. 26]. Звичайно, у романному опрацюванні цей лаконічний 
епізод опришківської хитромудної “поведенції” обростає додатковими компонентами 
(зокрема згадано про надужиття і зловживання пана Шепетинського, про викрадення 
його улюбленої внучки та ін.), однак загалом автор точно передав напружену атмосферу 
опришківських змагань.

Степан Щурат у монографії “Рання творчість Івана Франка”, розмірковуючи над 
джерелами  першого роману письменника, твердив: “Сюжет повісті заснований на 
фольклорних оповіданнях про народних месників – карпатських опришків  та їх славного 
ватажка Олексу Довбуша. Складну фабулу повісті Франко побудував на вигаданій 
історії ворогування за Довбушів скарб між нащадками Олекси Довбуша і нащадками 
його приятеля і повірника таємниць, також ватажка загону карпатських опришків, 
Івана Петрія” [9, с. 147]. Дослідник наголосив на поєднанні елементів уснословесних 
(цикл фольклорних творів про опришків) із оригінальними авторськими рішеннями, 
які допомагають краше висвітлити перипетії розгортання опришківського руху та 
його поступового згасання, водночас збагнути його наслідки, вплив на суспільство, 
історичний резонанс. Степан Щурат також коротко окреслив історичні обставини, на 
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тлі яких зображено одну із основних акцій твору. “У повісті – зазначив дослідник, – 
розповідається, що в 1772 році Олекса Довбуш і Іван Петрій вирішили покинути 
опришківство і використати нагромаджені скарби в інтересах народу. Саме тоді 
Західна Україна перейшла з-під панування польської шляхти до рук австрійської... 
Панська Польща, знесилена шляхетськими суперечками, не мала сили розправитися з 
гордим капітаном опришків. Австрійський же урядтпильно переслідував рух опришків 
і за голову Довбуша призначив високу нагороду. Необхідно було переховуватися. 
Знесилений гоніннями, Довбуш знаходив захист в підгірському Гошівському монастирі” 
[9, с. 147]. Варто додати, що посилений тиск автрійської влади пригальмував, але 
не зупинив опришківського спротиву. Боротьба проти несправедливості, особливо 
панщизняних утисків, продовжувалася й надалі, з’являлися все нові сміливці, які 
наснажені прикладом Олекси Довбуша, об’єднували довкола себе таких же бунтарів та 
здійснювали сміливі розправи над особливо ненависними визискувачами, вселяючи у 
народу віру у справедливість, у те, що кожного кривдника буде обов’язково покарано.

Цей рух із перемінним успіхом потривав аж до 1848 року, допоки не було скасовано 
панщини, тої основної причини, яка змушувала  багатьох непокірних сміливців 
ставати на небезпечний опришківський шлях. Одним із останніх представників цього 
“бунтарського племені” був, як зазначив Іван Франко, Лук’ян Кобилиця. Властиво, 
дослідник написав окрему працю про цю непересічну особистість. У студії Іван 
Франко намагався з’ясувати правдиву історію цього волелюбного і харизматичного 
сина гір карпатських, який зумів скористатися відповідним історичним моментом, 
проповідуючи ідею свободи на Гуцульщині та Буковині. Іван Франко крізь призму 
аналізу попереднього досвіду опришківської боротьби висвітлив, як “гуцул Лук’ян 
Кобилиця, простий, неписьменний селянин, ...завдяки незвичайним обставинам 
бурливих років зайняв деяке місце в історії того часу” і як “сам гуцульський народ 
звеличав його пам’ять у піснях і не забув його імені й досі, нав’язавши до нього 
різні легенди” [6, с. 249]. Зрештою, Іван Франко цікавився й іншими визначнішими 
представниками опришківства. Зокрема, саме він пролив світло на малознану постать 
Семена Хотюка. У короткій замітці, що її було опубліковано у журналі “Зоря” за 1893 
рік під назвою “Опришок Семен Хотюк”, учений на основі новозафіксованої співанки-
хроніки, де оспівано опришківський чин побратима звісних Туманюків, розширив 
галерею волелюбних лицарів гір. У пропонованій “студійці” Іван Франко акцентував 
на потребі фіксації цінних у багатьох аспектах фольклорних новотворів, на тому, що 
активізація роботи зі збору відповідих матеріалів допоможе рельєфніше представити 
картини боротьби опришків. Учений окреслив два основних джерела отримання свіжої 
інформації про цей протестний феномен. Перше джерело – це давні судові книги, де 
збережено чимало свідчень про бунтарів, а друге – твори з уст народних, ті “зав’язки 
народного епосу червоноруського”, “в яких заховалися дуже цінні сліди про деякі тепер 
уже забуті явища народного побуту, як ось так звані “ровти” [8, с. 151–152].

Продовжив серію коротеньких досліджень про окремих визначніших представників 
опришківського руху Іван Франко розвідкою “Опришок Мирон Штола”, яку опублікував 
на сторінках п’ятого тому “Етнографічного збірника”. У замітці (по суті передмові до 
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фольклорних матеріалів на опришківську тематику) дослідник розвинув попередньо 
сформульоване спостереження про те, що зі зміною влади і встановленням австрійських 
порядків цей рух не занепав, а продовжився (можливо, лише в трохи менших масштабах). 
Нові бунтарі, нові месники швидко стали героями карпатської епічної традиції, а пам’ять 
про давніших (тих, що вимушено виходили на історичну арену за часів шляхетської 
Польщі) опришків (окрім хіба що Олекси Довбуша, який до певної міри став образом 
узагальненим, збірним, до якого, мов магнітом, притягувалися все нові сюжети і мотиви 
первісно з ним не пов’язані) поступово затрачалася. Саме тому Іван Франко, добре 
знаючи культурно-історичні обставини Підкартпаття і власне Карпат, вважав своїм 
науковим обов’язком уточнити та доповнити спостереження авторитетного дослідника 
опришківства Юліана Целевича (з-під пера цього ученого вийшла низка статей, з яких 
найвідоміші “Про Олексу Довбушука та єго попередників і наступників” (1882), “Ще 
дещо про Олексу Довбушука та єго наступників” (1888) та “Дальші вісті про опришків 
ватаги: Олекса Довбушук і Василь Баюрак” (1890)), який зауважив, що у фольклорній 
традиції майже не збереглося відомостей про опришків, діяльність яких засвідчена 
численними судовими актами. Причиною такої “неприсутності” старих опришків, 
фігурантів польських судових актів, в усній словесності Іван Франко пояснював тим 
простим фактом, що Юліан Целевич користувався у своїй праці тільки протоколами 
слідства з польських часів до 1772 року, “а тим часом ті пісні про опришків, які досі 
заховалися в устах гуцулів або жили ще донедавна і дійшли до друкованих збірок, 
говорять про новіших опришків, що опришкували вже за австрійських часів” [7, с. 115]. 
“Життя” у народній пам’яті постатей окремих лицарів гір Іван Франко підтвердив 
згадками про “одного з останніх опришків” Мирона Штолу. “Нема ніякого сумніву, – 
переконував Іван Франко, що маємо тут діло з появою зовсім історичною і що пам’ять 
про нього (тобто Мирона Штолу. – О. С.) у людей старшої генерації ще жива і докладна” 
[7, с. 115]. На доказ дослідник навів низку свіжих записів, де центральною фігурою є 
саме Мирон Штола. Перший запис – народна пісня, яку зафіксував о. Василь Козарищук 
у с. Конятин Вижницького повіту. У співанці увагу сфокусовано на кульмінаційному 
моменті страти Мирона Штоли, який зізнається, що “воював газдів, котрі були буйні”, 
а починається пісня рядками:

“Ой кувала зозуленька попід крильця жовта;
Ой спіймала Мирін Штолу стоголова ровта”.

Другий запис – це оповідання, яке сам Іван Франко занотував зі слів старого гуцула 
Андрія Освіцінського, де йдеться про склад ватаги, що її організував Мирон Штола 
та докладно викладено життєві історії кожного із опришків. Окрім основного образу 
ватажка, в обох фольклорних творах (і пісенному, і прозовому) з’являється постать 
мандатора Грдлічки, який вирізняється особливою жорстокістю, кривавими розправами 
над запідозреними у найменших прогріхах гуцулами. Саме цей аж надто колоритний 
персонаж із драми історичного життя Гуцульщини 20–30-х років ХІХ століття спонукав 
Івана Франка до створення художнього полотна під назвою “Гуцульський король”. Хоч 
твір і залишився незавершений, але і в такому форматі він має значну художню вартість. 
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Цінний він також і як вдала спроба узагальнити історичну інформацію про “устєріцького 
мандатора”, показати його упивання владою і дальше низьке та гірке падіння. 

До речі, Франкові свідчення про Мирона Штолу, як цього і бажав учений, спонукали 
пізніших науковців глибше дослідити його опришківський досвід. Властиво, це зробив 
сучасний історик Іван Банах. Науковець у третій частині розлогої праці “Австрійський 
порядок і реновація Галичини” дещо докладніше представив постать одного із останніх 
представників “племені” опришків. “У 1817 році стає відомо про Штолу, – зазначив 
дослідник і продовжив, – Мирон Штолюк із села Розтоки на правому березі Черемоша 
(тепер Чернівецька область) зібрав ватагу в 30 осіб і ходив горами й долами, в тому 
числі й Закарпаттям, Поділлям і Волощиною. Новаків випробовував на твердість – на 
долоню клав розпечену букову грань: хто витримував, того брав у ватагу. “Комору” 
мав на кичері біля села Барвінків на буковинському боці Черемоша. Його довго не 
могли піймати. Терпець урвався після вбивства у серпні 1829 року Андрія Кундака на 
прізвисько Каштан, війта села Стебні. Десь тоді до Коломийського циркула прислали 
мандатора Карла Грдлічку. За походженням чех, за молодих літ, здається, сам ходив з 
опришками – попри те, що домінія включала Косів, Кути і Пістинь, своїм осідком зробив 
Устєріки, ближче до головного поля діяльности. Оскільки військова поліція в горах 
була неефективною, Грдлічка набрав пушкарів (гірських стрільців) з числа місцевих 
мешканців і старшим над ними поставив Юрія Павличука на прізвисько Юріштан... 
У 1830 році Юріштан зловив Штолу... в Розтоках. Коли його привели до Грдлічки, той 
відразу затопив кулаком в лице:

– А це ти рабував людей?
– Йой, пане, пане! Чому ви не били мене там, у лісі, а лиш тепер, єк маю руки з’єзані
Штолу повісили в Білозерці по сусідству з Розтоками...” [10].

Франкове оповідання “Гуцульський король” постало на основі оповідань-спогадів 
старого гуцула Освіцінського. У цих мемуарних наративах викладено історію тривалого 
панування і раптового падіння  ненависного мандатора (“був от такий великий, що аж 
нам усім гуцулам, сонце заступав, ... а зробився такий маленький, що лиш у дошки 
калсти” [5, с. 496]). Цей сумнозвісний “пан Герлічка”, який “гуцула не мав за чоловіка” 
і все твердив: “Гуцул такий, єк пес, ... доти вірний, доки його під канчуком держиш, а 
дай йому волі, то він тобі до очий скочит” [5, с. 496], прикриваючись важкою боротьбою 
з непокірними опришками, які велику шкоду цісарському краєві роблять, тримав багато 
років у страсі усю Гуцульщину, був найжорстокішим представником австрійської 
влади у регіоні, за що й отримав прізвисько “гуцульський король”. Хоч у згаданому 
незакінченому оповіданні сфокусовано увагу на постаті мандатора Гердлічки, який за 
свої надужиття зазнав таки Божої кари і врешті потерпів від своєї четвертої жінки (вона 
викрала усі його заощадження, прогуляла їх з якимось любасом, а потім повернулася 
до “законного мужа” і мучила постійними сварками і бійками, поки здеградована 
від постійних пиятик і гулянок не переставилася), все ж у творі розвинено й тему 
опришківства. Щоправда, в оповіданні старого Андрія Освіцінського тих опришків, 
що він пам’ятає, представлено не в ореолі героїки і слави, як то було у споминах про 
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Довбуша і його помічників, а в дещо зниженому тоні, не як борців за покривджених, 
а як скомпроментованих людей, які в горах шукали порятунку, а по загладі провини, 
готові були повернутися до нормального життя, не сповідуючи жодних високих ідей. 
“Отаких правдивих опришків, от як то повідають про Довбуша, таких, що ходили 
по долах, на панцбкі двори або й цілі міста нападали, з войськом билися, – та де 
вже, таких за наших часів не було. Не видали ми таких. А от знаєте, у гуцула гаряча 
кров, часом в коршмі поб’ються, один другого топіоцем махне та й скалічить або 
й заб’є, – ого, вже біда, мусить тікати в опришки... Зайде десь в полонину, в пусту 
зимарку, та й живе собі там, ніччю заходить додому, набере там чого їсти та й знов 
іде, аби вороги не бачили. Там пробуде якийсь час, доки там роди посварені якось не 
погодяться. То такі були опришки...” [5, с. 493–494]. Однак у пам’яті гуцула збереглися 
ще й спомини (бесіда відбувалася в часі Франкового літування на Гуцульщині 1898 
року, тобто понад 50 літ після останніх резонансних опришківських виступів) про те, як 
спорадичні виступи переростали в організований рух за прикладом ватаг, що діяли за 
Довбушевого капітанства. Андрій Освіцінський так про це згадував: “Але, як трафилося, 
що таких опришків зійдеться в полонині більше, то посідають собі, та розложать ватру, 
кулешу варять, люльки курять та й балу-балу... Сей то згадує, другий щось інше. А далі 
зговоряться, кождий про свою біду, що його привело в опришки, а хто його ворог, а хто 
людей кривдить, та й піде у них у всіх пізьма на того чоловіка. Чи то багатир якийсь 
буде, чи панський вірник, що перед панами на людей говорить – то й вони давай, почнуть 
на нього змовлятися. Що їм там у горах. Вільні, як птахи, молоді, дужі, вже їм здається 
одному з другим, що й пана над ними нема! Та й гайда! Умовляться, коли, де й як, часом 
ще добрий чоловік, не опришок, трафиться, та доповість їм, які там у того чоловіка 
чи пана заходи, які слуги, які пси, які порядки... Чи то багато треба тим запалькам! 
Ого, чуєш, уже напали, газду зв’язали, на муки брали або й забили, гроші забрали – 
от тобі й опришки!” [5, с. 494]. Через докладні рефлексії старого Освіцінського Іван 
Франко засвідчив процес поступової маргіналізації опришківського руху, коли із когорти 
поборників соціальної справедливості, оборонців покривджених, вольні хлопці з гір 
перетворилися на звичайнісіньких розбійників, які вирішують винятково свої особисті 
проблеми. Властиво, це Франкове спостереження перегукується із висловленими ще 
далекого 1876 рокі у романі “Петрії і Добощуки” свідченнями, що новітні опришки 
(Добощуки, Невеличкий та інші) це справжні бандити, які не мають жодного стосунку 
до слави Довбуша.

Якщо ж повернутися до Франкової рецепції образу Олекси Довбуша у романі “Петрії 
і Добощуки”, то помітно, що автор значною мірою перебував у полоні уснословесної 
традиції, хоча заразом пробував оригінально проінтерпретувати його. Підкресливши 
складність і багатоплановість образу ватажка опришків у романному контексті, Степан 
Щурат слушно прокоментував: “Сам Олекса Довбуш ще живий (нагадаємо, що реальна 
дія твору відбувається у 1856–1866 роках, коли за найскромнішими підрахунками 
капітанові опришків мало б виповнитися понад 120 років. – О. С.), але він зображається 
у повісті (довгий час дослідники сприймали “Петріїв і Добощуків” як повість, лише 
згодом професор Іван Денисюк аргументовано довів романну сутність художнього 
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полотна. – О. С.) як постать, що стоїть на грані реального і ірреального світів. Його роль – 
бути втіленням ідеї, піклуватися про Іванового пранука Андрія Петрія, на долю якого 
випало виконати Довбушів заповіт про використання скарбу в інтересах... поневоленого 
народу” [9, с. 147–148].

Цікаво, що у романі, як уже було згадано, Іван Франко розмежовує опришків 
давніх та опришків новітніх. Якщо оту давнішу верству народних месників він до 
певної міри ідеалізує, малює благородними борцями проти несправедливості і гніту, 
то новітні опришки, чільними представниками яких є Довбушеві “нащадки пізні”, це, 
як влучно висловився Степан Щурат, “грабіжники, що діють тільки для себе”. Життєві 
цінності Олекси Добощука, отого напівдикого провідника новітніх опришків, точно 
охарактеризував Святослав Пилипчук. У статті “Добротворці й злотворці: казкова 
природа Франкового роману “Петрії і Добощуки”, дослідник підкреслив, що дуже 
помітна “девальвація людських цінностей у поведінці Олекси Добощука. Вершиною 
життєвої аксіологічної піраміди цього нащадка славного опришка є винятково 
матеріальні цінності, гроші, скарби. У нестримній погоні за жаданим багатством він 
вельми швидко розгубив рештки людяності і перетворився на адепта зла. Він абсолютно 
ігнорує засадничі моральні принипи. Зневага, обман, підступ, насильство стають його 
щоденною нормою: у суспільному поводженні (грубістю та нахабністю налаштував 
проти себе односельчан), у сімейному побуті (зневажає і б’є дружину, зводить синів 
на слизьку дорогу злочинів і розбою), у товариських стосунках (лише жде слушної 
нагоди, аби звести зі світу, властиво отруїти, опришків із “товариства”)” [4, с. 800].

Особливості авторського розкриття образу Олекси Довбуша у Франковому 
першоромані, як і загалом увесь опришківський антураж твору, докладно дослідив 
Микола Легкий на сторінках грунтовної монографії “Проза Івана Франка: поетика, 
естетика, рецепція в критиці”. У підрозділі “Дебют (роман “Петрії і Добощуки”)” 
літературознавець, розмірковуючи над “матеріальною базою” твору, відзначив: “Цікаво, 
що 1910 року Етнографічна комісія НТШ видала цілий том “Народних оповідань про 
опришків”, що його впорядкував Володимир Гнатюк. Матеріали до збірника постачали 
Антін Онищук, Петро Шекерик-Доників, Олекса Іванчук, Олена Кисілевська та інші. 
Серед них є такі, що мають безпосередню дотичність до сюжетних ліній та образів 
роману “Петрії і Добощуки”, а саме про Довбушеві скарби, Довбушевого сина, а 
також про опришка Петрія” [3, с. 60]. Свої спостереження Микола Легкий підтвердив 
численними ілюстраціями (зразками фольклорної прози, зафіксованими у згаданому 
томі “Етнографічного збірника”), засвідчуючи виразну уснословесну складову роману 
та підкреслюючи значну цінність цього пласту фольклору для зрозуміння суспільно-
історичних обставин життя краю на межі ХVІІІ–ХІХ століть.

Ще однією спробою докладніше представити особливості опришківського життя є 
Франкова психологіна драма “Кам’яна душа”. Письменник докладно зобразив побут і 
стосунки всередині опришківської ватаги. Колоритно змалював образ Ілька Марусяка, 
Марка Царя, Семена Грома, Степана Бойчука та інших опришків. Однак, попри зовні 
глибоке занурення в атмосферу опришківського ватаги, не вони, не їхня боротьба, 
не їхні звичаї, прагнення, “стремління” були пріоритетними для письменника. Він, 



67ТЕМА ОПРИШКІВСТВА У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТА НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

гадається, використав обстановку опришківського табору радше як ефектне й ефективне 
тло для зображення трагічної любовної історії, яка завершується фатальною смертю 
двох закоханих. Дещо по-іншому оцінив цей твір відомий дослідник опришківства 
Володимир Грабовецький. Автор монографії “Олекса Довбуш (1700–1745)” зазначив: 
“У драмі “Кам’яна душа” Франко описує життя прикарпатських опришків початку 
ХVІІІ ст. П’єса побудована на фольклорному матеріалі й змальовує активний опір 
закріпачених селян проти несправедливих порядків. Йому вдалося відтворити конкретні 
умови суспільного життя... Подаючи героїчну епопею опришківського руху, видатний 
письменник мав на меті віднайтиу минулому визвольні традиції та нагадати про них 
народові Галичини” [1, с. 170].

Отже, тема опришківства є однією із центральних у літературному і науковому 
доробку Івана Франка. У художніх творах письменник бажав якомога повніше розкрити 
образи славних народних месників, справжніх лицарів гір. У своїх наукових студіях 
намагався якомога повніше і правдивіше представити соціально-історичні основи 
зародження і розвитку опришківського руху, з’ясувати, наскільки правдиво відображено 
постаті найвідоміших представників опришківства в уснословесній традиції, спонукати 
ширше коло дослідників вивчати цей карпатський феномен.
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THE OPRYSHOKS MOTIF IN IVAN FRANKO’S 
LITERARY AND SCHOLARLY LEGACY

Olha SARAKHMAN

The articles looks into unique representation of the opryshoks motif in Ivan Franko’s 
literary and scholarly legacy. It has been specifi ed that this topic is featured vividly and 
prominently as early as in the writer’s fi rst novel “The Petriys and the Doboshchuks”. Focus 
is drawn to the fact that the author’s later works (“The Hutsul King”, “The Stone Soul”) 
contain the images of opryshoks and contemplate the opryshoks phenomenon. Part of the 
current paper is dedicated to the scholar’s research of the genesis, developement, major 
representatives (Oleksa Dobush, Myron Shtola, Semen Khotyuk, Lukyan Kobylytsya et 
al.) and subsequent decline of the opryshoks movement under new social and historical 
circumstances.

Keywords: opryshok, the opryshok movements, fi ght, treasure, folklore, history, the 
Carpathians.



ФОЛЬКЛОРИСТИКА

УДК 398.82-193:746.3 (477) “18/20” Леся Українка

ФОЛЬКЛОРИЗАЦІЯ ЛЕСИНОЇ СПАДЩИНИ 
В ЕПІГРАФІЧНІЙ ВИШИВЦІ 

Тетяна БРОВАРЕЦЬ

У статті розглянуто легендарний рушник 1889 року, присвячений Кобзареві. Його 
вишивання, за різними ве  рсіями, приписується Лесі Українці. Це рушник із написом 
“Думи мої, думи мої, лихо мені з вами” (з одного краю) та “Любитеся, брати мої, 
Україну любите” (з іншого краю). Наголошується на тому, що, незалежно від того, був 
він виготовлений руками відомої української письменниці чи ні, вплив постаті Лесі 
Українки на відтворення сучасними вишивальницями знаменитого текстильного виробу 
є беззаперечним. Адже народна віра є тим, що важить більше за факт. 

Ключові слова: Леся Українка, Лесин рушник, Шевченківський рушник, народна 
віра, факт.

             “…Не стільки важить сам факт,
             скільки віра у нього…”
             N. Kononenko “Ukrainian Epic and    

             Historical Song: Folklore in Context” [17, p. 7]

У роботах, присвячених Лесі Українці, можна часом натрапити на матеріали 
про рушник, який за переказами вишивала 18-річна Лариса Петрівна Косач-Квітка, 
вшановуючи пам’ять Великого Кобзаря (1889 року). 

В одних джерелах настільки правдоподібно вимальовується картина такого епізоду, 
що складається враження, нібито він дійсно мав місце в біографії видатної української 
культурної діячки. На додачу, автори залучають факти, що можуть слугувати цьому 
підтвердженням. 

Приміром, наводяться дані, що рушник до написаного Іллею Рєпіним портрета 
Кобзаря був виготовлений Лесею Українкою та її подругою Маргаритою Комаровою не 
за власною ініціативою, а на замовлення Одеської громади, “як цього вимагає традиція” 
[11, с. 13]. Або посилаються на знамениту світлину, де брат Лесі, Михайло, стоїть з 
книжкою, а сама вона та її подруга Маргарита сидять, тримаючи рушник, – той самий, 
що вони потім мають віднести на могилу Тараса Шевченка [2, с. 296].   

Натомість інші дослідники більше схильні до опису цієї події у ракурсі гарної 
легенди [3; 8; 14]. А звідси може виникнути думка, що оскільки факт вишивання 
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зазначеного рушника саме Лесею Українкою не встановлений, то і досліджувати його 
у межах вивчення її життя і творчості не варто. Проте ця думка хибна. 

Річ у тім, що об’єкт так званого “сумнівного походження” порівняно з тим твором, 
факти про який достеменно відомі, має становити (принаймні, для фольклористів) не 
тільки не менший, а навіть значно більший інтерес. 

Пояснимо на одному красномовному прикладі. Не так давно в Інституті 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
відбулася презентація книги “Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context” 
(2019), написаної канадською фольклористкою Наталі Кононенко для української 
діаспори в англомовному просторі [5]. Червоною ниткою доповіді авторки проходила 
теза, що часто особливої ваги набуває не сам факт, скільки щира віра у нього. Саме ця 
віра, а не факт, і є потужним стимулом для продукування нових культурних цінностей. 

Обґрунтовуючи свою мотивацію до написання книги про думи, Н. Кононенко 
розповідає про фільм “Поводир, або Квіти мають очі” (2013; режисер – Олесь Санін). 
В основу сюжету покладено епізод масового розстрілу кобзарів 1930-х років. Наприкінці 
фільму американський хлопець Пітер, який усе бачив на власні очі та якому поталанило 
вижити, намагається розшукати загублені документи про заплановані радянською 
владою репресії. Проте його пошуки не увінчуються успіхом, а єдиному свідкові 
жахливих подій ніхто не вірить. Авторка робить висновок: “Цих документів могло 
взагалі не існувати, як і не бути масового винищування кобзарів радянською владою 
[…]. Але уявлення [у народі. – Т. Б.] про те, що думи та їхні виконавці мають достатню 
міць, щоб викликати страх, настільки сильне, що воно зберігається” [17, с. 7].

Тому важливо розмежовувати об’єкт і джерело дослідження. Джерела інформації 
апріорі мають бути достовірними: використовувати сумнівні дані як історичне джерело, 
певна річ, є неприйнятним. У нашому ж випадку легенда і є власне тим об’єктом, що 
становить науковий (тут: фольклористичний) інтерес. Навіть за умови потенційного 
спростування факту як такого, легенда як дослідницький об’єкт вже є тією даністю, 
яку неможливо ігнорувати. 

Тепер перейдемо безпосередньо до самої легенди про Лесин рушник. Як 
виявляється, таких легенд існує навіть не одна, а кілька.

За одними даними, Леся Українка разом зі своєю подругою Маргаритою Комаровою 
відвезли рушник, який вони спільно вишивали, до Тарасової світлиці на Чернечій горі 
(1891) [16, с. 10]. 

В інших джерелах указано, що цей рушник був доставлений туди тільки Маргаритою 
(1889). А вже двома роками пізніше (1891) Леся з матір’ю і сестрою Ольгою його там 
побачили під час відвідин Тарасової світлиці: він займав чільне місце в хаті [12, с. 105]. 

Ще одна легенда звучить так, нібито цей самий рушник віднесла до Тарасової 
могили персонально Леся Українка. Як доказ, Л. Огнєва наводить слова доглядача 
Шевченкової  могили Івана Ядловського: “Я тоді не знав, що та жінка, така худенька, 
слабенька, відома письменниця Леся Українка. Вона привезла з собою нею вишитий 
рушник. З нею були люди. Якийсь чоловік хотів повісити цей рушник на портрет 
Шевченка, але вона сказала, що сама хоче повісить: “Я – сама, я – сама…”” [10, с. 3].
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Насамкінець, є ще одна версія, яка дещо вносить роз’яснення щодо попередніх 
двох, адже згідно з нею був не один рушник, а принаймні два: “Леся власноруч тоді у 
Тарасовій світлиці повісила на портрет свого духовного батька вишитий нею рушник. 
Бачили вони там і рушник, вишитий у 1889 році спільно Лесею Українкою і Маргаритою 
Комаровою (донькою відомого бібліографа М. Комарова). Безперечно, консультувала їх 
у виборі узорів Олена Пчілка – глибокий знавець української народної вишивки, автор 
дослідницької праці “Украинский народный орнамент” (1876)” [4, с. 144]. Однак у решті 
джерел описується лише один рушник, присвячений Тарасові Шевченку. 

У будь-якому випадку, сам факт вишивання так званого Лесиного рушника видатною 
письменницею викликає сумніви у наукових колах. Проте не можна заперечити інший 
факт: Лесиному рушнику (незалежно від того, був він виготовлений руками Лесі 
Українки чи ні) судилося стати не просто відомим, а й відіграти певну роль у розвитку 
сучасної епіграфічної вишивки. 

Сьогодні цьому рушнику присвячують цілі розвідки та вже за ним роблять схему 
для вишивання. Зокрема, Людмила Огнєва присвятила Лесиному рушнику спеціальне 
мистецько-літературного видання [10, с. 10–11]. Невелика за обсягом книжка змістовно 
розділена на дві частини. У першій із них розповідається легенда про історію цього 
виробу. При цьому, містяться власні роздуми авторки та аналіз вишитого напису. 
Друга частина видання відведена під схему рушника, яку розробила Людмила Огнєва, 
вказуючи на те, що місцеві майстрині виявляють бажання відшити знаменитий виріб. 

На сьогодні відомо чимало випадків відтворення Лесиного рушника сучасними 
вишивальницями. Мотиви відшивання знаменитого виробу – це ще один, не менш 
цікавий аспект для фольклористичного аналізу. Мета такої роботи може різнитися від 
намагання зробити максимально точну копію рушника, який нібито виготовила видатна 
письменниця і культурна діячка (акцент – пам’ять про Лесю Українку), до вкладання 
додаткових смислів у відому вишивку (акцент – реактуалізація старовинної речі).  

До прикладу, вишивальниця Таміла Яременко (Житомирська обл., 
Попільнянський р-н, с-ще Корнин) за допомогою методу історичної реконструкції 
створила найточнішу копію Лесиного рушника: “Провела ретельні виміри, зробила 
близько 500 фотознімків, відновила геометрію візерунка” [16, с. 10]. Це яскравий зразок 
увіковічнення пам’яті Лесі Українки у вишивці.

Інші мотиви відтворення тієї ж вишивки простежуються у майстрині Лариси 
Азімової (Донецька обл., м. Слов’янськ). Рушник потрапив на виставку “Рушникова 
дорога Донбасу”, мета якої була засвідчити – через українську вишивку, – що Донбас є 
повноцінною (і в культурному плані також) частиною України [15]. Показово, що рушник, 
більше відомий як “Лесин” [9; 10], у цьому випадку називається “Шевченківський” – не 
за ім’ям імовірної першої виконавиці – Лесі Українки, а за іменем того, кому він був 
присвячений (і, відповідно, автора поезій, рядки з яких були вишиті) – Тараса Шевченка. 

Історія відтворення цього рушника Л. Азімовою вже під час окупації Донбасу 
становить окремий інтерес для дослідників, адже навіює паралелі з таємним вишиванням 
рушників із патріотичними написами у 1930-ті роки [1]. Ось як розповідає про це 
Т. Пархомчук у газеті “Україна молода” (випуск від 5 лютого 2016 року): “Коли над ним 
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працювала, хтось доніс “ватникам”. Нова влада не забарилася з візитом, рукодільницю 
хотіли арештувати, але свою роботу їй вдалося вчасно заховати” [13].

Отже, і сьогодні спостерігаємо непрості долі вишивальниць, які вирішили 
відтворити Лесин рушник. Ці історії так чи інакше накладаються на історії патріотичних 
рушників у 1930-ті роки, що, без сумніву, ще потребує докладного вивчення.

Переходячи до висновків, ще раз наголосимо. Дійсно, факт масштабного розстрілу 
кобзарів радянською владою під час їхнього з’їзду у 1930-ті рр. остаточно не доведений 
(і досі точаться наукові дискусії про те, чи було це одномоментним масовим явищем або 
ж мали місце виключно фрагментарні епізоди, розтягнені у часі [6; 7]), але популярна 
кінострічка на основі нього все ж реально існує. Аналогічно з Лесиним рушником. 
Хоча факт вишивання рушника, присвяченого Тарасу Шевченку, 18-річною Лесею 
Українкою, вважається доволі сумнівним, саме її постать надихнула до виготовлення 
сучасними майстринями подібних речей. 

В обох випадках новий культурний продукт був породжений народною вірою – тим, 
що важить більше за факт. Своєю чергою, вже реальні культурні продукти продовжують 
впливати на свідомість людей, підкріплюючи цю віру. Легенди довкола події і є свідченням 
її життєдайності та великої рушійної сили. Важливо лише пам’ятати: якщо використання 
легенди як історичного джерела є абсолютно неприпустимою річчю, то її ж розгляд як 
об’єкта фольклористичного дослідження є не тіль ки цілком можливим, але й необхідним.  
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MYTHOLOGIZATION OF LESYN RUSHNYK: 
THE IDENTITY ISSUE OF THE FAMOUS TEXTILE PRODUCT

Tetiana BROVARETS

The current paper reviews the legendary rushnyk (1889) devoted to Taras Shevchenko. 
According to various versions, this towel has been embroidered by Lesia Ukrainka and her 
friend Marharyta Komarova. This is a sample of epigraphic embroidery. It contains lines from 
the poetry by Kobzar: “Oh, my thoughts, my thoughts, the trouble with you!” [“Dumy moi, 
dumy moi, lykho meni z vamy!”] (from the one side) and “Oh, my thoughts, my thoughts, the 
trouble with you!” “Love each other, my brothers, love Ukraine” [“Liubitesia, braty moi, 
Ukrainu liubit”] (from the other side). Some data on the reactualization of the famous textile 
product today are given. Particularly, the author analyzes the different motives of sewing 
Lesyn (or, according to other variants, Shevchenkivskyi) rushnyk by modern craftswomen. 
It is emphasized that the purposes of such works may vary from trying to make the most 
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accurate copy of the towel (which has been allegedly made by the prominent writer and 
cultural fi gure) to investing some connotative meanings in the famous embroidery. In addition, 
the author draws the parallels between contemporary embroideries and secret embroideries 
with patriotic inscription in the 1930s. 

The author makes the conclusion that, regardless of whether this rushnyk has been 
made by the famous Ukrainian writer or not, the infl uence of Lesia Ukrainka’s fi gure on the 
modern reproduction of the famous textile product is unquestionable. After all, a folk belief 
is more powerful than a fact. In its turn, the real cultural products continue to infl uence 
the people’s consciousness, reinforcing this belief. The legends surrounding an event are 
the evidence of its vitality and great driving force. One should remember that the use of a 
legend as a historical source is unacceptable, but its consideration as an object of a folklore 
research is not only quite possible, but also necessary. In our case, the legend is an object of 
an academic (here: folkloristic) interest. The legend as a research object is already the fact 
that cannot be ignored (even with the potential demifologization).

Keywords: Lesia Ukrainka, Lesyn rushnyk, Shevchenkivskyi rushnyk, folk belief, fact.
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КОЛЬОРОСИМВОЛІКА В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
(на матеріалі української календарно-обрядової поезії)

Оксана КОБАСЯР

Кольори займають важливе місце у культурі українців, народній традиції та 
фольклорі зокрема. Так, інтерпретація кольору завжди залежить від контексту, 
тому крім основних (словникових) значень набуваються й нові. Це спостерігаємо 
у багатьох фольклорних жанрах календарно-обрядової поезії, зокрема андріївських 
піснях, колядках, гаївках, великодніх віншуваннях тощо. Саме тому запропоноване 
дослідження зумовлене потребою систематизувати й узагальнити напрацювання 
сучасних науковців про кольоросимволіку, провести аналогію із колоративами у 
календарно-обрядовій поезії, з’ясувати їх символіку.

Ключові слова: колір, символіка кольору, семантика кольору, календарно-обрядова 
поезія, функції кольорів.

З давніх-давен символіка привертала увагу не лише пересічних людей, а й багатьох 
науковців – назву прізвища зокрема таких учених: О. Бельдій [15], Ф. Буслаєв [17], 
В. Гавадзин [19], М. Дмитренко [20], М. Костомаров [25], О. Левчук [26], Н. Пастух 
[29], О. Потебня [30], О. Яковлєва [35], Ж. Янковська [36]. На різноманітні символи 
натрапляємо, коли аналізуємо, чи всі відомі жанри усної словесності (поетичні та 
прозові, архаїчні й новочасні) – це вода, вогонь, хліб, калина, орнамент вишиваного 
рушника тощо. При дослідженні того чи іншого тексту натрапляємо й на різноманітні 
кольори, які в конкретному творі виконують різні поетичні функції.

Так, у календарній обрядовості, зокрема колядках, побутує білий колір:  

Вставай, господарю, бо вже біла днина,
Бо вже нам ся соявила дивная новина [6];

або: 

1. Ой скочив жи я з крутой берега. Ой дай, Божи!
2. З крутой берега, на тихий Дунай. Ой дай, Божи!
3. На тихий Дунай, на білий камінь. Ой дай, Божи! [11].

Вважаємо, що білий тут символізує святість, очікування чогось нового, прекрасного. 
Звісно, існують і класичні протиставлення біле–чорне, які, ймовірно, у підсвідомості 
створюють асоціативний ряд: світло–темрява, щастя–сум, добро–зло. 

На думку Тетяни Семашко, “в українській традиції білий колір абсолютизується 
через Божественне світло, святість, істину, чистоту та непорочність, належність до 
символізації Бога-отця, Богородиці, ангельських чинів, а […] концепт “білий світ” 
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позначає землю та життя на ній” [31, c. 56]. Такими ж є й спостереження Ганни 
Потапенко: білий – “символ світла, сонця, життя, вічності, святості, божества; місяця; 
смерті; радості, святковості; сакрального для українців кольору житла, одягу та ін.; 
сходу, добра; краси; чогось блискучого, прозорого, невидимого; зими, снігу” [32, c. 11].

Своє розуміння образу запропонувала й Галина Коваль, на думку якої, “означення 
“біла днина” має сакральне відношення, оскільки виступає знаком народження Ісуса 
Христа” [24, c. 737].

Протилежністю білому є чорний колір, який традиційно містить негативну 
семантику. Так, за Валерієм Войтовичем, “чорний – колір ночі, Чорнобога, а значить 
смерті, трауру та горя – загибелі всього, що живе і дихає. З темнотою ночі пов’язані 
зло й чаклунство” [18, c. 474]. У той же час чорний у народних піснях постає як еталон 
краси: чорнії брови, карії очі, де цей колоратив вказує на ідеальний портрет дівчини чи 
хлопця. Так, Лаврін Кайдашенко здався героїні повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева 
сім’я” Мелашці загалом гарним, хоча дівчина і знайшла у його зовнішності цікавий 
недолік: “Який гарний парубок, хоч і білявий (курсив мій. – О. К.), які в його веселі 
очі!” [27, с. 351].

Саме така символіка кольору у гаївці, в якій чорний = чорнявий = красивий: 

І ходила, вибирала,
Чорнявого сподобала [8].

Чорний може виконувати й номінативну функцію. Наприклад, у собітковій пісні:

Прийдіт, прийдіт на собаню, 
Спечем ми вам чорну каню [14]. 

Жовтий у календарно-обрядових текстах – “теплий, веселий. Символізує світло, 
радість, повагу. Жовтий колір – колір золота, зрілого колосся пшениці, жита, ячменю, 
зів’ялого листя, але і колір хвороби, смерті, потойбічного світу” [32, c. 72]. Жовтогарячий 
як відтінок жовтого може означати життєрадісність, розкіш. Використання цієї палітри 
можна побачити на прикладі андріївської пісні: 

То бо Андрійчик, Андрійчик, купи ми грибінчик,
Най розчешу жовту косу й під зелений вінчик. [1]

Чесання коси є ознакою того, що дівчина готова перейти у новий статус – до 
заміжжя. Такої ж думки додержується Ірина Бокало: “демонстрація коси є засобом 
приваблення парубка” [16, c. 683]. А те, що коса саме жовта – це лише підкреслює її 
дівочу красу: тут цікавими є й асоціації з класичної новели Григора Тютюнника “Три 
зозулі з поклоном” – ідеться про образ Марфи Яркової.

Іншу позицію щодо семантики жовтого кольору має Валентина Телеуця, на думку 
якої “жовтий часто символізує славу і божественну владу. Але жовтий має і протилежне 
значення, як колір зради, ревнощів, брехні” [34, c. 258]. Саме тому жовті квіти дарують 
у крайньому разі і здебільшого на прощання.
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Поряд із жовтим кольором розглядають і золотий, котрий традиційно символізує 
славу. З цього приводу Г. Коваль писала, що “золото – метал і ознака, що символізує 
багатство, красу, довговічність зі сфери, пов’язаної з вищими цінностями, і в народній 
культурі виступає (поряд зі сріблом) найчастіше елементом фольклорної образності, 
ніж конкретної. Золотий як ознака в традиційній культурі має безпосередній стосунок 
до сакральних образів, які пов’язуються з релігійним культом, деякими обрядами та 
ритуалами” [24, c. 734]. 

Цікаво, що переповідаючи бачене на “тому світі”, стара Олена Дубиниха так 
поінформувала свою поміщицю про те, що в раю роблять її недавно померлі доньки: 
“То пані підвела трохи голову та й дивится на ту Дубиниху... А Дубиниха стоїть перед 
нею стара, престаренезна, аж страшна: сказано – з того світу повернена.

“Так ти на тім світі була?”.
“Була, моя добродійко”.
“Що ж ти там бачила?”.
“Усе бачила, добродійко, що діється з помершими душами”.
“А бачила ж ти там мою Ганнусю й Катрусю?”.
“Бачила, – каже, – й Ганнусю, бачила й Катрусю”...
Пані аж з ліжка скочила: “Що ж вони там роблять?”.

“Мати Божа панчішку плете, а вони перед нею золоті (курсив мій. – О. К.) клубочки 
держать”.

Так-таки й каже: “Мати, – каже, – Божа панчішку плете, а вони перед нею золоті 
клубочки держать” [28, с. 205].

Одна із колядок ілюструє згаданий колір:

1. Під віконцями зелений явір. Ой дай, Божи!
2. На тім яворі райські птишойки. Ой дай, Божи!
3. Райські пташки, золота ряса. Ой дай, Божи!
4. Золота ряса в долину впала. Ой дай, Божи!
5. Ой сини, сини, бардзові, сини. Ой дай, Божи!
6. Ой діти, ви, позбирайти ви. Ой дай, Божи!
7. Золоту рясу, занисіт її. Ой дай, Божи!
8. До ремеснечка, до золотничка. Ой дай, Божи!
9. Ой нехай виллє золотий кубок. Ой дай, Божи!
10. Золотий кубок, золоту чашу. Ой дай, Божи!
11. Золотов чашов мід-вино пили. Ой дай, Божи!
12. Золотим кубком служби служили. Ой дай, Божи! [13].

У цій колядці бачимо, що ряса = ряска – багаторічна рослина, а її ознака – золота – 
унікальність. Далі читаємо: “золота ряса в долину впала”, отже, її потрібно зібрати та 
віднести – символ значущості, величності. Фахівець має з неї вилити (створити) чашу, 
аби “служби служили”. Отже, у колядці золотий колір означає унікальність, важливість, 
багатство, славу і саме ним підкреслюється сакральність атрибуту.

Зелений колір – “це символ природи; молодості; плодючості полів; краси і радості; 
ствердження життя; з іншого боку – символ депресії, інертності; […] є також символом 
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поступального руху без перешкод /дати зелену дорогу/. У негативному плані зелений 
колір найчастіше символізує хворобу, байдужість і смерть” [32, c. 52–53]. 

Зокрема, В. Телеуця зауважує, що “в народній традиції цей колір завжди пов’язується 
з символікою примноження, зросту, розцвітання. В обрядовому комплексі символізує 
зародження нового почуття, нової сім’ї, нового господарства” [34, c. 258]. У календарній 
обрядовості цей колір трапляється не так часто, “вживається в широкому сенсі як 
атрибут природи, відкритого простору (“зелений гай”), який має пряме, номінативне 
значення” [24, c. 737]. Це спостерігаємо, наприклад, у колядці:

1. Війшла Марія на круту гору.
Алілуя, алілуя, на круту гору.
2. Да й зобачила зелєну траву.
Алілуя, алілуя, зелєну траву [4].
Або ж у гаївці:
Зелена діброва горіла, горіла.
Під нею дівчина сиділа, сиділа [7].

Віталій Жайворонок у словнику-довіднику “Знаки української етнокультури” досить 
цікаво інтерпретував семантику цього кольору, чим викликав контраверсійні оцінки 
учених. Науковець писав, що зелений колір “в українському народному світосприйманні 
набув символіки надії (зеленая рута, зелений луг, зелена діброва, зелена трава-мурава, 
зелен сад-виноград, зеленеє жито), бо здавна пов’язується з весною і зеленими нивами, 
що мають дати врожай; водночас символізує молодість” [23, c. 242].

Одним із кольорів, які побутують у фольклорі, є червоний, який, як стверджує Віктор 
Куйбіда у статті про символіку квітів, “асоціюється з кров’ю і вогнем. Його символізм 
багатозначний та амбівалентний. З одного боку – енергетичний, активний, символізує 
повноту життя, свободу, урочистість, радість, а з іншого – ворогування, помсту, війну, 
агресивність. Він має цілющі властивості, охороняє від “вроків” та чаклунства” [32, 
c. 72]. Прикладом позитивних характеристик цього колоративу є великоднє віншування:

Вінцем, зеленим барвінцем,
Червоном рожом, дай ти Боже… [5]

Ще одним прикладом зазначеного колоративу у поетичних жанрах календарної 
обрядовості є гаївки. Ось як пояснено цю символіку у творі “Ой на ставі, на ставочку, 
на ставі”:

[…] 7. Біле пір’я розсипалось по ставу, по ставу,
Кров червона розіллялась по воді, по воді […].
8. Біле пір’я – то є наша держава, держава.
Кров червона – це козацькая слава, слава [10].

Іноді трапляються й варіанти: кров червона – кров червлена. В “Етимологічному 
словнику” читаємо: “червлений “багряний, темно-червоний”, “черлéний”, [челлéний] 
“червоний”, [черленúстий] червонястий”” [22, c. 299]. Отже, це лише варіантність.
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Паралельно із лексемою “червоний” трапляється і “красний”. Відповідно до того ж 
етимологічного словника червоний – “кольору крові та близьких відтінків” [22, c. 299], 
а красний – ““червоний”, “червонуватий”, “червонястий”, “червоніти”, – очевидно, 
часткове запозичення з російської мови; […] є похідним від красá” [21, c. 77]. Таким 
чином, виникає омонімія: красний = червоний колір і красний = прекрасний, чудовий. 
Наводимо приклад колядки із колоративом “красний”:

Ой ясна-красна в лузі калина. Ой дай, Божи! [12]

Слушно зауважила Г. Коваль, “червоний колір енергетично активний та найбільш 
семантично і символічно “навантажений”. У колядках – це символ дівчини, уособлення 
її краси” [24, c. 738]. Такої ж позиції дотримується і В. Жайворонок: “оскільки українці 
люблять червону барву, взагалі червона калина фігурує як символ краси, радості; […] 
краса людини залежить від її здоров’я, тому калина як вивершений природою взірець 
досконалості його символізує” [23, c. 269].

Використовується й у календарній обрядовості сивий колір. З цього приводу у 
“Словнику символів” читаємо: ““сивий” означає “давнину”, “печаль”, “втому” /“І сивий 
день вклонився житу”/ А. Малишко/, а ще – сивий голуб, кінь, сиві очі, коси/. З поетичним 
означенням “сивий” тісно пов’язується назва сизого кольору, який усимволізовує, 
давнину, тривогу, любов /сизий голуб/ сокіл, галка/, сиза тиша /земля, паморозь/” [32, 
c. 72]. Прикладом колоративу є андріївська пісня, в якій сивий колір акцентує увагу 
на неспокої, адже дівчина хвилюється про своє майбутнє, про нареченого, а саме сива 
зозуля виступає “немолодою” птахою, яка пророкує печаль і тривогу:

1. Андрію, Андрію, колопенки сію,
   То дай ми, Божи, знати з ким їх буду брати!
2.  Андрію, Андрію, Андрійови вочи,
   Я колоплі посіяла, де ж ти був з ночи?
3. Кувала зозулечка, то кувала сива,
   Я колопні посіяла не заволочила [2].

В одній із гаївок теж натрапили на лексему “сивий”. Як стверджує Оксана Левчук, 
“сивий, за народним уявленням, часто має значення праведного діда, духа предків, а 
нераз і з божественного світу взагалі. Сивий кінь разом із Господом дає благословення 
парубкові на щасливий шлюб, благодатний початок сімейного життя” [26, c. 32]. Саме 
це спостерігаємо у наведеному нижче прикладі: 

13. […]  Привів мене сивий кінь, сивий кінь,
До дівчини на постіль.
Гой-я, гой-я-я [9].

Іноді кольори поділено на ясні та темні. Наприклад, у коляді використано лексему 
“ясний”: “На небі зірка ясна засяла і ясним світлом сіяє”. У цьому випадку ясний = 
яскравий, а також світлий, той, який освітлює дорогу. 
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Протилежним до цього виступає “темний” – ой, що “позбавлений світла; кольором 
близький до чорного; не ясний” [33, c. 67]: 

“Пани господарю, пиреночуй мене,
Бо темная нічка, бо темная нічка заходит на мени” [3]. 

Отже, серед багатьох пісенних жанрів календарної обрядовості найбільше 
колоративів можна віднайти у колядках, колядах та гаївках. Таким чином, кольори 
відіграють не лише номінативні функції (зелена діброва, чорнявий хлопець), а й несуть 
глибоку символіку та семантику: радість, вічність, багатство, життя, тривога, сум. 
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SYMBOLISM OF COLORS IN MODERN RESEARCH
(on the material of Ukrainian calendar-ritual poetry)

Oksana KOBASІAR

Colors occupy an important place in the culture of Ukrainians, folk traditions and 
folklore in particular. Thus, the interpretation of color always depends on the context, so in 
addition to the basic (dictionary) meanings colors get new values. We observe it in many folk 
genres of calendar-ritual poetry: St. Andrew’s songs, carols, folk songs, Easter songs, etc. That 
is why the proposed study is conditioned by the need to systematize and generalize studies 
of modern scholars on color symbolism, to draw an analogy with colorants in calendar-ritual 
poetry, to clarify their symbolism.

Keywords: color, symbols of color, semantics of color, calendar-ritual poetry, functions 
of colors.
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ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ МОТИВІВ 
У ЖАНРІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ФЕНТЕЗІ

Анастасія МИНДЬО

У статті досліджено потенціал використання казкових, міфологічних, фантастичних 
складових народної творчості у жанрі українського постмодерністського фентезі. 
Робота містить короткий огляд розвитку української фентезійної літератури та проблеми 
присутності у ній постмодерністського напряму. На прикладі збірки “Останнє бажання” 
польського письменника А. Сапковського, розглянено ті елементи постмодерністського 
фентезійного сюжету, у яких використовуються мотиви народної творчості. Доведено, 
що використання мотивів української народної творчості у фентезійних сюжетах є 
доволі перспективним для розвитку українського постмодерністського фентезі.

Ключові слова: фольклорні мотиви, постмодернізм, фентезі, постмодерністське 
фентезі, українське фентезі, український постмодернізм.

Загальновідомим є факт впливу фольклору на художню творчість українських 
авторів. До фольклорних джерел зверталися такі відомі літературні митці, як 
Г. Сковорода, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, Леся Українка, 
М. Куліш, О. Довженко, Остап Вишня та багато інших. 

Оскільки тематика фольклору дуже різноманітна, вона дає багато простору для 
його переосмислення і творчого опрацювання. Тож метою нашої роботи є дослідити 
потенціал використання казкових, міфологічних, фантастичних складових народної 
творчості у жанрі українського постмодерністського фентезі. Для цього спочатку 
необхідно ознайомитися з розвитком української фентезійної літератури загалом.

Одним із прототипів фентезі в українській літературі є драма-феєрія Лесі Українки 
“Лісова пісня”. Фентезі як літературний жанр передбачає присутність у творі магічних 
та надприродних явищ, а запозичення з міфології та фольклору є однією з провідних 
тем фентезійної літератури. Усі ці риси притаманні “Лісовій пісні”, але найяскравіше 
тут проявляється магічність українського фольклору, втілена в системі міфологічних 
образів, які майстерно вписані в реальний світ і відчуваються не менш реальними (що 
є запорукою вдалого фентезійного сюжету). Черпаючи натхнення з фольклору Леся 
Українка створила твір, який не втрачає актуальності й сьогодні. І в цьому вбачається 
невичерпність  народної творчості як літератуного джерела.

“Лісова пісня” Лесі Українки, як і “Конотопська відьма” Г. Квітки-Основ’яненка, 
“Марко у пеклі” О. Стороженка, “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського, “Вечори 
на хуторі біля Диканьки” М. Гоголя стоять близько до витоків так званої химерної 
літератури, яка у 60–70-х роках ХІХ століття оформилася як окремий піджанр “химерна 
проза”. Усі ці твори об’єднує поєднання здобутків народної творчості з традиційними 
літературними прийомами. Ті ж риси притаманні й химерній прозі, в якій реальне 
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поєднується з фантастичним і однією з ознак якої є використання фольклорно-
міфологічних образів.

Химерна проза є цікавим явищем української літератури 70–80 років ХХ століття, 
адже була своєрідним варіантом постмодерністського фентезі в Україні. Але назвати 
це явище літературою постмодерну важко, бо хоча й відлік існування постмодернізму 
в світовій літературі зазвичай ведеться від 1960–1970 років (коли він виникає в США 
та Західній Європі), про його існування в Україні слід говорити дещо пізніше.

Початком існування химерної прози можна вважати роман О. Ільченка “Козацькому 
роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця”, бо навіть сам термін химерний 
з’явився у 1958 році разом із цим романом. І, варто зауважити, що головним героєм цього 
твору є один з найзагадковіших персонажів українського фольклору – козак Мамай.

До найкращих творів химерної прози також можна віднести “Лебедину зграю” 
В. Земляка, “Левине серце” П. Загребельного, “Позичений чоловік” Є. Гуцала та інші. 
Крайньою точкою існування цього напряму в українській літературі вважаються твори 
В. Шевчука “Дім на горі” та “На полі смиренному” (1983 року).

На зміну химерній прозі в українську літературу, враховуючи світові тенденції, мало 
би прийти постмодерністське фентезі. Але, можна сказати, що ця течія в українській 
літературі розвинена настільки слабко, що практично не існує. Якщо говорити про 
український постмодернізм загалом, то навіть питання про те, звідки починати відлік 
його поширення в українській літературі досить дискусійне, але прийнято вважати, що 
в Україні він поширився з кінця 1980-х років ХХ – початку ХХІ століть, значно пізніше 
ніж наприклад у Польщі. Українська літературознавча думка український постмодернізм 
сприймає доволі неоднозначно. 

Для нас дуже цікавою є напівігрова дискусія між Володимиром Єшкілєвом і Юрієм 
Андруховичем, яка розгортається на сторінках часопису “Плерома”. В. Єшкілєв у 
своїй статті “Повернення деміургів” [7] називає постмодернізм “глухим кутом” на 
шляху розвитку культури через те, що той “паразитує” на літературних здобутках 
попередників. Він стверджує, що через такі віяння сучасному читачеві “просто стає 
не цікаво”. Вирішенням проблеми він вважає звернення до деміургії, а найяскравішим 
утіленням деміургії – жанр фентезі (у варіанті Толкіна). Ю. Андрухович у своїй 
статті-відповіді “Повернення літератури” наводить аргументи, які на його думку 
постмодернізм реабілітують. Зокрема сам стиль фентезі він розглядає в контексті 
подібності до постмодерної художньої парадигми. Він стверджує, що “Увесь корпус 
літератури “фентезі” можна не без підстав розглядати як форсоване цитування 
ґотичної, окультно-містичної чи казково-міфологічної спадщини [...], з безконечним 
комбінуванням одних і тих самих наративних елементів, від якого і від яких урешті 
[...] “просто стає нецікаво” [1].

З тим, що література фентезі звертається до фольклорної спадщини не можна 
не погодитися. А от з фразою “просто стає нецікаво” варто посперечатися. Можливо 
щодо класичної фентезійної літератури, якою ми насправді перенасичені (здебільшого 
перекладною, але й українське фентезі зустріти також можна), це твердження й можна 
застосувати. Але що якщо говорити про фентезі постмодерністське?
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Тут варто зазначити, що постмодернізм у своїй парадигмі містить засоби, які дозволяють 
не просто використовувати і вписувати фольклорні мотиви в твори, а видозмінювати їх у 
такий спосіб, щоб вони сприймалися як щось нове. Можна сказати, що він їх по-своєму 
перевтілює, робить актуальними у сучасному літературному процесі і відповідно такі 
фентезійні сюжети сьогодні є значно цікавішими ніж сюжети фентезі класичного.

Актуальність і потенціал власне слов’янського фольклору добре видно на прикладі 
творів одного із найвідоміших сучасних слов’янських письменників-фантастів 
Анджея Сапковського. Увійшовши в польську та світову літературу в 1986 році з 
постмодерним фентезійним оповіданням “Відьмак” письменник показав, що польська 
розважальна фентезі має право існувати як оригінальний продукт і може бути доволі 
конкурентноспроможною. Довгий час здавалося, що популярність західної фантастики 
та фентезі (до прикладу творів Джона Р. Р. Толкіна та Роберта Говарда) в Польщі просто 
унеможливлює здатність авторів польського фентезі із ними конкурувати. Але після 
виходу творів А. Сапковського, виявилося, що використання свого національного 
матеріалу для створення сюжету та героїв твору знаходить доволі позитивний відгук 
в серцях польських читачів. Тобто такий матеріал здатен не просто зрівнятися за 
популярністю із сюжетами англомовного фентезі, а навіть перевершити її. 

Сьогодні твори А. Сапковського перекладаються багатьма мовами світу, за їх 
мотивами знімають фільми й серіали, створюють комп’ютерні ігри. 

Ми на прикладі збірки оповідань з Відьмацької саги, яка має назву “Останнє 
бажання”, розглянемо ті елементи тексту у які автор за допомогою постмодерністських 
засобів вплітає мотиви народної творчості.

І першим, найразючішим проявом постмодернізму тут став наскрізний мотив 
пастишу. Пастиш, як відомо, ґрунтується на залученні уже існуючих мистецьких текстів 
чи їхніх частин до творення нових. Можна сказати, що загалом уся історія про Відьмака 
є заснованою на пастиші. “Відьмак” – це доволі відома у Польщі народна казка про 
Чоботаря, який прийшов у місто, де вампір поїдав людей. Цей Чоботар наклав на 
упиря чари і в подарунок одержав принцесу й півцарства. У А. Сапковського ж у місто 
приходить не чоботар-аматор, а відьмак-професіонал, такий собі Ґеральт з Рівії, який 
як винагороду за свою роботу отримує в кращому випадку мішечок оренів чи крон і 
пару нецензурних висловів услід.

Якщо зануритися далі, то стає ще цікавіше, адже можна помітити, що більшість 
пригод головного героя, є також пастишем – своєрідним переосмисленням історій з 
відомих фольклорних і авторських казок, міфів та переказів. Як приклад найперше 
оповідання Анджея Сапковського “Відьмак”, яке згодом увійшло до нашої збірки 
“Останнє бажання”. В його основу покладено поширений мотив з польських переказів 
про народження потвори (стриґи) від інцесту.

Сапковський майстерно обігрує фольклорні мотиви у своїх творах. Він робить це 
так, що інколи не одразу розумієш що перед тобою алюзія чи посилання на який інший 
твір. Однією із таких “пасхалок” в збірці “Останнє бажання” є епізод із оповідання 
“Край світу”. У ньому бард у компанії відьмака і так званого диявола (або сільвана) 
вигадує назву для своєї балади:
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“ – Może «Kraniec świata»”?
– Banalne – parsknął poeta. – Nawet jeśli to faktycznie kraniec, trzeba to miejsce określić 

inaczej. Metaforycznie. Zakładam, że wiesz, co to metafora, Geralt? Hm… Niech pomyślę… 
“Tam, gdzie…” Cholera. “Tam, gdzie…”

– Dobranoc – powiedział diabeł” [8, с. 192].
Тут автор створює певну алюзію, обігруючи польську приказку “Tam, gdzie diabeł 

mówi dobranoc”.
Фентезі Сапковського стало справжнім феноменом для слов’янської фентезійної 

літератури, адже не так часто вона стає настільки популярною в усьому світі. Додавши 
постмодерністське обрамлення до сюжетів і персонажів польської народної творчості 
автор саги про Відьмака показав читачам, які вже так звикли до фольклорних персонажів 
англомовного фентезі, щось нове і цікаве, слов’янське.

Тож, ми бачимо, потенціал слов’янських народних мотивів у постмодерністській 
фентезійній літературі. І якщо говорити про українські фольклорні надбання, то вони 
нічим не поступаються польським. Але, вивчаючи це питання ми не знайшли жодного 
зразку повноцінного українського постмодерністського фентезі, що свідчить або 
про його повну відсутність, або про його непопулярність серед українських читачів. 
Про причини цього ми можемо зробити лише припущення. Так чи інакше вдале 
постмодерністське переосмислення українського фольклору могло би стати поштовхом 
для розвитку не лише українського фентезійного жанру як такого, а й для української 
постмодерністської літератури загалом.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що український фольклор є цінним 
джерелом для художнього опрацювання, саме тому до нього зверталося чимало 
класиків української літератури. Сьогодні ж одним з найбільш цікавих літературних 
жанрів в яких використовуються фольклорні мотиви  є постмодерністське фентезі, 
яке в Україні, на жаль, розвивається не надто добре. Але з огляду на популярність 
польського постмодерністського фентезі авторства А. Сапковського можна сказати, 
що використання мотивів слов’янської народної творчості у фентезійних сюжетах 
є доволі перспективним напрямом розвитку цього жанру. Тому можемо говорити 
про великий потенціал українського фольклору, як засобу для розвитку українського 
постмодерністського фентезі.
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THE POTENTIAL OF UKRAINIAN FOLKLORE MOTIFS 
IN THE GENRE OF POSTMODERN FANTASY

Anastasiya MYNDIO

The article offers an analysis of the potential born by fairy tale, mythological and 
fantasy folk elements to be of use in the genre of Ukrainian postmodern fantasy. It includes 
a short overview of the rise of Ukrainian fantasy and postmodern trend therein. The author 
considers the collected stories “The Last Wish” by Polish writer A. Sapkowski to identify 
those elements of postomodern fantasy plot which employ the folk motifs. It has been 
proved that the use of Ukrainian folk motifs in fantasy plots is quite prospective for further 
development of the Ukrainian postmodern fantasy.

Keywords: folklore motifs, postmodernism, fantasy, postmodern fantasy, Ukrainian 
fantasy, Ukrainian postmodernism
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ МАТЕРИНСТВО 
ТА DAS MUTTERSCHAFT В УКРАЇНСЬКІЙ І НІМЕЦЬКІЙ 

СУЧАСНИХ КАРТИНАХ СВІТУ: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Богдана АТАМАНЧУК

У статті розглянуто специфіку вербалізації лінгвокультурних концептів 
МАТЕРИНСТВО та DAS MUTTERSCHAFT в українській та німецькій сучасних 
картинах світу; здійснено порівняльний аналіз із зазначенням спільних та відмінних 
рис; досліджено асоціативні зв’язки, які виникають унаслідок концептуального 
розширення аналізованих концептів.

Період ХХ–ХХІ століть характеризується переосмисленням мови та її явищ у 
руслі визначення спільної для мови, культури та свідомості онтологічної платформи. 
Дослідження глибинного зв’язку когнітивних структур і мовних форм, способів 
концептуалізації культурних схем посилили увагу лінгвістів до поняття концепт, яке 
стрімко увійшло в термінологічну систему української мови. Усе розмаїття підходів до 
витлумачення концепту об’єднує те, що його визнають основною одиницею свідомості, 
яка отримує мовне вираження, маючи, зокрема, і невербальний компонент. Згодом 
концепт виступає центральним поняттям парадигми лінгвокогнітивних досліджень 
(А. Приходько [5]), базовою одиницею для процесів вивчення культури народів на 
лінії дотику двох знакових систем – культурної та мовної (В. Яковлєва [9]), засобом 
репрезентації основних складників культури (Р. Ратмайр [6]). 

Сьогодні дедалі частіше дослідники мовних картин світу різних народів аналізують 
реалізацію того чи іншого концепту в мові письменників. Ці дослідження мають на меті 
визначення смислового навантаження певного поняття в авторській картині світу. Такий 
аналіз дозволяє визначити, зокрема, особливості світорозуміння етносу, національні 
культурні цінності, історичний досвід народу-носія мови, адже зміст концепту 
складається з сукупності індивідуальних, групових, національних і універсальних 
уявлень про явище, предмет, яке позначається ім’ям концепту.

Образ жінки-матері неодноразово був предметом наукових студій. Серед найновіших 
слід назвати дослідження Л. Дорошиної [1] (аналіз мовних засобів, властивих образу 
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жінки-матері у текстах творів О. Довженка), У. Марчук [3] (когнітивний та асоціативний 
аналіз концепту МАТИ на паремійному матеріалі), Х. Старовойтової [7] (специфіка 
втілення архетипу матері у франкомовному середовищі на матеріалі сучасної 
французької драми), В. Яковлєвої [9] (сполучуваність лексеми мати в мові українського 
фольклору та художньої літератури) та ін. 

Об’єктом нашого дослідження є концепти МАТЕРИНСТВО та DAS 
MUTTERSCHAFT в сучасних українській та німецькій мовних картинах світу.

Предметом дослідження є вербалізація аналізованих концептів у художніх 
дискурсах сучасних письменників Марії Матіос та Андреаса Штайнгьофеля.

Матеріалом для аналізу послужили тексти творів Марії Матіос (“Солодка 
Даруся”, “Нація”, “Майже ніколи не навпаки”, “Москалиця”, “Мама Маріца – дружина 
Христофора Колумба”) та Andreas Steinhöfel (“Die Mitte der Welt”).

Мета роботи – проведення порівняльного аналізу мовного представлення 
концептів МАТЕРИНСТВО та DAS MUTTERSCHAFT відповідно до особливостей 
української та німецької лінгвокультур, а також виявлення асоціацій, які  виникають у 
результаті зіткнення смислового наповнення актуалізованих концептів з відповідними 
концептуальними системами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Концепт як термінопоняття може бути 
осмисленим як у суто когнітивному, так і в лінгвокультурологічному річищі. Вважаючи 
концепт не лише поняттєвою категорією, а й одиницею лінгвокультурології, В. Карасик 
визначає його як “багатомірне смислове утворення, в котрому виокремлюються ціннісна, 
образна й поняттєва сторони, звідси концепт є культурним і має кілька пов’язаних між 
собою, але відокремлених параметрів” [2, с. 16].

Трактуючи культуру як сукупність концептів та зв’язків між ними, його прихильники 
(наприклад, Ю. Степанов) розуміють концепт як згусток культури у свідомості людини, 
через який культура входить у ментальний світ людини чи сама людина входить у 
культуру, часом і впливаючи на неї; як той пучок уявлень, понять, знань, асоціацій, 
переживань, що супроводжує певне слово – ім’я концепту [8, с. 45].

Неоднорідність концептуального простору вимагає певного його упорядкування, 
типологічної диференціації. Дослідниця М. Піменова розробила тричленну класифікацію 
концептів [4], за якою кожен із репрезентованих у мові концептів належить до одного 
з таких поняттєвих (категорійних) класів: концепти-дескриптори, концепти-релятиви 
та базові концепти. 

Базові концепти формують основу мови і всієї картини світу певного народу. 
Зокрема, до таких універсальних концептів належать концепт МАТЕРИНСТВО в 
українській та DAS MUTTERSCHAFT в німецькій сучасних лінгвокультурах, які 
входять до набору констант національної культури. Не викликає жодних сумнівів те, 
що ці концепти мають давню історію, репрезентують великий обсяг знань та інформації, 
нагромаджених носіями тієї чи тієї лінгвоспільноти. Аналізовані концепти займають 
центральне місце і в художньому дискурсі багатьох письменників.

Помітний драматизм жіночих образів спостерігаємо в текстах творів Марії Матіос, 
де героїні виконують типові ґендерні ролі – матері, нареченої, дружини, невістки, 
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свекрухи. У творах авторки відображено не тільки проблему стосунків жінок та 
чоловіків, ґендерних ролей, накинутих суспільством, боротьби природних інстинктів 
та культурних законів, кохання і ненависті, гріха й спокути, а також безпосередньо або 
ж опосередковано змальовано родинні стосунки, зокрема, відносини між батьками та 
дітьми.

У художньому дискурсі Андреаса Штайнгьофеля концепт DAS MUTTERSCHAFT 
представлений дещо по-іншому. Письменник описує своєрідну любов між матір’ю та 
дітьми, яка ґрунтується на дружбі й відкритості з одного боку та ворожості й замкнутості – 
з іншого.

Репрезентація концептів МАТЕРИНСТВО та DAS MUTTERSCHAFT в аналізованих 
творах відбувається передусім крізь призму перцептивних образів, що ґрунтуються на 
відчуттях, через які людина отримує інформацію про навколишній світ і які дають 
їй змогу орієнтуватися в довкіллі. У мові текстів актуалізуються знання про матір, 
отримані внаслідок як зовнішніх, так і внутрішніх відчуттів.

До перцептивних ознак образного складника належать: зорові, слухові, запахові, 
тактильні образи: 

· зорові: “Петруня … довго незмигними очима дивиться у вікно. А там 
усміхнений, молодий і здоровий Дмитрик сміється до неї такими чисти-
ми й нестямними очима” (М. Матіос, Майже ніколи не навпаки); “Вперше 
в житті мені кидаються в очі зморшки, які потайки закралися в куточки 
її очей. Вперше я розумію, що моя мати починає старіти, ніби не бачив її 
довгі роки… ” (А. Штайнгьофель, Середина світу);

· слухові: “Із часом хлопчик заспокоювався, непомітно засинав під беззвучні 
мамині схлипи, немов під колискову, — а жінка ще довго тамувала в собі 
гарячі сльози, але вже хіба що лише тихенько шморгала носом, щоб не розбу-
дити дочасно сина” (М. Матіос, Мама Маріца – дружина Христофора Колум-
ба); “Коли Гляс схилилася наді мною, мене охопило почуття, що крім мене та 
її голосу немає нікого більше на світі” (А. Штайнгьофель, Середина світу);

· тактильні: “Матронка притискала до себе дитину так, ніби її хто нама-
гався в цю мить відібрати, цілувала в кругленьку голівку і знову починала 
плакати” (М. Матіос, Солодка Даруся); “Діана згорнулася калачиком у неї на 
колінах і заплющила очі, а я притиснувся до неї. Гляс гладила мене і сестру 
по голові…” (А. Штайнгьофель, Середина світу);

· запахові: “Вона тулить запашну свою дитинку до грудей, та обнюхує за-
пашне її личко, натерте м’ятою та рум’янком” (М. Матіос, Майже ніколи 
не навпаки).

Слід зазначити, що в творчості Марії Матіос концепт МАТИ потрактовується й крізь 
призму християнської традиції, викликаючи асоціації на зразок МАТИ – БЕРЕГИНЯ; 
МАТИ – СВЯТА. Наприклад: “Іноді Северина подовгу дивиться в нуртуючий потік – 
ніби чекає, що ось-ось, колись ... затремтить із-під котрогось каменю тепер уже 
майже забутий, але такий же бентежний, як образ Божий, образ материн” 
(М. Матіос, Москалиця). 
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На окрему увагу заслуговує семантичне наповнення МАТИ – ХАТА, що виникає 
внаслідок ускладнення асоціативних зв’язків МАТИ – БАТЬКІВЩИНА – РІДНА 
ЗЕМЛЯ, які пов’язані із репрезентацією інших споріднених лексем. Так, наприклад, 
в цьому контексті застосовується лексема хліб: “Щоб не збожеволіти від думок … 
подеколи пізно ввечері, Маріца … вмикала старенький і немодний тепер програвач 
“Сиріус” і ставила затерті платівки з музикою своєї сонячної Молдови, […] де її 
молода мама, пов’язана білою хусточкою й картатим фартушком, вибирала з печі 
гарячий хліб…” (М. Матіос, Мама Маріца – дружина Христофора Колумба).

Найуживанішими мовними знаками, які характеризують психосферу матері, 
є любов, тривога, жаль, гнів, що засвідчує високий ступінь суб’єктно-реляційних 
відношень матері й дітей. Загалом концепти МАТЕРИНСТВО / DAS MUTTERSCHAFT 
у творчості письменників оцінюється позитивно, вони зіставляються, ототожнюються 
з поняттями “турбота”, “ніжність”, “сила”, “опора”: “Моя дитинко, моє золоте 
срібельце! Тобі тісно у мене під серцем? Не бий так ніжкою, моє любе…” (М. Матіос, 
Нація); “Вона вселила в нас усвідомлення того, що ми унікальні і неповторні, і нам 
ніколи не спадало на думку заздрити іншим дітям через те, що у них були матері-
квочки, які тільки шепочуть їм на вуха всякі казки” (А. Штайнгьофель, Середина світу).

Загальнолюдське ототожнення матері з моральними категоріями доброта, турбота, 
ніжність, любов у творчості Марії Матіос виражаються переважно у діях матері щодо 
дитини: 

- нагодувати: “А я свої діти маковинням не годувала, лиш груди до двох-
трьох років давала ссати… зате діти здорові виросли” (М. Матіос, Нація); 

- одягнути, покласти спати: “Так само – як до дитини – викладе круг голови 
грубим кілечком косу, приспить дитинятко цицькою, винесе яворову коли-
ску на ґанок, візьметься за сапку” (М. Матіос, Солодка Даруся); 

- захистити від небезпеки: “Колінкуюча Теофіла миттєво зірвалася на ноги 
й усім тілом упала на розгойдану колиску, затуляючи собою дітей” 
(М. Матіос, Майже ніколи не навпаки);

- поблагословити: “ – Завтра будемо орати на Лугах, – сказав Павло за ве-
черею. – Мама прийде поблагословити” (М. Матіос, Майже ніколи не на-
впаки).  

У тексті роману Андреаса Штайнгьофеля вербалізації концепту через такі дії 
не виявлено, оскільки діти переважно самі піклуються про себе та один про одного, 
а подекуди й про матір. Ілюстрацією цього є, зокрема, дії молодшої доньки Діани в 
романі “Середина світу”: “Вона з любов’ю піклувалася про Гляс не тільки через те, що 
сталося, але і доглядала за нею як зразкова доглядальниця, із самого ранку спускаючись 
вниз, на охололу за ніч кухню, щоб затопити піч, готувала Гляс їжу і цілющі ванни, 
з ранку до вечора напоювала чаєм, читала вголос газету і намагалася, нехай і марно, 
хоч якось її підбадьорити”. 

В українській лінгвокультурі концепт МАТЕРИНСТВО здатен вступати в різні 
асоціативні зв’язки з іншими концептами, створювати асоціативні ряди й навіть поля 
як-от: МАТИ – БАТЬКІВЩИНА; МАТИ – РІДНА ЗЕМЛЯ; МАТИ – РІДНА МОВА; 
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МАТИ – ПІСНЯ. Проаналізувавши творчість Марії Матіос, на нашу думку, можна 
виділити певні “типи” матері, зумовлені такими зв’язками концепту:

1. Мати-берегиня роду – загальноприйнятий “тип” материнства, у якому матір 
виконує роль годувальниці, охоронниці сім’ї, виховательки (головним чином у творах 
“Солодка Даруся”, “Мама Маріца – дружина Христофора Колумба”). Це “тип” матері, 
який виникає внаслідок зв’язку аналізованого концепту із концептами ДІТИ, СІМ’Я, 
ОБОВ’ЯЗОК, ВИХОВАННЯ тощо.

2. Мати-Україна або Мати-Вітчизна – “тип” матері, яка на фоні суспільно 
політичної та національно визвольної боротьби, виконує не тільки біологічну роль, 
а також ту, яка мимоволі виникає при певних умовах, вона бореться та виховує 
дітей. Мотив Вітчизни, яку потрібно захищати, присутній як певне тло у творах 
Марії Матіос (найвиразніше у творі “Нація” та “Москалиця”). Це образ матері, який 
спричинений спорідненістю концепту МАТЕРИНСТВО із концептами БАТЬКІВЩИНА, 
ПАТРІОТИЗМ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ тощо.  

3. Нереалізована або потенційна мати – це жінка, яка могла б стати матір’ю, 
але за певних умов це не відбулось. Образ ненароджених дітей (наприклад у творах 
“Москалиця”, “Солодка Даруся”) акумулює в собі нереалізоване материнство героїнь, 
проте активно наявне, що живе в її підсвідомих інстинктах, в ірреальній сфері. Це “тип” 
матері, який виникає внаслідок спорідненості концепту МАТЕРИНСТВО із концептами 
ДІТИ, САМОУСВІДОМЛЕННЯ тощо.

Аналіз показує, що в тексті роману “Середина світу” таких асоціативних рядів 
немає, проте концепт DAS MUTTERSCHAFT не представлений безпосередньо, він 
опосередковано репрезентується через такі концептуальні домінанти, як, наприклад, 
FRAU (“Вона завжди залишалася жінкою в складних ситуаціях, які важкі й для 
чоловіка” (А. Штайнгьофель, Середина світу)), ESSEN (“Гляс готувала нам їжу до школи 
і подекуди купувала продукти для вечері” (А. Штангьофель, Середина світу)), ARBEIT 
(“Робота не покидала її навіть тоді, коли вона приходила додому” (А. Штангьофель, 
Середина світу)), PFLICHT (“Ніхто й ніколи так про нас не турбувався, як вона …” 
(А. Штангьофель Середина світу)) тощо.  

Ще один аспект – звертання  до матері. У творах українських М. Матіос, та й 
загалом – в українській лінгвокультурі, діти звертаються до матері передусім ніжно та 
з любов’ю: мамусю, мамочко, матінко, ненько. В німецькому суспільстві  ставлення 
до матері є офіційним і стриманим, що підтверджується  і в тексті роману “Середина 
світу”. Філ та Діана завжди звертаються до своєї матері по імені, мама Гляс – це 
передусім порадниця та подруга для дітей: “І не мамкай мені! Ти ж знаєш, що я цього 
терпіти не можу …”; “Мамо, ну будь ласка ... – Ніяких “мам” і ніяких “будь ласка”” 
(А. Штайнгьофель, Середина світу). 

Отже, проведене дослідження репрезентації концепту МАТЕРИНСТВО в 
українській та DAS MUTTERSCHAFT у німецькій сучасних мовних картинах світу 
показало, що в цих лінгвокультурах відповідні концепти становлять складне утворення 
та можуть проявляти себе зовсім по-різному. Щодо спільного, то в досліджуваних 
мовах концепт МАТЕРИНСТВО уособлює провідну роль жінки у процесі виховання 
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та піклування за дитиною. Проте, в німецькому тексті вербалізація концепту через такі 
дії матері, як “нагодувати”, “покласти спати”, “заспівати колискову” не простежується, 
натомість відбувається вербалізація через лексеми Рfl icht (турбота), Essen (їжа), 
Freundschaft (дружба), Beraterin (порадниця). На образному рівні концепт вербалізується 
з деякими відмінностями: у німецькій мові перцептивний образ концепту утворений 
переважно зоровими та тактильними образами, а в українській – сукупністю зорових, 
тактильних, слухових, запахових образів. На аксіологічному рівні, у досліджуваних 
лінгвокультурах концепт тяжіє до позитивної оцінки, хоча в деяких випадках має 
місце й негативне забарвлення, а саме йдеться мова про так званий “темний бік” 
материнства, який однаково проявляється в обох лінгвокультурах та є перспективою 
нашого подальшого дослідження.
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ВVERBALIZED CONCEPTS OF MOTHERHOOD AND DAS 
MUTTERSCHAFT IN UKRAINIAN AND GERMAN MODERN 

PICTURES OF THE WORLD: A COMPARATIVE ASPECT

Bohdana ATAMANCHUK

The article considers specifi c verbalization of linguo-cultural concepts of Motherhood 
and Das Mutterschaft in Ukrainian and German modern pictures of the world. A comparative 
analysis has been conducted with the indication of common and distinctive features. A 
research has been carried out into associative links caused by conceptual expansion of the 
concepts in question.
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КОНЦЕПТ ПАМ’ЯТЬ В АВТОРСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 
СОФІЇ АНДРУХОВИЧ

Тереза БАГАЙ

У статті проаналізовано засоби вербалізації концепта ПАМ’ЯТЬ у мовній 
картині світу сучасної української письменниці Софії Андрухович. Розглянуто мовні 
засоби представлення процесів запам’ятовування, збереження інформації в пам’яті, 
згадування і забування. Визначено найбільш типові лексеми на позначення різних 
видів та характеристик пам’яті у мовній картині світу Софії Андрухович. На матеріалі 
текстів письменниці визначено метафоричні конотації у складі концепта ПАМ’ЯТЬ.  

Ключові слова: пам’ять, концепт ПАМ’ЯТЬ, концептуальна метафора, 
запам’ятовування, збереження в пам’яті, згадування, забування, види пам’яті.

Серед актуальних проблем, якими займаються когнітивісти, можна виділити 
питання про те, якими типами та формами знання володіє людина, яким чином вона 
отримує знання, зберігає їх та використовує, як знання репрезентовані в мозку людини 
тощо. Ці питання безпосередньо пов’язують когнітивну науку з проблемами вивчення 
закономірностей людської пам’яті.

Пам’ять – це складний психічний процес, який розглядається вченими у різних 
аспектах. Сукупність вищих психічних функцій та пізнавальних здібностей, які 
утворюють людську пам’ять і забезпечують здатність накопичувати, зберігати та 
відтворювати інформацію, мають складне психічне та фізіологічне підґрунтя. Більше 
того, пам’ять розглядається як один із невід’ємних елементів когніції, адже процеси 
людської пам’яті, а саме запам’ятовування, збереження, відтворення, забування 
супроводжують природне набуття людиною досвіду.

Актуальність дослідження пояснюється тим, що даний аспект, попри наявність 
різносторонніх досліджень, ще не набув достатнього висвітлення на матеріалі творів 
сучасних українських та зарубіжних письменників. Дослідження ПАМ’ЯТІ як 
наскрізного концепта ментальної сфери є важливим для реконструювання мовної 
картини світу загалом. 

Об’єктом дослідження є концепт ментальної сфери ПАМ’ЯТЬ в сучасній авторській 
мовній картині світу Софії Андрухович.

Предмет – вербальне представлення понятійного змісту то образної складової 
концепта ПАМ’ЯТЬ у текстах Софії Андрухович. 

Мета роботи – встановлення й опис понятійного змісту та метафоричних конотацій 
у складі аналізованого концепта.

Досягнення представленої мети передбачає виконання таких завдань:
– визначити найбільш характерні лексеми на позначення процесів запам’ятовування, 
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збереження у пам’яті, згадування і забування у мовній картині світу Софії Анрухович;
– з’ясувати, як вербалізуються різні види пам’яті та її характеристики у текстах 

Софії Андрухович;
– описати метафоричні способи концептуалізації концепта ПАМ’ЯТЬ у мовній 

картині світу Софії Андрухович. 
Науково-теоретичною основою дослідження стали праці зарубіжних та українських 

вчених у галузі когнітивної лінгвістики, а саме: дослідження теоретичних проблем 
когнітивної лінгвістики та сутності когніції Валерія Дем’янкова, Зінаїди Попової, 
Йосифа Стерніна, Валентини Маслової, Олени Кубрякової, Анатолія Загнітка; праці 
Сергія Воркачова, Дмитра Лихачова, Сергія Аскольдова-Алєксєєва, Юрія Степанова, 
присвячені різним аспектам питання сутності та структури концептів, дослідження 
Джорджа Лакоффа та Марка Джонсона, Ніни Арутюнової, Тетяни Єщенко у галузі теорії 
концептуальної метафори, праці Анни Вежбицької, Раїси Стеванович, Яни Купіної та 
інших з дослідження концепта ПАМ’ЯТЬ та праці Олега Кокуна, Тетяни Марютіної, 
Ігоря Кондакова та інших, присвячені аналізу психофізіологічних засад пам’яті. 

На сучасному етапі когнітивна лінгвістика тісно пов’язана з іншими науками, 
які разом становлять когнітологію, чи когнітивну науку. Науки, що входять до складу 
когнітології, об’єднані спільним предметом дослідження – когніцією. На думку вчених, 
когніція “позначає пізнавальний процес або ж сукупність психічних (ментальних, 
мисленнєвих) процесів – сприйняття світу, простого спостереження за оточенням, 
категоризації, мислення, мови і т. д., які слугують для опрацювання і переробки інформації, 
що надходить до людини або ззовні через різні чуттєво-перцептуальні канали, або вже 
інтеріоризована і реінтерпретована людиною” [3, с. 81]. Це означає, що результатом 
когніції є набуття знань, отримання досвіду. О. О. Селіванова стверджує, що “когніція 
ґрунтується на психічних функціях свідомості, які утворюють психофункціональний 
континуум: мисленні, відчуттях, почуттях, інтуїції та трансценденції, за К. Юнгом, а 
також на їхній взаємодії з діяльністю позасвідомого” [5, с. 371]. Отже, когніція охоплює 
процеси та елементи не лише свідомості, а й підсвідомості. 

Процеси пам’яті є невід’ємним елементом процесу когніції, що актуалізує вивчення 
концепта в межах когнітології та когнітивної лінгвістики. Пам’ять є обов’язковим 
етапом для збереження результатів процесу пізнання, і ця її характеристика зумовлює 
різноплановість феномену пам’яті. Це своєю чергою призводить до багатоаспектності 
мовознавчих та інших досліджень, присвячених пам’яті. 

Процес пізнання неможливий без зберігання та відтворення сприйнятої інформації, 
що забезпечується пам’яттю. Вчені сходяться на тому, що поняття пам’яті є складним 
і багатоаспектним. Тому пам’ять може бути об’єктом вивчення логіки, мовознавства, 
психології, поетики, кібернетики, евристики тощо, адже вона є не просто психологічним 
феноменом, а й конкретною науковою функцією [6, с. 46]. У парадигмі сучасних 
лінгвокогнітивних досліджень концепт ПАМ’ЯТЬ часто розглядається як “одна зі 
здібностей творчої особистості, яка відіграє ключову роль при вирішенні творчих 
завдань” [6, с. 45]. Крім того, вчені наголошують на тому, що пам’ять – це складний, 
але єдиний і неперервний процес, який має складну процесуальну та структурну будову, 
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а протікання процесів пам’яті визначається діяльністю особистості, її спрямованістю 
на досягнення певних цілей [6, с. 46].

З точки зору когнітивної науки пам’ять також трактують як “здатність живої 
системи фіксувати факт взаємодії з середовищем (зовнішнім чи внутрішнім), зберігати 
результат цієї взаємодії у формі досвіду і використовувати його в поведінці” [4, c. 79.]

Джерельним матеріалом для дослідження вербалізації концепта ПАМ’ЯТЬ у мовній 
картині світу Софії Андрухович стали прозові твори письменниці: романи “Сьомга” та 
“Фелікс Австрія”. На основі аналізу текстів виявлено характерні засоби вербалізації 
процесів запам’ятовування, згадування, збереження в пам’яті та забування, а також 
встановлено засоби представлення різних видів і характеристик пам’яті у мовній картині 
світу Софії Андрухович.  

Зокрема, можна стверджувати, що процес запам’ятовування як складова концепта 
ПАМ’ЯТЬ вербалізується у мовній картині світу Софії Андрухович за допомогою 
лексем запам’ятати (наприклад: “Потім, потім розповім, – відмахуюсь я від нього. 
– Зараз треба все запам’ятати” [2, с. 22]), всотувати (наприклад: “… жалкувала, 
що наші діалоги пропадають марно, не підозрюючи присутності чоловіка, який все 
запам’ятовував, всотував, жадібно ковтав” [1, с. 56]. У текстах Софії Андрухович 
знаходимо концептуальні метафори, застосовані для опису процесу запам’ятовування 
інформації. Метафора як засіб концептуалізації, що ґрунтується на категоріальному зсуві, 
дає можливість виокремити у складі концепта когнітивні моделі та ознаки, що свідчать 
про взаємопов’язаність різних ментальних систем у свідомості людини. Так, наприклад, 
процес запам’ятовування у мовній картині світу Софії Андрухович представлений 
через метафори-опредмечення, за допомогою якої властивості пам’яті ототожнюються 
з властивостями неживих предметів. Зокрема, певна інформація чи подія може западати в 
мозок, наче удари відбійного молотка, тобто добре запам’ятатися: “Шипіння розмагіченої 
касети перекривало звучання мелодії, яка складалася з одного-єдиного кволого мотиву, 
що нав’язливо повторювався, западаючи в мозок, наче удари відбійного молотка” [1, 
с. 135]. При цьому відчутною є негативна конотація даної метафори. 

Що ж до процесу відтворення інформації, тобто згадування, пригадування, то у 
мовній картині світу Софії Андрухович цей психофізіологічний процес об’єктивується 
за допомогою лексем пригадувати (“І вже тільки сміємося, коли чиясь бабця пригадує, 
як повз коломийську ратушу пустили льокалку [2, с. 13]), згадувати (“Навіть дивно 
згадувати, що наприкінці подорожі я була переконана: це кінець, ми з Аделею більше 
не будемо разом” [2, с. 48]), нагадувати (“Нагадав про нього тоді, коли син почав 
ставати дедалі допитливішим…” [2, с. 33]), спогад (“Навалився панічний спогад 
про човен, яким накрило мене під водою, відрізавши від світу” [2, с. 102]), згадка (“…
згадки про кожну нашу розмову наповнюють мене теплотою та світлою радістю” 
[2, с. 255]). Засоби вербалізації концепта повністю відповідають психофізіологічним 
основам даного процесу і підтверджують важливу роль ПАМ’ЯТІ у мовній картині 
світу Софії Андрухович. 

Більше того, у прозових текстах письменниці знаходимо концептуальні метафори 
зі значенням процесу відтворення інформації. У цьому контексті особливо яскравим є 
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метафоричне ототожнення концепта пам’яті з болотом, а спогаду з трактором, який 
вгрузає в це болото: “Ці видіння влипли в мою пам’ять, вгрузли в неї, як трактор 
вгрузає у свіже живе болото” [1, с. 113] 

Також ПАМ’ЯТЬ часто порівнюється із вмістилищем. Тоді спогади зринають із 
закапелків пам’яті або їх можна зішкребти з пам’яті, тобто згадати щось: “Образи, які 
піднімалися каламутними згустками із закапелків пам’яті, мали неприємний присмак 
провини” [2, с. 94], “Все, що я можу зішкребти з пам’яті про те літо – це вузенькі 
та тонкі смужки, схожі на деревну тирсу” [1, с. 73]. 

Поряд з цим знаходимо у текстах метафори, які пов’язують ПАМ’ЯТЬ із водною 
стихією. Так, спогади порівнюються з бульбашками, які можуть випірнути назовні 
або зринути в голові, і з каламутними згустками рідини: “Мов бульбашки із дна 
ставка, поволі випірнули назовні дитячі спогади” [2, с. 245], “У моїй голові тисячу 
разів зринала мить, як отець Йосиф з їмостю заходять до нашого салону” [2, с. 140], 
“Образи, які піднімалися каламутними згустками із закапелків пам’яті, мали 
неприємний присмак провини” [2, с. 94]

Часто процес відтворення інформації пов’язаний з певними труднощами, коли 
людина не може згадати  тих чи інших подій, фактів чи інших людей, з усіх сил 
намагається щось згадати, але безрезультатно: “Напружую пам’ять, докладаю усіх 
можливих зусиль, зосереджуюсь, відкидаю сторонні думки…” [1, с. 108], “Ніби й 
силкувалась згадати, але в голові не було жодної думки – пустка, порожнеча” [2, с. 83]. 

Окрім цього, процес пригадування може асоціюватися як з позитивними, так і з 
негативними почуттями та переживаннями. Відповідно, часто згадка про ту чи іншу 
подію, особу тощо може засмучувати, пригнічувати людину, спогад може бути панічним 
або травматичним: “Навалився панічний спогад про човен, яким накрило мене під 
водою, відрізавши від світу” [2, с. 102], “Особисто в мене з Людмилою Пилипівною 
пов’язано кілька травматичних спогадів” [1, с. 126]. Так само спогад може лізти з 
до голови супроти бажання: “Супроти мого бажання до голови лізли спогади про час, 
коли я знала отця Йосифа…” [2, с. 94].

І навпаки, згадки, спогади можуть викликати позитивні емоції, тоді згадки можуть 
наповнювати теплотою, відлунювати солодкою музикою:  “… згадки про кожну нашу 
розмову наповнюють мене теплотою та світлою радістю” [2, с. 255], “Солодкою 
музикою відлунюють у мені батькові історії про Ісусові чудеса” [2, с. 256]. Спогади 
можуть смішити: “Коли проїжджала повз будівлю міського кладовища, мене смішив 
уже інший спогад…” [2, с. 107]. Тоді людині хочеться знаходити у них прихисток: 
“Сама ж… знаходила прихисток у спогадах про наші перші вакації в Дорі” 
[2, с. 163].

Часто при згадці про якусь інформацію одразу вказується на її віднесення у часі. 
Так, спогад може бути новим, свіжим (наприклад: “Спогад був свіжим, вранішнім” 
[1, с. 42]) або, навпаки, старим, вицвілим, дитячим (“Я вдячний Вам, дорогий Пасторе, 
за ті розмови вже бодай тому, що вони викликали до життя мої вицвілі дитячі 
спогади…” [2, с. 255–256], “Цікаво, що привело його до підглядання. Випадковість? 
Дитячий спогад?” [1, с. 43]. 
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Не менш важливим процесом є збереження інформації у пам’яті, адже саме завдяки 
ньому людина набуває досвіду, певних звичок тощо. Якісне збереження тих чи інших 
фактів у пам’яті визначає не тільки людські знання, а й спілкування з оточенням. 
Тому на позначення процесу збереження інформації в пам’яті у мовній картині світу 
Софії Андрухович знаходимо велику різноманітність мовних засобів, в тому числі 
концептуальних метафор, за допомогою яких письменник вербалізує процес збереження 
інформації в пам’яті. Так, у цьому контексті використано лексеми пам’ятати (“І 
що тепер за радість купатися в цьому джакузі, постійно пам’ятаючи, що саме 
хлюпається там унизу…” [1, с. 57]), зберегти (“… вони збережуть на віки вічні твій 
точний образ, мов відображення в люстрі, тільки ще досконаліше” [2, с. 13]). 

Залежно від того, наскільки якісно інформація зберігається у мозку, пам’ять може 
бути доброю, коли інформація зберігається у ній надовго і легко відтворюється (“Я 
добре пам’ятала його з дитинства…” [2, с. 155], “І я добре пам’ятаю, як виглядає 
цей опік…” [1, с. 133], “І досі я знаю їх поіменно, і досі можу будь-яку вийняти з 
пам’яті, здмухнути наліт пилу й описати все з подробицями” [2, с. 73]), або поганою, 
тоді інформація нечітка, пам’ять може зраджувати (“Погано пам’ятаю, що діялось 
тих кільканадцять хвиль…” [2, с. 101], “Наклейка 23 чи 27 – пам’ять знову мене 
зраджує – була просто нереально рідкісною” [1, с. 100–101]. Окрім того, як відомо, 
інформація зберігається у пам’яті протягом певного часу. Відповідно до цього, пам’ять 
може бути, зокрема, довготривалою (наприклад: “Скільки себе пам’ятаю, я негайно 
прокидалася від докторових криків, виборсувалася з обіймів Аделиних і швидко мчала 
сходами донизу” [2, с. 26]). У цьому випадку увага акцентується на дуже великому 
проміжку часу, упродовж якого зберігаються спогади. 

Важливим елементом пам’яті є також процес забування, адже він являє собою 
природний процес відсіювання переважно непотрібної чи неважливої інформації. Іноді 
забування також може стосуватися важливих фактів та подій; у цьому випадку воно може 
відображати ставлення людини до тієї чи іншої інформації або бути характеристикою 
особистих якостей цієї людини чи її психофізіологічних особливостей.

У мовній картині світу Софії Андрухович процес забування інформації посідає 
важливе місце. Для вербалізації концепта ПАМ’ЯТЬ у таких випадках використовуються 
лексеми забути (“Не забуваймо про капелюхи, вражаюче роздуті ще дужче завдяки 
щедрим зачіскам” [2, с. 14], “Вона вже про нього забула і зайнята тепер чимось зовсім 
іншим…” [1, с. 86]), забуття (“Намагався втікати, шукати забуття, обманюватись” 
[2, с. 244]). Знаходимо також метафору-опредмечення на позначення процесу забування, 
коли інформацію хочеться викинути з голови, як якусь річ, тобто забути (“Ніби хоче 
наголосити, щоб я не забувала історії, яку ось уже стільки років намагаюсь викинути 
з голови” [1, с. 156]). 

У ході аналізу текстів Софії Андрухович встановлено, що у мовній картині світу 
письменниці представлено різні типи пам’яті залежно від характеру переважаючої 
психічної активності. Зокрема, може йтися про емоційну пам’ять: “Люди, які недавно 
прийшли до тями після пережитого горя, … однак ані на секунду не забувають про своє 
горе...” [1, с. 167]. У цьому випадку представлено пам’ять людини на емоції та почуття. 
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Також знаходимо приклади вербалізації характеристик, що вказують на образну 
пам’ять, зокрема, зорову (“Я пам’ятаю майже невидимі жовті смуги – здавалось, вони 
зараз вивітряться з сорочки…” [1, с. 82]), нюхову (“…старі штори мають особливий 
однаковий запах. Я пам’ятаю його ще з дитинства…” [1, с. 36]), смакову (“…білий 
налив із дурдому назавжди зайняв у моєму серці перше місце” [1, с. 107]), слухову 
(“Пара танцює під нерівні звуки ситари, вони мало нагадують мелодію” [2, с. 21]), 
дотикову (“Я пригадала ті його цілющі обійми, коли він порятував мене від двох вояків, 
а потім – від власних спогадів” [2, с. 200]).

Об’єктивація концепта ПАМ’ЯТЬ у мовній картині світу Софії Андрухович дає 
можливість також виокремлювати словесно-логічну пам’ять у складі концепта: “Їсти 
за ці гроші не наїсися, зате нап’єшся так, що не тільки про голод забудеш, але й імені 
свого не пригадаєш” [2, с. 8], “І не знаю, що сказати – бо щось треба сказати зараз, 
щось найважливіше, а я забула всі слова на світі…” [2, с. 122], “Не пам’ятаю, як її 
звали…” [1, с. 100].

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок про те, що процеси пам’яті є 
невід’ємним елементом процесу когніції, що актуалізує вивчення концепта в межах 
когнітології та когнітивної лінгвістики. Пам’ять є обов’язковим етапом для збереження 
результатів процесу пізнання, і ця її характеристика зумовлює різноплановість феномену 
пам’яті. Це своєю чергою призводить до багатоаспектності мовознавчих та інших 
досліджень, присвячених пам’яті.  

Концепт ПАМ’ЯТЬ є одним із важливих та наскрізних концептів у мовній картині 
світу Софії Андрухович. Це підтверджується різноманітністю мовних засобів, за 
допомогою яких представлено процеси запам’ятовування, збереження, відтворення 
та забування інформації у складі ментального концепта ПАМ’ЯТЬ. До найбільш 
характерних лексем, які вербалізують концепт ПАМ’ЯТЬ у мовній картині світу Софії 
Андрухович, можна віднести пам’ять, спогад, згадка, пам’ятати, запам’ятовувати, 
згадувати, пригадувати, забувати тощо. Пам’ять у текстах наділена різними 
характеристиками: вона може бути доброю і поганою, коротко- і довготривалою. У 
текстах представлено емоційну, образну і словесно-логічну пам’ять. Окрім того, у 
складі концепта ПАМ’ЯТЬ виявлено біоморфні метафори та метафори-опредмечення.  
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CONCEPT MEMORY IN THE AUTHOR’S LINGUISTIC PICTURE 
OF THE WORLD OF SOFIA ANDRUKHOVYCH

Tereza BAHAI

In this article the author analyzes the means of verbalization of the concept MEMORY 
in the linguistic picture of the world of the modern Ukrainian writer Sofi a Andrukhovych. 
Linguistic means of representing the processes of memorization, storage of information in 
memory, recollection and forgetting are examined. The most common lexemes used to denote 
different types and characteristics of memory in the linguistic picture of the world of Sofi a 
Andrukhovych are determined. Based on the material of the writer’s texts, metaphorical 
connotations as part of the concept MEMORY are identifi ed.

Keywords: memory, concept MEMORY, conceptual metaphor, memorization, 
remembering, storage in memory, recalling, forgetting, types of memory. 
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МОВА І СТИЛЬ ІСТОРИЧНОЇ БЕЛЕТРИСТИКИ 
ЮРІЯ ВИННИЧУКА 

(НА МАТЕРІАЛІ ДИЛОГІЇ “АПТЕКАР” І “СЕСТРИ КРОВІ”)

Ілона БОРОСОВСЬКА

У статті запропоновано нове лінгвостилістичне прочитання дилоґії сучасного 
українського белетриста Юрія Винничука “Аптекар” (2015) та “Сестри крові” (2018) 
в контексті псевдоісторичної стилізації викладу. Темпоральне колорування дискурсу в 
естетиці постмодернізму має більш складну природу і функціональне навантаження, 
зумовлені настановою на гіперреалізм викладу. Середньовічна тематика дилогії дала 
можливість письменникові не тільки зіграти з читачем та поекспериментувати із долями 
історичних та вигаданих персонажів, але й виробити унікальну стратегію колоритної 
старольвівської мови, що стає основою темпорованого стилістичного наративу. 
Мовностилістичну амплітуду історичних (чи псевдоісторичних) текстів Ю. Винничука 
важко досліджувати традиційними методиками, апробованими до української класики 
реалістичної літератури історичного жанру. Стилістична, композиційна та наративна 
стратегія його мовомислення тяжіє до зразків магічного реалізму, постмодернізму 
та альтернативної історії. Новий історизм зумовлює  специфічні напрями мовного 
аналізу, основна увага у яких зосереджена на текстуальному підході у відтворенні 
історичного минулого, радикальному переосмисленні самих понять тексту, контексту 
та взаємовідносин між ними. Перспективним напрямком дослідження Винничукового 
стилю видається спостереження за технікою стилізації на різних мовних рівнях: 
часовому, регіональному, соціальному. У творчому виконанні Ю. Винничука ці прийоми 
постмодерної естетики виявні передусім у практиці деталізації викладу, надмірній 
фактологічності, що межує іноді з візуальним енциклопедизмом, фотографічних ефектах 
відтворення сцен, інтер’єрів та пейзажних замальовок. Винничуківську концепцію 
віртуального історизму узалежнено специфікою модифікованих постмодерних жанрів 
(“фантасмаґоричний роман на історичному тлі”), авторським баченням обробки та 
імплантації текстового матеріалу і наративною стратеґією. 

Ключові слова: історичний роман, віртуальний історизм, стилізація, мовний 
колорит епохи, нарація, фактологічність.

Окреслення проблеми. Новий історизм літератури постмодернізму (його ще 
називають віртуальним історизмом або псевдоісторизмом) зумовлює  специфічні 
напрями мовного аналізу, основна увага у яких зосереджена на текстуальному підході 
у відтворенні історичного минулого, радикальному переосмисленні самих понять 
тексту, контексту та взаємовідносин між ними [5; 10; 16; 35; 38]. Трактування історизму 
в постмодерній естетиці дещо відрізняється від загальнонаукової інтерпретації цього 
поняття. Постмодерністи формують власну віртуальну реальність, переосмислюють 
історію та грають з історичними фактами, через що їх концепція історичного часу та 
мови зовсім не схожа на “кульор локаль” романтиків, квазіісторизм героїчного епосу 
чи на аналітичний історизм класичного реалізму [17]. Об’єктивна потреба передати 
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мовний колорит епохи та автентику конкретного часового зрізу у письменників 
постмодерністів супроводжується суб’єктивною артистичною настановою на 
містифікацію, фантасмагоризацію і карнавалізацію історичного дискурсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Репутація впізнаваного, успішного і не 
зовсім типового письменника-експериментатора пояснює популярність Винничукових 
текстів у середовищі молодих науковців [2–4; 6; 11–12; 14; 20; 22; 28–29; 33; 37; 40]. 
Окремі аспекти ідіолекту письменника навіть стали об’єктом розгляду кандидатських 
дисертацій [21; 34]. Однак більшість досліджень мають досить формалізований і 
герметичний формат, оскільки висвітлюють локальні проблеми мови і стилю письменника 
поза контекстом літературного напряму і авторської концепції обробки матеріалу. І це 
попри те, що Винничук дуже активний у блогосфері, а його численні інтерв’ю дають 
можливість зазирнути у закутки творчої лабораторії і отримати верифіковані рецептури 
творчого процесу сюжетного, мовного і наративного комбінування [32; 41].  

Формулювання мети і завдань дослідження. Мета розвідки – виявити і 
описати особливості та механізми темпорального колорування дискурсу в романах 
Юрія Винничука “Аптекар” (2015) і “Сестри крові” (2018) та узалежнити її техніку 
стильовими (естетика постмодернізму, гіперреалістична фактологічність зображення) 
та жанровими (фантасмагоричний роман на історичному тлі як реалізатор нового типу 
жанрової структури) особливостями історичної белетристики письменника.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Попри загалом позитивний імідж письменника у  полі літературної критики, 

естетична складова його індивідуального стилю  отримує часто неоднозначне 
трактування у відгуках та рецензіях професійних літературознавців та пересічних 
читачів, хоча ледь чи не усі оглядачі сходяться в думці, що Юрій Винничук доволі 
розкутий та провокативний автор, який дозволяє собі ризикувати та експериментувати на 
мовному ґрунті, культивуючи власну модель художнього мовлення – легкого і вправного, 
але водночас динамічного, барвистого і по-львівськи колоритного [32; 41]. Письменник 
з неперевершеним власним стилем і багатою мовою, майстер ідеально темперованого 
сюжету та поетикально-стильових трансформацій, а водночас прагматичний 
маніпулятор, який володіє історичним контекстом, оперує фольклорними джерелами 
та етнографічними відомостями, вміє заінтригувати, містифікувати, стилізувати мову 
під місцеву львівську говірку, і радикальний ревізіоніст зі своїм баченням розвитку 
української літературної мови: “некастрованої радянською лінгвістичною каральною 
системою” і здатної до інтенсивної регенерації [31]. Окремі оглядачі говорили 
навіть про усталений творчий стереотип і стилістичну квінтесенцію постмодерніста 
Ю. Винничука: “давній Львів (і словничок реалій наприкінці), авантюрність, 
містичність, еротичність, історичність – і все це добряче скроплене фірмовими 
діалектизмами” [32], та, як правило, детективний сюжет з елементами гротеску, бурлеску, 
фантасгармонії, пародії, гумору, іронії, сарказму, стьобу, еротизму та містифікації [30]. 
Сам Ю. Винничук неодноразово наголошував, що створює свої тексти винятково для 
себе і пише тільки про те, що його цікавить, особливо не зважаючи на думку читацької 
аудиторії. 
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Львівська тематика була і залишається домінантою творчого методу Ю. Винничука. 
Як стверджував сам письменник, він захоплений минулим Львова і тому багато пише 
власне про старий Львів. У 2015 році вийшов друком роман автора “Аптекар”, що 
розповідає про життя пізньосередньовічного Львова середини XVII століття [7]. Над 
компонуванням ідеї і тексту роману автор з великими перервами працював впродовж 
більш як тридцяти років. Роман одразу став бестселером і розійшовся безпрецедентним 
для України тиражем у 15 тисяч примірників. Упродовж 2015–2018 років Ю. Винничук 
працював над продовженням роману, презентацію якого анонсували на Форумі 
видавців у Львові у вересні 2018 року. Попри готову концепцію нового тексту, робота 
над продовженням дилогії зайняла у письменника майже три роки, передусім через те, що 
у Ю. Винничука у роботі паралельно були ще два романи. Події нового роману “Сестри 
крові” розвиваються в основному у Львові, а діють у ньому  здебільшого ті ж персонажі, 
що й в “Аптекарі” [8]. Середньовічна тематика дала можливість письменникові не 
тільки зіграти з читачем у дійсне-недійсне та попереплітати долі історичних персонажів 
з вигаданими та фантастичними, але й виробити унікальну стратегію колоритної 
старольвівської мови, що стає основою темпорованого стилістичного наративу.

В одному з інтерв’ю Ю. Винничук обмовився, що не вважає себе письменником 
історичного жанру, а читати класиків і сучасних письменників-істористів не любить 
через їх нездатність передати мовний колорит доби. “Головна проблема наших 
історичних романів – там персонажі розмовляють якоюсь дерев’яною мовою. А треба 
вміти почути, треба дізнаватися про живу мову тих часів і вчитися її передавати. А хто 
ж хоче таким займатися?” [32].

Історичність для Ю. Винничука не є самоціллю, а радше засобом творчого 
самовираження, бо й жанр останніх своїх великих романів (“Танґо смерті”, “Аптекар”) 
він ідентифікує не як історичний, а як “фантасмагоричний на історичному тлі” [32]. 
Балансування на межі історичної правди та вигадки, реального факту і фантасмагорії 
тим не менше не позбавляє Винничукові тексти інтелектуальної вартості. Вже перші 
рецензенти “Аптекаря” відзначали концептуальну особливість його мови: надмірний 
енциклопедизм, гіперреалістичність та фактологічність. О. Коцарев зауважує, що місцями 
Ю. Винничук так “переймається тим, наскільки правдоподібними виглядатимуть речі, 
обставини та вчинки його персонажів, що починає загрузати в історизм, демонструючи 
мало не на кожному кроці широковідомі, впізнавані факти чи постаті” [19]. 

Безумовно, подібні стилістичні експерименти навіяні передусім постмодерною 
технологією продукування історичного роману, але неабияк посприяли цьому історико-
краєзнавчі зацікавлення автора. Чи не найбільшою проблемою класиків і сучасних 
письменників-істористів він вважає нездатність передати мовний колорит доби, 
проникнутись її матеріальним духом, оскільки це забирає багато сил і часу [32]. На 
питання, що найбільше допомогло при написанні “Аптекаря” і без яких праць цей 
роман не відбувся б, Ю. Винничук відповідав: “Цих книжок було дуже багато. Над 
робочим столом у мене є стелаж, то чотири полиці в ньому було забито книжками, яких 
я потребував для “Аптекаря”, і ще чимало чого було в електронному вигляді в папці. 
З захопленням читав “Біографію Лондона” Пітера Акройда: життя міст того часу було 
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багато в чому подібне. Крім того, штудіював цілу серію книжок, де описувалися окремі 
явища та суспільні феномени: “Історія бридоти”, “Історія тіла”, “Історія гігієни” – 
щось польською, щось російською. “Історія епідемій у Львові” Харевічевої – це книга 
саме про той період, коли у Львові була моровиця: там дуже добре описується стан 
каналізації, стан тогочасної медицини”  [32]. 

Дослідники відзначають, що постмодерна доктрина освоєння дійсності, яка 
апріорі скептично ставиться до можливості “нового” в літературі, тим самим визнає за 
структурну ознаку художнього тексту інтертекстуальність [27, с. 176], що проявляється 
у техніці маніпуляції наративними перспективами, гетероглосії чужих текстів, цитат, 
їх гібридизації, креолізації тощо [13, с. 44]. У тексті “Аптекаря”, скажімо, чимало 
мікрофрагментів з псевдоісторичними цитатами із старольвівських хронік, наукових 
трактатів, книг і манускриптів Львівського магістрату, листів і мемуарів, у яких 
Ю. Винничук вправляється у середньовічній книжності та синтаксисі. Інтенсивність 
архаїзації та історичного колорування цитат залежить від жанрових та соціолінгвістичних 
особливостей фрагментів [39, с. 37–38].  

Концепт Винничукового львовоцетризму базується переважно на історичній 
ретроспекції. “Я люблю Львів тамтой більше, ніж цей. Його в моїй уяві сформували 
спогади старих львів’ян і давні часописи, як щось величне і дуже своєрідне, не схоже 
ні на що. Як добре, що я ще застав старі інтер’єри, носіїв львівського балаку, пізнав 
справжню львівську кухню. Від самого дитинства не можу  вивільнитися від тамтого 
Львова”, – писатиме Ю. Винничук у статті  “На руїнах тамтого Львова”. 

Своєрідним стилістичним маркером Винничукового стилю є містифікація та 
фантасмагоризація викладу. Містифікаційні нашарування дилогії виразно проглядають 
у перманентних цитуваннях насправді неіснуючих текстів (записок Гулевича, містичних 
трактатів з точним зазначенням автора і місця видання, середньовічних магістратських 
книг Львова). Стилістичний прийом фантасмагоризації є одним із основних механізмів 
творення віртуального історизму у тексті роману. Життя відьом, чарівників і чаклунів 
у Ю. Винничука виписано не менш ретельно і реалістично, як тогочасний побут 
середньовічного Львова, а картини вигаданих відьомських шабасів і магічних дій 
органічно вплетено у реальні старольвівські декорації [2, с. 265].

Юрія Винничука небезпідставно вважають за одного з найбільших промоутерів 
традиційної галицької культури і мови [41]. Головним майданчиком такої культурної 
промоції виступають його тексти. На проблему галицизмів і їх місця у системі 
українського літературного словожитку сам Ю. Винничук має свій специфічний 
погляд. У статті “Страхітливий привид галицизмів” письменник, зокрема, писав: “Одне 
видавництво мені вислало цілий список слів у моєму романі, які на їхню думку були 
галицизмами і їх треба було пояснити. У відповідь я надіслав посилання на тлумачний 
“Словник української мови”, де більшість із цих слів були. І вживали їх не галичани” [9]. 

Наддністрянські діалектні одиниці є важливим компонентом художньомовної 
організації творів Ю. Винничука. Індивідуально-авторська специфіка використання 
діалектизмів у Ю. Винничука виявна у вживанні діалектних одиниць як одного із засобів 
гумористичного зображення подій, героїв [33; 34]. Діалектна домінанта “галицької 
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мови” (наддністрянський говір) лежить в основі творення мовного образу Львова 
та увиразнює урбаністичні пейзажі Ю. Винничука. До гри з читачем залучаються 
традиційні авторські словники галицизмів.

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. 
Мовностилістичну амплітуду історичних (чи псевдоісторичних) текстів Ю. Винничука 
важко досліджувати традиційними методиками, апробованими до української класики 
реалістичної літератури історичного жанру. Стилістична, композиційна та наративна 
стратегія його мовомислення тяжіє до зразків магічного реалізму, постмодернізму та 
альтернативної історії. Перспективним напрямком дослідження Винничукового стилю 
видається спостереження за технікою стилізації (темпоральної, регіональної, соціальної) 
в інших текстах письменника львівського циклу та порівняння його ідіостилю з творчою 
рецептурою колег з літературного цеху.
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LANGUAGE AND STYLE OF HISTORICAL FICTION 
BY YURIY VYNNYCHUK (ON THE MATERIAL OF THE DILOGUE 

“PHARMACIST” AND “SISTERS OF BLOOD”)

Ilona BOROSOVSKA

The article proposes a new stylistic reading of the dilogy of the modern Ukrainian 
fi ction writer Yuriy Vynnychuk “Pharmacist” (2015) and “Sisters of Blood” (2018) in the 
context of pseudo-historical stylization of the presentation. Temporal coloring of discourse 
in the aesthetics of postmodernism has a more complex nature and functional load, due to 
the guidelines for hyperrealism of presentation. The medieval themes of the dilogy allowed 
the writer not only to play with the reader and experiment with the fates of historical and 
fi ctional characters, but also to develop a unique strategy of colorful Old Lviv language, 
which becomes the basis of a timed stylistic narrative. The linguistic and stylistic amplitude 
of Vynnychuk’s historical (or pseudo-historical) texts is diffi cult to study by traditional 
methods tested in the Ukrainian classics of realistic literature of the historical genre. The 
stylistic, compositional and narrative strategy of his linguistic thinking tends to examples of 
magical realism, postmodernism and alternative history. The new historicism determines the 
specifi c directions of linguistic analysis, the main focus of which is on the textual approach 
in the reproduction of the historical past, a radical rethinking of the very concepts of the text, 
context and relationships between them. A promising area of   study of Vynnychuk’s style is the 
observation of stylization techniques at different language levels: temporal, regional, social. 
In the creative performance of Yu. Vynnychuk, these techniques of postmodern aesthetics are 
manifested primarily in the practice of detailing the presentation, excessive factuality, which 
sometimes borders on visual encyclopedism, photographic effects of scenes, interiors and 
landscape sketches. Vynnychuk’s concept of virtual historicism is dependent on the specifi cs 
of modifi ed postmodern genres (“phantasmagoric novel on a historical background”), the 
author’s vision of processing and implantation of textual material and narrative strategy.

Keywords: historical novel, virtual historicism, stylization, linguistic color of the epoch, 
narration, factuality.
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УКРАЇНСЬКА МОВА В ІНСТАГРАМІ: 
УТВЕРДЖЕННЯ, ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ

Уляна ДОБОСЕВИЧ, Юлія ВАСЬКІВ

Стаття присвячена аналізу помилок в дописах блогерів у соціальній мережі 
“Інстаграм”, а також мовному питанню у цьому соцмедійному застосунку. Виявлено 
граматичні, лексичні та орфографічні помилки у текстових публікаціях “лідерів 
думок”, проаналізовано причини мовної неграмотності (вік, місце проживання, рівень 
освіченості, професія, оточення тощо), складено перелік типових помилок блогерів, 
систематизовано та оброблено зібрані дані. Досліджуваний матеріал дозволив зробити 
висновки, що відсотковий розподіл на орфографічні, лексичні та граматичні помилки 
за їх кількістю є приблизно рівномірним. Незначну перевагу все ж мають лексичні 
мовні порушення, а, власне, калькування з російської мови. На лексичному рівні 
блогери помиляються також при вживанні паронімів, стійких словосполучень тощо. 
На синтаксичному рівні трапляються неправильне поєднання числівника з іменником, 
неправильне узгодження однорідних присудків, поєднання прийменника з іменником, 
узгодження взаємних займенників відповідно до змісту, узгодження дієприслівникових 
зворотів з основною частиною, частими є порушення будови складнопідрядного 
речення. Орфографічні помилки представлені широким спектром одиниць. Найчастіше 
блогери сумніваються у правописі власних назв, написанні слів разом, окремо та з 
дефісом, а також у поєднанні частки “не” з різними частинами мови. Дослідження 
має практичне застосування – це навчальна сторінка “Мовимо” у соціальній мережі 
“Інстаграм”.

Ключові слова: інстаграм, блог, блогер, лексичні помилки, орфографічні помилки, 
граматичні помилки, мовна норма.

У 20-х роках ХХI століття телебачення та радіотрансляції посідають не найвищі 
позиції у рейтингу впливу на громадську думку. Натомість користуються популярністю 
саме легкодоступні джерела інформації, які не потребують затрат енергії та розумового 
напруження. Такими є блоги у різних соціальних мережах. А. Белова у статті “Блог як 
жанр ЗМІ та його значення в суспільстві” зазначає, що “молодь  зараз використовує 
їх куди активніше, ніж інші традиційні ЗМІ. Адже блоги більш суб’єктивні і менше 
контролюються владою” [1].

Дотримання мовної норми – сукупності мовних засобів, що відповідають системі 
мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у певний період 
розвитку мови і суспільства [3], є важливим аспектом збереження  мовної свідомості. 
Не менш важливим є дотримання цих норм в інтернет-спілкуванні, що становить 
чималу частку нашого життя.

Дотримання мовної норми української мови у соціальних мережах залежить 
від багатьох чинників: рівня освіченості блогера, професії, місця народження та 
проживання, кола спілкування, національної свідомості тощо.
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У мережевих щоденниках, інтернет-пресі частіше, ніж у традиційних періодичних 
виданнях та ЗМІ трапляються нові лексеми та синтаксичні конструкції, адже спілкування 
у блогах часто є сумішшю літературної та розмовної мов, що дозволяє інфлюенсерам 
завоювати у читачів більшу довіру та захоплення. Однією із найбільш суттєвих проблем 
є те, що, за статистикою, вільний доступ до якої має кожен із них, частка дітей віком 
від 13 до 17 років серед підписників становить 9–10 %, а, отже, у кожного блогера-
мільйонника близько ста тисяч прихильників – діти. Тому блогери повинні дуже 
відповідально ставитися до змістового наповнення своїх сторінок.

Ще однією проблемою є статистика щодо мовного питання в українському 
медіапросторі. Здебільшого вона невтішна, адже, покликаючись на дослідження 
“Центру контент-аналізу”, бачимо, що вживання української мови в соціальних мережах 
є критично малим: це 16 % усіх дописів, які за геолокацією опубліковані з території 
України. Щодо соціальної мережі “Інстаграм”, дописи блогерів якої є об’єктом нашого 
дослідження, то тут українськомовний контент становить всього 13,3 %. Позначку 50 % 
рідномовного змістового наповнення перетнули лише 4 західноукраїнські області: 
Івано-Франківська, Львівська, Рівненська і Волинська [8].

Різним є також ставлення блогерів до мовного питання. Навіть на сьомому році 
війни з Росією досі трапляються не прямі, але серйозні заклики щодо того, що мова не 
має значення. Яскравим прикладом є блогер-мільйонник Анастасія Стадник-Рабієвська, 
яка в одній зі своїх публікацій зазначає, що створює ютуб-канал про веселощі та 
іграшки своєї дочки – чотирирічної Мілани. У публікації від 15 лютого 2020 року 
Анастасія пише, що мову для цього каналу вони обрали російську, бо “…саме цією 
мовою переглядає Міланка влоги і їй так зручно. По-друге охопимо більшу частину 
населення (дуже прошу не негативи ти на цю тему – рахуйте це вибір Мілани. Адже у 
нас з дитинства навіть няня була російсько мовна, через це Міланка багато розмовляє 
саме російською і ми НЕ ПРОТИ)” (n.stadnyk, 15.02.2020.).

Нейтральну позицію займає Тетяна Пренткович: “мені байдуже, якою мовою 
говорять мої друзі чи колеги! Ми все рівно знайдемо спільну, я впевнена”. Проте, на 
щастя, Тетяна не планує відмовитися від використання української, бо тоді це була б 
не вона. Позитивним у дописі є й те, що жінка пише: “Єдине, що хотілося б змінити, 
це меню у всіх закладах державною мовою))) ну хочеться мені бачити там буряк, 
а не свеклу”, ну і врешті-решт псує враження фразою “але й це можна пережити!” 
(tanyaprentkovych, 15.03.20.).

Відрадно за відгук щодо закону “Про забезпечення функціонування української 
мови як державної” львівської блогерки Анни Павлів. В історіях вона пише: “Моє 
ставлення до людини не залежить від того, якою мовою вона говорить. Я спілкуюся з 
дуже багатьма російськомовними людьми. Але це ж не про дискримінацію зовсім, а про 
нашу ідентичність! Потурати бажанням усіх менших в країні – це шлях в нікуди! Без 
таких кроків нас і надалі будуть плутати з росіянами, називати наш борщ російською 
стравою і так далі” (annpavliv). Так само на користь мови дописи публікує юрист і 
блогер Роман Салабай. У них він пише про значущість мови для держави, пояснює з 
юридичного боку мовний закон, розтлумачує підписникам, що він передбачає тощо 



112 Уляна ДОБОСЕВИЧ, Юлія ВАСЬКІВ
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

(roman_salabay, 18.01, 30.01). Завдяки Роману Салабаю його колишня дружина Міла 
Бараєва, теж відома блогерка, також почала писати в інстаграмі українською: “Я вірю, 
що я маю мати позицію, бо вона має вплив…. Мій Роман… Саме він класно пояснив мені 
з точки зору історичної і політичної складової, чому популяризація мови є важливою. 
І мені відізвалось. Тому, чи на два місяці, чи назавжди, та я зроблю свій вклад…Мій 
бізнес. Він для українців, про українців… Я не ідеально знаю мову. Я буду вдячна вам 
за виправлення, я за це не ображаюсь…” (mila_baraeva, 25.06.20). В результаті Міла, 
яка у червні 2020 планувала цей “українськомовний експеримент” на два місяці, пише 
українською й сьогодні.

На жаль, вже понад рік не публікує історій у рубриці “Вогінь” Ігор Пустовіт. Це 
були короткі відео, у яких блогер пояснював, якими словами можна замінити ті чи 
інші росіянізми.

Лідери думок сьогодні ще не несуть відповідальності за те, що подають рекламу в 
соцмережах російською чи іншою недержавною в Україні мовою, але вже від 16 липня 
2022 року закон набере чинності і адміністративної відповідальності буде не уникнути. 
Відсоток українськомовного контенту за ці майже два роки зросте, бо навряд чи будуть 
блогери транслювати рекламу українською, а блог вести російською. Тоді реклама 
видаватиметься штучною, адже її неможливо буде репрезентувати завуальовано, під 
маскою щирої рекомендації. 

Блогерка Марія Тимошенко, білоруска за походженням, а сьогодні – жителька Києва 
каже: “Української аудиторії в мене близько 30–35%, решта з інших пострадянських 
країн. Тому російська є більш-менш універсальною мовою спілкування з моїми 
підписниками. Попри це, коли набрали чинності зміни до мовного закону, ми з моїм 
менеджером порадилися та вирішили відтепер застосовувати українську для рекламних 
колаборацій із місцевими брендами-замовниками в інстаграмі та дублювати текст 
російською для російськомовної аудиторії. До липня 2022 року я могла б публікувати 
тексти російською, але я хочу робити все правильно і в межах правового поля держави, 
де живу зі своєю сім’єю та розвиваю свою справу. Я підтримую цю ініціативу. Наступний 
крок для мене – створення рекламного відеоконтенту українською, щоб у ютубі та сторіз 
я могла говорити вільно й почуватися комфортно” [4].

Це ще не перемога, але вже й не поразка, бо важливо, щоб інфлюенсери були 
свідомі того, що саме їхня принципова проукраїнська позиція може надихнути тисячі 
людей почати спілкуватися рідною мовою.

Мета статті – виявити та розглянути типові граматичні, лексичні та орфографічні 
помилки в інстапублікаціях блогерів, проаналізувати мовне питання в українському 
інстаграмі.

Будемо відвертими, тексти навіть українськомовних блогерів є далекими від 
ідеалу. У реальному житті вони є представниками різних професій, різного віку, 
різних соціальних верств, що також впливає на їхнє мовлення. Аналізуючи сторінки 
інстаграм-блогерів Олександри Пустовіт, Тетяни Пренткович, Аліни Френдій, Анастасії 
Стадник, Наталії Литвин, Юлії Вербинець, Ігоря Пустовіта, Олександра Заліска, 
Христини Шаркаді й Тетяни Самбурської, які є блогерами-мільйонниками, бачимо 
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невтішну картину: дописи містять багато лексичних, орфографічних, граматичних та 
інших помилок. Фактична кількість дописів, які містять хоча б одну помилку сьогодні 
становить в середньому 55–60%, а насичення публікації помилками напряму залежить 
від її обсягу: що більша публікація, то більше помилок.

Серед вище згаданих лідерів думок можемо виокремити тих, дописи яких рясніють 
ненормативними словами та конструкціями: це Ігор Пустовіт (108 помилок у 50 дописах), 
Тетяна Пренткович (133 помилки у 50 дописах) та Анастасія Стадник (138 помилок 
у 50 дописах). Щодо типів, то цього року ми ще раз пересвідчилися, що відсоткове 
відношення помилок (лексичні, граматичні, орфографічні) є приблизно однаковим. 
Якщо брати до уваги, який саме підвид переважає, то це однозначно калькування з 
російської мови. Кандидат філологічних наук О. Тур у своїй праці “Норми мовленнєвого 
етикету та особливості Інтернет-спілкування” пише, що стало помітним часте вживання 
російських слів “пока”, “приветики”, “извините”, “помогите”. Але ці та інші слова – 
лише тимчасова лексика, що швидко поширилася і швидко “вийде із моди” [7, с. 85–90]. 
О. Сербенська зазначає, що потрібно вміти відфільтровувати спільнослов’янські мовні 
надбання від чужої “полови”, а також не боятися розгорнути словник і перевірити 
правильність написання того чи іншого слова. Такі пошуки активізовують роботу 
думки, а також розвивають мовний самоконтроль [6]. Натомість К. Городенська вважає, 
що “не єдині русизми калічать нашу мову”. Дедалі частіше у мові підлітків та молоді 
ми чуємо англіцизми, які приходять на зміну питомій лексиці, або позначають нові, 
винайдені наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття речі та поняття [2].

Максимально динамічним є лексичний рівень. Це – плеоназми: оголюєшся до 
кісток, відкриваючи все назовні (natalilytvyn, 17.12.19.), ці архітектурні будівлі. 
(khristina_sharkadi, 9.09.19.). Неодноразово у різних блогерів знаходимо сплутування 
паронімів (різних за значенням, але близьких або тотожних у написанні слів): потім 
ти встаєш на ваги (tanyaprentkovych, 24.12.19.), ножі в крові які впивають в голову 
(khristina_sharkadi, 25.10.19.). Не часто, але трапляється тавтологія (повторення того 
самого або спільнокореневого слова): мені подобалося подобатися протилежному полу 
(n_stadnyk, 29.01.20.). Та найбільш частими є випадки калькування іншомовних слів та 
словосполучень. Частка скалькованих з російської переважає: я являюсь амбасадором 
@saaniti (khristina_sharkadi, 24.08.19.), таак, мені теж його не хватає (khristina_sharkadi, 
12.08.19.), Пам’ятаєте, рівно місяць назад я мала змогу лексична прийняти участь у 
благодійному виїзді від бренду saaniti (khristina_sharkadi, 22.09.19.), І ще на обратній 
дорозі, плануємо заїхати на декілька днів в одну країну, яку давно хочу відвідати 
(khristina_sharkadi 12.09.19.), Я вирішила поступати в університет (sashaabo, 22.01.20.), 
Я надто брезглива напевне (sashaabo, 22.01.20.), Генеральне прибирання, розвантаження 
гардеробу, чистка кухонних шкафчиків (sashaabo, 21.01.20.), Не лишайте себе такого 
задоволення (_samburskа, 15.06.20.), Єгипет не рахую, бо були з батьками (_samburskа, 
9.07.19.), А ще багато питань було на рахунок моїх червоних валіз (_samburskа, 
25.07.19.), Ага, він так летить, що не встигаєш відкрити очі, як вже от-от (_samburskа, 
9.10.19.), Не переключайтесь (pustovit, 15.11.19.), …автоматично приземлитись там, 
де він взлітав (pustovit, 5.12.19.), От гуляємо, намагаюсь “приріднитись”, але поки 
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що так собі получається (pustovit, 30.12.19.), Я відношусь до другого типу людей 
у відпочинку (pustovit, 2.01.20.), Ущипніть мене,бо це все схоже на найсолодший 
сон (verbaaa, 8.12.19.), накладений платіж + є повернення (verbaaа, 26.12.19.), всіх з 
наступаючим (verbaaa, 31.12.19.), прийшлось терпіти (verbaaа, 28.12.19.), Я маю ще 
декілька тижнів, щоб точно оприділитись, тому (alina_frendiy, 5.12.19.), А ще манери, 
як розмовляє, і чи банально відкриє мені двері у заклад (alina_frendiy, 7.12.19.), О 
котрій ви сьогодні проснулись (alina_frendiy, 9.12.19.), Діло в смаку (alina_frendiy, 
16.12.19.), підписати договір з дияволом (zalisko, 7.10.19.), треба вміти правильно 
стартувати, натискати потрібну педаль, правильно тримати тормоз (zalisko, 8.10.19.), 
допомагає позбутися від вросших волосків (zalisko, 7.10.19.), у багатьох є комплекси 
через неідеальну шкіру в зоні під мишок (natalilytvyn, 25.12.19.), занавєс (natalilytvyn, 
17.01.20.), творог з сухофруктами та манго пробували? А вівсянку з манго (natalilytvyn, 
3.12.19.), та я не хочу підіймати цю тему у блозі (tanyaprentkovych, 3.12.19.), бо 
бажаючих тепер більше (tanyaprentkovych, 14.12.19.), дякую @photoroom.oml за наш 
дівішнік (tanyaprentkovych, 31.12.19.), ти НЕ маєш права хворіти, в сім’ї може хворіти 
тільки дитина і папа (n_stadnyk, 24.01.20.), мені подобалося подобатися протилежному 
полу (n_stadnyk, 29.01.20.), а саме сказалося все на здоров‘ї (n_stadnyk, 13.01.20.). Але 
помітним є також засилля англіцизмами навіть в тих місцях, коли до слова є український 
відповідник: бла бла, що вага не головне) (tanyaprentkovych, 26.12.19.), і ланчувати 
(zalisko, 8.10.19.), немає сценарію, а все трушно, як є (natalilytvyn, 17.01.20.), “ідеальний 
кризис менеджер!” (tanyaprentkovych, 17.12.19.), факапи є невід’ємною частиною 
нашого реального життя (tanyaprentkovych, 23.12.19.), кому світерочок (n_stadnyk, 
31.01.20.).

Граматична норма є найбільш стійкою, проте це не зменшує кількості граматичних 
помилок у публікаціях блогерів. Диференціація на морфологічні, синтаксичні та 
словотвірні помилки є досить умовною, адже, як зазначає Т. Коць, “морфологічні і 
синтаксичні явища тісно переплетені, тому часто важко визначити належність певних 
граматичних явищ до морфології або синтаксису, наприклад, категорію відмінка” [5, 
с. 137–210].

Блогери часто помиляються при виборі закінчення в іменниках чоловічого роду 
другої відміни однини: буває всю ніч сплю з шкуркою мандарину під носом (kristina_
sharkadi, 13.11.19.), раджу Вам переглянути повну версію баттла на сайті і записати 
рецепт (alina_frendiy, 19.12.19.), Селфі на фоні будиночку (pustovit, 28.11.19.), дуже 
стильний та актуальний прийом – заправляти шарф під пояс або використовувати його 
в приміщенні замість кардигану чи жакета. Спробуйте (natalilytvyn, 16.12.19.).

Також простежуємо помилки в роді та числі іменників, прикметників і займенників: 
це якраз історія про якість і просто невмирущі тканини! Річ, як нова після багатьох 
праннів (natalilytvyn, 11.01.20.), надіюсь скоро я вам теж покажу неймовірне Балі 
своїми очима (_samburska, 25.06.19.), Зранку, на моє день народження, до мене 
прийшли друзі і зарядили тортом в лице (verbaaa, 29.12.19.).

Ще одне проблемне місце – ступені порівняння прикметників: у нас спільний сон з 
самого першого дня як з’явилася Міланка на світ, і до позавчора це так було (n.stadnyk, 



115УКРАЇНСЬКА МОВА В ІНСТАГРАМІ: УТВЕРДЖЕННЯ, ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

31.01.20.), ну а якщо чесно, це так круто, коли твій чоловік @khrypta_slavik є твоїм 
кращим другом (kristina_sharkadi, 1.08.19.), А тим часом ми вже вдома, втомлені, але 
усміхнені і щасливі від цікавої мандрівки. Невдовзі буде ще одна, не менш цікавіша 
(pustovit, 15.11.19.).

Узгодження числівника з іменником – це те, у чому помилився чи не кожен блогер: 
вже сьогодні ми подаруємо 3 останніх яблучних телефончика (n.stadnyk, 31.01.20.), 
1/2 стакану арахісової пасти (tanyaprentkovych, 26.12.19.), Я НЕ ЗМОГЛА , тому що 
“змусити” дитину позувати у 1,5 роки – нереально (n.stadnyk, 11.01.20.).

Наказовий спосіб дієслова другої особи множини – це проблемне місце всіх 
блогерів, та й не лише їхнє: давайте згадаємо разом? (kristina_sharkadi, 16.09.19.), 
але давайте по порядку (alina_frendiy, 20.12.19.), годі чекати, давайте святкувати 
(pustovit, 25.12.19.), давайте ділитися своїми ідеями (natalilytvyn, 25.12.19.), з чим у 
вас асоціюється це місце, але давайте без Ейфелевої (pustovit, 29.12.19.).

Нетиповими часто є поєднання прийменників з іменниками: По плану, я завтра 
маю їхати до нього, і вже в цю п‘ятницю повертатись додому разом з ним (kristina_
sharkadi, 12.08.19.), я пройшла декілька курсів по стилістиці , щоб робити якісний 
та стильний одяг (n.stadnyk, 11.01.20.), а коли народився Женя, він вже міг пояснити, 
що хоче. Розказати якусь історію на своїй мові (sashaabo, 4.01.20.), знайдіть музу, яка 
вас надихає, схожу по типажу - і не бійтесь повторити (alina_frendiy, 16.12.19.), Вони 
дуже мімішні і легко вгадати з розміром, бо там все по зросту (natalilytvyn, 25.12.19.).

Блогери також помиляються при узгодженні взаємних займенників у реченні: день, 
коли ми з Ігорем ще більше закохались один в одного (_samburska, 10.11.19.), Бачили 
закохані парочки? А через 20 років спільного життя? А на пенсії? як вони дивляться один на 
одного (n.stadnyk, 8.01.20.), Ми пересилаємо один одному фотографії, ділимося рецептами 
і обговорюємо звичайні речі. А ще моя мама дуже любить стікери (alina_frendiy, 30.12.19.).

Серед орфографічних помилок частими є незнання правила вживання великої/
малої літера. Ця помилка трапляється чи не у кожного блогера: “день народження” , 
“новий рік”, “різдвяні свята”. 

Поширеною помилкою є вживання “і” замість “и” чи “и” замість “і” в іншомовних 
словах, або – порушення правила дев’ятки. Найчастіше помилки трапляють у таких 
словах: діван (n.stadnyk, 30.01.20.), чіпси (zalisko, 5.10.19.), ретріт (tanyaprentkovych, 
6.12.19.), капучіно (tanyaprentkovych, 24.12.19.), пастіла (tanyaprentkovych, 26.12.19.), 
фріпси (tanyaprentkovych, 26.12.19.), різотто (tanyaprentkovych, 10.12.19.), ботільйони 
(tanyaprentkovych, 26.12.19.), брендінг (tanyaprentkovych, 26.12.19.), бусінка (verbaaa, 
12.12.19.).

Також блогери часто помиляються під час написання складних слів разом, окремо 
та з дефісом. Хоча у правописі 2019 року відбулися певні зміни у написанні деяких 
із них, але всі нововведення чітко прописані й легко доступні у мережі. Найчастіше 
трапляються такі помилки: “телеграм канал”, “міні відпустка”, “важко хворі”, “інста 
блог”, “мас-маркет”, “софт-бокси””, “супер-естетичне”, “гастро-заклади”, “авто-
конкурентами”, “спорт-кару”, “супер-швидко”, “арт-постанова”, “фітнес зона”, “супер 
швидко”, “спеціалістів ортопедів”, “мед університету”, “супер-маленькі”.
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Часто трапляються помилки подвоєння букв у питомих та запозичених словах: 
“прессик”, “почувати себе впевненно”, “хоббі”, “я важжаю”, “щодо аппетиту”, “Гарі 
Поттер”, “еффектно”, “олл-інклюзів”, “120г сумішші”, “ззовні жінка”, “різотто”, 
“долларів”, “оффлайн”, “массмаркет”, “латте”. 

Блогери помиляються й під час написання частки не з різними частинами 
мови: 1) з прислівниками: “легко і не вимушено” (n.stadnyk, 11.01.20.), “не можливо 
не фотографуватися” (_samburska, 3.06.19.), 2) з прикметниками: “не достовірна 
інформація” (n.stadnyk, 12.01.20.), “сильні і не залежні” (n.stadnyk, 23.01.20.), “чоловік 
не задоволений” (n.stadnyk, 24.01,20.), “друг не одружений” (n.stadnyk, 30.01.20.); 3) з 
дієсловами: “неможна” (pustovit, 28.11.19.), “неможуть” (pustovit, 1.12.19.), “немають” 
(pustovit, 5.12.19.), “недоспала 500 законних годин” (tanyaprentkovych, 23.12.19.); 4) з 
іменниками: “в шаленому не розумінні” (verbaaa, 7.12.19.).

Наше дослідження вже має практичне застосування. Від 28 червня 2020 
року у соціальній мережі “Інстаграм” функціонує сторінка “Мовимо” (@movy.mo) 
Дописувачки й засновниці проєкту Васьків Юлія та Москальова Христина висвітлюють 
помилки блогерів та подають поради щодо їх уникнення, а дизайнер Антоневич Марія 
розробила для сторінки логотип.

Люди, які стежать за “Мовимо”, мають змогу почерпнути теоретичні знання з 
дописів та потренувати їх на практиці під час виконання тестових завдань. Відрадно, 
що за сторінкою вже стежать кілька блогерів.

У рубриці #мовимо_про_значуще ми часто поширюємо важливі мовні новини: 
нещодавно у наші історії потрапила чергова абсурдна теза прессекретаря президента 
України Юлії Мендель про те, що в нашій державі є своя “російська українська мова”. 
Також в межах цієї кришмітки ми ділимося дописами самих блогерів щодо мовних 
питань. Не так давно поширювали матеріал Анни Павлів (annpavliv) про те, які 
українська мова має гарні відповідники до російського “сладкоежка”. Це і ласун, і ласій, 
і ласолюб. Також вже вкотре ділимося дописами Марії Кристопчук (septemberelle) щодо 
мовних питань. В такий спосіб стараємось подякувати блогерам, за те, що порушують 
такі важливі теми у своєму блозі, та знайомимо наших підписників зі справді якісним 
українськомовним боком інстаграму.

Є на нашому шляху в мережевому світі й труднощі, адже блогери переважно 
пасивно ставляться до наших закликів щодо удосконалення мови. Валерія Юрченко на 
нашу пропозицію підписатися на сторінку і удосконалювати знання з української мови 
написала так: “Та ні, дякую. ЗНО з Укр мови на 194,5”. Асистент Тетяни Пренткович 
відповів: “Дякуємо за пропозицію, але поки не актуально”, були й ті, які прочитали, 
але не відповіли.

З позитивних новин такі: про нашу ініціативу розповіла у дописі літературна 
редакторка Юлія Мороз, ведучий та блогер Влад Качинський і проукраїнський канал 
новин “Шалена бджілка”. Також нам вдалося провести одну зустріч для підлітків за 
межами мережі у м. Бурштин, де ми розповіли про ініціативу “Мовимо”, а також про 
основні відмінності нової редакції Українського правопису від попередньої.

В майбутньому плануємо охопити не лише текстовий матеріал, а й розмовний 
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(одноденні історії), які є незораним полем для досліджень, а також розпочати свою 
просвітницьку діяльність у соцмедійному застосунку “ТікТок”.

Виявлення мовних проблем та аналіз є першими кроками до їх усунення, тому 
важливо не боятися реагувати на помилки та порушення, аби вберегти молоде покоління 
від сприйняття та запам’ятовування хибного матеріалу. Україномовний контент – це 
добре, але важливо, аби він був якісним.
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UKRAINIAN LANGUAGE IN INSTAGRAM: AFFIRMATION, 
CHALLENGES, PROBLEMS

Ulyana DOBOSEVYCH, Yuliia VASKIV

The article is devoted to the analysis of errors in bloggers’ posts in the social network 
“Instagram”, as well as the language issue in this social media application. It reveals 
grammatical, lexical and orthographic mistakes in the text posts of “opinion leaders”, 
analyzes the reasons for language illiteracy (age, place of residence, level of education, 
profession, surroundings, etc.), makes a list of typical mistakes of bloggers, systematizes and 
processes the collected data. The studied material allowed us to conclude that the percentage 
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of distribution on the number of spelling, lexical and grammatical errors is approximately 
equal. A slight advantage still have lexical speech errors, and, in fact, Russian language 
calibration. At the lexical level, bloggers also make mistakes in the use of paronyms, stable 
word combinations, etc. At the syntactic level there are mistakes in combining numerals 
with nouns, improper coordination of homogeneous predicates, combining prepositions with 
nouns, matching pronouns by meaning, coordination of adjectives with the main body, the 
structure of compound sentences is often violated. Spelling errors are represented by a wide 
range of units. Most often bloggers doubt in the spelling of names, writing words together, 
separately and with a hyphen, as well as combining the particle “not” with various parts 
of speech. The study has a practical application – it is a training page “МОВИМО” in the 
social network “Instagram”.

Keywords: instagram, blog, blogger, lexical errors, spelling errors, grammatical errors, 
language norm.
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ВІДАНТРОПОНІМНІ ОЙКОНІМИ НА -ІВК-А ВОЛИНІ 
(ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТВІРНИХ ОСНОВ)

Марія ВИСОЦЬКА

Стаття присвячена аналізу ойконімів на -івк-а, твірними основами яких виступають 
антропоніми. Усі ойконіми поділено на дві групи: з твірними основами слов’янського 
та неслов’янського походження. Встановлено, що більшість назв населених пунктів 
мають неслов’янські корені (122 ойконіми). Найбільше зафіксували ойконімів, твірні 
основи яких походять з грецької (Петрівка), латинської (Павлівка) та давньоєврейської 
мови (Адамівка). Більшість назв населених пунктів цього типу утворена від чоловічих 
імен, наприклад: Іванівка, Олександрівка, Мар’янівка, Антонівка. Жіночі імена 
рідко виступають твірними основами ойконімів на -івк-а (наприклад, Софіївка, 
Катеринівка). Засвідчено 61 слов’янський відантропонімний ойконім (найбільше 
зафіксовано антропонімів на позначення назв осіб за певними характеристиками, родом 
діяльності і на позначення назв одягу). Проаналізовано ойконіми, твірні основи яких 
є відкомпозитними утвореннями (Мирославівка).

Ключові слова: деантропонімна ойконімія, ойконіми, антропоніми, декомпозит.

Вивчення географічних назв невід’ємно пов’язане з дослідженням антропонімікону 
краю. Твірною базою для більшості ойконімів слугували саме імена, прізвища, 
прізвиська та прізвищеві назви, оскільки важливим було не лише юридичне закріплення 
назви поселення, а й вказівка на власника чи засновника населеного пункту. Саме 
тому проаналізований матеріал допоможе краще зрозуміти історію народу: міграційні 
та колонізаційні рухи, гендерні тенденції (приватновласницькі інтереси чоловіків 
та жінок), важливі типи промислів та ремесл, матеріальну та духовну культуру 
тощо.

Процес номінації – “одинично-індивідуальний акт закріплення в свідомості 
відображеного предмета у вигляді його імені” [1, с. 20]. Оскільки надання географічним 
об’єктам назв – виключно складне явище, то дослідження його суті пов’язане з 
вирішенням комплексу різноманітних проблем. 

При аналізі назв населених пунктів України Д. Бучко виділив чотири основні 
критерії, за якими здійснювалася номінація поселень:

1. Ойконім пов’язаний з іменами людей, які проживали в населеному пункті в 
час його заснування (Годовичі, Добровляни);

2. Найменування поселення за належністю певній особі (відношення його до 
людини, яка володіла цим географічним об’єктом або проживала у ньому (Радівка, 
Більче);

3. Найменування географічного об’єкта за його розташуванням або за назвою 
того об’єкта, біля якого воно виникло (Міжгір’я, Підліс);
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4. Процес номінації за типом поселення або іншими характерними його ознаками 
(Воля, Городок, Слобідка) [3, с. 225].

Усі назви населених пунктів залежать від позамовних чинників. Аналізуючи 
позамовні фактори, до яких зводиться уся ойконімна база (людський, просторовий, 
внутрішній), В. Лучик стверджує, що саме людський (антропологічний) фактор, 
який висвітлює відношення людини до географічного об’єкта, потрібно враховувати 
насамперед, оскільки поселення створювалися людьми для людей [10, c. 135].

Більшість слов’янських назв населених пунктів – генетично відантропонімні 
утворення [22, с. 13]. Ойконіми на -івк-а – одна з найновіших моделей за часом свого 
виникнення [2, c. 82]. Більшість ойконімів цієї моделі зводиться до антропологічного 
позамовного чинника, оскільки цей тип виник тоді, коли важливо було зазначити, кому 
саме належить певна географічна одиниця. “Назви поселень на -івк-а майже завжди 
виражають належність” [2, c. 82]. 

Усі відантропонімні ойконіми Волинської області на -івк-а об’єднуємо в дві групи: з 
твірними основами неслов’янського походження та з твірними основами слов’янського 
походження.

Дослідивши ойконіми на -івк-а Волинської області, зафіксовані в довіднику 
“Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 р.”, 
стверджуємо, що переважно твірними основами онімів цього типу є антропоніми 
неслов’янського походження та слов’янські автохтонні антропоніми відапелятивного 
походження. 

Прийняття християнства масштабно вплинуло на зміни в антропонімній системі 
українців: нові грецькі, латинські та давньоєврейські імена почали витісняти 
автохтонні антропоніми, які не відповідали потребам нової релігії. “Адаптувавшись 
за словотворчими законами давньоруської мови, ці імена поступово органічно ввійшли 
в побут усього давньоруського народу як обов’язковий засіб ідентифікації кожної 
особи, докорінно вплинувши на дальшу динаміку своїх попередників конкурентів – 
слов’янських автохтонних імен” [6, c. 143].Окрім повної (офіційної) форми, власне ім’я 
у розмовній мові має безліч варіантів, утворених за допомогою суфіксів, що надають 
йому відтінків пестливості або згрубілості. Такий варіант імені виділяв його носія серед 
людей з таким самим іменем, адже мав додаткове емоційне навантаження. 

Серед ойконімів з твірними основами неслов’янського походження виділяємо 
такі групи:

1) з грецькими коренями (Андріївка Вол., Сєнкевичівський район, 1946 УкрАТП, 
1931 < ОН Андрій [16, c. 41]; Антонівка Вол., Берестечківський район, 1946 УкрАТП, 
5; Вол., Володимир-Волинський район, 1946 УкрАТП, 53; Вол., Колківський район, 
1946 УкрАТП, 913; Вол., Луцький район, 1946 УкрАТП, 981; Вол., Оваднівський 
район, 1946 УкрАТП, 1424; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1817; Вол., 
Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1813 < ОН Антон [16, c. 39]; Мала Антонівка 
Вол., Турійський район, 1946 УкрАТП, 2139; Антонівка-Шепельська Вол., Луцький 
район, 1946 УкрАТП, 982; Аполлонівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 
1794< ОН Аполлон [16, c. 40]; Варварівка Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 
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1380 < ОН Варвар(а) [7, І, c. 330–331]; Галинівка Вол., Оваднівський район, 1946 
УкрАТП, 1389 < ОН Галина [16, c. 127]; Григорівка Вол., Луцький район, 1946 УкрАТП, 
1031 < ОН Григорій [16, c. 53]; Дарівка Вол., Голобський район, 1946 УкрАТП, 137 < 
ОН *Дар, похідного від Дарій чи Мардарій [16, c. 55] чи апелятива даровий [26, c. 40]; 
Дмитрівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1829; Вол., Торчинський район, 
1946 УкрАТП, 2058< ОН Дмитро [16, c. 56]; Карпилівка Вол., Камінь-Каширський 
район, 1946 УкрАТП, 614; Вол., Цуманський район, 1946 УкрАТП, 2226 < ОН Карпило 
(<Карпо) [16, c. 67]; Катеринівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1900 < 
ОН Катерина [16, c. 146]; Миколаївка Вол., Киверцівський район, 1946 УкрАТП, 758 
< ОН Микола [16, c. 77]; Нова Оленівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 
1897 < ОН Олена [16, c. 169] чи ОН Олень < апелятива олень [7, IV, c. 180]; Стара 
Оленівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1895; Олександрівка Вол., 
Затурівський район, 1946 УкрАТП, 441; Вол., Локачинський район, 1946 УкрАТП, 
960; Вол., Луцький район, 1946 УкрАТП, 985; Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 
1374; Вол., Сєнкевичівський район, 1946 УкрАТП, 1944; Вол., Сєнкевичівський район, 
1946 УкрАТП, 1948; Вол., Турійський район, 1946 УкрАТП, 2152; Вол., Турійський 
район, 1946 УкрАТП, 2157 < ОН Олександр [16, c. 84]; Нова Олександрівка Вол., 
Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1858; Стара Олександрівка Вол., Рожищенський 
район, 1946 УкрАТП, 1855; Олексіївка Вол., Камінь-Каширський район, 1946 УкрАТП, 
661 < ОН Олексій [16, c. 84]; Палажівка Вол., Іваничівський район, 1946 УкрАТП, 
516 < ОН Палага (Пелагія) [16, c. 172–173]; Панасівка Вол., Іваничівський район, 1946 
УкрАТП, 498; Вол., Луцький район, 1946 УкрАТП, 986 < ОН Панас [16, c. 89]; Петрівка 
Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 1407 < ОН Петро [16, c. 91]; Софіївка Вол., 
Горохівський район, 1946 УкрАТП, 265; Вол., Локачинський район, 1946 УкрАТП, 
949 < ОН Софія [16, c. 181]; Софіянівка Вол., Маневицький район, 1946 УкрАТП, 
1318949 < ОН Софіяна (<Софія) [26, c. 130]; Теклівка Вол., Горохівський район, 1946 
УкрАТП, 222 < ОН Текля [16, c. 184]; Федорівка Вол., Володимир-Волинський район, 
1946 УкрАТП, 105 < ОН Федір [16, c. 105]; Філатівка Вол., Ратнівський район, 1946 
УкрАТП, 1776 < ОН Філат [12, c. 148]).

2) латинського походження (Бедлівка Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 
1744< ОН *Бедл(о) (ОН Бед < Бедьо < Бендьо < Бенедикт) [13, c. 142; 16, с. 46]; Вікентівка 
Вол., Затурівський район, 1946 УкрАТП, 417 < ОН Вікентій [16, c. 47]; Вікентіївка Вол., 
Киверцівський район, 1946 УкрАТП, 759 < ОН Вікентій [16, c. 47]; Вікторівка Вол., 
Локачинський район, 1946 УкрАТП, 922; Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 1379 
< ОН Віктор [16, c. 47]; Дементянівка Вол., Голобський район, 1946 УкрАТП, 138 < 
ОН Дементян (Дементій) [16, c. 55]; Климентівка Вол., Киверцівський район, 1946 
УкрАТП, 760 < ОН Климент(ій) [16, c. 68]; Костюхнівка Вол., Колківський район, 1946 
УкрАТП, 879 < можливо, від ОН Костюх < ОН Кость (< Костянтин) [16, c. 69]; Луківка 
Вол., Маневицький район, 1946 УкрАТП, 1301< ОН Лука [16, c. 72]. Можливе також 
походження від назви місцевості Луківка, похідне від апелятива лука; Люлівка Вол., 
Берестечківський район, 1946 УкрАТП, 16 < ОН Люля (від Юля, Юлія) [14, І, c. 626].< 
ОН Юлій [16, c. 110]; Мар’янівка Вол., Горохівський район, 1946 УкрАТП, 240; Вол., 
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Камінь-Каширський район, 1946 УкрАТП, 742; Вол., Ковельський район, 1946 УкрАТП, 
847; Вол., Колківський район, 1946 УкрАТП, 886; Вол., Локачинський район, 1946 
УкрАТП, 946; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1830; Вол., Сєнкевичівський 
район, 1946 УкрАТП, 1954; Вол., Теремнівський район, 1946 УкрАТП, 2033 < ОН Мар’ян 
[16, c. 75]; Березова Мар’янівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1823 [16, 
c. 75]; Богушівська Мар’янівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1804 [16, 
c. 75]; Маркелівка Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 1416 < ОН Маркел [16, 
c. 75]; Нова Валер’янівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1807 < ОН Валер’ян 
[16, c. 45]; Стара Валер’янівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1809 [16, 
c. 45]; Павлівка Вол., Іваничівський район, 1946 УкрАТП, 499 < ОН Павло [16, c. 88]; 
Романівка Вол., Іваничівський район, 1946 УкрАТП, 504; Вол., Рожищенський район, 
1946 УкрАТП, 1919 < ОН Роман [16, c. 95]; Ромашківка Вол., Олицький район, 1946 
УкрАТП, 1469 < ОН Рамашко (< Роман) [16, c. 95]; Северинівка Вол., Маневицький 
район, 1946 УкрАТП, 1314; Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 1376 < ОН Северин 
[16, c. 98]; Сергіївка Вол., Сєнкевичівський район, 1946 УкрАТП, 1947 < ОН Сергій 
[16, c. 98]; Терешківка Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1486 < ОН Терешко 
(< Терентій) [16, c. 102]; Троянівка Вол., Маневицький район, 1946 УкрАТП, 1320 < 
ОН Троян < лат. імені Тгаіаnus [24, c. 489]; Улянівка Вол., Киверцівський район, 1946 
УкрАТП, 804 < ОН Улян [16, c. 109]; Леонівка Вол., Сєнкевичівський район, 1946 
УкрАТП, 1943 < ОН Леон [16, c. 71]).

3) з давньогебрейськими коренями (Аврамівка Вол., Турійський район, 1946 
УкрАТП, 2168 < ОН Аврам [16, c. 35]; Адамівка Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 
1475; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1812; Вол., Турійський район, 1946 
УкрАТП, 2156 < ОН Адам [16, c. 36]; Гораймівка Вол., Цуманський район, 1946 
УкрАТП, 2218 < ОН Гораймо (Гораим) [26, c. 34]; Вахівка Вол., Ковельський район, 1946 
УкрАТП, 813; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1818 < усіченого з первісного 
Івах (<Іван) [14, І, c. 135]; Іванівка Вол., Берестечківський район, 1946 УкрАТП, 28; 
Вол., Голобський район, 1946 УкрАТП, 140; Вол., Іваничівський район, 1946 УкрАТП, 
485; Вол., Ковельський район, 1946 УкрАТП, 840; Вол., Луцький район, 1946 УкрАТП, 
993; Вол., Маневицький район, 1946 УкрАТП, 1292; Вол., Рожищенський район, 1946 
УкрАТП, 1896; Вол., Торчинський район, 1946 УкрАТП, 2053; Вол., Торчинський 
район, 1946 УкрАТП, 2088; Вол., Турійський район, 1946 УкрАТП, 2123 < ОН Іван 
[16, c. 61]; Іванківка Вол., Любешівський район, 1946 УкрАТП, 1179 < ОН Іванко [16, 
c. 61]; Йосипівка Вол., Киверцівський район, 1946 УкрАТП, 773; Вол., Оваднівський 
район, 1946 УкрАТП, 1396; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1845; Вол., 
Сєнкевичівський район, 1946 УкрАТП, 1949 < ОН Йосип [16, c. 65]; Масівка Вол., 
Камінь-Каширський район, 1946 УкрАТП, 651 < ОН Мась(я) < ОН Марія [16, c. 158; 
18, с. 215]; Мацьківка Вол., Заболоттівський район, 1946 УкрАТП, 346 < ОН Мацько 
(< Матвій) [16, c. 76]; Михайлівка Вол., Затурівський район, 1946 УкрАТП, 443; 
Вол., Камінь-Каширський район, 1946 УкрАТП, 623; Вол., Локачинський район, 1946 
УкрАТП, 937; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1911< ОН Михайло [16, c. 79]; 
Михнівка Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1540 < ОН *Михно (< Михайло) 
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[16, c. 79]; Міхнівка Вол., Камінь-Каширський район, 1946 УкрАТП, 624 < ОН Міхно 
(< Михайло) [16, c. 79]; Охнівка Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 1423 < ОН 
Охно (< Яхно < Яків) [26, c. 104; 15, c. 111]; Сєнкевичівка Вол., Сєнкевичівський район, 
1946 УкрАТП, 1929 < ОН Сєнкевич < ОН Сєнько (<Семен) [16, c. 98]; Юхимівка Вол., 
Затурівський район, 1946 УкрАТП, 458; Вол., Турійський район, 1946 УкрАТП, 2175 
< ОН Юхим [16, c. 110]).

4) ойконіми, твірні основи яких слугували інші мови (Нова Ольганівка Вол., 
Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1899 < ОН Ольга скандинавського походження [16, 
c. 170]; Стара Ольганівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1902 [16, c. 170]; 
Богунівка Вол., Берестечківський район, 1946 УкрАТП, 19 < від ОН Богун < апелятива 
богун [15, c. 156] < можливо, пов’язане з кримсько-татарським Bağ ‘вірьовка, шнурок’ 
чи bogun ‘сустав, коліно; сув’язь’ [7, І, c. 221]. Можливе походження від препозитивної 
частини композита Бог-; Брунетівка Вол., Старовижівский район, 1946 УкрАТП, 1976 
< ОН Брунет < апелятива брунет [17, І, c. 144] < запозичено з французької мови [7, І, 
c. 272]; Бакунівка Вол., Локачинський район, 1946 УкрАТП, 944 < ОН Бакун < апелятива 
бакун (=міцний тютюн) [14, І, c. 25]. < апелятива тютюн, що походить з турецької мови 
[7, V, c. 696]; Башлівка Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1781 < ОН Башлівка, 
похідне від апелятива башлівка тюркського походження із семантикою ‘почесний дар 
здобичі тим, хто відзначився у бою’ [28, c. 91], похідне від баш ‘голова’[21, c. 66]. Також 
можливе походження від *Башло < ОН *Баш(а) < апелятива молдавського апелятива баша 
із семантикою ‘батько’ [13, c. 64]; Колмачівка Вол., Берестечківський район, 1946 УкрАТП, 
26 < ОН *Колмач < апелятива колмач із семантикою ‘бідний’ тюркського походження [13, 
c. 145]; Монтівка Вол., Оваднівський район, 1946 УкрАТП, 1409 < ОН Монт [26]; Сигарівка 
Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1914 < ОН *Сигар французького походження 
[7, V, c. 225]; Уланівка Вол., Володимир-Волинський район, 1946 УкрАТП, 112 < ОН Улан 
< апелятива улан тюркського походження із семантикою ‘юнак, хлопець’ [7, VІ, c. 29]).

Отже, серед відантропонімних ойконімів на -івк-а неслов’янського походження, 
найчисленнішою є група назв населених пунктів, твірні основи яких мають грецькі корені 
(44 ойконіми). Зафіксовано 34 ойконіми латинського та 34 оніми давньогебрейського 
походження. Твірні основи 10 назв населених пунктів походять з інших мов (тюркських, 
скандинавських, французької, англійської). Більшість ойконімів утворено від чоловічих 
канонізованих церковно-християнських імен. 

Твірними основами ойконімів слов’янського походження є слов’янські особові 
назви – імена, прізвища чи прізвиська. Серед них виділяємо назви населених пунктів, 
утворені від слов’янських автохтонних імен-композитів, та ойконіми, твірними 
основами яких є відапелятивні антропоніми.

Термін “слов’янське автохтонне ім’я” уведений у науковий обіг М. Демчук із 
дефініцією “ім’я праслов’янського походження або утворене раніше, вже в антропонімії 
того чи іншого конкретного слов’янського народу на споконвічно слов’янському 
мовному ґрунті”.

Слов’янські автохтонні імена називають ще іменами-прізвиськами, оскільки із 
запровадженням християнства вони не могли використовуватися при хрещенні (набули 
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статусу факультативного). “Часто нехрещені імена виступають у побуті і документах 
як прізвиська, що згодом закріплювались за родом і ставали прізвищами”. Слов’янські 
антропоніми залишили вагомий слід у структурі українських ойконімів. 

Усі назви населених пунктів, твірними основами яких слугують імена-композити, 
об’єднуємо в дві групи: 

1. З двочленними твірними основами (Броніславівка Вол., Торчинський район, 
1946 УкрАТП, 2094 < ОН Броніслав [16, c. 43]; Владиславівка Вол., Володимир-
Волинський район, 1946 УкрАТП, 62 < ОН Владислав [16, c. 48]; Володимирівка Вол., 
Володимир-Волинський район, 1946 УкрАТП, 54; Вол., Володимир-Волинський район, 
1946 УкрАТП, 63; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1819; Вол., Рожищенський 
район, 1946 УкрАТП, 1922 < ОН Володимир [16, c. 48]; Всеволодівка Вол., Луцький 
район, 1946 УкрАТП, 983 < ОН Всеволод [16, c. 48]; Знамирівка Вол., Цуманський 
район, 1946 УкрАТП, 2224 < Незасвідченого дохристиянського ОН *Знамир [26, 
c. 58]; Мирославівка Вол., Турійський район, 1946 УкрАТП, 2140 < імені-композита 
Мирослав [16, c. 78]; Станіславівка Вол., Ковельський район, 1946 УкрАТП, 811; Вол., 
Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1730; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 
1877 < ОН Станіслав [16, c. 100]).

2. З одночленними твірними основами, які представлені як безсуфіксними 
утвореннями (Кресівка Вол., Колківський район, 1946 УкрАТП, 902 < ОН. Крес [20, 
c. 217]), так і суфіксальними утворення (Богушівка Вол., Луцький район, 1946 УкрАТП, 
992; Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1803 < ОН Богуш [16, c. 43]; Краснилівка 
Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1491; Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 
1737 < ОН Краснило [16, c. 208]). 

Відантропонімні ойконіми, утворені від слов’янських відапелятивних особових 
імен – це назви слов’янського походження, твірні основи яких сформувалися здебільшого 
безсуфіксним, рідше – суфіксальним способом. Твірні основи таких ойконімів мають 
різноманітне семантичне наповнення, що утворені від: 

1. Назв істот (Комарівка Вол., Киверцівський район, 1946 УкрАТП, 786< 
ОН Комар < апелятива комар < псл. *komarъ [7, II, c. 531]. Також можливе утворення 
від назви місцевості Комарівка, похідне від апелятива комар на позначення території, 
повної комахами; Линівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1861< ОН Лин 
[14, I, c. 596]; Пугачівка Вол., Торчинський район, 1946 УкрАТП, 2075 < ОН Пугач 
[20, c. 269]; Сарнівка Вол., Торчинський район, 1946 УкрАТП, 2080< ОН Сарна [14, I, 
c. 910]; Турівка Вол., Устилузький район, 1946 УкрАТП, 2214 < ОН Тур < апелятива 
тур [4, c. 272]. Також можливе походження від назви місцевості Турівка, утвореного 
від апелятива тури на позначення ‘земляних укріплень, плетених корзин, наповнених 
землею’[4, c. 272]; Щоглівка Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1616 < ОН 
*Щоголь < апелятива щоголь із семантикою ‘пташка’ [4, IV, c. 529, 525] або щогла 
‘засіб транспорту’ [15, c. 100]).

2. Назв рослин (Горохівка Вол., Локачинський район, 1946 УкрАТП, 972 < ОН 
Горох [15, c. 172]; Хмелівка Вол., Торчинський район, 1946 УкрАТП, 2051 < ОН Хміль 
[15, c. 303]).
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3. Назв осіб за родом діяльності та віддієслівних утворень (Копаївка Вол., 
Шацький район, 1946 УкрАТП, 2284 < ОН *Копай, мотивоване дієсловом копати 
< псл. *kopati [7, ІІ, c. 565]; Копачівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 
1849 < ОН Копач < апелятива копач, що означає: а) знаряддя для копання; б) людину, 
що копає [14, І, c. 505]; Нова Копачівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 
1851; Дутирівка Вол., Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1735 < ОН *Дутир неясного 
походження. Суфікс -ир вказує на те, що твірною основою ойконіма ймовірно виступає 
антропонім (пор. Гладир, Цюпир [15, c. 165]); Крадлівка Вол., Луцький район, 1946 
УкрАТП, 1024 < ОН *Крадло < дієслова красти (пор. Кормило, Гопчило, Колотило [15, 
c. 131]); Межилівка Вол., Заболоттівський район, 1946 УкрАТП, 338 < ОН *Межило 
(пор. Кормило, Гопчило, Колотило [15, c. 131]); Моташівка Вол., Луцький район, 1946 
УкрАТП, 996 < ОН *Моташ [26, c. 91] < ймовірно, похідне від мотати < псл. *motati [7, 
ІІІ, c. 521]; Падалівка Вол., Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1879 < ОН Падал(ь, о) 
< апелятива падал(ь, о) < падати < псл. *pasti [7, ІV, c. 310]; Попівка Вол., Оваднівський 
район, 1946 УкрАТП, 1427 < ОН Піп [7, ІV, c. 410]; Скреготівка Вол., Цуманський район, 
1946 УкрАТП, 2235 < ОН *Скрегот [26, c. 126] < апелятива скреготати; Чибалівка Вол., 
Заболоттівський район, 1946 УкрАТП, 379 < ймовірно, незасвідченої ОН *Чибал(о) 
(пор. Гуцал – Гуцало, Чекал – Чекало [15, c. 109]).

4. Назв осіб за певними характерними ознаками, фізичними особливостями та 
психічними властивостями (Блудівка Вол., Локачинський район, 1946 УкрАТП, 925 < 
ОН Блуд < апелятива блуд [14, І, c. 74]; Бортяхівка Вол., Рожищенський район, 1946 
УкрАТП, 1805 < можливо, похідне від ОН Бортяк < апелятива бортяк із семантикою 
‘болванъ, пентюхъ, остолопъ’ [17, І, c. 89]; Голівка Вол., Любешівський район, 1946 
УкрАТП, 1140 < ОН Голий [14, І, c. 223]; Гулівка Вол., Маневицький район, 1946 
УкрАТП, 1290 < ОН Гулий < “від прикметника гулий (про вола: безрогий; також назва 
птаха)” [14, І, c. 262]; Лихачівка Вол., Затурівський район, 1946 УкрАТП, 431 < ОН Лихач 
[14, І, c. 602]; Лишнівка Вол., Маневицький район, 1946 УкрАТП, 1297 < можливо, 
утворено від ОН Лишень < слова “лишень (=лиш, лише), часто уживаного першим 
носієм прізвища” [14, І, c. 604]; Лобачівка Вол., Берестечківський район, 1946 УкрАТП, 
32< ОН Лобач < діал. апелятива лобач (із семантикою ‘людина за великим лобом’) 
[14, I, c. 610]; Нічогівка Вол., Колківський район, 1946 УкрАТП, 887 < ОН *Нічогий < 
апелятива нічогий (із семантикою ‘плоховатый, сносный’ [17, c. 568]; Рудківка Вол., 
Любешівський район, 1946 УкрАТП, 1174 < ОН *Рудко < апелятива рудий [23, c. 300]. 
Можливе також відапелятивне походження; Сліпівка Вол., Іваничівський район, 1946 
УкрАТП, 484 < ОН Сліпий [7, V, c. 304]).

5. Назв предметів (Кошелівка Вол., Киверцівський район, 1946 УкрАТП, 798 < 
ОН Кошель (від діал. кошіль ‘кіш, кошик’), чи ОН *Кошеля (від діал. кошеля ‘селянська 
сорочка’) [7, ІІІ, c. 89]).

6. Назв природних явищ та об’єктів (Гор’янівка Вол., Олицький район, 1946 УкрАТП, 
1444 < ОН Горяний [14, І, c. 239]; Загорівка Вол., Колківський район, 1946 УкрАТП, 866 
< ОН *Загор [26, c. 40].Можлива також лексикалізація прийменника за та іменника гора; 
Струмівка Вол., Теремнівський район, 1946 УкрАТП, 2039 < ОН *Стром [26, c. 134]).
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7. Назв одягу та його елементів (Кічкарівка Вол., Луцький район, 1946 УкрАТП, 
1010 < ОН Кічкар, похідного від Кичка < ймовірно, походить від діалектного кичка із 
семантикою ‘підоплічок’, ‘грубий обруч з полотна під чіпцем жінки’, ‘вузол соломи’, 
польського чи словацького іменника із семантикою ‘китиця’ [24, c. 263]; Кужилівка 
Вол., Заболоттівський район, 1946 УкрАТП, 291 < ОН *Кужиль < апелятива кужіль (із 
сментикою ‘льон, приготовлений для прядіння; кужілка’) [14, І, c. 551]; Лахівка Вол., 
Ратнівський район, 1946 УкрАТП, 1761 < ОН Лах < лах (частіше у множині лахи – дуже 
старий, подертий одяг, лахміття) [14, І, c. 583]; Сіраківка Вол., Оваднівський район, 1946 
УкрАТП, 1437 < ОН Сірак < сірак (=назва одягу) [14, ІІ, c. 962, 964]; Туличівка Вол., 
Турійський район, 1946 УкрАТП, 2185 < можливо, від ОН *Тулич < тулич (зменшене 
від тул ‘рід шапки’) [14, І, c. 1074]. Також можливе походження від давньослов’янського 
імені Тульо [24, c. 561].

8. Назв осіб за соціальним станом (Королівка Вол., Камінь-Каширський 
район, 1946 УкрАТП, 615; Вол., Камінь-Каширський район, 1946 УкрАТП, 717; Вол., 
Рожищенський район, 1946 УкрАТП, 1880; Вол., Устилузький район, 1946 УкрАТП, 
2208 < ОН Король [14, ІІ, c. 287]).

9. Назв страв (Кашівка Вол., Голобський район, 1946 УкрАТП, 141 < ОН Каш(а) 
< апелятива каша [14, І, c. 449]. Можливе також походження від антропоніма Каш 
[26, с. 61]; Киселівка Вол., Затурівський район, 1946 УкрАТП, 454 < ОН Кисіль [14, І, 
c. 134]).

Отже, проаналізувавши ойконіми на -івк-а Волинської області робимо такі 
висновки:

1. Більшість ойконімів є відантропонімного слов’янського (61 онім) та 
неслов’янського походження (122 назви);

2. Серед ойконімів слов’янського походження найчисленніша група репрезентована 
відапелятивними онімами (найбільше засвідчено антропонімів на позначення назв осіб 
за певними характерними ознаками, родом діяльності та на позначення назв одягу та 
його елементів);

3. Композити як твірні основи ойконімів виражені або двочленними компонентами 
або гіпокористичними суфіксальними чи безафіксними утвореннями. Найбільше 
засвідчено географічних назв з двокомпонентними твірними основами;

4. Серед ойконімів з неслов’янськими коренями, найбільше зафіксували назв 
населених пунктів, твірні основи яких походять з грецької (44 оніми), латинської 
(34 ойконіми) та давньоєврейської (34 назви) мови. Засвідчено 10 назв населених пунктів 
з твірними ос   новами тюркського, французького, скандинавського та англійського 
походження;

5. Твірними основами виступають як  повні форми імен, так і їхні розмовно-
побутові варіанти (Вахівка – Іванівка – Іванківка);

6. Більшість ойконімів цього типу утворена від чо ловічих імен, а саме: Іванівка 
(12 ойконімів), Олександрівка (10 німів), Мар’янівка (10 назв), Антонівка (9 одиниць);

7. Жіночі імена рідко виступають твірними основами географічни х назв на -івк-а, 
наприклад, Катеринівка, Софіївка, Галинівка, Теклівка.
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DEANTHROPONYMYC OIKONYMS ENDING IN -IVK-A OF VOLYN` 
(LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF DERIVATIONAL STEMS)

Mariia VYSOTSKA

The article is dedicated to the analysis of oikonyms ending in -ivk-a of Volyn`, 
derivational stems of which are anthroponyms. All oikonyms were divided into two groups: 
with derivational stems of Slavic and non-Slavic origin. It was established that most of the 
names of settlements have non-Slavic roots (122 oikonyms). The most oikonyms derivational 
stems of which are Greek (Petrivka), Latin (Pavlivka) and Hebrew (Adamivka) origin were 
fi xed. Most oikonyms of this type are formed from male names, for example, Ivanivka, 
Oleksandrivka, Mar’yanivka, Antonivka. Female names seldom are derivational stems of 
oikonyms ending in -ivk-a (for example, Sofi yivka, Katery`nivka). 61 Slavic deanthroponymyc 
oikonyms were recorded (the largest number of anthroponyms to denote the names of persons 
by certain characteristics, type of activity and to denote the names of clothes were fi xed). 
Oikonyms, the derivational stems of which are decomposites, were analysed (My`roslavivka).

Keywords: deanthroponymyc oiconymy, oikonyms, anthroponyms, decomposit.
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СПЕЦИФІКА РЕЛІГІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ
У ЗВЕРНЕНОМУ МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ 

ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ РОМАНУ-ПАНОРАМИ МАРІЇ МАТІОС 
“БУКОВА ЗЕМЛЯ”

Марина ГОРБАТЮК

Стаття присвячена аналізові релігійних звертань у першій частині роману-
панорами М. Матіос “Букова земля”. Описано власні та загальні найменування вищих 
сил (Господа, Богородиці, янголів) у зверненій мові персонажів твору. Вокативи-
теоніми проаналізовано на лексико-семантичному та на прагматичному рівнях. У 
звертаннях людей до вищих сил фіксуємо традицію “тикання” та добре розвинуту 
синонімію назв адресата мовлення. На основі фактичного матеріалу було виділено такі 
лексико-семантичні групи вокативів: 1) власне звертання; 2) делексикалізовані форми – 
вигукові та фразеологізовані назви адресата мовлення. В усіх вокативах-теонімах 
функціонують флексії кличного відмінка. Матеріали розвідки можна буде використати 
у подальших дослідженнях сфери апеляції.

Ключові слова: назва адресата мовлення, звернене мовлення, вокативи-теоніми, 
“тикання”, “викання”, делексикалізація, синоніми. 

Активне використання релігійних найменувань осіб – характерна риса ідіостилю 
М. Матіос. В українському мовознавстві такі номінації адреcата мовлення досліджували 
Н. Бабич, С. Богдан, О. Гаврилащук, А. Ковтун, Н. Колесник, Мар’ян і Марія Скаби 
та інші науковці. 

Ми аналізуємо власні та загальні назви вищих сил у зверненій мові персонажів 
роману-панорами М. Матіос “Букова земля”. Звертання до духівництва, які традиційно 
зараховують до релігійних найменувань, у цьому підрозділі не є предметом нашого 
розгляду. Описуємо їх у межах класифіка-ційної групи “назви осіб за майновим та 
суспільним статусом, титулом тощо”. 

Мета статті – охарактеризувати звертання до вищих сил у мовленні  персонажів 
першої частини роману-панорами М. Матіос “Букова земля”.

У творі відображено традицію “тикання” до Бога та Богородиці. Друго-особовість 
переважно виражена займенником ти, відповідними граматични-ми формами 
дієслова: Нащо ти, Боже, вигадав нам цю Gummikrieg – гумову війну?! [2, с. 194], або 
тільки формами дієслова: Матінко Христова, стань на порятунок тих, хто не мав 
заступництва ні від кого… [2, с. 16].

Зокрема М. Скаб зазначає, що “на ранніх етапах функціонування людської спільноти 
єдиним і цілком природним при звертанні до однієї особи було “тикання”, на що 
вказують дослідники цієї ситу ації в різних мовах” [2, с. 22]. Цю думку підтверджують 
слова О. Миронюк (цитуємо за М. Скабом): “Той факт, що найдавніші біблійні тексти 
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відбивають традицію звертання на “ти”, зокрема і до Бога, свідчить про те, що раніше 
семантика поваги граматично не передавалася” [3, с. 22]. 

У проаналізованому творі наявні й випадки “викання” до Господа. Чим зумовлений 
вибір адресантом мовлення такого способу апеляції? Насамперед статусом мовця. 
Займенниковий іменник другої особи множини фіксуємо лише у зверненій мові янголів, 
які в такий спосіб виявляють повагу до Творця, засвідчують свою покору: І саме 
Ви, Отче, стаєте причиною сумнівів людини про існування справедливості Бога?! 
[1, с. 31]; Отче… – у голосі Білого Ангела відчувалася невпевненість. – Ви хочете 
мати подвійний контроль над кожною людиною? [2, с. 34]. “Викання” до Господа 
зокрема    вмотивоване підпорядкованістю янголів Творцеві. Лексеми ти, ви переважно 
доповнюють, уточнюють та розширюють лексико-семантичне наповнення вокатива.

Упадає в око перенесена із конфесійного стилю синонімія назв адре-сатів мовлення. 
У звертаннях до Бога базовими лексемами є іменники Боже, Господи, Отче. Їх значення 
можуть доповнювати поширювачі, які, поєдну-ючись з такими номінаціями, виражають 
різні семантичні відтінки залежно від контексту та позиції у реченні. Звертання людини до 
Господа схоже на спілкування дитини з батьком, отже, у зверненій мові українців цілком 
умотивованим є використання “синонімійного відповідника метафоричного походження 
Отець [1, с. 111]. Така номінація може функціонувати окремо (як назва одиничного 
адресата мовлення) або у поєднанні з іменниковими займенниками другої особи та/або з 
прикметниками “усемогутній”, “всепередбачливий”, “святий”, “усесущий та праведний” 
та “милостивий”: Здаться, тоді Теофіла уперше молилася, чи просто своїми словами 
зверталася до Бога, заледа не через кожне речення повторюючи “Милостивий Отче!” 
[2, с. 584]. Лексему Отець часто фіксуємо у звертаннях янголів до Бога: Білий Ангел від 
побаченого не стримав здивування: – Усемогутній Отче, це Рай? [2, с. 33].

У ролі синонімійних номінацій функціонують субстантивати Великий, Всемогутній: 
Чи тобі зверху не видко нас, Боже? Чи тобі не жаль, Все могутній? [2, с. 194]; Люди 
разом із кіньми в снігу, як у пропасті, впали, і чорними дрібними фасулинами волають 
до тебе із передсмертних снігових могил: спаси нас, Великий… [2, с. 194].

Персонажі роману-панорами “Букова земля” рідко апелюють до Божої Матері, 
причому у звертаннях до Богородиці фіксуємо лише двокомпонентні найменування Діво 
Маріє, Матінко Божа, Матінко Христова. Наприклад, Матінко Христова, стань на 
порятунок тих, хто не мав заступництва ні від кого… [2, с. 16]. 

Персонажами твору є два безіменні ангели. Фіксуємо такі форми звертання до них:
1. Бог до ангелів: складена номінація ангели мої (іменник у кличному відмінку 

множини в поєднанні з присвійним займенником у пре- або постпозиції). Контекстуальні 
синоніми метафоричного походження: однослівні вокативи – слуго, друже, лукавцю; 
багатослівні найменування адресата/-ів мовлення – слуги мої, слуго людини, мій дорогий 
ревізоре тощо. Ці назви адресата/-ів мовлен ня часто набувають емоційно-експресивних 
відтінків. Реалізація семантичного наповнення залежить від комунікативної мети 
адресанта. Предметна частина змісту апеляції часто виражена іменником “слуга” у 
формі кличного відмінка однини або множини. У таких звертаннях Бог акцентує увагу 
янголів на їх підлеглій позиції.
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2. Ангели один до одного: однослівна номінація брате. 
Персонажі можуть звертатися до двох (і більше) адресатів, за словами А. Ковтун, 

“заручатися одночасною підтримкою кількох заступників” [1, с. 112]: Спасителю і 
Матінко Божа… Заступіть-забороніть від вогню, від каліцтва, від наглої смерти, від 
напасти, від холоду… [2, с. 16]; Господи Боже, Ісусе Христе, Діво Маріє, Матінко 
Христова, Великий Творче і всі-всі боги, до кого люди звертають молитву і засмучений 
погляд у часи найбільшої скрути! [2, с. 498]. У другому прикладі деякі номінації 
продубльовано синонімійними відповідниками: Господи Боже та Великий Творче 
православні вживають у звертаннях до найвищого божества – Бога Отця; Діво Маріє і 
Матінко Христова – до Богородиці. Такі контекстуальні повтори свідчать про емоційність 
та експресивність висловлення. Благаючи про заступництво, гуцул Дарій Берегівчук 
апелює не лише до православних, а до всіх-всіх богів – у зверненій мові персонажів 
роману-панорами “Букова земля” зафіксовано тільки один випадок використання такої 
номінації. Він зумовлений станом максимального емоційного напруження героя. 

У романі-панорамі “Букова земля” доволі активно функціонують делексикалізовані 
форми описуваних звертань, про які свого часу А. Ковтун, покликаючись на слова 
І. Вихованця, писала, що вокатив, набувши. “сильнішого емоційного забарвлення і 
втративши своє первісне суб’єктно-адресне значення, стає вигуком” [1, с. 112]. Перехід 
лексем Боже, Господи, Мати Божа та їх синонімійних відповідників у вигуки фіксують 
сучасні словники. Делексикалізованими номінаціями адресата мовлення у зверненій до 
Бога мові активно послуговуються герої роману-панорами М. Матіос “Букова земля”: 
І раптом – Діво Маріє – невже! О, так… Бо ж і ця не властива їй примхливість і 
недоречна збудженість, і порушення особливих жіночих днів… І… О, Діво Маріє! 
Нарешті! [2, с. 79]; Господи… Уперше за два тижні окупації бургомістр пив каву зі 
своїми соратниками! [2, с. 160]; Боже, який день! Яке щастя! – тиснула його в обіймах, 
відпускала і знову тиснула [2, с. 583]. 

Щоб відмежувати вигуки від власне звертань, варто зважити на лексико-семантичне 
наповнення назви реального або уявного адресата мовлення. Як зазначає А. Ковтун, 
такі форми “колоризують мовлення літературних персонажів” [1, с. 112], мають виразне 
емоційно-експресивне забарвлення. Вигуки-теоніми позбавленні первинної семантики – 
вони не передбачають залучення особи, до якої звернена мова. 

Окремим виявом делексикалізованих назв адресата мовлення є фразеологізовані 
(вигукові) звертання з іменниками Господи та Боже. Вони поєднані з дієсловами 
наказового способу в другій особі однини: А панотець, сердито пощипуючи перед 
верандою густу борідку, думав: “Тяжкі часи настали, прости Господи! Що робиться! 
Що робиться?” [2, с. 13]; І кучер весело цьвохкає батогом у повітрі – та так, щоби, 
боронь Боже, не дісталося кінським спинам [2, с. 120]. Навіть у контексті фразеологізовані 
звертання важко відрізнити від вокативів. Такі номінації формально виражені   кличним 
відмінком, але позбавлені первинного суб’єктно-адресного значення. Не у всіх випадках 
можна застосувати схему “імператив у 2 особі однини + вокатив” для вирізнення таких 
сполук. Іменна частина у вигукових звертаннях може бути відокремлена комами: Усі 
Айвази, не тільки Софія, були особливо недобрі і захланні – і тому, прости, Господи, 
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навіть Йордакій десь усередині душі тішився, коли чув, як, не надто приховуючи, з них 
посмішковуються бідні люди [2, с. 68]; Говоріть по-нашому, щоби ми розуміли, – спокійно 
відповів Дарій, скидаючи з плечей на сніг цапіну. І тільки після того привітався: – Дай, 
Боже, вам здоров’я, пани офіцери [2, с. 188]. Якщо імператив ужито в первинному 
значенні (спонукання, наказу), а іменна частина відокремлена комами та виражає 
зверненість до адресата мовлення – це власне звертання. 

Розглядаючи вигукові вокативи, А. Ковтун додає: “Для подібних делексикалізованих 
форм характерні інтер’єктивні процеси: пропуск розділових знаків, написання слова 
Бог з малої літери, утворення видозмінених похідних теонімів” [1, с. 112]. У творі 
М. Матіос “Букова земля” фіксуємо випадки вживання таких форм. Наприклад, Та то 
молодший рідний брат барона Георга… як він ся називає, мой брє?! (згідно з ремаркою 
М. Матіос, у значенні “Боже мій”) [2, с. 173]; Ернст Бурачинський перехопив їх із Юром 
коло дзвіниці і таки, бігме Боже, упізнав Дарія, ще й міцно потиснув руку [2, с. 177]. 

Отже, авторка уважно добирає мовні засоби відповідно до комунікативної ситуації. 
Звертання людей до Бога (та інших вищих сил) – риторичні, вони не передбачають 
зворотного зв’язку. У романі-панорамі “Букова земля” вокативи-теоніми вжито у прямому 
або переносному значенні. Єдиними  персонажами, з якими комунікує Творець, є янголи. 
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THE SPECIFIC OF RELIGIOUS VOCATIVES 
IN THE FIRST PART OF THE M. MATIOS’ES  
NOVEL-PANORAMA “THE BEECH LAND”

Maryna HORBATIUK

The research problem for this study is to analyze religious vocatives in the fi rst part 
of the novel-panorama “The Beech Land” written by M. Matios. We described proper and 
common appellatives to higher powers (such as God, Mother of Jesus, angels). Vocatives-
theonyms were analyzed at the lexico-semantic and pragmatic levels. It was recorded the 
tradition of “tykannya” in people’s appealing to higher powers and well-developed synonimics 
of addressee’s nomanations. Based on the factual material we single out two major lexico-
semantic groups of appellatives: 1) vocatives, 2) delexicalized forms. We consider the article 
promising for further research in the fi eld of appeal.

Keywords: addressee nomination, addressed speech, vocatives-theonyms, “tykannya”, 
“vykannya”, delexicalization, synonyms.
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МОВНИЙ ОБРАЗ БОГА У ВЕЛИКІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

Іванна ГУРСЬКА
Розглянуто найпроблемніші питання, що виникають у ході дослідження, зокрема 

дефініція понять “мовний образ”, “концепт”, вербальний символ”, розроблено власну 
методику дослідження мовного образу БОГА у великій прозі Івана Франка, розкрито 
вторинні значення лексеми БОГ, проаналізовано лексико-семантичні особливості 
мовного образу БОГА: вираження, сполучуваність, антонімія та синонімія, а також 
проаналізовано словоформи, похідні слова та частотність вживання досліджуваного 
образу у текстах творів великої прози Івана Франка. 

Ключові слова: мовний образ, велика проза Іванна Франка.

Дослідженням мовного образу займалася чимала кількість видатних мовознавців. 
Не зважаючи на це, у лінгвістиці досі немає однозначного та загальноприйнятого 
визначення цього поняття. Саме тому на сучасному етапі ця проблема залишається 
питанням дискусійним і є предметом дослідження багатьох науковців. Мовний образ, 
окрім номінації предметів та явищ, є необхідною частиною тексту, оскільки він виступає 
способом  втілення авторського задуму. Саме він несе певну інформацію про об’єкт, 
включаючи понятійні характеристики. Важливо зазначити, що він не просто передає 
дійсність , а може втілювати у собі певне символічне та метафоричне значення. Мовний 
образ є складником та компонентом мовної картини світу, і твориться він за допомогою 
сприйняття, яке можна розвивати та змінювати, а як фрагмент цієї ж картини світу, він 
дає інформацію про всі реалії та елементи дійсності, відбиваючи також їхній зв‘язок 
із культурою народу та вказуючи на їх місце у системі світобачення конкретної мовної 
спільноти. На основі проаналізованих визначень та опрацьованого матеріалу нам 
вдалось виокремити власне трактування мовного образу: це внутрішнє наповнення 
певного поняття, яке подає інформацію про об’єкт, його характеристики та власні 
суб’єктивні асоціації, крізь призму яких митець аналізує це поняття.

У процесі досліджень мовознавці, які займалися вивченням мовного образу, 
виокремили власну методику, за якою характеризували та вивчали дане поняття. 
Наприклад, метою Оксани Трумко, автора статті “Мовний образ батька в художньому 
дискурсі І. Франка”, є виявити засоби представлення мовного образу батька у різних 
за етнічною приналежністю сім’ях на матеріалі художнього дискурсу Івана Франка. 
Дослідниця аналізує досліджуване поняття за наступними критеріями: сполучуваність 
з прикметниками (“славний”, “заможний”, “благородний”); дієприкметниками, які 
характеризують зовнішність (“підголений”, “підстрижений”, одяг – “порядний, гарний, 
гаптований”; дієсловами “умів панувати”, “ступати”); словосполученнями (“зжитися 
зі старими порядками сільського життя”); рисами характеру (“сильний”, “рішучий”); 
дієсловами (“усмирив (похоті і страсті)”, “умів панувати (над життям)”) та ін. 
Дослідниця робить висновок, що образ батька в українській, польській та єврейській 
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сім’ях представлений різними мовними засобами, що відображає взаємодію мовний 
образ – етнічна належність сім’ї [3, с. 193–199]. Отже, важливим аспектом розуміння 
мовного образу є виділення методики, на основі якої він досліджується та аналізується. 

Тетяна Бавус у своїй праці “Мовні образи лісу та гір в повісті Івана Франка “Захар 
Беркут” також досліджує мовний образ за допомогою власної методики. Метою цієї 
розвідки є проаналізувати особливості вербальної репрезентації мовних образів лісу 
та гір у повісті І. Франка “Захар Беркут”. Предметом аналізу є їх лексико-синтаксичне 
вираження, що охоплює розгляд номенів, а також слів, які входять до їхніх лексико-
семантичного поля, та характер їх синтагматичних зв’язків. Дослідниця аналізує їх 
за наступними критеріями: сполучуваність з іменниками (“кусень лісу”, “верх гори”, 
“гребінь гори”, “вершечок гори”); прикметниками (“Довкола шуміли темні вже ліси”); 
дієсловами (“Залунали ліси й полонини хрипливим ревом зубрових рогів”, “Пробуркалися 
ліси”); відсутністю/присутністю у складі фразеологізму (“Відітхнув Максим, немов гора з 
грудей його звалилася…”) ; семантичним обсягом та ін. Саме лексико-синтаксичний аналіз 
допоміг не лише виявити лінгвальні засоби вираження цих фрагментів мовної картини 
світу, а й простежити особливості їх сполучуваності з іншими словами [1, с. 79–84].

Наталія Дяченко у праці “Мовні засоби створення образу жінки в поезії М. В. Никончука” 
пропонує такі засоби представлення мовного образу жінки: порівняння (“женщину до 
квітки прирівняв”; “мов квітники, кругом дівчатка”; “цінив її, мов квітку бездоганну”); 
соматизми (“голівка”, “голівонька”, “волосся”, “коси”, “лице”, “личенько”); слова-
означення (“красива”, “прекрасна”, “розпрекрасна”, “кохана”, “любляча”); сприйняття 
чоловіком жіночого єства і звертання (“кохана”, “спокуснице моя”, “серденько”, “душа 
моя”); оказіоналізми (“стрільність”, “серпокрилля викоханих брів”; “безвольні, невиразні 
ноги”); фразеологізми, що безпосередньо стосуються опису жінки (“з лиця спивай росу і 
воду”; “хай кинуть Ладі камінь у лице”; “хай святиться ім’я твоє”). Отже, як досвідчений 
лінгвіст, використовуючи різноманітні мовні засоби, дослідниця аналізує мовний образ 
всебічно, розкриваючи приховане у ньому значення [2, с. 243–249].

На основі праць Оксани Трумко, Наталії Дяченко, Тетяни Бавус та ін. розроблено 
власну методику, за допомогою якої всебічно охарактеризується мовний образ БОГА 
у великій прозі Івана Франка та розкриється його прихований зміст: 

·  семантичний обсяг лексеми БОГ
·  сполучуваність із прикметниками/іменниками/дієсловами; 
·  присутність/відсутність у складі фразеологізмів та сталих виразів; 
·  синонімія та антонімія; 
·  словоформи:
·  похідні слова;
·  частотність вживання. 
Мовний образ БОГА – один із ключових образів сфери сакрального. Велика проза 

Івана Франка не містить творів на виключно біблійну тематику, та не зважаючи на це, 
ми можемо всебічно охарактеризувати та проаналізувати образ Бога на основі даних 
текстів. Важливим завданням є з’ясувати особливості вербалізації поняття Бог як 
центрального у релігії за допомогою мовних засобів. 
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Як і в Святому Письмі, образ БОГА у поетичному доробку Івана Франка - це “той, 
що є втіленням сили, величі” (“Гріх таке говорити. Моліться Богу, щоб відвернув 
від вас лихі думки!” [11, c. 131]), “мудрості і розуму” (“Але бог не допустить, щоб 
вони доконали свого діла” [4, с. 83]), “доброти і ласки” (“І я вірю твердо, що бог нам 
допоможе діждати ще їх справдження!” [7, c. 31]), “праведності” (“Вітчина дана нам 
від бога і за його волею ми повинні йти” [5, c. 39]). 

Послідовно опираючись на біблійні джерела, Іван Франко змалював БОГА як 
надприродну істоту, творця всесвіту, пророка, живильну силу для створених ним 
народів. Звідси і такі значення аналізованого образу: Бог – це “той, що створив світ”, 
“любить людей”, “допомагає їм”. (“Багатства не бажаю, праці не боюся, а коли бог 
послав мені таку душу, що мене любить і мені припала до вподоби, то гріх би був, якби 
я розлучався з нею” [4, c. 62]).

Семантичний аналіз мовного образу Бога також пов’язаний із давніми віруваннями 
українців, із міфологічними мотивами в етнокультурі, саме тому зафіксовано вживання 
лексем “Дажбог” (4), “Світовид” (1) та “Перун” (1) у повісті “Захар Беркут” (“Він 
оповідав про діла Дажбога, про побіди Світовида, про те, як три святі голуби, 
Дажбог, Світовид і Перун…” [9, c. 123]), а також лексеми “Дажбог-Сонце”(1) (“…
він щиро молився духом перед почином ради до великого Дажбога-Сонця” [9, c. 42]). 
У текстах великої прози, відкидаючи багатобожжя, Іван Франко змалював Бога як 
єдиного Всевишнього, якому віддає свою шану простий народ (“…щоб прокинувся, 
щоб перестав кидати себе в жертву чужим богам, щоб пізнав свою власну гідність, 
власну вартість і був самим собою” [5, c. 137]).

Розгалуження семантики образу Бога відбувається за рахунок свідомого виділення 
письменником відповідної лексеми. Наприклад, риси образу Бога переносяться на 
одного із героїв роману “Перехресні стежки” – пана Шнадельського (“Ой Господи! А 
наші люди до него, як до Бога, моляться! Та бо він уміє говорити з людьми! Так уміє 
придобритися, що думав би чоловік: отсе святий із неба зійшов” [11, c. 167]).

Більшість мовних одиниць, за допомогою яких письменник номінує Бога, мають 
яскравий конотативний ореол і виконують образні функції. Частіше досліджуваний 
образ містить заряд позитивного забарвлення (“Ні, Бог милував!” [11, c. 221]), рідше, 
особливо у тих випадках, де письменник пише про гнів Божий, – негативного (“Про 
смерть і не думав і дякував богу, що не дав йому продати Торок” [10, c. 7], “А я то все 
говорив, що Господь Бог поки шле біду, то шле…” [11, c. 272]).

Для виявлення мовної картини світу мало слів, що номінують окремі його явища 
і фрагменти, необхідно схарактеризувати їх сполучуваність, що дає можливість більш 
повно експлікувати відповідний фрагмент картини, тому вагомою в аналізі мовних 
образів є атрибутивна характеристика, що детально відтворює особливості мовного 
образу БОГА. Уникаючи зовнішньопортретних описів, Іван Франко натомість подає 
читачеві розгорнутий психологічний образ БОГА. Особливості характеру у ньому 
можна проаналізувати у сполученні з прикметниками “милий” (2), “милосердний” 
(7), що демонструє ніжне та прихильне ставлення (“Господи милосердний, як бідна 
прилетіла звідкись! Нам аж серця краялися, слухаючи її ридання” [12, c. 142], “Боже 
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милосердний, коли скінчаться мої муки?” [12, c. 49], “Кличе мене і просить на милого 
бога, щоб я відшукав пана капітана Ангаровича і просив доконче прийти до нього, і то 
якнайскорше” [8, c. 114]). Більшість наведених мовних засобів на позначення душевних 
якостей Бога містять позитивний оцінний характер, відкидаючи негативну конотацію. 
Оскільки, за категорізацією світу, мовне вираження мають лише найважливіші явища 
дійсності, то можна стверджувати, що наявність таких характеристик для мовного образу 
БОГА виражає значення “справедливий” (4) (“Вповні справедливий тілько один Бог, 
той, що бачить усе, що кожний з нас ховає на дні серця” [11, c. 239], “Бог мене карає... 
і справедливо... за мої гордощі... за мої прокляті гордощі... і засліплення!..” [8, c. 115]).

Ознаки “святий” (9) та “християнський” (3) характеризують Бога як такого, що 
відрізняється від інших, відзначається високими моральними якостями та гарними 
рисами (“А не чуєте, що християнські дЬвони самі добровільно роблять вам службу і 
кличуть па вас благословенство християнського бога?” [7, c. 7], “Чи треба буде ще 
й другу постачати, се хіба бог святий знає, але як треба буде, то для мене ще тим 
ліпше” [11, c. 204]). 

Дієслова “допомагає” (1), “боронить” (18), “знає” (44) акцентують увагу на ролі 
Бога, а дієслово “постановляє”(1) із особовим займенником “сам” вказують на сему 
“керувати всім живим” (“Усе се сам бог власною особою повстановлював! Усе се своєю 
властю наділив!” [10, c. 64]). У ролі заступника всіх скривджених та знедолених Він 
наділений можливістю “відплачувати” (2) (“…най вам бог стокротне відплатить, що 
прийшли мене, бідну, потішити” [6, c. 72], “Як му ся який лихий чоловік прислужив, 
то най му бог відплатить за все!” [6, c. 71]), а як особа, що верховодить світом, має 
можливість “бачити” (1) та “милувати” (2) (“Я докладала всіх сил своєї душі, щоб 
видаватися веселою і щасливою, але тілько бог один бачив, як тяжко мені було на 
серці...” [4, с. 121], “Терпіть, графине, чень бог і над вами змилуєсь!” [10, c. 81]).

Детальніше проаналізувати семантичне поле мовного образу БОГА можна за 
допомогою виявлених синонімних та антонімних зв’язків досліджуваного поняття. 
У великій прозі Івана Франка поняття “БОГ”, крім основної номінації, представлене 
найменуваннями “Господь” (108) та “Христос” (15) (“Слава тобі Господи, що ви 
надійшли…” [12, c. 66], “Адже й Христос говорив, що деяке сім’я мусить падати на 
камінь” [10, c. 64]). Окрім того, як прекрасний знавець мови, Івана Франко широко 
використовує й інші лексичні одиниці. Наприклад, у повісті “Великий шум” фігурує 
зменшено-пестлива форма лексеми БОГ – “Божечок” (1) (“Ото, божечку, був би-м 
присяг, що Чапля стояв ось тут ще недавнечко” [4, c. 13]). Інколи навіть у мінімальному 
контексті автор вживає по декілька найменувань Господа одночасно (“Господи боже, 
Варко, – кричу я, підбігаючи ід ній близше, – що се за нещастя з тобов?” [7, c. 73]). 

Синонімний ряд найменувань доповнюють й жіночі образи аналізованого поняття: 
“Божа Мати” (5), “Пречиста” (3), “Богородиця” (1) (“Але вночі, замкнувшися в своїм 
покоїку, я кинулася на долівку перед образом Пречистої” [10, c. 111], “Мати Божа, – 
молилася я, – дай, щоб я була для нього найвищим, найкращим, чим тілько може бути 
жінка для мужа!” [10, c. 111]).

Зменшується кількість антонімних номінацій на позначення мовного образу БОГА. 



137МОВНИЙ ОБРАЗ БОГА У ВЕЛИКІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

Зокрема, найбільш вживаною є лексема “чорт” (55) (“Най-но лиш де вийду, забавлюся – 
зараз питання, плачі, чорт знає що!” [7, c. 41]). Найкраще дана лексема проявляється 
у вигукових конструкціях як певне словесне обурення і роздратування (“Чорт тебе 
бери! Обійдуся і без тебе” [8, c. 44]).

Палітру емоцій доповнюють й інші лексеми, а саме: “демон” (9), “диявол” (1) 
(“Немовби якийсь злосливий демон незримими крилами перелетів понад товариством” 
[8, c. 33], “Так тобі треба, дияволе! – воркотів Стальський” [11, c. 27]). Також вони 
вживаються у ролі епітетів, для підсилення думки (“…його малі сірі очі заблищали 
демонічною радістю” [12, c. 49], “Не бійтеся, вони мають добрий нюх, та й не бракує 
таких, що їм нашіптують до вух диявольські ради” [4, c. 94]). 

Для увиразнення письменник використовує й антонімну лексему “сатана” (6) 
(“Жінко! Сатано! Будь сто разів проклята…” [8, c. 136]). Зафісковано її перебування 
в складі доконаного дієслова “посатаніло” (1) (“Але вже було запізно. Баранове лице 
посатаніло”) [11, c. 27]. Емоційне напруження передається лексемою “біс” (5) (“Біс 
мені з таким капіталом, що його з місця не рушиш” [5, c. 64]), яка вживається й у формі 
прикметника “біснуватий” (1) для підсилення негативної характеристики (“Готліб, мов 
біснуватий, зачав бігати по хаті” [7, c. 172]).

За допомогою аналізу похідних слів лексеми БОГ можна докладніше дослідити 
мовний образ БОГА та розкрити його семантику. Найчастіше лексема БОГ вживається у 
демінутивах прикметникового типу, зокрема: “божий” (70) у значенні “те, що стосується 
Бога” (“Доробляйтесь, дітоньки, в божий час, а ми подивимось, що з вашої роботи 
вийде!” [5, c. 43]), “богохульний”(1) - “той, що виявляє богохульство” (“Квінтіліан 
слухав сеї богохульної мови, щільно заткавши вуха…” [4, c. 41), “богоугодний” (1) – 
“угодний богові” (“…що се вже не свята, богоугодна тверезість…” [4, c. 41]), 
“безбожний” (1) – “той, що не немає Бога в серці” (“Деякі надзорці поставали, як 
стовпи, з порозніманими ротами, почувши тоту нечувану, безбожну бесіду” [7, c. 191]) 
та ін. Прикметник “безбожний” зустрічається і у формі іменника – “безбожник”, але 
в такому вигляді він фігурує лише 2 рази (“Починають оминати безбожника!” [11, 
c. 25]).

У великій прозі Івана Франка лексема БОГ виражена й у формах дієслівного 
типу: “божитися” (10) та “богохульствувати” (1) (“…хоч боярин божився, що 
монголи випустили його, шануючи його хоробрість” [9, c. 68], “Ех, пане Борисе, не 
богохульствуйте!” [5, c. 114]). 

Письменник використовує й утворення іменникового типу, як-от: “набоженство” (1), 
“божество” (11), “божечок” (11) (“Нестор не дуже довго й ждати мусив на кінець властивого 
набоженства” [10, c. 46], “Якесь золоте божество дивиться на нього милостиво” [8, c. 19], 
“Ото, божечку, був би-м присяг, що Чапля стояв ось тут ще недавнечко” [4, c. 13]). У творі 
“Захар Беркут” фігурує лексема  “Дажбог” зі своїми відмінковими формами (“…Дажбог 
три дні шукав на дні безодні, поки знайшов три зеренця…” [9, c. 123], “Він оповідав про 
діла Дажбога, про побіди Світовида…” [9, c. 123]).

Лексеми “богослуження” (1), “богослуженний” (1), “богослужебний” (2) мають 
виражений церковний характер (“В речах обряду і богослуження він був педант” [10, 
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c. 45], “…Деменюк, повертаючи та нахиляючи його, як автомата, знімав з нього 
богослужебні ризи” [10, c. 46]). Не можна оминути й демінутивів “богомілки” (1) й 
“богомільці” (1), які Іван Франко вживає на позначення людей, що беруть участь у 
богоміллях – ходіннях по святих місцях та прощах (“Там його в Кракові опанували баби-
богомілки…” [8, c. 25], “Гошівська церков із чудовим образом богородиці притягає до 
себе рік-річно безліч богомольців зі всіх сторін нашого краю” [12, c. 30]).

Крім того, розрізняємо похідні слова не лише за частиномовною належністю, а й 
конотативи, у семантиці та зовнішній формі яких зв’язок із словом БОГ є прозорим або 
ж непрозорим. Наприклад, такі похідні, як: божий, безбожний, Божечок, божится 
та ін. пов’язані із образом БОГА безпосередньо. Сюди ж належать і композити, де 
слово Бог становить один із компонентів: богохульний, богохульствувати, богомілки 
тощо. Натомість, окремо розглядаються деривати, етимологічно пов’язані з лексемою 
Бог, як-от: убогий (12), небіжчик (35), багатство (43) та ін., які співвідносяться лише 
первісною внутрішньою формою. 

Отже, нам вдалося охарактеризувати мовний образ БОГА у великій прозі Івана 
Франка та знайти відповіді на поставлені запитання. Зокрема, ми дізналися, що у 
творах письменника БОГ виступає істотою, що створила світ та керує ним. Відсутнє 
вираження Його як фізичної особи (опис зовнішності, зокрема), проте активно 
вживаними є атрибутивні характеристики, серед яких: “справедливий” (3), “милий” 
(2), “милосердний” (7), “святий” (9), “християнський” (3) та ін. Він зображений як 
такий, що може “карати” (26), “допомагати” (1), “благословляти” (10), виступаючи 
вищою силою та творцем. Саме БОГ наповнює людську свідомість високою духовністю, 
просвітленням, сигналізуючи про свою позитивну маркованість, про що свідчить аналіз 
дій людей, спрямованих до БОГА: “молитись” (11), “дякувати” (21), “клястись” (10), 
“боятись” (15) та ін. Натомість, дія “богохульствувати” вживається лише 1 раз, що у 
співвідношенні показує позитивне сприймання образу та возвеличення його сили. 

БОГ у великій прозі об’єктивований незначною, порівняно з біблійною, кількістю 
словесного наповнення, що пояснюється, вочевидь, жанровою специфікою, зокрема 
найчастіше функціонують найменування “Господь” (108) та “Ісус Христос” (15). Іван 
Франко репрезентує не так загальні характеристики, як возвеличує його образ внутрішньо. 

За допомогою синонімних зв’язків проаналізовано найменування, які використовує Іван 
Франко для урізноманітнення образу. Крім лексем “Господь” та “Ісус Христос”, виділено й 
такі: “пан Бог” (7), “”Божечок” (1), “Господь Бог” (10), “Христос Бог” (1) та ін. Антонімія 
своєю чергою показує парадигму лексем негативної конотації, які часто письменник вживає 
для вираження емоцій (“чорт” (55), “демон” (9), “біс” (5), “сатана” (6) тощо). 

Із посиленням впливу релігії на суспільство розширюється й діапазон сакральних 
номінацій, що відображають духовне життя народу, а саме – похідні слова. Зокрема, 
демінутиви лексеми БОГ є трьох типів: іменникового (“Божечок” (1), “”Божество” (11), 
“Божниця” (2) тощо), прикметникового (“божий” (70), “божа” (40), “”божеський” (2) 
тощо) та дієслівного (“божитися” (10), “богохульствувати” (1)), що дає нам можливість 
розмежувати та належним чином дослідити цей образ. Крім цього, проаналізовано й ті 
слова, у яких співвідношення зі словом БОГ проглядається лише на етимологічному 
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рівні: “убогий” (12), “багатий” (52), “небога” (27), “небіжчик” (35) тощо. 
Отже, методика опису мовного образу БОГА у великій прозі Івана Франка через 

його лексико-семантичне наповнення окреслює динаміку його текстового розгортання, 
інтегруючи мовні засоби інтерпретації. Це дозволило представити мовний образ як 
складне структурне утворення, що має виражений характер. Дослідження мовного 
образу БОГА дало можливість отримати об’єктивну картину системи базових текстових 
смислів, обумовлених особливостями його текстової інтерпретації: яким його показано, 
якими функціями наділено та яким чином відтворено його християнську цінність. 
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LINGUISTIC IMAGE OF GOD IN IVAN FRANKO’S LONG PROSE

Ivanna HURSKA

The article considers such major issues as the defi nition of the notions “linguistic 
image”, “concept”, and “verbal symbol”. Own methodology of researching the linguistic 
image of God in Ivan Franko’s long prose has been developed. Secondary meanings of 
lexeme God have been revealed. Lexico-semantic features of the linguistic image of God have 
been analyzed, in particular, expression, combinability, antonyms and synonyms. Moreover, 
attention has been drawn to word forms, derivatives and frequency of the image in question 
in the texts of Ivan Franko’s long prose. 

Keywords: linguistic image, Ivan Franko’s long prose. 
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МОВНИЙ ОБРАЗ СВЯЩЕННИКА 
У ВЕЛИКІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

Ольга ЛІЩИНСЬКА

Висвітлено теоретичні та практичні набутки детермінування мовного образу, 
проблеми встановлення критеріїв його виділення та погляди на подальший розвиток цієї 
теми, а також визначено методику дослідження мовного образу. Досліджено семантику, 
реалізацію та характеристики лексеми “священник” в українській та зарубіжній 
літературі. Опрацьовано частотність вживання та сполучуваність лексеми “священник” 
та її синонімів, описано семантичне наповнення створених автором образів-концептів, 
а також проаналізовано  цілісність мовного образу священнослужителя у великій прозі 
Івана Франка.
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На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки поняття “мовний образ” не має 
чіткого тлумачення, тому що семантика цього терміну є схожою до семантики інших 
понять мовознавства та літературознавства, хоча чимало вчених намагалися виокремити 
це поняття і надати йому найбільш чітке визначення. Зокрема, Тетяна Бавус у статті 
“Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин 
світу” виділяє мовний образ, з погляду когнітивної лінгвістики, як основний компонент 
індивідуально-авторської картини та виділяє особливості її творення як ті, що впли-
вають згодом і на творення мовних образів у їхній творчості. Загалом авторка трактує 
цей термін крізь призму розуміння “що таке мовна картина світу”, цитуючи Потебню: 
“мовна картина світу – сукупність зафіксованих в одиницях мови уявлень народу про 
дійсність на певному етапі розвитку народу, уявлення про дійсність, відображене у зна-
ченнях мовних знаків – мовне членування світу, мовне впорядкування предметів і явищ, 
закладена у системних значеннях слів інформація про світ” [1, с. 242–247]. Додаючи, 
що Віталій Жайворонок “звертав особливу увагу на тісний зв’язок національно-мовної 
картини світу з національним менталітетом” [1, с. 242–247.] авторка формулює таку 
дефініцію: “мовний образ як компонент картини світу, отже, не просто передає реалії 
світу, але й може набувати метафоричного, символічного значення, особливо якщо це 
стосується його функціонування у національно-мовній та індивідуально-авторській 
картинах світу” [1, с. 242–247]. 

Ще однією спробою детермінування мовного образу є дослідження  Лариси 
Бєлєхової “Види мапування як лінгвокогнітивної операції формування новообразів 
(на матеріалі американської поезії)”. Щоправда, ключовим тут є “словесний образ” – 
“лінгвокогнітивний текстовий конструкт, що інтегрує в собі передконцептуальну, 
концептуальну та вербальну іпостасі поетичного образу” [2, с. 21–24]. Дослідниця 
звертає увагу на те, що часто у лінгвістичних студіях поняття “образ” інтерпретують 
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як категорію свідомості за допомогою якої людина здатна зрозуміти таємниці слів чи 
зміст тексту, а також розмежовує поняття “образу” (конкретна реальність, осмислена 
чуттями), “поетичний образ” (вираження ідеї в ліриці) та “словесний поетичний образ” 
(як утілення образу, ідеї й змісту в мовленнєвій формі [2, с. 21–24]. Тетяна Бавус вважає 
таке розрізнення дуже доречним, адже воно “відокремлює одне від одного ті поняття, 
які вказують на ступеневе утворення мовного образу” [1, с. 242–247] сприймання, зміст 
та вираження цього змісту засобами мови і показує, що цей термін є вужчим.

Про неоднозначність дефініції мовного образу свідчать ще такі варіанти 
детермінації: Оксана Єлісеєва розуміє мовний образ як комплексне відображення еле-
менту дійсності засобами мови, Олександр Черевченко розглядає його як “один з 
основних складників концептуальної системи мислення людини, розкриваючи те, як 
митець розуміє, категоризує і переосмислює світ” [3, с. 26], Віталій Кононенко вважає, 
що він (мовний образ) є засобом втілення концепту, а Тетяна Скорбач, досліджуючи 
мовний образ простору в поезіях Михайля Семенка і Валер’яна Поліщука, застерігає, 
що це поняття достатньо широке і залежить від семантики слова чи слів якими він 
реалізується. Михайло Кочерган визначає мовний образ як “складник мовної картини 
світу, який визначається як спосіб відбиття реальності у свідомості людини, він насампе-
ред, полягає у сприйняті реальності крізь мовні та культурно-національні особливості, 
які притаманні певному мовному середовищі” [4, с. 286].

Поняття мовного образу також широко застосовують насамперед в етнолінгвістичних 
студіях певною мірою як синонім до мовної картини, однак дефініційна розмитість 
робить його цікавим об’єктом дослідження в різних аспектах, не виключаючи 
лінгвокультурологічного та когнітивно-семантичного. Шорена Кварацхелія, напри-
клад, під мовним образом розуміє “вербалізовану частину концепту, що репрезентує 
його найбільш значимі характеристики” [5, с. 21]. Таке означення мовного образу, 
дещо звужує дефініційні межі цього поняття, адже робить його лише структурною 
частиною концепту.

Мовний образ є важливим складником мовної картини світу, вербалізована ча-
стина концепту, ментальний образ, виражений лінгвальними засобами, а також є спо-
собом відбиття реальності у свідомості людини, він насамперед, полягає у сприйняті 
реальності крізь мовні та культурно-національні особливості.  Як об’єкт лінгвістичного 
дослідження він нерозривно пов’язаний із концептосферою людини, тобто системою 
її поглядів, її поняттєвими, ціннісними, образними уявленнями, оскільки є не лише 
феноменом мовної системи, але й елементом сфери мислення та свідомості, тобто 
явищем синтезованим, ментально-мовною одиницею. 

Проаналізувавши  праці мовознавців, написані протягом XX та XXI століть, які 
по-різному трактують термін “мовний образ” та методи його вичленування з-поміж 
інших схожих за звучанням чи тлумаченням мовознавчих та літературознавчих по-
нять, ми можемо прослідкувати динаміку формування  смислу мовного образу. Варто 
підкреслити, що даний напрямок є перспективною ланкою розвитку лінгвістичного 
вчення та попри попередні напрацювання – широким полем для значних відкриттів.

Важливим аспектом розуміння значення терміну мовний образ є осмислення 
методології його виділення, яка залежить від задуму дослідника, джерельної бази 
(художніх творів), автора та його мовної картини світу, мовної свідомості. Базови-
ми критеріями опрацювання мовного образу, такими, що є спільними у більшості 
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аналізованих дослідників, є: сполучуваність з прикметниками, дієприкметниками, 
дієсловами та іншими частинами мови; частотність вживання; синонімія, омонімія, 
антонімія; характеристика образу, часто на основі подій, часу, ситуації у якій перебуває 
мовний образ; цілісність образу; реалізація у мовних конструкціях; (інколи) наявність 
чи відсутність автобіографічності у смислах образу. Пошуки найбільш загальної та 
зручної “формули” категорій виділення даного поняття є достатньо далекосяжними.

На позначення другого ступеня священства у католицькій та православній 
церкві вікодавньою літургійно-сакраментальною практикою та уживанням у 
сфері функціонування й фіксації утвердився ряд слів, різних за походженням та 
сполучуваністю, ступенем адаптації у лексичній системі української мови: священник, 
ієрей, пресвітер, отець, батюшка, піп, ксьондз, канонік та ін. Загальна мовна ознака, 
яка об’єднує ці терміни – спільна, у більшості випадків, сема – священнослужитель, 
що здійснює за даною йому благодаттю всі богослужіння і таїнства (окрім хіротонії), 
має другу ступінь священства вищою за яку є лише єпископ [6, с. 221].

Академічний тлумачний словник подає таке визначення слова священик: “служитель 
культу православної церкви, за саном середній між дияконом і єпископом, а також особа, 
що має цей сан; служитель культу, який відправляє церковну службу; ієрей” [7]. За по-
ходженням це слово автохтонне, що походить від праслов’янського *svętъ: священик < 
[ст. ] < псл.*svętъ. Універсальний словник-енциклопедія доповнює означення вказуючи  
на  функційні  обов’язки пресвітера: “…особа, що відправляє релігійний культ (складен-
ня жертви, керівництво молитвою, благословення осіб та речей) у спільноті вірних; с. є 
авторитетом в інтерпретуванні одкровення, моральної науки й релігійного права…” [8].

Синонімія терміна є досить розвинутою у зв’язку з культурно-історичними змінами 
у цивілізації, а також через брак комунікації у міжконфесійному просторі.

Практичний словник синонімів української мови подає синонімічний ряд домінанти 
“священник”, який складається з дванадцяти слів: ієрей, Божий слуга, душпастир, 
священнослужитель, служитель культу, піп, парох,(старший у соборі) протопресвітер, 
(протестантський) пастор [9].  

Щодо перспектив уживання того чи іншого слова в ролі домінанти цієї тематичної 
мікрогрупи, то найбільше термінологічних продуктивних ознак у терміна священник 
як такого, що має прозору стабільну семантику та широкі дериваційні можливості 
внаслідок автохтонного походження. Всі інші терміни як запозичені, так і народні висту-
пають синонімами із різними змістовими відтінками і стилістичним забарвленням, яке 
інколи має саркастично-викривальний характер [6, с. 227], показуючи певні негативні 
риси священнослужителів, що не відповідають загальнолюдським моральним вимогам, 
Євангельському духу та засвідчують тенденцію до вербалізації негативного образу-
концепту священнослужителя незалежно від його сану й конфесійної приналежності.

Цікавим поглядом на реалізацію мовного образу священика у літературі є стаття 
Вещикової Олени Сергіївни “Образ священнослужителя як носія містичного досвіду в 
романах Галини Пагутяк “Слуга з Добромиля” й “Урізька готика”. Дослідниця зауважує, 
що образ священнослужителя часто реалізується дієслівними лексемами, тобто вчинка-
ми, а це у свою чергу характеризує персонаж як “сюжетотвірний”. Вона також акцентує 
увагу, що даний образ наділений містичними епітетами, як такий, що може впливати на 
важливі життєві реалії, здійснювати магічні дії (негативна конотація) попри основний 
рід діяльності – служіння.
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Тетяна Миколаївна Сукаленко у своїй праці “Типаж «священик» через призму 
української літератури ХІХ ст. (І. С. Нечуй-Левицький)” намагається узагальнити усі 
мовні та художні засоби, котрі створюють якийсь загальний, як вона вказує, “типаж”, 
явище української літератури ХІХ століття. Авторка зауважує,  що “українське сприй-
няття образу священика як мовно-культурного типажу ще не було об’єктом наукового 
опису” [10, с. 2], тому вважає слушним застосувати таке поняття як “фрейм” (змістовий 
каркас майбутнього висловлювання, сукупність вузлів змісту вербальної структури 
[11, с. 1551]) для того щоб створити певну структуру типажу “священик” за часто-
тою вживання (6 фреймів): “1. “Внутрішні моральні характеристики”; 2. “Зовнішні 
характеристики” (слоти: “Вік”, “Одяг”); 3. “Місце існування”; 4. “Сфери діяльності”; 
5. “Соціальний стан”; 6. “Мовні характеристики”. Тетяна Сукаленко розглядає їх по-
чергово, у текстах Івана Нечуя-Левицького, наприклад для виділення фрейму “зовнішні 
характеристики” (об’єктом опису зовнішніх характеристик типажу “священник” є зріст, 
постава, борода, волосся) використано цитату: “Перегодя прийшов отець Ісакій, сухий, 
тонкий та високий на зріст, з довгою сивою бородою. Короткі посічені коси настовбур-
чились на його голові, неначе колючки на їжакові. Не встиг отець Ісакій сісти, як двері 
знов рипнули i в келію увійшов отець Єремія, сухий, як опеньок, низькоокий, ще й ви-
дроокий, з скалкою на одному оці … (І. С. Нечуй-Левицький, Афонський пройдисвіт)” 
[10, с. 4]. Щодо фрейму “сфера діяльності”, то він є “фіксованим за посадовою ознакою; 
основний елемент у системі його соціальних зв’язків становлять взаємовідносини з 
парафіянами”, які і будуть впливати на характеристику образу різноманітними мовними 
засобами, тобто створювати мовний образ “священника”.

Проаналізувавши характеристику мовного образу у фольклорних жанрах, таких 
як паремії в українській (основним чином), російській та польській культурі, а також, 
дослідивши реалізацію “священника” у текстах української літератури на основі на-
укових праць таких мовознавців та літературознавців, як Тетяна Сукаленко, Наталія 
Піддубна, Олена Вещикова, Міла Хоміч, Наталія Синиця та ін., було сформовано такі  
додаткові критерії виділення мовного образу: реалізація (мовні засоби, історично-
фольклористичний ґрунт), характеристика образу (сполучуваність з іншими лексе-
мами, зокрема такими, які надають певне емоційне чи уточнююче значення лексемі 
“священник”) та частотність вживання (тієї чи іншої словоформи або нової лексеми).

Аналіз творів Івана Франка дозволяє виділити головні риси мовного образу “свя-
щенника”, в основі якого лежить концепт – наділена народним характером категоризації 
та символізації дійсності мовна одиниця. Найперше, варто звернути увагу на частотність 
вживання цієї лексеми (та її синонімів): у творі “Борислав сміється” слово священник не 
трапляється, піп (у всій відмінковій парадигмі) – (2) (абсолютна частотність вживання), 
отець (у значенні священнослужителя другого стану) – (4); у “Петрії та Довбущуки” 
священник – (5), піп – (3), отець – (33); у “Захар Беркут” священник – (2), піп – (1); 
у “Основи суспільності” слово священник – (8), парох (парафіяльний священник, го-
ловний на парафії) – (8), отець – (73), ксьондз (римо-католицький священник) – (7), 
піп – (21); у “Перехресні стежки” лексема священник – (21), піп – (24), отець – (31), 
парох – (4), ксьондз – (10); у “Великий шум” священник – (4), піп – (9), парох – (6), 
отець – (25). У творах “Boa constrictor”, “Не спитавши броду” (лише отець – (1)) та 
“Для домашнього вогнища” жодні з найпопулярніших лексем з семантичним наповнен-
ням  “служитель культу церкви, за саном середній між дияконом і єпископом, а також 
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особа, що має цей сан; служитель культу, який відправляє церковну службу; ієрей” [7], 
тобто релевантним лексемі “священник”, не вживаються. Загалом, лексема священник 
у великій прозі Івана Франка трапляється 40 разів, піп – 63, ксьондз – 17, парох – 18, 
отець – 170, ієрей, батюшка та священнослужитель – 0.

Досліджуючи частотність вживання певних лексем, варто розглянути і власну 
частотність вживання їх словоформ, що може бути репрезентантом деяких семантичних 
значень мовного образу. Зокрема, лексема священник у Н. в. однини загалом вживається 
(9) разів, у Р. в. однини (далі – одн.) – (3), у Д. в. одн. – (1), в О. в. одн. – (2), в Н. в. 
множини (далі – мн.) – (8), в Р. в. множини – (10), в Д. в. мн. – (1), в О. в. мн. – (2), в 
М. в. – (1). У лексеми піп: Н. в. однини трапляється (9) разів, Н. в. множини – (9), реш-
та – непрямі. Лексема отець унікальна тим, що вживається  на позначення не тільки 
духовних осіб, але й у значенні “фізичний батько”. У Н. в. однини зустрічається (35) 
разів, в Н. в. множини – (10). Цікаво, що у К. в. однини дана лексема є аж (90) разів. 
Щодо пароха, то у Н. в. однини – (9) разів, ще (4) в Р. в. одн., (1) в Д. в. одн. та (2) в 
О. в. однини.

Також важливим у реалізації мовного образу та його семантичного наповнення є 
сполучуваність лексем з дієсловами, дієприкметниками та дієприслівниками. Напри-
клад, священник у романі “Петрії і Довбущуки” “обходив, помахуючи”, “думав”, “лю-
бувався”, “охрестив, не гаючись”, словоформа священники сполучається з відповідними 
дієсловами “заїздили” та “відвідували”. Той самий персонаж, якого Іван Франко у творі 
ще іменує як отець  вживається і з дієсловами типу “скорчився”, “слухав”, “тремтячи”, 
“поклонився”, “подався…рахуючи червінці” [12, с. 7–204], висвітлюючи дещо непо-
зитивну діяльність священника. Ксьондз у повісті “Основи суспільності” “перераховує 
(гроші)”, “не любить”; піп – “занедужав”, “буде”, парох – “прийшовши”, “не терпився”, 
“не потребував”, “не чекаючи”; отець – “встав”, “не сердиться”, “став списувати”, 
“промовляв”, “шевелив (губами)”, “закаменів”, “розмовляв”, “сидів”, “причиниться”, 
“лежали” (множина у значенні однини); “священник”, як семантичний дериват – “був”, 
“полюбивши”, “вступив”, “любив”, “ішов”, “жиєте”.  

На синтаксичному рівні також можливо простежити певну антонімію синонімічних 
лексем – це відображається частотністю вживання та їхньою сполучуваністю з тими 
чи іншими частинами мови. Наприклад, отець вживається з такими прикметниками 
як “блідий”, “задиханий”, “маленький”, “сивий”, а ксьондз, навпаки, характеризується 
означеннями “пишний” та “осторожний”. Щодо дієслів, то отець: “скорчився”, “по-
клонився”, “слухав”, а ксьондз більш “впевнений”, бо “видушив”, “витолкував”, 
“поспішив”, “мовив”, “говорив”. 

Загалом, аналізуючи реалізацію та цілісність образу та мовного образу священнос-
лужителя (та усіх синонімічних лексем) можливо виділити певну методологію його тво-
рення. Найбільш значущою ознакою, яка доволі  часто  трапляється у втіленні смислів, 
сукупність яких визначає семантичне наповнення одиниці “зовнішність”. Ця ознака 
найчастіше представляється прикметниками, дієприкметниками та прислівниками, іноді 
порівняльними зворотами або антонімічними парами. Наприклад, у творі “Петрії та 
Довбущуки” ця ознака містить смисловий наголос на лексемі “очі”: “Отець Спиридон, 
маленький сивий старець з грубим лицем, дрібними, сивими, усміхненими і ласкавими 
очима, що сиділи глибоко в голові” [12, с. 31], або ознака “вік”: “О. Спиридон був мо-
лодший і сміліший” [12, с. 34], яка присутня і в романі “Основи суспільності”: “Зато 
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маєте молодого священика” [12, с. 34]; “дожидав старенького священика” [13, с. 52]; 
“слова на старого священика” [13, с. 71]. Тут також присутня вербалізація смислу 
“довіра”, проте дещо в негативному контексті з відтінком семантичного значення 
“дорікання”: “Се ви яко священик найліпше повинні знати” [13, с. 106]. Існує  ще і 
опис діяльності: “… Спиридон був доглядачем невеличкої монастирської бібліотеки, 
досить багатої старими книгами та рукописами” [12, с. 31] та моральних чеснот, з 
уточнюючим порівнянням: “Лиш релігійне почуття лишилося в душі і світило ясно в 
його серці, як та масляна лампа в його тісній келії” [12, с. 31].

Отже, твори Івана Франка, зокрема його велика проза, засвідчують тенденцію до 
вербалізації негативного образу-концепту священнослужителя незалежно від його сану 
й конфесійної приналежності. Найчастіше мовний образ реалізується за певною схемою 
“зовнішність – діяльність – думка інших”, у якій активно функціонують означення, 
присудки та діалогічні структури. Цілісність образу залежить від ролі персонажа у 
творі. Наприклад, у повісті “Основи суспільності” священнослужителі – одні з голов-
них героїв, тому семантичне наповнення створеного автором мовного образу більш  
повне та різноманітне, а от у повісті “Захар Беркут” вони не несуть на собі значного 
змістового навантаження.

Підсумовуючи, дослідження такого поняття як мовний образ є доволі складним 
та багатоаспектним процесом, який складається з розгляду цього терміну в опозиції з 
іншими, часто семантично подібними, з погляду розуміння авторської мовної картини 
світу, створення  чи виділення методів його дослідження. Цей напрям досліджень, осо-
бливо на основі текстів Каменяра є достатньо перспективним, з огляду на тенденцію 
популяризації такої науки як франкознавство, а також на те, спадщина Івана Франка є 
надзвичайно великою, всеохоплюючою (у всіх сферах життя) та недослідженою. 

Також, проаналізувавши характеристику мовного образу крізь призму наукових 
студій над текстами української та зарубіжної літератури таких дослідників як Тетяна 
Сукаленко, Олена Вещикова, Міла Хоміч, Наталія Синиця та ін. було уточнено доречність 
використання обраної методології, зокрема таких критеріїв як сполучуваність, особли-
во з словами та словоформами, які надають певне емоційне чи уточнююче значення 
лексемі священик, частотність вживання, синонімія та антонімія, синтаксичні структури 
з досліджуваним терміном. 

Відповідно до обраної методології було виявлено складний і нерозривний зв’язок 
досліджуваної лексеми з прикметниками та дієсловами, адже іменник не завжди є 
інформативним, тому потребує означення, яке специфікує його чи присудок, що окрес-
лить межі дії образу. Прикметники також впливають на творення загального семантич-
ного наповнення лексеми, є одним із домінантних позицій. Наприклад, слово отець 
найчастіше вживається з “блідий”, “маленький”, “задиханий”, “сивий”, а священник 
з “скромний”, “старий”, “низенький”. Цікавим є те, що на основі прикметних ха-
рактеристик Іван Франко будує опозицію синонімічних понять, утворюючи, певним 
чином, антонімію, наприклад отець і парох сполучаються з позитивно конотованими 
означеннями, а лексема ксьондз переважно з такими як пишний та осторожний. У 
випадку з дієсловами це теж доволі помітно: парох – “любив”, “був”, “не полишав”, а 
ксьондз – “витолкував”, “поспішив”, “заглядав”.
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LINGUISTIC IMAGE OF THE PRIEST 
IN IVAN FRANKO’S LONG PROSE

Olha LISHCHYNSKA

The article highlights theoretical and practical aspects of determining the linguistic 
image and the issue of establishing the criteria for the identifi cation thereof, and contemplates 
further development of this topic. The author also determines the research methodology of the 
linguistic image. The semantics, use and characteristics of the lexeme “priest” in Ukrainian 
and foreign literature have been investigated. The current paper considers the frequency and 
combinability of the lexeme “priest” and its synonyms, describes the semantic content of 
the images-concepts created by the writer and analyzes the integrity of the linguistic image 
of the clergyman in Ivan Franko’s long prose. 

Keywords: linguistic image, priest, Ivan Franko’s long prose.
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ОКУЛЕСИЧНІ ЗНАКИ В МОВІ ЗАКОХАНИХ
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ЛЮКО ДАШВАР ТА ВОЛОДИМИРА ЛИСА)

Вікторія РАФАЛЮК

Стаття присвячена аналізу невербальної комунікації за допомогою окулесики. 
Розглянуто особливості невербальної комунікативної поведінки. Важлива роль 
приділяється характеристиці комунікативних функцій погляду та його локалізованій 
спрямованості, також звернено увагу на особливості функціонування зіниць та вигляд 
очей під час спілкування закоханих. 

Ключові слова: невербальна комунікація, погляд, очі, зіниці, закохані, спілкування, 
пупілометрія.

Актуальність роботи зумовлена увагою сучасних мовознавців до засобів 
невербальної комунікації, тобто знаків, враховувати які так само важливо, як і одиниці 
природної мови.

Мета розвідки полягає у вивченні особливостей зорової комунікативної поведінки 
чоловіка і жінки при вираженні емотивного стану кохання.

Об’єктом дослідження є мовленнєве вираження емоції кохання, представлене за 
допомогою “мови очей” персонажів у сучасній українській мовній картині світу.

Джерельною базою дослідження стали тексти Люко Дашвар “Молоко з кров’ю” 
й “Село не люди” та Володимира Лиса “Стара холера”.

Невербальна комунікація є актуальним напрямом дослідження у сучасній 
лінгвістиці. Як відомо, вона становить систему знаків, що використовуються у процесі 
спілкування і відрізняються від мовних засобів формою свого виявлення.

Невербальні засоби спілкування – це елементи комунікативного коду, які мають 
немовну (але знакову) природу і разом із засобами мовного коду служать для створення, 
передавання і сприйняття повідомлень [1, с. 59].

Невербальна комунікативна поведінка – це сукупність норм і традицій, що 
регламентують вимоги до організації ситуації спілкування, зокрема до фізичних 
дій, контактів співрозмовників, дистанції та влаштування простору спілкування, 
невербальних засобів демонстрації ставлення до адресата, міміки, жестів, поз, що 
супроводжують та уможливлюють спілкування [11, с. 200].

Варто зазначити, що невербальна поведінка особистості поліфункціональна, адже 
вона: 

– створює образ партнера по спілкуванню; 
– висловлює взаємини партнерів по спілкуванню, формує ці відносини; 
– є індикатором актуальних психічних станів особистості; 
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– виступає в ролі уточнення, зміни розуміння вербального повідомлення, 
посилює емоційну насиченість сказаного; 

– підтримує оптимальний рівень психологічної близькості між тими, хто 
спілкується; 

– виступає в якості показника статусно-рольових відносин [4, с. 27].
Важливу роль у невербальній комунікації відіграє погляд і вигляд очей. Візуальна 

поведінка людини під час спілкування є надзвичайно важливою, адже несе чимало 
інформації. 

Основні комунікативні функції погляду такі:
– когнітивна (прагнення передати очима певну інформацію і прочитати ту 

інформацію в очах партнера комунікації);
– емотивна (вираження очима і зчитування з очей емоційного стану людини);
– контролююча (зоровий моніторинг з метою перевірки, чи зрозуміле наше 

повідомлення адресату);
– регулятивна (вираження очима потреби вербальним чи невербальним спо-

собом відреагувати на передане повідомлення; або подати очима реакцію на 
інформацію) [6, с. 387];

Надзвичайно важливим у невербальному спілкуванні є погляд. Гленн Вілсон 

уважає, що якби ми могли бачити лише очі людини, а інша частина її лиця була б від 
нас закрита, то ми все одно зрозуміли б те, що вона відчуває [2, с. 60].

Якщо досвідчені у невербальній комунікації люди спроможні контролювати своє 
тіло і не виявляти своїх емоцій за допомогою жестів та рухів, то свої очі, зокрема 
зіниці, вони контролювати не можуть. Зіниці розширюються чи звужуються, тим 
самим засвідчуючи правдиву реакцію особи на почуте чи побачене. Вивчення цієї 
рефлективної функції має назву пупілометрія. 

Коли людина невдоволена, сердиться чи негативно реагує на ситуацію, у неї 
звужуються зіниці. Коли ж хвилюєть ся, то зіниці розширюються – навіть у чотири 
рази. Розши рюються вони й тоді, коли людина дивиться на щось із зацікав ленням. Так 
само розширюються зіниці в закоханої людини і – що цікаво – в адресата її погляду.

Залежно від локалізованої спрямованості на співрозмовни ка Аллан Піз розрізняє 
діловий, соціальний та інтимний погляди:

– діловий – трикутник зосереджений в області очі-чоло, таким чином даючи 
змогу контролювати хід переговорів;

– соціальний –  трикутник зосереджений в області очі-рот;
– інтимний – цей погляд проходить через лінію очей і опускається нижче 

підборіддя на інші частини тіла співрозмовника; комуніканти таким спосо-
бом показують свою зацікавленість один одним, і в разі взаємності, партнер 
відповідає поглядом із такою ж скерованістю [10].

Оскільки об’єктом мого дослідження є окулесичні знаки в мові закоханих, то, 
закономірно, що в центрі уваги виявляється саме інтимний погляд у спілкуванні.

Аналіз джерельного матеріалу дозволив виокремити декілька груп, які стосуються 
мови очей закоханих людей.



149ОКУЛЕСИЧНІ ЗНАКИ В МОВІ ЗАКОХАНИХ...
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

Звернемося до типологій, які вдалося виявити в художньому дискурсі кожного з 
авторів. Розглянемо передусім “знаки” очей у текстах Люко Дашвар.

– передаючи погляд закоханих, Люко Дашвар звертає увагу на кут погляду за-
коханих персонажів. Так, перебуваючи у стані закоханості, її герої і героїні, 
дивляться на предмет свого обожнювання скоса і ніби з-під лоба, в даному 
випадку виражаючи подив:

 “– А чого тобі лякатися? – скаже. – Чесній жінці лякатися нема чого.
Глянула на чоловіка з-під лоба.
– Та кажи уже, що тебе гризе? Бачу ж — крутишся, як лихий серед добрих” 
                                                                                                          (“М. К.” С. 172).

– іншим параметром, за яким вирізняється погляд закоханої людини, є його 
тривалість. Людина, в якої виникає почуття любові до іншої особи, може 
як уникати довго дивитися на неї, так і затримувати свій погляд на ній. 
Такі особливості погляду закоханих авторка зображує словами оченятами 
стрельнула та затримала погляд:

“Як для Людки з Катериною, то й Сашко, і Сергій – хлопці дорослі. Уже по 
п’ятнадцять обом. У школі кажуть, всіх однокласниць устигли перемацати, а може, й 
того більше. Людка оченятами стрельнула: і Сашко симпатичний, і Сергій незгірший. 
Якби ж то їй вибирати!” 

(“С. Л.” С. 8).
Аналіз контекстів у художньому дискурсі Володимира Лиса, допоміг виокремити 

такі параметри погляду:
– швидкість та раптовість погляду, що в аналізованому джерельному матеріалі 

представлено словосполученням наштовхнутися поглядом та лексемою зир-
нула: 

“Постала на порозі, зирнула якось так, як ніколи не дивилася. Пронизливо і 
жалісливо. Мов блискавку послала” 

(“С. Х.” С. 131).
– наступний параметр – уникнення погляду. У представленні Володимира 

Лиса, закохані бояться дивитися в очі коханих людей, що широко передано 
словосполученнями боїться глянути, відвертала очі, підвів очі й одразу опу-
стив:

“Єва хитала головою, вловлювала сум в Арсенових очах, поспішно відвертала 
свої, бо ж мав її ненавидіти, а вона боялася цієї ненависті” 

(“С. Х.” С. 44).
– також перебуваючи у стані закоханості, герої твору дивляться на кохану лю-

дину насмішкувато та глузливо:
“Жінка в його хаті, ще пару днів тому найдорожча для нього, глузливо і дивилася, 

і всміхалася. Зовсім інша жінка, ніж він знав досі”      
(“С. Х.” С. 113).

Щодо вигляду очей у текстах Люко Дашвар, то:
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– перш за все зображено їхній блиск, який свідчить про зацікавленість особою 
( наприклад словосполучення засяяли очі, оченята заблистіли):

“– За тебе, Тетяно, – сказав Стьопка і підніс третю (чарку). У бібліотекарки 
засяяли очі”.      

(“М. К.” С. 85).
– також описані очі закоханого хлопця при зустрічі з коханою словосполучен-

ням очі кричать:
“– А красуня, – всміхається. – На хлопця гляне, – той, бідолашний, аж матню 

пінжаком прикриває. Чи за цигарку хапається, мовляв, оце я такий сурйозний та 
гоноровий, що мені Марусині чари не страшні. Вхопить ту цигарку в зуби, а очі аж 
кричать, так до Марусі ближче хочеться” 

(“М. К.” С. 32).

Передаючи вигляд очей у закоханих, Володимир Лис вдається до таких описів:
– перш за все це великі світло-сірі очі дівчини, в які закохується герой твору 

Максим:
“Тоді й побачив її. Маленька худорлява дівчина в дешевій курточці йшла
назустріч, а коли порівнялася з ними, то повернула голову і ковзнула поглядом, 

трохи його затримала. І пішла далі. Нічого не сталося. На мить їхні погляди 
зустрілися. Він побачив великі світло-сірі очі.”   

(“С. Х.” С. 157).
– вигляд очей закоханого хлопця також описується за допомогою словосполу-

чень дивився щиро та дивився щасливо:
“– А знаєш, насправді мені страшенно хочеться побувати в твоїй
маленькій фортеці. Фортеці твоєї душі. – То в чім річ? Поїхали? – Я боюся.
— Він дивився так, що Ліза подумала: цього разу не підроблено-наївно, а щиро.”            

 (“С. Х.” С. 73).
– розмір очей передається фразами глянула в його очиська та глянула своїми 
очищами з паволокою:

“Вона звела очі, глянула в його очиська. Відповіла: – Як сталося, Арсене? 
 (“С. Х.” С. 34)

Отож, погляд та вираз очей є невід’ємною частиною комунікації. Адже вони 
підсилюють вербальне мовлення та показують ставлення комунікантів один до одного. 
Проаналізувавши тексти Люко Дашвар та Володимира Лиса, бачимо, що є як спільні, 
так і відмінні риси у описі погляду та виразу очей. Зокрема, обоє авторів вдаються до 
такої характеристики погляду закоханих людей, як тривалість, відзначають блиск очей, 
а також приділяють увагу опису органу зору.

Дослідження текстів даних авторів показало, що погляд справді є одним із 
найточніших та найкращих знаків невербального спілкування. Обоє авторів яскраво 
доповнили вербальне спілкування невербальним, вдало описавши погляд та очі, що 
дає нам змогу ширше аналізувати комунікацію закоханих. 
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OCULESICS SIGNS IN LANGUAGE OF LOVERS
(based on texts Ljuko Dashvar and Volodymyr Lys)

Viktoriia RAFALIUK

The article is devoted to the analysis of nonverbal communication by using oculesics. 
Features of nonverbal communicative behavior are considered. The important role is given 
to characteristic of visual’s communicative function and it’s localized orientation, also drawn 
attention to features of pupils’ functioning and eyes’ fettle during the communication of lovers.

Keywords: nonverbal communication, look, eyes, pupils, lovers, communication, 
pupilometry.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ БАЗОВОЇ ЕМОЦІЇ СТРАХ У МАЛІЙ ПРОЗІ 
ОКСАНИ ЗАБУЖКО 

Наталія РУЩИШИН 

Стаття присвячена проблемі мовного та немовного вираження базової емоції 
страх. На основі аналізу наукових праць визначено загальновизнану класифікацію 
базових емоцій та виокремлено одну із них – емоцію страху. Також з’ясовано основні 
поняття невербальної семіотики та їх роль у тексті. Виявлено головні вербальні та 
невербальні засоби репрезентації емоційного стану страх та проаналізовано їхню 
частотність вживання у мовній картині світу письменниці.

Ключові слова: базові емоції, страх, вербальні і невербальні знаки, засоби.

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки актуальним є вивчення ролі 
вербальних та невербальних засобів у процесі комунікації мовців. Основу цих засобів 
можна зрозуміти й пояснити тільки відштовхуючись від самої людини та її світу, оскільки 
людина нероздільна від емоцій, які проявляються в її мовленні, міміці чи зовнішньому 
вигляді. Дослідники виокремлюють десять базових емоцій, серед яких надзвичайно 
важливою для дослідження є емоція страху. Відповідно, страх – це один із первинних 
емоційних станів, який зумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Це 
негативне переживання, яке відчувається і сприймається людьми як загроза особистій 
безпеці. Зазвичай, виділяють різні види страху, насамперед: переляк, побоювання, 
боязнь, афект, жах та ін. 

Як відомо, страх як негативна емоція може проникати у свідомість людини та 
значно впливати на її життя. Страх може визначати стратегію поведінки особистості чи 
суспільства, а також бути невід’ємною складовою менталітету будь-якої нації. Проблема 
страху завжди хвилювала людство, тому вона є надзвичайно цікавою та важливою для 
дослідження.

Метою статті є виявлення та аналіз системи мовних і немовних засобів, за 
допомогою яких дається вказівка на такий негативний емоційний стан комунікантів 
як страх.

Матеріалом дослідження слугували тексти малої прози О. Забужко: 
“Казка про калинову сопілку”, “Сестро, сестро...”, “Дівчатка”, “Я, Мілена” та 

“Інопланетянка”.
Актуальність дослідження полягає у тому, що згаданий джерельний матеріал ще 

не був об’єктом вивчення фахівців у контексті виявлення базової емоції страх. 
Як відомо, емоції є основним компонентом емоційної сфери людини. Науковці 

нерідко використовують поняття базових (фундаментальних, первинних) емоцій. На 
сьогодні ще не існує загальновизнаної класифікації фундаментальних емоцій. Значного 
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поширення набула типологія, запропонована американським психологом К. Ізардом, 
який виокремив десять базових емоцій: інтерес, радість, здивування, смуток, гнів, 
відраза, презирство, страх, сором і провина [9, с. 83–88].

Лінгвіст В. Шаховський розглядає емоції як частину природного розвитку людської 
раси і вважає, що саме тому вони універсальні в усіх культурах [13, с. 43].  

Науковець К. Ізард відносить страх до базових емоцій, що є природним емоційним 
процесом, із генетично заданими: фізіологічним компонентом, певним мімічним 
проявом і конкретним суб’єктивним переживанням [10, с. 292].

Страх – це емоційний стан, який відображає захисну біологічну реакцію людини 
або тварини при переживанні ними реальної або уявної небезпеки для їх здоров’я і 
благополуччя. Таким чином, для людини як біологічної істоти виникнення страху не 
тільки доцільно, але й корисно. Однак для людини як соціальної істоти страх часто 
стає перешкодою для досягнення певних цілей [1, с. 494].

Усі небезпеки, які спричиняють страх, О. Зобов поділив на три групи:
1) реальні, об’єктивно загрозливі здоров’ю й благополуччю особистості;
2) уявні, які об’єктивно не загрожують особистості, але вона сприймає їх як загроза 

добробуту;
3) престижні, які загрожують похитнути авторитет особистості у групі [1, с. 495].  
Дослідниця О. Чернікова виокремлює такі форми вияву страху: острах, тривожність, 

боязкість, переляк, побоювання, розгубленість, жах, панічний стан [11]. Залежно від 
ситуації і особливостей характеру людини емоційний стан страху може проявлятися у 
різних формах поведінки: втеча, захисна агресія, демонстративна агресія, заціпеніння 
та ін. 

На думку науковця В. Шаховського, є дві семіотичні системи для вираження емоцій – 
“мова тіла” (міміка, жести, поведінкові реакції, зовнішні фізіологічні зміни) і “мовне 
вираження” (певні лексичні та фразеологічні одиниці, вигукові одиниці, інтонація та 
порядок слів у реченні), що перебувають у взаємодії, але первинна семіотична система 
(невербальна) перевершує вторинну (вербальну) за якістю вираження емоцій, а також 
за правильністю сприйняття їх адресатом [12, с. 5]. Це відбувається тому, що емоція – 
нетривале відчуття і ми можемо відчувати труднощі, намагаючись добрати найбільш 
вдалі мовні засоби її вираження. 

Отож емоція страх відображається за допомогою вербальних і невербальних 
знаків. Аналізована емоція вербально репрезентується за допомогою лексичних, 
фразеологічних, вигукових одиниць та інтонації.

Аналіз текстів О. Забужко показав, що вербальне представлення базової емоції 
страх здійснюється насамперед за допомогою:

– лексем (зокрема іменників: заціпеніння, острах, страх, жах; прикметників: 
тривожний, нажаханий, страшний; дієслів: злякатися, завмерти, затря-
стися, затремтіти, заклякнути, перелякатися, перестрашитись, перепо-
лошитися, розлякувати, жахатися, стрепенутися;  прислівників: схарапуд-
жено, лячно);

– словосполучень (моторошний, колодязно-нутряний крик; бліда, насмерть 
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перелякана жінка; оперіщило тим сипким, провальним жахом; погляд за-
вмерлий, зляканий; злякано заклякли; стенаючись, і ціпеніючи; непевна три-
вога; злякано сахнулась); 

– словосполучень із центральним компонентом серце (серденько гупало, серце 
калатало, серце бухає);

– вигуків та криків (залунали здушені горлові звуки, схожі на гавкіт; очужілий, 
моторошний, колодязно-нутряний крик: Бандити! Звірі! Прокляті).    

Емоція страх репрезентується також невербально за допомогою міміки, жестів, 
поз та ходи, зовнішніх фізіологічних змін.

На думку П. Екмана і У. Фрізена, існує характерна міміка під час прояву страху: 
брови підняті і злегка зведені, очі розширені і напружені, верхні повіки підняті, а нижні 
повіки розтягнуті, губи напружені, куточки губ опущені вниз. Зморшки спостерігаються 
тільки у центральній частині чола, а не по всій його ширині [3, с. 28].

Як відомо, очі та погляд відносять до найважливіших комунікативних засобів, 
які характеризують людину. Тому О. Забужко надає велике значення саме міміці для 
вираження аналізованої емоції. У цьому контексті авторка  зображує наляканий погляд 
героїні, її сльози, щоб виразити емоцію страх якнайкраще: “...і впродовж місяця ходити 
з широко розкритими, наче заклиненими в повіках, сухими, але гарячими, як після 
сліз, очима. Кожен страх має свій об’єм і вагу – Наталин до останку заповнив її й 
без того стануле тіло, виштовхуючись крізь очі...” [7, c. 11].     

У цих контекстах вираження емоції страх демонструється наляканим поглядом 
героїні: “…затамований віддих, погляд завмерлий, чужий і трошки зляканий...” [4, 
c. 19], “…обличчя задерев’яніло, мов перед фотооб’єктивом…” [5, c. 187].

Страх може супроводжуватися різними рухами тіла та жестикуляцією. Часто через 
сильне відчуття страху у людини спостерігається нерухомість або напруженість тіла, як 
певна реакція самозахисту, прагнення відсторонитися, проявляється загальна скутість, 
стискання плечей та закритість. 

Авторка рідше використовує жести, відображуючи у текстах відчуття страху. У 
цих контекстах О. Забужко описує як у героїні проявляється нерухомість або ж часто 
напруженість тіла у поєднанні з різкими рухами:  “…Ганнуся зненацька стала як 
укопана, не зводячи очей із чумацької валки...” [6, с. 72], “Рада здригнулася: по шкірі 
війнуло холодком...” [5, c. 177].     

При відчутті страху людина робить дрібні й при цьому швидкі кроки, порушені 
ритмічно. Людина при переживанні страху пришвидшує свою ходу, з’являється прагнення 
втекти якнайшвидше, сховатися. Також про наявність страху свідчить менш рухома, 
дерев’яна хода, скутість, людина може завмерти, тобто стати нерухомою на деякий час.

О. Забужко частіше використовує саме пози та ходу для опису аналізованої емоції, 
адже це дає змогу якомога природніше висвітлити емоційний стан героїв у певний 
момент. У наведеному контексті письменниця описує як персонаж пришвидшує ходу 
через відчуття страху: “…що ж тепер робити? – швидко швидко забурмотіла до себе 
Мілена, несвідомо прискорюючи ходу і впиваючись пальцями в комір плаща, наче в 
горло ворогині: Мілені було страшно...”  [8, c. 140].  
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Щодо фізіологічних змін, то зовнішні прояви сильного страху описані Ч. Дарвіном 
насамперед такі: у людини тремтять ноги, руки та нижня щелепа, голос часто буває 
хрипким або ж зовсім зривається. Загалом емоція страх виражається ще такими 
ознаками, як: зміна кольору шкіри, тремтіння, піт та пересихання у роті [2, с. 272–288].

Отож невід’ємною ознакою страху є зовнішнє вираження емоції через колір шкіри 
обличчя – блідість чи почервоніння. Це демонструється у наведених контекстах: “вдарило 
мамине мокре, червоне лице в прилиплих пасмах кіс..” [7, c. 7], “...той зважився 
підіграти так безоглядно накинутій йому цією блідою, насмерть переляканою жінкою 
ролі…”  [7, c. 10].  

У наведеному контексті О. Забужко описує відчуття страху, яке супроводжується 
сухістю в роті: “...вона миттю шурхнула повз них у сіни і звідтам, з-за дверей, 
розтуливши враз пересохлого рота, наслухала балачку дорослих дядьків...” [6, c. 78].     

При відчутті страху проявляються ще й такі фізіологічні ознаки, як пришвидшене 
дихання, зміна кров’яного тиску, ураження зору та загальна слабкість. Також при 
переживанні страху сповільнюється мислення та сприйняття навколишнього 
середовища.

У цьому контексті авторка зображує як у героїні через відчуття страху, цокотять 
зуби, тіло тремтить, на шкірі з’являються мурашки, дихання частково змінюється: “...
Господи, як холодно, і б’є дрожем, аж зуби дзиґотять, і сироти промацуються на 
передпліччях, крупно так, розсипом, наче пшоно...” [4, c. 51].     

Отже, у текстах О. Забужко значну частину складають саме невербальні компоненти. 
Емоційний стан страху репрезентується у малій прозі письменниці різними засобами – 
як безпосереднім вираженням страху, так і словесним описом стану, погляду, ходи та 
руху тіла. У досліджуваних текстах найбільш яскравими ознаками страху є різноманітні 
фізіологічні реакції організму людини, які призводять до змін у її зовнішності. У 
результаті аналізу вербального вираження емоції страх виявлено найбільш уживані 
авторкою  лексичні та вигукові одиниці, а також словосполучення. 

Проведене дослідження не є вичерпним. Адже емоція страх містить значне 
інформаційне навантаження, вивчення засобів його вираження у мовленні та поведінці 
комунікантів представляє велику перспективу для подальшого дослідження.
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REPRESENTATION OF THE BASIC EMOTION FEAR 
IN SHORT PROSE OKSANA ZABUZHKO 

Nataliia RUSHCHYSHYN 

The article is devoted to the problem of verbal and non-verbal expression of the basic 
emotion of fear. On the basis of the analysis of scientifi c works the generally accepted 
classifi cation of basic emotions is defi ned and one of them –  emotion of fear is allocated. 
The basic concepts of nonverbal semiotics and their role in the text are also clarifi ed. The 
main verbal and non-verbal means of representing the emotional state of fear are identifi ed 
and their frequency of use in the linguistic picture of the writer’s world is analyzed.

Keywords: basic emotions, fear, verbal and nonverbal signs, means.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ОМОНІМІВ 
У ДРАМАТИЧНОМУ ТЕКСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Ангеліна ФУШТЕЙ

У статті проаналізовано транспозиційний потенціал лексем он, от, оце, ось. 
Дослідження проводилося на основі драматичного тексту Лесі Українки. Актуальність 
обраної проблеми викликана порушенням ряду важливих питань прикладної лінгвістики: 
аналіз парадигматичних та синтагматичних параметрів вказаних омокомплексів, вирішення 
проблеми правильного перекладу лексем іноземними мовами. У функції прислівника 
лексеми он, от, оце, ось як самостійно, так і в складі незмінних комплексів здатні виражати 
статичне локативне значення (он бачиш, оно, ось, осьдечки тощо), а також темпоральну 
семантику (аж ось, от-от, оце). Лексеми он, ось здатні вступати в синтагматичні зв’язки 
з присудком, указуючи на обставинні відношення. Займенникові прислівники он, оно, 
онде, ондечки, он-он тощо вступають у синонімійні зв’язки з лексемами там, отам, 
але формують антонімійні зв’язки з прислівниками ось, осьде, оце, от, тут тощо. 
Визначальною для похідних партикул он, от, оце, ось є підсилювальна функція. Аналізовані 
частки можуть виражати такі модальні значення: здивування, захоплення, обурення, гнів, 
наказ, спонукання, прохання, бажання тощо. Використання Лесею Українкою вказаних 
омокомплексів є доволі частотним, адже вони сприяють збагаченню текстової канви 
драматичного твору, допомагають здійснити цілісну характеристику персонажів драм. 
Основну увагу зосереджено на словотвірних особливостях, семантичному навантаженні 
омокомплексів, їхніх можливостях вступати в синонімійні та антонімійні зв’язки, що 
дозволяє говорити про віднесеність слів до певного лексико-семантичного класу.

Ключові слова: граматична омонімія, прислівники, частки, парадигматика, 
синтагматика, семантико-прагматичний смисл, транспозиція, омокомплекс.

Постановка проблеми. Творча спадщина Лесі Українки, як і сама особистість 
письменниці, займає виняткове місце в колі надбань класичної української літератури. 
Її іменують найвизначнішим українським драматургом кінця ХІХ – початку ХХ століть. 
Драматичні твори цікавили мисткиню своєю різнобарвністю й багатством можливостей, 
адже Леся Українка могла торкатися гострих суспільно-політичних та морально-
етичних проблем поміж рядків драм. Загалом її твори відомі інтертекстуальністю 
змісту та зверненням до європейського модерного дискурсу, що формувало особливе 
текстологічне мислення драматургині [14, с. 91].

Мова драматичних творів Лесі Українки справді багата й невимовно різнобарвна. 
Важливого значення в її творах набувають займенникові слова й частки, які здатні 
вступати в омонімійні відношення, і тим самим роблять текст більш виразним, 
унікальним, надають особливих відтінків значень. Міжмовні омоніми мають важливе 
значення для сприйняття художнього тексту реципієнтом, адже здатні викликати 
потрібну реакцію, формувати необхідне бачення певної ситуації, явища, події чи стану, 
створювати особливе естетичне навантаження [1, с. 12].
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Значну увагу слід зосереджувати на можливостях машинного перекладу 
драматичного тексту Лесі Українки. Адже, незважаючи на сучасні процеси 
комп’ютеризації суспільства, зіштовхуємося з проблемами неоднозначності лексико-
граматичного трактування представленого в тексті слова. Вирішення цього питання є 
одним із найактуальніших завдань прикладної лінгвістики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення питання граматичної 
омонімії займає визначну нішу в сучасних наукових розвідках, які зорієнтовані на 
дослідження характерних параметрів зазначеного явища, з’ясування особливостей 
міжмовних омонімів, проблеми їхнього трактування в системі частин мови, опрацювання 
історії становлення вказаного явища тощо. Перелічені питання описані в мовознавчих 
студіях таких вчених, як: І. Р. Вихованець, С. В. Соколова, І. Ф. Джочка, О. М. Демська, 
Н. М. Глібчук, У. Б. Добосевич, Г. Б. Буньо та інші [1; 2; 4–11; 15; 16].

Особливостям мови художнього тексту Лесі Українки в річищі лінгвістики 
присвячені напрацювання таких дослідників: Я. В. Януш, Т. П. Вільчинська – 
аналіз лексичного рівня драматичного доробку письменниці [3; 22]; Т. Є. Масицька, 
І. А. Мельник – граматичні особливості ідіостилю Лесі Українки [12]; І. Ф. Джочка, 
В. А. Чолкан – модально-експресивні та комунікативно-прагматичні властивості часток 
[10; 21]; І. А. Пасічник – значення міжмовної омонімії у творах мисткині [13] тощо.

Постановка мети роботи. У дослідженні зосередимо увагу на аналізі граматичної 
омонімії займенникових прислівників та часток он, от, оце, ось у драматичному тексті 
Лесі Українки й розглянемо їхні особливості з функційного погляду, адже ця проблема 
займає чільне місце у провідних лінгвістичних працях. Мета роботи полягає в аналізі 
комунікативно-прагматичних та граматичних властивостей омокомплексів он, от, оце, 
ось у драматичному доробку Лесі Українки. 

Виклад основного матеріалу. Займенникові слова он, от, оце, ось виражають 
локативні та темпоральні значення, які широко представлені у драматичному тексті 
Лесі Українки. Найчастіше вказані лексеми вступають у синонімійні відношення з 
прислівником тут, але при цьому виражають різні семантичні відтінки. З огляду 
на зазначене, ці лексеми вказують на розташування певного об’єкта в межах його 
розпізнавання суб’єктом мовлення. Це може стосуватися не тільки конкретного 
предмета, але й подій, явищ та інших реалій, які є в полі зору мовця чи свідка тих 
обставин, про які розповідається.

Зокрема С. В. Соколова зазначає, що насамперед прислівник слід характеризувати, 
спираючись на його синтагматичні особливості, а не на лексичні ознаки [16, с. 51]. 
Прислівник не має свого особливого лексичного значення, адже в ньому закладені 
ознаки інших частин мови: іменника, дієслова, прикметника. Тому характерним 
для прислівників є функціонування компонентів із семантикою предмета, процесу, 
ознаки [2, с. 17–18]. Синтаксичні параметри для прислівника є основними, адже саме в 
контексті відбиваються їхні смислові зв’язки з іншими синтаксемами, які допомагають 
вдало визначити значення прислівникових лексем.

Найчастіше лексеми от, ось, оце виражають значення простору, позначаючи 
предмет чи явище, яке розміщене ʻтут, у цьому місціʼ, зазвичай це супроводжується 
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рухом руки, певним жестом, який вказує на точне місце перебування. Часто допоміжними 
є маркери ̒ місцяʼ, наприклад: [Анна:] Прошу сідати, дорогиї гості. (До найстарішого 
гостя, показуючи на чільне місце) Ось ваше місце. [Найстаріший гість:] Ні, сеньйоро 
мила, пробачте, я не сяду, хай лишиться воно порожнім [20, c. 139].

Уживання лексем он, ось із дієсловами у формі другої особи однини чи множини 
теперішнього часу бачиш (бачите) вказує на обставинні відношення, які притаманні 
прислівникам, але це можливе тільки за умов, що об’єкт має статичну локалізацію, 
наприклад: [Любов:] Не журись, я і “добрих авторів” читаю,  он вони, бачиш? 
(Показує на етажерку з книжками в гарних оправах). А тут вже наукові авторітети. 
(Показує на шкляну шафу з товстими книжками) [17, c. 54]. У драмах Лесі Українки 
використання таких сполучень є частотним явищем, адже допомагає надати діям 
персонажів динамічності.

Займенникові прислівники он, оно, онде, ондечки, он-он тощо також виражають 
статичну локалізацію дії, вказують на ʻперебування об’єкта чи явища на певній 
відстаніʼ від мовця, споглядача, або ̒ неподалік від чогосьʼ. Відповідно вони вступають 
у синонімійні зв’язки з лексемами там, отам, але формують антонімійні зв’язки з 
прислівниками ось, осьде, оце, от, тут тощо, наприклад: [Евфрозіна (почуваючи себе 
ніяково під холодним поглядом Неріси):] Троянда он цвіте… [20, c. 174]; [Лев:] Бачиш, 
вже онде є трава помежи растом [19, c. 252]. [Мати (до молодиці люб’язно):] Ходіть, 
Килинко, осьде край берези ще свіже зіллячко [19, c. 293].

Займенникові прислівники оце, от, ось тощо, окрім статичного локативного 
значення, можуть мати темпоральну семантику. Найчастіше досліджувані лексеми 
виражають такі значення у текстовій канві драматургині:

а) ̒ несподівано, раптом, зненацькаʼ, наприклад: [Острожин:] А, я й забув, простіть! 
Тоді на пристані ми якось розрізнились, я навіть не знав, куди ви заїхали, так було 
досадно! Аж ось зустрів вашу паніматку і довідався од неї… [17, c. 105];

б) ̒ скоро, невдовзі, незабаромʼ, наприклад: [Олімпіада Івановна:] А ви почім знаєте, 
що він от-от ожениться? [17, c. 66];

в) ̒ тільки що, майже зараз, щойноʼ, наприклад: [Любов:] Оце, панове, мені згадавсь 
один анекдот, ні, не то що анекдот, а так [17, c. 47];

г) ʻзараз, теперʼ, наприклад: [Надежда Петровна:] Ні, Любов Олександровна, не 
можу, оце веду своїх малих на пісок [17, c. 92].

Прислівникові лексеми ось, оце, он, от можуть переходити в розряд часток і 
виражати загальний дейксис сприймання певного об’єкта відстороненим фізичним 
суб’єктом, що маємо можливість простежити на прикладі драматичного тексту Лесі 
Українки. Найчастіше темпоральні прислівники втрачають свої первинні значення і 
стають своєрідними “каталізаторами функцій”, адже набувають нових семантичних 
ознак, які все ж таки виражають не самостійно, а залежно від контекстної ситуації, і 
переходять у клас підсилювальних та вказівних часток [16, с. 76]. Такі партикули часто є 
повторюваними, за функцією є аналогами сполучників, можуть утворювати синонімійні 
зв’язки в межах певного речення чи складного синтаксичного цілого. 

Варто зауважити, що учасник мовлення акцентує увагу не на статичній локалізації, 
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а на певному конкретному об’єкті, наприклад: [Анна (підбігає до шафи і виймає звідти 
білий плащ командорський, дон Жуан одразу здрігається, але не може одвести очей 
од плаща, захоплений словами Анни):] Жуане, гляньте! От цей білий плащ, одежа 
командорська! Се не марне убрання для покраси! [20, c. 149].

Вказані лексеми виконують дейктичну функцію у сполученні зі словами бачиш, 
гляньте, дивись, чуєте тощо, і вживаються з метою виділення, підсилення, привернення 
уваги співрозмовника на певне явище дійсності, також можуть виражати підбадьорення, 
заохочення, спонукання тощо, наприклад: [Лицарь:] Он гляньте, підпаски з собаками 
ідуть, щоб дати лад, полагодити стойла і все позаганяти [17, c. 211].

Лексеми оце та ото є антонімами, оскільки вказують на різну віддаленість об’єкта 
від мовця. Прислівник оце вказує на щось, що розташоване на близькій відстані, 
порівняно з іншим предметом, а прислівник ото, навпаки, вказує на об’єкт, який 
перебуває далеко від мовця. У ролі часток аналізовані лексеми виступають тільки 
у формі середнього роду однини називного чи знахідного відмінка й у сполученні з 
іменником, від якого є залежними, наприклад: [Командор:] Оце слова справдешньої 
ґрандеси! Тепер я пізнаю свою дружину [20, c. 118].

Аналізовані лексеми в ролі часток використовуються також для виділення, 
виокремлення, уточнення, підсилення когось чи чогось, якої-небудь дії, стану, явища, 
місця, часу, причини тощо, при цьому можуть виражати такі модальні значення: 
здивування, захоплення, обурення, гнів, наказ, спонукання, прохання, бажання та інші. 
Використані Лесею експресивні відтінки допомагають здійснити цілісну характеристику 
героя чи події, яка з ним відбувається, з огляду на мовлення персонажа. Зазвичай частки 
виступають у складі партикульних комплексів, які мають особливі відтінки значень 
залежно від контексту та використання їх героєм драми, і репрезентують таку семантику:

а) ̒ здивуванняʼ (у репліках героїв Лесі Українки набуває іронічного забарвлення): 
[Голоси:] Ну? Се що ж таке? От так видовисько! То се вже й край? [18, c. 307]; 

б) ʻнаказ, спонукання, проханняʼ: [Надежда Петровна:] От візьміть лишень ваші 
причандали та, може, якого етюда намалюєте, а я вам почитаю [17, c. 93];

в) ̒ обіцянка, передбаченняʼ: [Саня:] От прийдеш до мене у місті, там буде не те, 
я хочу справжній європейський салон врядити [17, c. 75]. Найчастіше Леся Українка 
досягає такого емоційного забарвлення за допомогою дієслів у формі дійсного способу 
майбутнього часу та наказового способу;

г) ʻоцінка ситуації як неможливої чи небажаної для мовцяʼ: [Орест:] Годі!.. 
“одібрала у мене”… “у мене”… от в чім діло… “Мій син, мій Орест, моя власність, 
хто сміє займати його!” Ну що ж, от маєш тепер сюю власність, приковану, прибиту 
міцно, тепер її ніхто не займає, втішайся [17, c. 108];

ґ) ̒ обурення, гнівʼ: [Гурт іудеїв (що надійшов потроху слухати суперечки):]  Собаки 
самарійські! Ось чого ви прийшли сюди, як злодії вночі? Прийшли святиню нашу 
обкрадати? [17, c. 176];

д) ʻрозчаруванняʼ: [Річард:] Ну, можу з глини, та її ж нема. [Деві:] От так… 
Нема? А ми ж ліпили комін? [Річард:] То не така. І статуя – не комін, навчися теє 
знать [19, c. 15]; 
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е) ʻзахоплення чиїмось вчинком, його схваленняʼ: [Семпроній:] Ні. Я ж не кажу 
зректися християнства. Вшануйте римський звичай, і ніхто вам не заборонить 
кланятися Богу, якому хочете. Он єгиптяне котів шанують, всяку звірину [18, c. 244] 
тощо.

Висновки. Отже, лексеми ось, оце, он, от можуть вступати в омонімійні відношення 
і вживатися в значенні прислівника та частки, що простежено на прикладі драматичного 
тексту Лесі Українки. Аналізовані одиниці посідають центральне місце у її творах, є одними 
з провідних текстотворчих компонентів Лесиних драм. Займенникові прислівники ось, оце, 
он, от виражають широкий спектр лексичних значень. Семантична палітра зазначених 
прислівників охоплює темпоральне та локативне значення, що допомагає читачеві драм 
краще осмислити перебіг подій, вказати на певні часові і просторові особливості. Частки 
ось, оце, он, от вживаються для вираження модальних значень. У багатьох випадках можна 
спостерігати явище синкретизму, адже не завжди вдається однозначно трактувати значення 
того чи того компонента омокомплексу. Драматичний текст Лесі Українки доволі багатий на 
частки, адже вони допомагають письменниці глибше розкрити особливості героя, надати 
динамізму його мовленню, зробити більш бадьорим, експресивним, емоційно наснаженим; 
показати внутрішній світ персонажа, вказати на його психологічний стан, що особливо 
важливо для правильного розуміння драматичного твору.
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FUNCTIONING OF GRAMATIC HOMONYMS 
IN DRAMATIC TEXT BY LESYA UKRAINKA

Anhelina FUSHTEI

The transposition potential of the lexemes there (on), here (ot), this (otse), here (os) 
is analyzed in the article. The research is based on the dramatic text by Lesya Ukrainka. The 
actuality of the problem is caused by the raising of a number of important issues of applied 
linguistics: analysis of paradigmatic and syntagmatic parameters of homocomplexes, solving 
the problem of the correct translation of these lexemes into foreign languages. As an adverb, 
lexemes there (on), here (ot), this (otse), here (os) both independently and as part of invariant 
complexes, are able to express static locative meaning (there (on bachysh), there (ono), here 
(os), here (osdechky)) as well as temporal semantics (behold (azh os), about to (ot-ot), this 
(otse)). The lexemes there (on), here (os) are able to enter into syntagmatic connections with 
the predicate, indicating the circumstantial relations. Pronominal adverbs there (on), there 
(ono), there (onde), there (ondechki), there (on-on) etc. enter into synonymous relations 
with lexemes there (tam), there (otam), but form antonymous connections with adverbs 
here (os), here (osde), here (otse), here (ot), here (tut) and so on. Intensifying function 
is dominant for derived particles there (on), here (ot), this (otse), here (os). The analyzed 
particles can express the following modal meanings: surprise, admiration, indignation, anger, 
order, motivation, request, desire, and so on. The use of these homocomplexes by Lesya 
Ukrainka is quite frequent, as they contribute to the enrichment of the textual outline of a 
dramatic work, help to make a holistic description of the characters of dramas. The main 
attention is focused on word-forming features, semantic loading of homocomplexes and their 
abilities to enter into synonymous and antonymous relations, which allows to speak about 
the relavance of words to a particular lexical-semantic class.

Keywords: grammatical homonymy, adverbs, particles, paradigmatics, syntagmatics, 
semantic and pragmatic meaning, transposition, homocomplex.



УДК (811.161.2+811.411.21)-115’38:165.94-026.613.04-026.613.02

БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ ЧОРНОГО ТА БІЛОГО КОЛЬОРІВ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АРАБСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

Марія ЧОРНА

Когнітивна лінгвістика відкриває нові перспективи у вивченні бінарних опозицій. 
Незважаючи на численні дослідження цього явища, багато питань, порушених тут, 
не мають вичерпних відповідей. Більше того, бінарні опозиції не слід розглядати 
як стабільні та незмінні структури, представлені в людській свідомості, але їх слід 
розглядати як зовнішній прояв специфічних когнітивних механізмів. Ця робота 
представляє емпіричне дослідження бінарної опозиції БІЛИЙ–ЧОРНИЙ на основі 
методу асоціативного експерименту та аналізу словникових статей. Аналіз відповідей 
чітко виявляє бінарні опозиції, які глибоко вкорінені у свідомості мовців і тісно 
взаємодіють.

Ключові слова: універсалії, базові кольори, бінарна опозиція, концептуальна 
картина, асоціативний експеримент.

Постановка наукової проблеми та її актуальність. У 1969 році Брент Берлін 
та Пол Кей висунули теорію міжкультурних кольорових концепцій, орієнтованих на 
поняття основного кольорового терміну. Мови сучасних індустріальних суспільств 
мають тисячі слів на позначення кольору, але лише дуже малий запас базових кольорових 
термінів. У неписаних і племінних мовах кількість основних кольорових термінів 
може бути значно меншою, можливо, всього лише два-три слова, з позначеннями, які 
охоплюють набагато більші області кольорового простору, ніж позначення основних 
кольорових термінів в розповсюджених сучасних мовах [13, с. 100]. А. Бейлі зазначає, 
що терміни для позначення кольорів розташовані ієрархічно в дуже суворій системі. 
Він стверджує, що жодна мова не використовуватиме спершу синій колір перед чорним 
або рожевий колір перед синім [12, с. 78]. У цій статті спробуємо з’ясувати дозволяє 
нам специфіку ієрархічного протиставлення базових кольорів – чорного та білого, – та 
можливість їхньої універсальності на матеріалі двох неспоріднених мов: української 
та арабської [14]. 

Аналіз досліджень проблеми. Люди сприймають колір не тільки очима, тобто 
не тільки фізично. Вони асоціюють його зі своїми почуттями, душевними поривами, 
тобто пропускають колір через свою свідомість, через свій інтелект. Н. В. Сєров писав 
у книзі “Колір культури”: “Колір практично завжди, скрізь і в усьому є виразником. 
Однак виразником не кількості і не форми, а якості. [...] якості нашого інтелекту” [9, с. 5]. 

Інтерес до ідентифікації колірних категорій розгортається з вчення Аристотеля 
“Про кольори”, в якому він визнає тільки три кольори, які відповідають наступним 
елементам: білий (повітря, вода), жовтий (вогонь, сонце) і чорний (морок). Точка 
зору грецьких філософів, згідно з якою колір з’являється шляхом взаємодії світла і 
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темряви, проіснувала до XVII століття, коли зародився природничо-науковий погляд 
на проблематику кольору. Основні положення цього підходу викладені в працях Ісаака 
Ньютона, який постулює складову природу світла, здатного розкладатися на кольорові 
промені [11, с. 95]. 

Зокрема Б. Берлін та П. Кей [13] вивчали кольорові терміни в 100 мовах, і вони 
знайшли 11 основних кольорових термінів. Вони також дійшли висновку, що чорний та 
білий терміни знаходяться у всіх мовах. Дж. Сінг [16] і В. Тао [15] дійшли однакових 
висновків і стверджують, що чорний та білий кольори найшвидше були представлені 
в мовній історії та мають найдавнішу етимологічну дату серед решти кольорів у всіх 
мовах світу.

Більшості людей природа дала дивовижний інструмент, за допомогою якого ми 
сприймаємо світ і колір. Це наші очі. Але кожен народ дає свою інтерпретацію різних 
кольорів і їх відтінків, тому що різні етноси оцінюють колір базуючись на своїх поглядах 
на навколишній світ. 

Автор книги “Жінки, вогонь і небезпечні речі” Дж. Лакофф підкреслює штучне 
походження категорії кольоронайменування, визначаючи її як категорію чисто 
суб’єктивну, з неодмінною соціокультурною детермінованістю: “...колірні категорії 
детерміновані одночасно і об’єктивним матеріальним світом, і особливостями біології 
людини, і людським мисленням, і культурними факторами” [4]. Наведемо, як приклад, 
різницю в описі кольорів синього спектра у різних народів. В українській мові, для 
позначення синіх кольорів з базового спектру веселки ми використовуємо 2 поняття: 
синій і блакитний, що позначає більш світлий відтінок синього кольору. В англійській 
мові блакитний не є базовим кольором і в класичній палітрі кольорів веселки ми маємо 
Blue – синій і Indigo – темно-синій при цьому ще раз підтверджується концепція, що 
“відмінність образів, використовуваних для передачі однієї і тієї ж думки вказує на 
відмінність картин світу представників різних культур” [10., с. 1060]. 

Одним із способів вивчення оцінювальної діяльності людини, її суб’єктивного 
сприйняття світу є дослідження метафоричного використання протилежних понять, 
що створюють в мові бінарну опозицію. Такі пари розглядають як універсальний 
засіб пізнання дійсності, що лежить в описі будь-якої картини світу; ліва частина 
опозиції вважається маркованою позитивно, права – негативно [8, с. 48–49]. Вчені 
відзначають, що подібні протилежності були властиві ще міфологічній свідомості: 
вони були “усвідомлено істотними для ритуалів і міфів в архаїчних (елементарних) 
суспільствах” [3, с. 259].

У сучасній мові просторові (верх–низ, право–ліво, перед–зад, близький–далекий), 
параметричні (великий–маленький, широкий–вузький), колірні (білий–чорний, 
яскравий–тьмяний), часові (день–ніч, ранок–вечір) і інші метафоричні антонімічні 
пари складають світоглядну сітку координат, яка допомагає людині упорядкувати, 
зробити більш зрозумілим і логічним навколишній різноманітний світ, дозволяючи 
легше орієнтуватися в ньому [2]. 

Яскравим прикладом опозиції може слугувати сприйняття зміни дня і ночі, світла 
і темряви, тепла і холоду, яка викликала в первісному свідомості відчуття боротьби, 
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що супроводжується перемогою то одних, то інших сил. Усвідомлення практичної 
користі і комфортності дня, світла і складності перебування вночі, в темряві, висувало 
цю опозицію на перший план, закріплюючи за першим компонентом позитивну, за 
другим негативну оцінку: слова, що означають світло, блиск послужили у слов’ян 
для вираження понять блага, щастя, краси, здоров’я і родючості. Слова, які означають 
морок і холод, ототожнюються з поняттями зла, нещастя, хвороби, неврожаю 
та ін. [1].

Протилежні поняття можуть специфічним чином переломлюватися в мові, 
створюючи при цьому асиметричні мовні світи, які, в основі своїй будучи єдиним, 
нерозривним цілим, розвиваються самостійно і часом незалежно один від одного. 
Великий вплив на формування таких світів надають явище багатозначності, синонімічні 
і синтагматичні відносини одиниць, прагматичні чинники і т. д. Дослідники антонімії 
відзначають, що один з членів антонімічної пари виступає при аналізі як позитивний і 
немаркований, а інший – як негативний і маркований. А. Вежбицька розглядає антонімічні 
відносини як асиметричні, де негативний член опозиції виявляється семантично 
більш важливим і складним. Але “лінгвістична інтерпретація одного з антонімів за 
допомогою заперечення, – згідно із зауваженням Л. А. Новікова, – не означає, що сам 
зміст цього слова (його значення, понятійний зміст) є негативний у своєму походженні” 
[7, с. 90].  

Для глибшого розуміння діади БІЛИЙ-ЧОРНИЙ ми провели асоціативний 
експеримент з носіями української та арабської мов. Для демонстрації результатів 
експерименту ми будемо використовувати спосіб, застосований С. В. Мартінек, що 
можна побачити в її словнику асоціацій [6].

При проведенні асоціативного експерименту, ми змогли опитати 54 носіїв арабської 
мови з різних країн. 81,48 % становили чоловіки. Всі учасники експерименту були 
в межах 18–25 років, з найбільшою кількістю 40,7 % у віці 20 років. Реакції надані 
носіями арабської мови:

Чорний
4 зло, елегантність; 3 кіт, катастрофа, вдача; 
2 фініки; розумний; сум; смуток; бензин; 
очі; 1 десятиліття; маси; смерть; журба; 
обличчя; небо; пекло; ніч; самотність; 
порочність; дощ; невіруючі; плаття; печаль; 
темнота; туга; чума; Абдалла; серце; страх; 
абая; минулі десятиліття; гибель; зажура; 
загибель; незаконні дії; темно-коричневий.

Білий
5 голуб; 4 чистота; 3 щастя, мир, ангели, 
весілля; 2 вода, ясність, русалка, чистий, 
майбутнє; 1 природа, земля, світло, повітря, 
молитви, мирний, рука, правда, небо, 
волосся, сум, день, птахи, процвітання, 
бавовна, біль, невинність, серце, яйце, 
кристал, хмари, оптимізм, багатство, надія.

Асоціативний експеримент проводився на базі 54 опитаних осіб, серед яких 79,6 % 
(43 особи) становить представники жіночої статі, та 20,4 % (11 осіб) – чоловіча стать. 
Вікові межі опитаних: 17–22 роки. Найбільшу частку займають 22 річні кореспонденти 
(31,5 % – 17 осіб). Реакції надані носіями української мови:
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Чорний
7 смерть; 6 ніч; 4 земля, темрява; 3 
автомобіль, сум; 2 страх, негатив; 1 дощ, 
хмара, гроші, Юля, гриби, біль, день, стиль, 
тиша, Малевич, чоловік, блокнот, похмура 
погода, смайлик чорного серця. відсутність 
почуттів, кава. черепаха, чорне плаття, траур, 
мода, містика. могила, одяг, светр, вугілля, 
космос, тьма, телефон, фон, класика.

Білий
11 сніг; 5 чистота; 4 світло; 2 спокій; 1 
наречена, безпека, щастя, троянди, колір, 
стіни, стіл, кокаїн, зошит, лілія, вікно, хмара, 
стандартний листок, світанок, сметана, 
Максим, лікарня, холод, шоколад, костел, 
пустота, чесність, сліпуче світло, кролик, 
правда, морозиво, щось нове, транс, розкіш, 
ведмідь, чашка, манікюр, сумка, будинок, 
телефон.

Першою конотацією, поданою словниками, як арабськими, так і українськими, до 
слова “білий” є:داوسلا دض :ضايبلا  білизна: протиставлення чорному [II]; БІ́ЛИЙ – 
протилежне чорний [I]. Така ж картина є і у визначенні чорного кольору: : ُضيقن 
 протилежність до білого [II]; ЧО́РНИЙ – протилежне білий [I]. За теорією  ضايبلا
Б. Берліна та П. Кея номінація цих кольорів відбувається одночасно, хоча вони не зовсім 
точно позначили чорний та білий кольори, швидше, вони класифікували як чорний усі 
темні кольори, а білим – більшість світлих кольорів [5, с. 168].

Ці поняття сформували біполярну картину світу, де поняття “чорний” та “білий” 
доповнюють один одного. Спочатку розглянемо опозицію цих двох базових кольорів 
в арабській лінгвокультурі. Словникові статті не подають нам великої кількості 
опозицій, серед них: َأو ُألَكلا َضاب َّضَيْبا :  – Білі пастбища: білі та сухі [II]  َسِبَيو  
ُةعامج :داوسلاو  Чорнота: група пальм та дерев із їх  هِدادِوْساو هتَرْضُخِل ِرجشلاو ِلخنلا 
зеленню та чорнотою [III]; де можна побачити протиставлення понять родюча та 
суха земля. Асоціативний експеримент більш плідний на діадні опозиції, серед них ми 
можемо зустріти: невинність – порочність; майбутнє – минулі десятиліття; щастя 
(хоча асоціативний експеримент подає і реакцію “сум” на білий колір) – сум\ смуток\ 
печаль\ зажура\ журба\ туга; молитви\ ангели – зло\ пекло\ невіруючі; світло\ ясність – 
темнота; процвітання – смерть\ гибель\ загибель; день – ніч; земля (хоча ми можемо 
зустріти серед реакцій і “небо”) – небо. Також є протиставлення між експериментом та 
словниковою концепцією: багатство –ُّماوَع :ِسانلا ُداوسو ُه  ُّلكو م  :Чорнота людей  ريثك ٍددع  
простолюди, велике їх число [II].

Українські словникові статті творять більше опозицій, серед них: Світлий – 
Найтемніший; Білі починають і дають мат за два ходи [I] – Фігури в шахах або шашки 
такого кольору на протилежність до чорних. У розв’язанні [шахових] триходових задач 
треба проаналізувати всі основні варіанти, тобто такі, де у чорних є активний 
захист від мата [I]; Світлошкірий (про расу). Підняли його [саркофаг] білі раби, щоб 
понести й поставити в храмі [I] – Темношкірий (як ознака раси). Зараз Юруш взяв 
нагайку в руки й погнав слуг, наймитів та чорних невільників на роботу в поле [I]; 
Вимитий, випраний; чистий. Неначе ляля в льолі білій. Святеє сонечко зійшло [I] – 
Брудний, покритий брудом, сажею, кіптявою і т. ін. – Принеси мені, Килино, води та 
насип у ночви; а ти, Явдохо, помий мені ноги, бо, бач, які чорні, – бувало командує 
[Кирило] [I]. Також наявні оксюморони, що можуть формувати опозицію: Бі́лі но́чі – 
літні ночі на півночі, коли вечірній присмерк зливається з світанком. Біла ніч блукала 
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над Невою ; Се́ред бі́лого дня – удень. Розказували, як Параскіца серед білого дня 
чаклувала коло криниці [I]; Чо́рний день – скрутний час. Асоціативний експеримент 
демонструє такі протиставлення: світло\ сліпуче світло – темрява\ тьма; щастя – сум; 
щось нове – класика. Також чорний колір викликав реакції “ніч” та “день”. Реакція 
“день” пов’язана із метафорою “чорний день”, а “ніч” – як природна реакція, адже це 
є темнота (Непроглядний, густий, темний Сонце заходило червоно, на вітер; на тлі 
вечірньої заграви чітко вимальовувався хутір Вишневий, кострище заходу поступово 
гасло, із степу вже підкочовувала густа і чорна, як вода у весняну ніч, темрява ) [I].

Перш за все, ці відповіді демонструють важливість опозиційних відносин між 
білим і чорним. Більше того, свідомість сучасних ораторів зберігає глибоко вкорінені 
стосунки опозиції білий-чорний з відповідними частинами інших бінарних опозицій, 
а саме день–ніч; світло–темрява, щастя–сум, нове–старе, в межах оцінювальної 
опозиції позитивне-негативне. Найбільш стійкі відносини між опозиціями – це ті, що 
мотивовані людським досвідом. 

Висновки. Дослідження значень бінарних опозицій, в тому числі на основі 
різних мов, допомагає зрозуміти логіку осягнення людиною навколишньої дійсності. 
Здійснений аналіз показує, що основна функція опозицій – служити універсальною, 
найбільш “загальною класифікаційною сіткою”, яка описує світ в загальному ракурсі 
в різних мовах. Вивчення метафоричних бінарних опозицій, особливостей їх вживання 
допомагає зрозуміти механізми оцінки дійсності, специфіку мислення і вербальної 
поведінки представників різних мовних культур. Виділені аспекти вельми абстрактно 
представляють кроки послідовного освоєння людиною (через свої переживання, 
через інтуїцію) бінарної опозиції: від освоєння значущості її фізичних властивостей 
для практичної діяльності до освоєння значущості її фізичних властивостей для 
оцінювальної діяльності і, зрештою, для мовного моделювання світу, усвідомлення 
його складності та багатоаспектності. Вивчення такої опозиції дозволяє нам глибше 
зрозуміти концептуальні картини світу певного народу, а порівняльний аспект 
призводить до підтвердження або спростування наявності цих кольорів як мовних 
універсалій. Таким чином, подальшим кроком було б вивчити інші культурно значущі 
опозиції та розглянути особливості їх лінгвістичної концептуалізації як результат 
взаємодії різних когнітивних механізмів.
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BINARY OPPOSITION OF BLACK AND WHITE 
IN THE UKRAINIAN AND ARABIC LINGUO-CULTURES

Maria CHORNA

Cognitive linguistics reveals new perspectives in studying binary oppositions. Despite 
various researches of this phenomenon, a signifi cant number of the inquiries raised here do 
not have thorough explanations. In addition, binary oppositions cannot be viewed as steady 
and constant structures represented in human consciousness, however, should be considered as 
an outer indication of specifi c cognitive mechanisms. This paper presents an empirical study 
of the binary opposition WHITE-BLACK based on the method of associative experiment 
and analysis of dictionary entries. The analysis of the responses clearly uncovers binary 
oppositions that are profoundly established in the minds of speakers and interact closely.

Keywords: universals, basic colors, binary opposition, conceptual picture, associative 
experiment.



СЛАВІСТИКА

УДК 821.163.2-312.7-6.09Р.Карабаш

ЛИПСАТА НА ДРУГИЯ КАТО ПОВОД ЗА СЕБЕИЗПЪЛВАНЕ.
ВЪРХУ КНИГАТА НА РЕНЕ КАРАБАШ

“ПИСМА НА ОМАР ДО БЪДЕЩАТА МУ СЪПРУГА”

Ивелина АНДРЕЕВА

Аз се изправям пред едно нищо, което е този ненаписан разказ, този разказ-
дупка, този разказ-фуния, и по някакъв начин, който ми е невъзможно да проумея, 
усещам, че това е Анабел, искам да кажа, че има Анабел, макар да няма разказ.

Из “Дневник за един разказ”, Хулио Кортасар 

През последните години на литературната сцена се появиха три книги на авторката 
Ирена Иванова, позната ни под литературния псевдоним Рене Карабаш. Освен с 
високата степен на “разголване” на човека, текстовете ѝ останаха в съзнанието на 
българския, и не само, читател с наситената интертекстуалност помежду си. Затова и 
новата ѝ книга “Писма на Омар до бъдещата му съпруга” заговоря на един нов, различен 
език, който обаче е преди всичко роден от словото, на чиито игри ставаме свидетели 
и в предхождащите я две стихосбирки и роман на авторката. “Тази, която си тръгва” 
и чието “напускане се случва само веднъж” (“Тази която си тръгва”) е същата онази, 
която влиза в стаята, за да остави бележка “ще се върна. купи мляко”, но вече шест дни 
я няма (“Добре дошъл? ”), бивайки преди всичко “момичето с най-много професии“ 
(“Момичето с най-много професии”)1. Сякаш като отговор-продължение на това трайно 
задавано женско отсъствие се появява и тази четвърта книга на Ирена Иванова.

В този текст си поставяме задачата да разгледаме идеята за липсата и отсъствието 
на Другия като каращи повествователя в “Писма на Омар до бъдещата му съпруга” да се 
“себеизпълва”. Първо, ще се спрем на някои аспекти на епистоларната литература и на 
начина, по който тя служи за изграждането на художествения свят при Ирена Иванова. 
Отсъствието на Другия като повод за “себеизпълване” ще се опитаме да разчетем през 
някои ключови мотиви в книгата, въплътени в образа на пишещия писмата и на неговия 
женски адресат. 

© Андреева Ивелина, 2021
1 Първите три книги на Ирена Иванова са: “Хълбоци и пеперуди” (2015), “Остайница” 

(2019) и “Братовчедката на Зорбас” (2020). Приведените тук цитати са от последната трета 
от посочените.
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Писмото и художествената литература
Епистоларният жанр се заражда в западноевропейската литература още в 

античността. Ренесансът ни показва нови регистри на използването  на писмото – 
като сатира, ирония, памфлет. Особено засилена негова употреба в регистрите на 
художествеността се забелязва, с конкретния случай на романа в писма, през 18 в. (при 
автори като Монтескьо, Русо и Лакло). В дискурса на нашата възрожденска литература 
писмата все още са “етап на трансформация на нехудожествен тип текст в художествен, 
разкривайки възможностите им за приобщаване към специфично литературни прояви 
и търсения” [Жикова 2013]. Романът в писма, от друга страна, не успява да се прокара 
като линия в творческите практики на писателите ни. Жанровите игри, които се 
„разкрепостяват“ още повече през последното десетилетие на миналия век, водят 
до завръщане към старите словесни, художествени форми и техните постмодерни 
трансформации. Важното в случая е, че в каквато и своя форма да е използвано, 
вмъкнато в произведението, писмото като такова “запазва и умножава ефектите на 
двете конституиращи го особености: ролята на отсъствието и частния характер на 
общуването” [Серафимова 1999: 39]. Точно първата му характеристика ни интересува 
при разглеждането на книгата на Ирена Иванова. 

...Sermo in absentia...
Писмото изисква отсъствието на Другия. Чрез не-присъствието на адресата 

пишещият получава свободата на едно потенциално безкрайно мисловно изразяване. 
“Писмото не се черви”, както пише Цицерон [Цицерон 1983: 53]. Писмата на Омар в 
книгата на Ирена Иванова обаче не се ползват от отсъствието на другия с цел свободно 
изразяване на емоции и чувства, непотиснати от погледа на адресата, а са породени от 
това отсъствие. Като последното се изразява в абсолютната физическа неустановеност 
на субекта на желанията. 

Повествователят в книгата на Ирена Иванова се обръща към “бъдещата си съпруга”, 
която никога не е срещал. Писмата, които той пише до ефимерната жена са десет, а 
в края прочитаме и нейното писмо до него. Първото от тях можем да приемем като 
“създаване на идеята за жената”. Нейното съществуване бива извиквано от повелята на 
пишещия. Като волята му е пряко реализирана чрез засилената употреба на повелителни 
форми. След като първоначално, още с първите думи, пишещият се усъмнява в 
потенциалното получаване на това писмо, веднага след това изразява убедеността 
си в съществуването на адресата: “Не знам дали някога ще получиш писмото ми, но 
знам че те има […]”. Целият текст на това първо писмо се осланя на употребата на 
прескриптивното наклонение, заменяно на места с условност. Като при тези употреби на 
повелителни форми е наблюдаема точна последователност в използването им: от глагола 
искам към форми на бъдеще време. Осъзнавайки афинитета на авторката към словото, 
като към своеобразен етимологичен разказ, можем да споменем старобългарското 
значение на лексемата искам, значеща търся, търся да намеря, стремя се да открия1. 
Точно това е и предназначението на първото писмо, с което повествователят създава 

1 С това значение глаголът е запазен днес в останалите славянски езици.
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обекта на любовта си в самия процес на неговото търсене. Любимата е описана като 
“съвършеното изобретение на моето въображение”, с което се имплицира не просто 
високата степен на художественост на създавания в книгата свят, но и ефимерността 
на изграждания от пишещия герой субект. Сякаш наблюдаваме създаване на текстов 
свят на втора степен. Самият извикван женски образ е построен и върху две конкретни 
препратки, и двете можещи да се приемат за индикиращи други текстове: Набоковата 
Лолита и майката, като Божията майка. В тази връзка можем да се запитаме за това, 
не е ли в крайна сметка “изковаването” на образа на жената чрез словото в това първо 
писмо подобно на “измислянето” на Набоковата Лолита: “Долорес е много красиво 
име, име с дълъг траурен воал, с влажни очи. Умалителното на Долорес е Лола, а 
умалителното на Лола – Лолита... За моята нимфетка ми трябваше умалително с лирично 
звучене. Л е една от най-искрящите букви, а финалната сричка -ита излъчва изобилие 
от романска нежност, каквато именно желаех да постигна” [Гяуров 2009]. В единия 
случай търсенето на Лолита на Ирена Иванова през пишещата ръка на нейния Омар, в 
другия – свидетелството на Владимир Набоков относно творческия процес около романа 
му. Жената в книгата на авторката обаче остава анонимна, неназована, абстрактна и 
в същото време детайлно конкретизирана чрез емоционалната призма на пишещия. 
Във второ писмо четем: “После каза името си, което не успях да чуя”. Това, което се 
забелязва в него, е страхът на повествователя, че с изричането на името, както и на 
“други неща”, които е разбрал за нея, жената ще изчезне. 

В третото писмо Тя присъства чрез тактилността на пишещия. Той вкусва и опипва, 
търсейки нея. И като при едно художествено издирване, “ако дланите непрестанно 
търсят и откриват, то очите играят още по-голяма роля в генерирането на свят. Казано 
на сюрреалистичен език – „оптичният нерв ,колажираʽ, докато ръцете ,фронтажиратʽ” 
[Димова 2017: 83]. В крайна сметка цялото “сътворяване”, измисляне на жената в 
книгата може да се види като процес на колажиране. При това не липсват и библейските 
препратки, характерни изобщо за творчеството на Ирена Иванова – “От костта си те 
създавам”, четем в писмо седмо. При това седмицата е силно семантично натоварена в 
целия текст, в който и на самото слово като такова се придава по-голяма сила. “Ще го 
напиша пак, защото вярвам в силата на словото”, твърди адресантът и всяка съставка 
на епистоларното му наследство свидетелства, че “в началото бе Словото”. 

Държащият фикцията
А не беше ли Словото Бог, се питаме ние и си даваме отговор с взирането във 

фигурата на мъжа в текстовия свят на Ирена Иванова. И наистина, когато проследим 
самопрезентацията на повествователя в писмата, то заключаваме, че пишещият е 
сигурен в съществуването на проекцията-жена, понеже е на първо място убеден в своето 
собствено такова – на което и сам акцентира. Чрез разколебаването на съществуването 
на създаваната от неговото слово жена, той поставя под въпрос и самия себе си. “Не съм 
напълно сигурен, че съществувам, ако помисля, че не съществуваш ти”, четем в седмо 
писмо. В същото време това изказване е продължено от един копнеж, нарцистичен в 
основата си – “Дали нямаше да е по-лесно да ме създадеш ти от гръдния си кош? […] 



174 Ивелина АНДРЕЕВА
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

Мисля си, дали и ти в този момент ме измисляш така?” Това ни кара да се запитаме 
не е ли търсенето на адресанта реализация на копнежа преди всичко по себе си и не 
издирва ли той своите отражения в огледалото, наречено Друг. Той пожелава тази 
Друга, но в същото време не спира да ни убеждава, че те са едно, че той не може да 
бъде отделен от нея, както тя не може да бъде откъсната от него. Както месото не може 
да се отдели “от костта, или от ципата, привлякла коженото покривало на плътта”, 
така и те са една андрогенност, създадена “от вятъра и от костта” (Писмо четвърто). 
А идеята за физическото намиране на проекцията-любима плаши пишещия. За него 
нейното “приближаващо се съществувание” е “едно ограничение за тази любов” (Писмо 
пето). Тя трябва не само да обича страстно литературата – “Мисля си често дали 
обичаш книгите, колкото аз ги обичам” (Писмо трето) –, но и да остане затворена в 
художествения свят, да бъде самата тя литература.  

Андрогинният създател
И не на мъж създател ни прилича Омарът на Ирена Иванова, а по-скоро на жена в 

процеса ѝ на “измисляне на себе си”, подобно на творческото съществуване на Зинаида 
Гипиус. Както руската авторка, така и тя сякаш рефлектира върху състоянието си на 
чувстваща се душевно мъж и физически жена [Dimova 2020: 144]. Самият стремеж 
„да открие онази безгранична любов и веднъж завинаги да съвпадне със себе си“ 
(Писмо осмо), от друга страна, може да бъде прочетен през идеята за изпълването на 
собствената андрогинност. Неслучайно в последното писмо на Омар четем: “Не ми е 
липсвало нищо. Имал съм нужда само от Себе си”.

Започнахме този доклад с едно екземплярно и в същото време крайно своеобразено 
“запълване на отсъствието”, върху което се изгражда художественият свят на “Писма на 
Омар до бъдещата му съпруга”. И доколкото самата литература е наука “за невидимото 
отсъстващо-присъствие, за липсата на определяне и за наличието на противоречие, за 
стоте години самота и за това, че някакво бяло животинче, понеже му били взели нещо, 
сега щяло да пише и чете не по хартията, а по цветята” [Василева 2000], то всеки един 
четящ страниците на книгата на Ирена Иванова може да бъде както създаващият, така и 
създаваният, или – накъдето се опита да се насочи и нашата финална хипотеза – и двете.
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THE ABSENCE OF THE OTHER AS AN OCCASION FOR 
“SELF-FULFILMENT”. ON RENE KARABASH’S BOOK 

“LOBSTER’S LETTERS TO HIS FUTURE WIFE”

Ivelina ANDREEVA

In the proposed article we look at the idea of the absence as the absence of the Other in 
the book “Lobster‘s Letters to His Future Wife” written by the Bulgarian author Irena Ivanova. 
We consider the narrator’s refl ection on absence as a form of “fulfi lling himself”. We focus 
on some aspects of the epistolary form and the role of the letter in creating the imaginary 
world in Rene Karabash’s novel. We analyze the absence of the Other as an occasion for 
“self-fulfi lment” through some key motives in the book, embodied in the image of the writer 
of the letters and his feminine addressee.

Keywords: absence, Bulgarian literature, Lobster’s Letters to His Future Wife, epistolary 
novel.
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НЯКОИ АСПЕКТИ В ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА “ПРИКАЗНИЯ СВЯТ».

ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

Теодора БЪРЗЕВА

Всеки текст отразява авторовото отношение към света – било то имплицитно, 
или ясно въплътено като пряко послание и тема в творбата. С други думи, имаме 
текстов с вят и актуален, външен свят, към който първият по един или друг начин 
препраща. Създаването на инхерентна за творбата реалност предлага творческа свобода, 
която идиолектът на създаващия индивидуално „скулптира“. Освен отношение между 
текстовия и извънтекстовия свят творческата креация може да сътворява множество 
връзки между самите варианти на инвариантния вътрешен свят на текста. 

В тази статия ще разгледаме някои от (мини)световете, които ни предлагат 
приказките на Ангел Каралийчев. Ще изходим от определени текстови категории, 
чрез чието анализиране ще се опитаме да достигнем до заключения за създадения в 
текстовете на автора художествен свят. Ще погледнем на „приказния свят“ на Ангел 
Каралийчев през близостта му с разказа, т.е. ще се спрем на доближаването на жанра на 
приказката до този на разказа в творчеството му. Основен при това жанрово преливане 
ще се окаже детският субект с неговите роли в художествения текст като герой и извън 
него като читател.

Писмото и времето
Ще започнем с един епистоларен текст на Ангел Каралийчев, който още с формата 

си се отличава от другите му творби. В “Една малка душа иска да лети” диктуващият 
наратива малък Груйчо ни “потапя” във времето на написаното, произлязло от детската 
му душа. В този смисъл на “безвремевост” на текста и създаденият в него и от него 
художествен свят е затворен в себе си. В творбата случващото се като измислено, 
хипотетично е подчертано от самата епистоларна форма, “измиваща” потенциалната 
събитийност, понеже, както знаем, “където няма събития, няма и време” [Лихачов 1979: 
213]. Единствените зададени ни времеви маркери като “неделя”, “зимата” и “вчера”, чрез 
които е представено времето на създадения от текста свят, са погълнати от времевата 
неутралност и универсалност на епистоларната форма.

В писмото е различно и присъствието на Другия, на адресата. То е с обратен знак – 
отсъствие, понеже този жанр “запазва и умножава ефектите на двете конституиращи 
го особености: ролята на отсъствието и частния характер на общуването” [Серафимова 
1999: 39]. В текста на Ангел Каралийчев не просто наблюдаваме запълване на 
отсъствието на другия чрез “писането” на Груйчо Тухларчето, но и ставаме свидетели 

© Бързева Теодора, 2021

 2021• Випуск 5 • С. 176–179
 2021 • Issue 5 • P. 176–179V I VAT  A C A D E M I A  •



177НЯКОИ АСПЕКТИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА “ПРИКАЗНИЯ СВЯТ”...
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

на разколебаването изобщо на съществуването на адресата на написаното. Пишещият 
се обръща към дядо си, до когото е и адресирано писмото, споменава и майка си, но 
в същото време в края му добавя “Много ми е мъчно, дето съм сираче […]”. Това ни 
кара да мислим, че молбата, отправена към получателя – “Дядо, да ми напишеш едно 
писмо в плик”. – е по-скоро копнеж, неизживяно и неизпълнимо желание. Сякаш текстът 
на писмото, като вече сътворен от автора художествен свят, си сътворява вторичен 
такъв чрез “измисленото” от адресанта на писмото. Това води до идеята, зараждаща 
се при четенето на текста, че сирачето Груйчо си фантазира свят, в който дядо му Грую 
съществува. А третият пласт от (мини)световете в творбата е имагинерният свят на 
Грую, който той изгражда чрез изразената си мечта да стане пилот и да лети заедно с 
дядо си. В този измислен свят пишещият включва и фигурата на майката – “Намислил 
съм да вземем и мама в самолета. Стига е прела вретена за чуждите хора и стига е 
събирала лятно време забравени класове по нивята”.

Така в разказа на Ангел Каралийчев имаме един вторичен художествен свят – дело 
на автора – и допълнителен третичен, който сътворява детското съзнание на разказващия 
герой в текста. Самата среща на тези светове в творбата паралелизира преливането на 
романтическото светоусещане и на реализма като художествено съзнание. Първото 
поглъща второто, мечтата и идеалът претопяват реалността. 

Светът в сблъсъка му с реалността и раждането на отсъствието
От идеята за Другия като отсъствие можем да изходим и при следващия избран 

от нас разказ на Ангел Каралийчев. В “Най-милото му”, докато другите маргинални 
герои са въведени чрез притежанието на “едри черни коне с буйни гриви”, то главният 
персонаж в текста е представен като дядо Минчо Крайния, който “нямаше кон”. При 
това като единствена последна надежда в живота му е представен синът му, за когото 
в началото на разказа научаваме, че е загинал – синхронно с научаването на това от 
самия дядо Минчо. Най-важното отсъствие, което обаче се случва в текста, е това на 
животното, на магарето му Сивчо. Продажбата на единствения останал “другар” на 
дядо Минчо е продиктувана от липсата на средства за прехраната му. Така едното 
“отсъстващо”, представено като липса на парични средства, се запълва чрез друго 
отсъствие. А този низ от надежди, но в тяхната форма in absentia, е продукт на сблъсъка 
на два свята – този на героя и на действителността. Или с други думи, романтичното 
съществуване на героя – представен в чистотата на селското битие, чрез здравата му 
връзка със земята – и сблъсъкът му с реалистичните сюжети, които животът му предлага.

Надеждата и отсъствието са главни проводници на движението на посланието и 
в разказа “Дядо Божиловата надежда”. Ако се вгледаме в сюжета и образа на главния 
герой, то можем да видим приликите между този текст и вече споменатия “Най-милото 
му”. Неслучайно за тях Владимир Игнатов пише, че “функционират като своеобразен 
диптих, предлагайки оригинална трактовка на проблема за малкия човек” [Игнатов 
2019]. Дори самото заглавие на този разказ намира свое отражение в “Дядо Божиловата 
надежда”, където за своя спомен от баща си дядо Божил казва “Мило ми е.”, опитвайки 
се да извини невъзможността си да се раздели с него. Става въпрос за една вещ – едно 
лъвче, за което старецът си мисли, че е златно. Този предмет, пазен от него през целия 
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му живот, намира своята висока стойност в унаследеността му, той пази жив спомена 
за родителя. В края на разказа научаваме, че той дори не е от злато. През всички тези 
години обаче лъвчето е било златно за дядо Божил и затова ценно. Всъщност само 
сблъсъкът със света, който е външен за дядо Божиловия, го обезценява и това никога 
не би се случило, ако не се стигаше до опита за неговата продажба. Както при другия 
текст на Ангел Каралийчев, и тук срещата на романтичното съществуване на човека с 
действителността води до личното падение на малкия човек, “жертва на обективната 
обществена реалност” [Игнатов 2019], и до предателството спрямо собственото аз. 

Световете, които Ангел Каралийчев създава в двата си разказа, се сблъскват, за 
да разрушат човека. Тяхното докосване отнема последната му надежда, която в “Дядо 
Божиловата надежда” е пряко назована още в заглавието. Приказният мини-свят на 
героя се срутва при досега си с действителността, с външното, което е различно от 
спомените, с които героят живее. По същия начин се срива и светът на дядо Минчо, 
неосъзнал, че светът му всъщност вече се е събрал в единствения близък, който му е 
останал – магарето Сивчо. Трагедията на съществуването и на двамата герои на Ангел 
Каралийчев се корени в това, че което е ценно в техния живот, губи стойността си в 
големия, външен спрямо тях свят. 

Между приказката и разказа
Представените текстове на Ангел Каралийчев могат да бъдат прочетени като 

екземплярни за пребиваването на творчеството му на границата между разказа и 
приказката, или по-точно – за доближаването на приказката до разказа. Това се случва 
там, където ръка си подават романтичното начало с реалистичното виждане. Ако 
първото настройва читателската ни рецепция в очакване за щастлив финал – присъщ 
на приказката –, второто снема тази възможност и връща детето-читател в света на 
възрастните – в разказа. С други думи, ако приказната триада недостиг – препятствие – 
щастлив финал [Кокудева 2015: 168] е засегната в тук анализираните текстове, то 
последният ѝ компонент е „измит“ от реализма на действителността. В този смисъл 
преливането е и между литературата за деца и тази за възрастни. 

Една от проявите на това движение в жанровостта и различните видове литератури 
е и отношението на автора към детския субект. Ролята му в изграждането на света на 
разказа е ясно очертана в текста на “Една малка душа иска да лети”. В творбата ставаме 
свидетели на терзанията, мечтите и идеалите на малкия Груйчо, който в същото време е 
поел и функцията на възрастните в живота си. В малкия му сиротен свят той е принуден 
да си бъде и баща, и майка. Образът на Груйчо Тухларчето е изграден върху тънката 
граница между литературата за деца и тази за възрастни.
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SOME ASPECTS OF CREATING THE “FAIRY WORLD”

Teodora BARZEVA

In this article, we look at some of the (micro) worlds that the texts of the Bulgarian 
author Angel Karaliychev offer. We start from certain textual categories, through the analysis 
of which we try to reach conclusions about some aspects of the artistic world created in the 
author’s short stories for children. We look at Angel Karaliychev’s “fairy world” through 
his closeness to the story, i.e. we focus on bringing the genre of the fairy tale closer to that 
of the story in his work. We observe the role of the child-subject in the literary text as a hero 
and outside it as a reader.

Keywords: micro worlds, tales, stories, child.
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ИСИХАСТКАТА ДОКТРИНА И НЕЙНИЯТ ВЪЗГЛЕД 
ЗА ДУШЕВНО СЪВЪРШЕНСТВО В “ЖИТИЕ 

НА СВ. ИВАН РИЛСКИ” ОТ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Анелия ВАСИЛЕВА

Най-древното и т очно съдържание, което отразява вярно термина “исихазъм” е 
свързан със съзерцателна отшелническа форма на живот сред християнското монашество 
в  Египет, Палестина, Мала Азия. Тя се заражда в края на III и началото на IV в. Думата 
“исюхия” има гръцки произход и означава покой, безмълвие и олицетворява идеала 
на индивидуалното отшелничество към душ евно съвършенство. То се постига чрез 
спазване на строги морални норми, пълно уединение и абстрахиране от околния свят.  
По своята същност исихазмът е монашеско учение, което проповядва пречистване на 
душата чрез непрестанни молитви и бягство от земната светска суета. Стремежът от 
изолиране и усамотяване на пустинно място,  високо в планината, или в пещера, има 
за цел монахът да освободи мисълта и душата си от всичко земно. Това съответства на 
семантиката на средновековните символи “пустиня” /място за изпитание и спасение, 
което символизира връзката човека с Бог, а по-общ смисъл отшелническия живот/ и 
“планина” /място, осветено от божието присъствие, а по-абстрактно – връх на духовния 
подвиг, духовно величие [Петканова, Д. Средновековна литературна символика, 
С. 2000, изд. Време, с. 145]. Планината и върхът са символ на духовна извисеност и 
приближеност до Бог. Пустинята е място, където се изкупват греховете, а пещерата се 
свързва с рождението на Христос. Затова в християнската религия тези топоси – планина, 
пустиня, пещера са осмислени като сакрални, където най-силно се усеща божието 
присъствие. С постоянни молитви, поклони и проливане на сълзи  се постига единение 
с Бог. Задължително средство, което исихастите използват е силната молитва, наречена 
“Христова молитва” или “умна молитва”. Богопознанието се постига чрез пълно душевно 
пречистване, в резултат на което молещият се има възможност да се доближи до Бог.  

Обект на внимание в този доклад е исихастката доктрина и нейният възглед относно 
душевното съвършенство отразено в “Житие на св. Иван Рилски” от Патриарх Евтимий.

Целите и задачите, които си поставям с тази работа е да се изследва задълбочено 
посланията и идеологията на исихастката доктрина отразени в житието на св. Иван 
Рилски.

Основната идея, която проповядва исихасткото учение е завръщането на човек в 
Рая (изконното отечество, там където е бил изгонен заради своето грехопадение). Това 
е възможно единствено при пълно душевно пречистване и усъвършенстване. То става 
чрез практикуване на висшите християнски добродетели – милосърдие, смирение, 
покорство, послушание, съзнание за собствената греховност. 
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 Следващото задължително условие, което трябва да изпълни желаещият да стане 
жител на “Небесния Йерусалим” е бягството от всяка светска суета и пълно уединение и 
безмълвие, по време на което т. н. “Исусова” или “умна молитва се повтаря непрестанно 
в синхрон с дишането”. Изричането на молитвата е съпроводено с проливане на сълзи, 
които отмиват греховете.   

Последният етап – “видение” е възможността да се съзерцава “Таворската”, 
Божията светлина – знак за душевно спасение.

Исихастите отдават голямо значение на словото, което според тях трябва да бъде 
съвършено. Този възглед на исихастката идеология изхожда от Евангелие от Йоан: “В 
началото беше Словото; и Словото бе у Бога; и Словото беше Бог”. (Йоан 1:1) т. е. от 
библейската представа, че Словото е адекват на Бога.  

Приближаването до Бог става чрез отричане от светския живот, приемане на малко 
храна и вода, отричане от материалното в света.  Молитвата наречена “Исусова молитва” 
или “умна молитва” се повтаря непрестанно заедно с дишането, докато тялото само 
започне да се движи  в синхрон с изговарянето на молитвата. Проливането на сълзи е 
характерно за исихастите и е свързано с пречистването на душата. Монахът исихаст 
има възможност да се доближи до Бог, като вижда божията светлина и по този начин 
се постига съвършенство и душевно спасение.

Словото на исихастите трябва да е съвършено, фразите красноречиви, а изразните 
средства подчинени на книжовните норми и правила. Затова исихастите издигат езика 
в култ като се стремят към чиста книжовна норма. А богато украсената художествена 
фраза повишава въздействието на житието.

“Житието на св. Иван Рилски” от св. Патриарх Евтимий е художествена кулминация 
на агиографската традиция, интерпретираща живота и духовните подвизи на легендарния 
български отшелник. То е и една от най-популярните творби на последния търновски 
патриарх, разпространена широко в балкански кирилски ръкописи, а след 1671 – и в 
Русия чрез една късна и значително преработена редакция, издадена в Киево-Печерската 
лавра. 

С написването на това житие Патриарх Евтимий си поставя определени назидателни 
и патриотични цели. Той обръща особено внимание на отношенията между светеца 
и цар Петър. Евтимий изгражда образите на светците  изцяло в духа на исихастката 
идеология и доктрина. Интересното  в житията на Евтимий е, че той помества образите 
на български владетели и тяхното присъствие с разказ за пренасянето на мощите на 
светците.

За Евтимий Търновски жанра на творбата е детерминиран още в началото. Той 
го именува “Житие за Иван Рилски”, което обаче е идентично с “Похвално слово”. 
Той включва в житието и биографични данни за светеца като част от формирането на 
образа. Повествователното начало върви паралелно с панегеричното, което намира 
израз в реторичния начин на изложение на материала, в честата употреба на фигурите 
на ефекта – реторични въпроси и възклицания са средства типични за ораторската 
проза. Въпросите и възклицанията: “Кой прочее ще може да разкаже за подвизите 
му, които извършваше тогава?” [Иванова,Кл. Стара българска литература, Т. 4, 
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1986, с. 137]; “Но какво стори кроткият ученик на кроткия владика?” [Иванова, Кл. 
Стара българска литература. Т. 4, с. 139]; “Но какво прави бог, който е заповядал 
да оставят децата да идват при него?” [Иванова, Кл. Стара българска литература. 
Т. 4., с. 139]; “Но какво прави оня, който прави всичко да бъде за полза?” [Иванова, Кл. 
Стара българска литература. Т. 4, с. 140]; “И, о чудо! – както там останаха много 
трохи, така и тук остана начупен половината хляб”. [Иванова, Кл. Стара българска 
литература. Т. 4., с. 143], са част от ораторското разгръщане на мислите. Реторичните 
въпроси освен структуро-организационна роля, изразяват лирическото отношение на 
автора за възхвалата на праведния живот на героя.     

Книжовникът разкрива намерението си да опише старателно “като образополагащ 
образец” живота на светеца, след което изтъква и аргументите, които дават основание 
за това. “Защото подобно житие ще бъде достатъчно, за да въздигне не само тези, 
които с много труд вървят по стъпките на оногова великия, до подобна слава на 
приближилите се към Бога, но да принесе значителен успех и за тези, които в малка 
[степен] са подражавали на неговия живот. А не само това, но и за ония, които 
просто са слушали, [ако слухът им не остава] безучастен, ще бъде основание за полза. 
Защото и само чутото дори може да влее капка по капка своята любов в душите на 
слушаштите и,  запазено от паметта , да бъде сякаш някакво жило, та постепенно 
да ги подбужда към подражание”. [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4, 
с. 135–136]. Основната цел на книжовника е да запази в паметта на православните 
християни праведния живот на светеца и да го даде като пример  за подражание, като 
стимул да следват неговите стъпки.   

Библейският метатекст при него се превръща в основно средство, за да се предаде 
кодифициран вид на творбите. Той често използва цитати от Библията, които изпълняват 
ролята на своеобразен тематичен ключ, на код, чрез който творбата да се интерпретира 
правилно и да се разчете и осмисли вярно съдържанието и. 

Описанието на достойнствата на Иван Рилски са част от разгръщането и 
идеализацията на образа, като личността му е обожествена. “Ето вече, щом полагаме 
началото н а повестта за оногова, нека прочее да бъде призована самата негова 
благодат, що той искрено от Бога прие изобилно, …”[Иванова, Кл. Стара българска 
литература. Т. 4., с. 136]

Един от основните мотиви, подтикнал книжовника да създаде творбата е свързан с 
неговите високи художествени критерии: “Нещата, отнасящи се до него, които нашите 
предшественици написаха някак неумело и грубо, тях ние усърдно се постарахме да 
разкажем изискано, както подобава, знаейки твърдо, че повестта за отеца има 
свойството да весели душите на отцелюбците и да ги тласка към по-гореща ревност”. 
[Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 136]. Той е в съответствие с култа 
на исихастите към словото и високите изисквания към стила и фразата. Целта на това 
житие е да поправи предшествениците, които са писали за светеца доста грубо и 
неумело.  

Разказът включва задължителните сведения за родителите, родното място, които 
според агиографската норма са идеализирани, което е част от идеализацията на светеца, 
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както  и възпитанието, което получава от най-ранна детска възраст. “Родителите на този 
блаженния бяха благочестиви във всичко, българи по род, родени и израснали в селото, 
наречено Скрино, намиращо се в Средечка област. А този Средец е в европейските 
предели, един от славните и забележителни градове. Докато те прочее пребиваваха 
в това село, благочестиви по живот, милостиви по нрав, станаха родители на две 
отрочета. Добре възпитан от своите родители, той живееше, подчинявайки им 
се във всичко и отдавайки им нужната почит.“ …” [Иванова, Кл. Стара българска 
литература. Т. 4., с. 136]

Животът на светеца от най-ранна възраст е отдаден на бога и преминава в църквата, 
в богоугоден живот. “Когато измина немалко време и родителите му умряха, той 
пребиваваше винаги в страх от Господа, без да се откъсва от църквата, като 
изслушваше божествените слова и свещените учения, с пост и молитви благоугаждаше 
на Господа и беше всецяло запленен в божията любов, сякаш един от серафимите, 
горящ духом към Господа, своя Бог;..” [Иванова, Кл. Стара българска литература. 
Т. 4., с. 137]. Словесната везба на думите, красноречивите и богатоукрасени фрази 
и изрази, Евтимий реди, един след друг, като по този начин изгражда представата за 
божествената същност на светеца. Самото “плетение” на словото е не само с оглед 
изискването към неговото художествено оформление, но и с неговата метафрастика, с 
това което символизира и внушава извън самото значение на фразата. 

В житието Патриарх Евтимий използва много библейски цитати, за да подсили 
неговия смисъл и въздействие: “А Бог, казал, щото от мрака да възсияе светлина, казал 
някога и на Аврам: „Излез от своята земя и от своя род и иди в земята, която аз ще 
ти посоча“, ……….се явява по същия начин и на тогова, говорейки му не по-маловажни 
от ония думи, като му показа и мястото, където ще може да Му благоугажда…” 
[Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 137].

Чест момент в житията са разкази за виденията или сънищата на героя свързани 
с божествени знаци, както и разкази за вътрешните душевни борби на отшелника 
със страстите, борбата му с демони и бесове, които целят да ги отклонят от пътя към 
духовното съвършенство. В тях най-важна е духовната устойчивост, която е необходимо 
качество за исихаста. 

Иван Рилски отива в манастир, където се обучава в основните принципи на 
исихазма, като отхвърля всичко земно и материално. “Напуска света и владетеля на 
света, без да вземе нищо освен една кожена дреха. Отиде в посочената му планина 
и, направил малка колиба от клони, остана да живее там, измъчвайки тялото си с 
пост и бдение, като пееше заедно с Давид: „Ето, отдалечих се, бягайки, заселих се в 
пустинята и очаквах Бога, който ме спасява от малодушие и буря…” [Иванова, Кл. 
Стара българска литератула. Т. 4., с. 137].

Той следва стриктно идеите на исихасткото учение, което проповядва уединение на 
висока планина, пещера или скала (по-късно в житието Иван Рилски-той се усамотява 
на такова място), където пребивават в постоянна молитва и пост. Така монахът измолва 
опрощение за греховете, чрез леене на сълзи и постоянн и поклони и молитви , той 
пречиства тялото и душата си.
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Удивлението от саможертвата на светеца е трудно да се опише с думи. Евтимиевата 
фраза предава мислите му и емоционалния заряд на внушенията, за да изрази 
неизразимото чрез словото. Описанието на ежедневието на светеца – молитвите, леенето 
на сълзи, измъчването на тялото му е достойно за похвала и преклонение:“И още – 
кой ще разкрие достойно неговия поток от сълзи, а също и всенощните бдения и 
коленопреклонения? Многократно бесовете идваха, преобразявайки се под образите 
на различни зверове, понеже искаха да го изплашат и изгонят. Но доблестният 
оставаше непоколебим пред техните измами, сякаш някаква твърда скала, разбиваща 
и отблъскваща налетелите срещу нея вълни, или по-точно сякаш диамант не биваше 
повреден от никакво желязо.“ ….” [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., 
с. 137–138].

Усвоил основните принципи на исихазма светецът: “намери пещера, твърде тъмна 
и мрачна. Там се засели, като  прибавяше подвизи към подвизите и към желанието – 
желание, изпълняше сякаш трудолюбива пчела медените пити и ги скътваше в 
сърдечната съкровищница”. [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 
138]. Натрупването на изразите “прибавяше подвизи към подвизите и към желанието-
желание” е пример за стила “плетение словес”. По този начин авторът наслагва, плете 
едно след друго думите, с което постига усещането за градивност. Това придава по-
емоционално внушение за великолепие, възвишеност и божественост.

Честата промяна на мястото е обичайна практика за исихастите, тъй като търсят 
отдалечено и уединено място, осветено от божието присъствие, където няма изкушения, 
за да се отдадат единствено на молитви. 

Авторът описва образа на светеца като използва  много епитети и сравнения – 
“диамант душа”, “блаженият”, “кроткият ученик”, “преподобният”, “доблестният 
Иван”, които най-добре разкриват образа на светеца.

“Житието на св. Иван Рилски” безспорно е една творба богата на великолепни 
изразни средства, обстоятелственост на фактите,  пространственост при разгръщане 
на мислите и разнообразие на словото. Монументалният стил на житието се дължи и 
на бляскавото майсторство на автора. Под влияние на исихазма, той изгражда образа 
на светеца в съответствие с исихастките представи  като описва етапите, които според 
учението са задължително условие за постигане на душевно съвършенство.

Божествената същност на светеца не остава скрита за света. Неговата добродетел 
става известна, пастири разказват за него, славейки това, което са видели. При Иван 
Рилски идват много хора, да вземат благословия, да бъдат излекувани или само да го 
видят и говорят с него. “Оттогава, тъй като славата за него се разнесе по цялата 
оная област, всички възхваляваха Бога, а спрямо [светеца] питаеха голяма любов и 
ревност”. [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 142]

“А доблестният Иван, щом узна ставащото, вдигна се, та си отиде оттам, 
понеже се боеше, а още повече - ненавиждаше всецяло славата човешка, но залягаше за 
божествената и сладостно възгласяше: “За мене е добре към Бога да се присъединявам 
и върху Господа своето упование да възлагам!” И намерил прочее твърде висока скала, 
веднага се възкачва както някога боговидецът на Синайската планина…” [Иванова, 
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Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 142]. Светецът се стреми напълно да се 
откъсне от всичко земно и от светската суета, затова се установява на най-високата 
скала, недостъпна за повечето хора. Така той  се стреми да постигне пълно единение 
с Бог, като избира място, което е осветено от божието присъствие. 

Но “Дяволът, ненавистник на доброто, не изтърпя за дълго толкова голямата 
доблест на мъжа, но като взема със себе си легион бесове, нахвърлиха се жестоко 
срещу светеца;…” [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 142] и бива 
хвърлен от дяволите от отвесната скала. Там дълго остава Иван Рилски , но след като 
се свестява, той отново изкачва скалата, уповавайки се на Бог. “Уповавай се на Бога, 
понеже нему се изповядвам, спасение за лицето ми и Бог мой!“ И като стана, изкачваше 
се пак върху скалата……” [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 142].     

Идеите на исихастката догматика са отразени най-вече в “задочната среща”, в 
кореспонденцията между Иван Рилски и цар Петър. Посланията на светеца до българския 
владетел представляват една цялостна, разгърната програма на исихасткото учение. 
Нравоученията, които съдържат отговорите на отшелника исихаст напълно отразяват 
исихастките идеи за същността на отшелничеството, което е в основата на учението 
и вредата от земните блага, в това число и влиянието на златото върху чистотата на 
пустиножителството. “А твоето злато си задръж сам, защото такива неща вредят 
много на иночествуващите, а най-вече - на пребиваващите в пустинни и безутешни 
места. Пък и за какво ще потрябват те на оня, който никога не вкусва хляб до насита, 
нито самата вода - та да угаси жаждата си? Защото за нас животът е Христос, а 
смъртта е придобивка. Тези неща са потребни на Твое величество и на такива [като 
тебе]”. [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 144].

Наставленията на Иван Рилски към цар Петър засягат християнските добродетели, 
които исихастите най-високо ценят – милосърдие, кротост, смирение, грижа за ближния, 
справедливост. “И така, ако искаш заедно със земното да наследиш и небесното 
царство, бъди щедър, както е щедър нашият небесен отец. Не се уповавай на неправда 
и не скланяй на грабеж51. Бъди кротък и тих, и благодостъпен за всички и нека очите 
ти са отворени за всички! Нека елеят на твоето милосърдие да се излива върху всички! 
Да не знае лявата ти ръка що прави десницата ти! Да излизат бедните радостни от 
твоя палат, а князете ти да отварят уста за похвали! Да сияе твоята багреница със 
светлината на добродетелите ти, а въздишките и сълзите да са ти чеда! Споменът за 
смъртта да ти идва винаги наум, а твоята мисъл да мечтае неленостно за бъдещото 
царство!” [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., с. 144–145].

В посланието на Иван Рилски е отразена една от основните догми на исихазма – за 
водещата роля на църковната власт и нейното господство над светската. “Валяй се под 
нозете на твоята майка, Църквата, прекланяй се усърдно и скланяй глава пред нейните 
първопрестолници, та Царят на царуващите и Господарят на господствуващите, 
като види толкова голямото ти усърдие, да ти даде ония блага, що око не е виждало 
и ухо не е чувало и в ума човешки не са проникнали, които Бог приготви за обичащите 
Го!” (“Житие на св. Иван Рилски” [Иванова, Кл. Стара българска литература. Т. 4., 
с. 145]. Убежденията на Евтимий относно йерархията църковна/светска власт отразени 
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в творбата са формирани под въздействието на идеологията на Григорий Палама. 
“Според Евтимий църквата стои над всичко, включително и над  царя, и то не само в 
духовния живот, а и политическите съображения”. [Иванова, Кл. Патриарх Евтимий. 
С. 1986, с. 76]      

Скромният отшелник, който според Народното житие предава устно на царя своята 
благословия и напътствие, в житието на св. Евтимий се оказва отлично ерудиран. Той 
съставя послание изпълнено с патриаршеско достойнство. Той не заема някакво място 
в църковната йерархия, но защитава позициите на официалната църковна власт. В него 
е отразен облика на духовния водач като наставник на владетеля. Според него: “Дълг 
на църковните пастири е да им посочват верния път и да предпазват душите им от 
заблуждение. Темата за архиерея или отшелника, ръководещ помислите на светските 
властители е твърде подчертана, първостепенна в Евтимиевото творчество”. 
[Иванова, Кл. Патриарх Евтимий., с. 76].

В “Житието на св. Иван Рилски” се разчита новия тип святост, която се преплита 
с отшелническия анахоредски начин на живот и исихастката идея за водещата власт 
на църквата пред царската. Църквата и монасите исихасти са заемали важна роля в 
управлението на държавата и са били високо ценени от българските владетели. Образите 
на българските царе – владетели, включени от Евтимий в житията на светците, са 
проекция на неговата собствена мисия като духовен глава-наставник на българската 
църква. В този смисъл те п редставляват нагледни напътствия към владетеля, но и 
похвала за неговото благочестие и богоугодни дела. 

В житието духовното и светското са представени като отделни светове, между които 
няма отделна връзка. Но въпреки всичко духовното има силата и ролята на ментор в 
държавните дела. Тъй като цар Петър и Иван Рилски никога не се срещат, а разговарят 
чрез послания, които са изключително важни за цар Петър.

 Изводите, които може да се направят са няколко – Патриарх Евтимий написва 
“Пространно житие на св. Иван Рилски” силно повлиян от идеите на исихазма. Това 
влияние  е по отношение на изображението на житийния герой, който по своите помисли 
и дела е типичният исихаст – странящ от светската суета, коленопреклонно произнасящ 
молитви, проливащ обилно сълзи, описан в изящния, богатоукрасен, пищен и възвишен 
стил, подчинен на исихасткия култ към словото. Исихастката доктрина и нейните идеи 
за душевно съвършенство, господството на църквата над светската власт,  ролята на 
духовния водач и отшелника като наставници на владетеля,  са ясно формулирани и 
в посланията, чиято жанрова форма книжовникът умело използва, за да дефинира 
основните принципи на исихастката догматика. Евтимий прилежно подбира своите 
източници за написването на житието, стреми се да го изчисти от грубия и неточен 
език на предшествениците си, за да достигне съвършенството. Така той подчинява 
художественото и емоционално съдържание на творбата на идеите и принципите на 
исихастката доктрина. 
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HESYCHAST DOCTRINE AND ITS VIEW ON THE ACHIEVEMENT 
OF SPIRITUAL PERFECTION IN “LIFE OF ST. JOHN OF RILA” 

WRITTEN BY PATRIARCH EUTHYMIUS

Aneliq VASILEVA

This paper aims to present the basic ideas of the hesychast doctrine and its view on the 
achievement of spiritual perfection. The fi rst objective is to clarify the essence of hesychasm 
as a monastic teaching. To clarify the main ideas, principles, messages and intentions of the 
hesychastic doctrine. To trace the stages that the hesychast monk goes through in order to 
achieve spiritual perfection and union with God.

The other main objective is to review the “Life of St. John of Rila” written by Patriarch 
Euthymius, who wrote the work strongly infl uenced by the ideas of hesychasm. This infl uence 
is projected on the image of the saint, who is the typical hesychast - staying away from the 
vanities of the world, praying on his knees, shedding tears, and is described in the exquisite, 
ornate, lavish and sublime style, typical for the hesychastic cult to the word.

An important topic that is reviewed in the “Life of St. John of Rila” is the domination 
of the church over the secular authority and the role of the spiritual leader as mentor of the 
ruler. Euthymius skillfully selects the means of expression to describe the saint, the style is 
subordinated to the hesychastic cul t of literary perfection, and the author’s emotional appeal 
complements to build an image worthy of imitation and praise.

Keywords: hesychasm, ideas, spiritual perfection.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА РЕЧЕВАТ А АГРЕСИЯ 
В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

Синди ЕДРЕВА

Обект на внимание в настоящата работа е речевата агресия, срещаща се в медиите, 
която с различните си форми на съществуване оказва влияние върху общественото 
мнение.

Целта на настоящата работа е да бъде представена лексиката, с която си служат 
медиите и отношението, което изразява тя в контекста на изказването.

За корпус на изследването се използва материал, ексцерпиран от уебсайтове, от 
изказвания на политици в периодичния печат, в периода 2018-2019 г.

Феноменът речева агресия е бил обект на внимание от наши и чужди учени, напр. 
Л. В. Рацибурска [Рацибурска 2010], Ю. В. Щербинина [Щербинина 2008], М. Парзулова 
[Парзулова 2016, 370-377; 2017, 47–60] и др. Съществуват различни определения за 
речевата агресия и респективно различни проявления.

В настоящата работа се базираме на дефиницията, дадена от Л. В. Рацибурска, 
според която речевата агресия “е изразяване на негативно емоционално-оценъчно 
отношение към някого или нещо с езикови средства, нарушаващо представата за 
етична и естетична норма, а също пренасищане на текста с вербализирана негативна 
информация, предизвикваща у адресата тягостно впечатление” [Рацибурска 2010, 17].

Промените, които настъпват след 1989 г. оказват влияние върху езика на медиите. 
В медийния език навлизат думи от чужд произход, неологизми, жаргонизми, диалектни 
думи и фразеологизми.

Медиите изпълняват информационна, възпитателна и развлекателна функция, 
но същевременно формират мнение и служат като средство за манипулация, като 
последното е форма на речева агресия [вж. при Парзулова 2017, 47–60].

Агресията в медийния език има за цел да представи конкретна личност или група 
хора в негативна светлина. Чрез лексикалните средства, с които си служат, медиите 
се стремят да привлекат вниманието на читателите или слушателите. Използването 
на такива лексикални средства цели постигането на експресия и манипулация на 
общественото мнение.

Речева агресия се наблюдаваше в медиите във връзка с местните избори и 
провеждането на предизборните кампании. За да се привлече вниманието на аудиторията 
бяха използвани думи като: бой, атака, битка, сблъсъци, шпаги, двубой и др. Думите 
функционират в заглавията и в самите текстове, вж. по-долу:

Бой с пешки в новия общински съвет в София [Капитал, 27.09.2019];
В това заглавие, ексцерпирано от авторитетен вестник, избирането на общински 
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съветници е представено като “бой”, тъй като постигането на мнозинство би било 
трудно и в общинския съвет биха могли да влязат и по-малки формации. Лексемата 
“пешка” в случая е употребена в своето преносно значение и означава “незначителен, 
несамостоятелен човек”, т.е тези хора са под ръководството на дадена партия.

Накърви ли се битката за кмет в Свети Влас след атаката на ГДБОП? [Флагман, 
19.10.2019];

В цитирания пример, функциониращ като заглавие на медиатекст в регионален 
вестник, предизборната кампания е представена като “битка”. Използвана е и лексемата 
„атака”, която в контекста на статията има смисъл на претърсване, което е извършено в 
имота на един от кандидатите за кмет, във връзка със съмнения за търговия с гласове.

Кметска кампания: Усмихнати кандидати и настървени сблъсъци на заден план 
[Дневник, 4.10.2019]; 

Това заглавие по същество представя предизборната кампания за кметски  избори. 
Първата част на заглавието насочва вниманието на читателя към актуален проблем: 
кметска кампания, а след това показва същността на предизборните кампании – 
кандидатите представят себе си пред обществото в положителна светлина, а на заден 
план стои агресията, която използват в своите речи и дебати с конкурентите си. Чрез 
епитетите усмихнати (кандидати) и настървени (сблъсъци) се очертава една неистинска, 
лъжовна картина, т. е. създавана изкуствено пред електората, който трябва да гласува 
за бъдещите кметове на общините в страната ни.

Вж. и следната ексцерпция:
Словесни шпаги в ефира на БТВ кръстосаха претендентите на ГЕРБ Йорданка 

Фандъкова, подкрепената от БСП Мая Манолова, кандидатът на ВМРО Ангел 
Джамбазки, протежето на умните и красивите Борислав Игнатов и човекът на 
“Спаси София” Борис Бонев. [Стандарт, 22.10.2019]; 

Този пример е част от медиатекст. Той представлява синтезирана информация за 
“героите”, които са кръстосали “словесни шпаги” в телевизионния ефир, за тяхната 
партийна принадлежност, както и за попечителството над някои от тях. 

Първите две изречения в първия абзац на текста показват същността на водения тв 
дебат: Битката в София ще е кървава. Това е изводът от приключилия тв дебат на 
основните кандидати за кметския стол в столицата.  Върху съзнанието на читателя 
авторката на този медиатекст въздейства освен чрез използваните квалификативи на 
водения дебат, но и на участващите в него, вж. напр. един от кандидатите е наречен 
„протеже”, т.е човек, който се ползва с нечия защита.

Прогноза: Двубоят Фандъкова – Манолова ще завърши 53:47 в полза на Фандъкова 
[Factor.bg, 21.09.2019].

Това заглавие представя балотажа между двамата основни претенденти като 
„двубой”. Посочената прогноза е на социолога Димитър Димитров и изпълнява 
манипулативна функция, тъй като посочва за кой кандидат да гласуват избирателите.

Посочените примери показват ожесточеността, с която се водят предизборните 
кампании и желанието на кандидатите да се домогнат до властта. Те дават негативна 
оценка на начините, по които се провеждат кампаниите и на поведението на кандидатите.
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Речева агресия се среща и в изказвания на политици, насочени към определени 
личности, напр.: бухалка в човешки вид – Христо Иванов за Иван Гешев; кукувици – 
Бойко Борисов за опозицията; гей, който трябва да оглави гей парада – Волен Сидеров 
за Ангел Джамбазки; сбирток – Бойко Борисов за екипа на Мая Манолова; паплач – 
Костадин Костадинов за русофобите, извършили престъпления срещу България.

Средство за изразяване на речева агресия са думи от чужд произход, най-често 
това са турцизмите, напр.: мерак, мераклии, масраф, ортак, рушвет, сараи и др. Вж. 
в следните примери:

Рекорд: десетки хиляди с мерак за власт [Dnes.bg, 28.10.2019];
Препитването на мераклиите за градоначалници ще се проведе в личните сараи 

на почетния председател в столичния квартал „Бояна”. [Frognews, 7.09.2019]; 
Закопчаха ортак на Малофеев и Василев у нас [Монитор, 9.09.2019];
Така БНТ няма да похарчи нито лев за завръщането на най-рейтинговия сериал, 

а целият масраф ще бъде поет от немските и испански продуценти. [Plovdiv24.bg, 
29.09.2019]; 

Ето го инспектора от ИАРА, спипан с рушвет, може да лежи 6 години в затвора 
[Блиц, 27.09.2019].

Турцизмите са все по-използвани от журналистите, тъй като привличат вниманието 
на аудиторията и правят езика по-разчупен. Те са носители на ироничното и дори 
негативно отношение на автора към конкретна личност, група хора или политика на 
управление. Тяхното използване е напълно умишлено и цели постигането на експресия 
[за турцизмите вж. повече при Кацикова-Митева 2017, 118-128]. 

Негативизъм носят и неологизмите, образувани със суфикса -оид. Те означават 
привърженици на политически партии, политически режими или личности. Неологизмите, 
образувани със суфикса -изъм също са натоварени с негативна оценка. Те представят 
някакво “отрицателно явление в политическия или социалния живот с немалки размери” 
[вж. повече при Парзулова 2016,  370-377]. Такива са следните примери:

2018-а – годината на победилия бойковизъм [Дневник, 21.12.2018];
Късният живковизъм и страхът, че Борисов е политически вечен [Гласове, 

7.04,2019];
Адриан Асенов, кандидат за кмет на Плевен пред Труд: “Русофил или соросоид е 

Спартански?” [Труд, 6.10.2019].
В последния пример е използвана квалификациията соросоид, която възниква във 

връзка политиката, водена от Джордж Сорос, и има негативна оценка.
Отрицателна оценка носят и новите думи, образувани с префикса анти-, напр.: 

антидемократ, антидемократичен, антибългарска, антикорупционен и др., напр. :
Борисов съветва македонците да забравят антибългарската реторика [News.

bg, 21.11.2019];
С изказването си премиерът цели да се противопостави на твърденията, че България 

е окупатор и всеки, който е на това мнение няма да получи подкрепа от държавата.
Алекс Алексиев: Ердоган е един антидемократ, той унищожи турската 

демокрация [Novini.bg, 27.03.2018].
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От текста става ясно, че поводът за изказването е във връзка с противоположните 
интереси, които имат ЕС и Турция, тъй като Европа по думите на Алекс Алексиев е 
„демократична общност”.

В медиите се среща и засилена употреба на жаргонни думи. Често срещани 
жаргонизми в медиите са далавера, бакии, аванта, менте и др.

В Лом разкриха голяма далавера с купуване на гласове [Блиц, 27.10.2019];
В крайна сметка кметуването на Иван Тотев вече е почти история. Дали 

наследникът му ще надгражда или оправя бакии – предстои да видим. [Сега, 
25.10.2019]; 

Пълно менте се оказа подписката срещу назначаването на Пламен Георгиев за 
генерален консул във Валенсия, установи проучване на ПИК. [Tribune.bg, 16.08.2019]; 

Велко Милоев: С почти всяко предложение за Изборния кодекс се търси 
непосредствена аванта [БНР, 18.01.2019].

Употребата на жаргонни думи цели да провокира читателя да прочете съответната 
статия или слушателя да изслуша репортажа. Чрез използването им се постига 
доближаване до уличната реч. Жаргонизмите са проява на речева агресия и служат, за 
да дадат негативна оценка. Те се използват, за да изразят негативното отношение на 
пишещия или говорещия и да направят езика по-атрактивен.

Често срещана в медийния език е употребата на фразеологизми, тъй като те са 
носители на експресия. Фразеологизмите придават разговорност на езика, показват 
ироничното отношение на автора към политици, партии или политика на управление. 
Най–често срещани фразеологизми в медийния език са бия му шута, до кривата круша, 
опирам пешкира, взел му е акъла, на кантар, чупя хатъра и др. Вж. следните примери:

Родител 1 би шута на Родител 2 на ГЕРБ  и взе попечителството над детето, 
пардон, над партията. [Факти, 31.05.2019];

Под “Родител 1” се има предвид Бойко Борисов, а под “Родител 2” Цветан Цветанов. 
От написаното става ясно, че се говори за подаването на оставката на Цветав Цветанов 
и че това всъщност е ход, чрез който премиерът да остане невинен, а Цветан Цветанов 
да бъде изкупителната жертва.

Марешки взе акъла на депутатите с това, което направи на трибуната в 
парламента [Блиц, 06.11.2019];

Повод за написването на статията става излизането на лидера на партия “Воля” 
Веселин Марешки на парламентарната трибуна с икона в ръка. От статията се разбира, 
че тя му е подарък от жителите на малка община, в който той е помогнал да се осигури 
достъпът до лекарства.

Това действие от страна на лидера на „Воля” цели той да представи себе си в 
добра светлина, да даде пример на управляващите и да покаже, че помага на народа 
[за действията и езика на политиците вж. повече при Парзулова 2013, 29-36].

На кантар за балотаж: Иван Портних печели 49,5 % от гласовете на варненци 
[btv Новините];

Фразеологизмът е използват във връзка с вероятността да няма балотаж във Варна, 
поради високия процент гласове за Иван Портних.
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Вж. други използвани фразеологизми в следните примери:
Пенсии 2020 – ябълката на раздора между управляващи и опозиция [Darik.

news,12.11.2019];
Патриотите са ахилесовата пета на управлението [Банкеръ,  24.08.2018];
Тази алтернативна форма на гласуване отдавна е трън в очите на ГЕРБ, тъй 

като беше вкарана в Изборния кодекс през 2014 г. от БСП. [Сега, 1.07.2019].
В първото заглавие фразеологизмът е използван във връзка с дебатите между 

управляващи и опозиция по повод размера на пенсиите.
Във втория пример посоченият фразеологизъм е употребен, тъй като според 

наблюдатели Валери Симеонов остава слабото звено в управлението.
Третият фразеологизъм е част от статия и е използван във връзка с желанието на 

ГЕРБ да намали броя на секциите с машинно гласуване. От статията също става ясно, 
че ЦИК не е независим орган, а нейните членове са избирани от основните политически 
сили и тя взима решения в тяхна полза.

На базата на направените наблюдения се стига до следните изводи:
1. Примери, подобни на представените в настоящата работа, се срещат предимно 

в заглавията на статиите, тъй като чрез тях журналистите се стремят да привлекат 
вниманието на аудиторията. 

2. Лексикалните средства, използвани в медийния език, оказват голямо влияние 
както върху съзнанието и поведението на обществото, така и върху неговата гражданска 
позиция. Употребата на посочените лексикални средства е напълно съзнателна и цели 
езика да изглежда по-атрактивен, да заинтересова аудиторията, да постигне експресия 
и да окаже влияние върху мнението на обществото.

3. Изказаната прогноза, че “речевата агресия като проява на негативно отношение 
към околните, като неприязън към обкръжаващия ни свят в бъдеще може би ще расте, 
защото се увеличават негативните отношения в обществото ни” [Парзулова 2016, 376],  
вероятно ще се окаже точна.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Кацикова-Митева 2017: Кацикова-Митева, М. За някои разговорни елементи в езика на 
българската печатна преса. – В: Редактор: М. Парзулова Медии. Език. Общество: про-
блеми и перспективи. Научноизследователски проект. Втора част. Велико Търново, 
Знак’94,  118-128.

Парзулова 2013: Парзулова, М. Езикът на днешния политически елит в България. – В: 
Съставител и отг. редактор М. Парзулова. Българският език в началото на XXI век – 
отражение на обществените промени. Велико Търново: Знак’94, 29-36.

Парзулова 2016: Парзулова, М. За речевата агресия в медиите, изразена с лексикални 
средства. –    В: За словото – нови търсения и подходи. София: Проф. Марин Дринов,  
370-377.

Парзулова 2017: Парзулова, М. Медиатекстът – основен инструмент за манипулация на 
общественото съзнание. – В: Редактор: М. Парзулова. Медии. Език. Общество: про-
блеми и перспективи. Научноизследователски проект. Втора част. Велико Търново: 
Знак’94,  47-60.



193КЪМ ВЪПРОСА ЗА РЕЧЕВАТА АГРЕСИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

Рацибурска 2010: Рацибурская, Л. В. Особенности языка современных российских СМИ: 
средства речевой агрессии. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород, 79 стр.

Щербинина 2008: Щербинина, Ю. В. Вербальная агрессия. Москва: изд. ЛКИ.

TO THE ISSUE OF SPEECH AGGRESSION 
IN THE BULGARIAN MEDIAS

Sindy EDREVA

Aggression in the media language is commonly found. The media can form an opinion 
and act as a means of manipulation. Means of expressing speech aggression are words 
of foreign origin, jargon, dialect words, neologisms and phraseology. Their use is aimed 
intentionally in order to present a specifi c person or group of people in a negative way. They 
also aim to make the language more attractive, to attract the attention of the audience and 
infl uence the public opinion.
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МОРАЛНИЯТ ОБЛИК НА ВЪЗРОЖДЕНСКОТО ОБЩЕСТВО, 
ОТРАЗЕН В КОМЕДИОГРАФИЯТА

Ивелина МИНЕВА-ЖЕЛЕВА

С настъпването на периода на българското възраждане културно- историческия 
облик по българските земи постепенно се изменя.Появяват се нови жанрове в театъра и 
литературата. Комедиографията намира особено място в културния живот на българина. 
Това, което дава собствен лик и живец в културния живот рядко е добре да е само 
самосъжалението или тъгата и носталгията, затова особено значение тук има комедията.

Ключови думи: Възраждане, театрална култута, театър, комедия, общество, сюжет.

Обект на внимание на настоящия доклад е творчеството на българските драматурзи/
коимедиографи – Сава Доброплодни, Теодосий Икономов и Добри Войников, чиито 
творби със средствата на комичното осмиват и изобличават определени негативни 
явления сред българското възрожденско общество като чуждопоклонничеството, 
празното увлечение по модите, наивността, глупостта, суетността и лековерието на 
новобогаташите, ласкателството, нагаждачеството на хитрите интересчии, нравствената 
поквара на висшето гръцко духовенство и гръцката жена. 

Целта на настоящето изследване е да очертае моралния облик на българското 
възрожденско общество, който изграждат комедиите на възрожденските ни писатели, да 
се набележат основните отклонения от моралните норми, които в по-голямата си част 
са в резултат на навлизането на нови “цивилизационни” порядки в патриархалния бит 
на възрожденския българин, както и положителните, жизнеутвърждаващи моменти от 
стария патриархален бит, които са здравото ядро- корена на българската самобитност. 
В хода на изследването са набелязани и разгледани две противоположни категории 
персонажи, носители на основните нравствени и етични норми, чиито конфликт 
поражда основните аспекти на комичното и носи определени назидателни, дидактични 
послания, които са обичайни за възрожденската ни драматургия. 

Задачите за постигане на целта са:
Анализ на побългарената от Сава Доброплодни гръцка комедия “Михаил Мишкоед”;
Анализ на комедиите “Криворазбраната цивилизация” и “Ловчанският владика 

или беля на ловчанския сахатчия” – с оглед на заложените цели да се представят 
конфликтните групи персонажи и идеите, чиито носители изразяват. Да се изяснят 
критериите на възрожденския българин за добро и зло за морално/неморално, в търсене 
на основните черти  в народопсихологията му, които изграждат моралния му облик.

Литературата, създадена в периода на Българското възраждане е част от новата 
българска литература. Тя се различава от Средновековната литература и по език, и по 
проблеми, и по жанрове и по тип художественост. През първата половина на XIX в. 
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В книжовния живот на българите се открояват и някои нови жанрови наклонности. 
За нуждите на просветното дело се развива т. нар. даскалска поезия. Обособява се и 
специално учебникарско направление, в което са съсредоточени основните усилия на 
възрожденската интелигенция. Първоначално усилията на учебникарите се насочват към 
превеждане и приспособяване на чужди образци най-вече от руски, гръцки или сръбски 
произход, но постепенно съдържанието на възрожденските учебници се разнообразява. 
Освен задължителните граматики през втората четвърт на XIX век се издават учебници 
по история, география, физика, математика. През 60-те години на 19 век се поставя 
началото на самостоятелното развитие и на българската белетристика. След Кримската 
война се ражда и българската драматургия. Първите стъпки са направени под формата на 
кратки диалогични текстове, представяни на годишните училищни изпити. Впоследствие 
започва побългаряването на чужди сценарии, както прави Сава Доброплодни с пиесата 
“Михаил Мишкоед”. През 1857 г. Се появява първата оригинална българска пиеса – 
“Ловчанскийт владика или Бела на ловчанскийт сахатчия Николча”, комедия, написана 
от Теодосий Икономов, в която се разобличава развратът на гръцкото духовенство. 
По-късно в областта на драматургията се изявяват Добри Войников и Васил Друмев. 
Интересът на възрожденския българин към литературата намира израз и в разширяване 
на преводаческата дейност, в самостоятелното развитие на литературната критика, в 
обособяването на дейно книжарско-писателско съсловие, което наред с учителите и 
духовенството определя облика на възрожденската интелигенция.

Българският тетър възниква като активен творчески процес в резултат на културно- 
историческия развой и еволюира през втората половина на XIX век  под знака на 
политическите борби и социалните вълнения. Възрожденското театрално изкуство , още 
в зората на своето възникване служи като едно качествено ново съзнание. Характерно за 
него е, че остава верен на народностния принцип , въплащавайки своеобразна динамика 
на жанровете.

Средновековната българска народност през възраждането  прераства в българска 
нация, а българската народностна култура се превръюа в национална. Съществен белег 
за развитието на тази култура е и развитието на българското театрално изкуство.

Българското театрално възраждане е богато на просветителски и революционни 
тенденции, социални вълнения, естетически взривове и политически борби. В етапното 
развитие на възрожденското театрално изкуство идеите на българското просвещение 
се прилагат с новите задачи на революционната борба. 

Школският театър формира нова жанрова стуктура – диалогът.това е вече основа 
на драматическия род. В рамките на новобългарската театрална култура диалогът се 
явява като преходно звено към драматургията, което бележи сложното развитие на 
жанра. 

Българският театър през епохата на Възраждането преминава през 3 етапа на 
развитие: школски (училищен), читалищен и дружествен. Школният театър се свързва 
тясно с целите на просвещението. В този аспект въпросът за художественото съзнание 
при двете естетически особени категории “зрител- изпълнител” добива особено 
значение , като се превръща в своеобразен критерии за оценяване историческата роля 



196 Ивелина МИНЕВА-ЖЕЛЕВА
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

за театралното изкуство у нас. [Брастилова, М. Възрожденска театрална култура в 
България. С., 1983, с. 78].

Втория етап в развитието на възрожденското театрално изкуство, т. нар 
“читалищен”, е времето, когато “нашите” деди си правят първи срещи с произведенията  
от световната драматургия. сблъскват се със съвременното европейско изкуство. 
Откривайки художествено модерния театрален свят , първите дейци на българското 
сценично изкуство си поставят нови идейно-художествени задачи. [Брастилова, М. 
Възрожденска театрална култура в България., с. 79–80].

В театъра на Възраждането спецификата на естетическото въздействие налага 
едно своеобразно връщане към неговата фолклорна и площадна зрелищна стихия, в 
която намира спонтанен израз социално – народностния принцип, съчетан в случая 
същевременно с едно ново модерно виждане в изкуството. [Брастилова, М. Възрожденска 
театрална култура в България. с. 90].

Втарата половина на XIX век се характеризира не само с разцвета на читалищните 
театри, но и с появата на дружествените форми на театрален живот, които са преки 
предшественици на професионалния театър в България. Той притежава своеобразна 
творческа програма в основната концепция, на която заляга естетическата идея, че 
българският възрожденски театър без национален репертоар е невъзможен. [Брастилова, 
М. Възрожденска театрална култура в България. с. 92].

Политическата насоченост, обществена динамика и бунтовната тенденциозност 
стават кардинални принципи в творчеството на българските възрожденски театрали през 
епохата на националноосвободителното движение. Небивалият по размах политически 
взрив представя пред театъра основните проблеми на епохата-освобождението на 
българския народ от османска власт и свързаните с това гражданско-социални въпроси. 
[Брастилова, М. Възрожденска театрална култура в България. с. 99].

Драматургичните композиции и стилистически похвати преминават от една пиеса в 
друга и е действително много трудно да се определи чистотата на даден вид , а също така 
да се абсолютизира един отделен метод или стил в границите на жанра. Своеобразният 
преход между отделните видове и форми е отличителна особеност на драматургията 
през епохата. [Брастилова, М. Възрожденска театрална култура в България. с. 101–102].

През Възраждането настъпили редица промени в живота на българите. В основата 
на тези промени от XVIII и XIX в.стои борба за осъзнаване и обособяване, за отделяне на 
останалите общности в Османската империя. Това се изразило в участието на българите 
в две народни движения – движение за новобългарска просвета и култура и борба за 
създаването на самостоятелна Българска църква [Вълчева, https://valtcheva.com/index.
php/history/28-28 26 август 2006].

Новобългарската просвета се заражда и развива в условията на общество, поставящо 
на важно място в своя мироглед християнската религия. Именно през този период се 
появява и комедията като контрапункт на историческата възрожденска драма, въпреки, 
че комедията е по-слабо представена от драмата, тя предизвиква широк интерес, 
заради темите, които се засягат в този жанр и развлечението, което предоставя на 
зрителя.
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Най-често сюжетът на побългарените и оригинални български комедии разглежда 
злободневни проблеми, които вълнуват голяма част от българската възрожденска 
общественост. В тях се изобличава и осмива: вредата от празното увлечение по модите 
и външното подражателство и имитаторство на европейската цивилизация, лековерието, 
суетността и глупавата наивност на част от заможните българи, което дава възможност 
на ласкателите и подмазвачите с хитрост да се облагодетелстват от тях, порочността 
на гръцкото духовенство и гръцката жена.  Моралният облик на възрожденския човек 
бива снижен до минимум.

Една от преводните пиеси, която заема особено място в българския възрожденски 
театър е комедията “Михал”. Тя представлява побългарен от Сава Доброплодни превод 
на комедията “О, Лепрентис” на новогръцкия драматург Михаил Хурмузис. Българският 
преводач не случайно се спира на нея, тъй като тя гръцкият оригинал представя нрави 
и бит, които са сходни с българските. Най-вероятно точно това сходство е провокирало 
българският писател да авторизира превода си, като даде на персонажите си български 
имена и пренесе действието в българската действителност. 

В сюжета са  изложени с ирония и надсмешка като цяло образите на Михал и 
Мария. Главният герой Михал е стар ерген, на 48 години, много богат и крайно глупав. 
Михал смята, че богатството му дава неограничени възможности. Затова пожелава да 
се ожени за младата хубавица Радка. Сватовници са  мнимият му приятел Вичо и баба 
Марта. Двамата използват глупостта му са лична материална изгода. Лъжат го, че Радка 
умира за него, че тя ще е бъдещата му съпруга,че трябва да й купи къща и други неща, 
за да измъкнат пари от него.

Втората сюжетна линия проследява живота на Радка, която живее с не по-малко 
лудата си мащеха Мария, която на 50 години е решила да си роди бебе, насърчавана 
от друг хитрец – д-р Николай. Тя купува люлка, плете пелени, не яде 8 дена, пие само 
студена вода и т. н.

На финала Радка се омъжва за любимия си Славчо под носа на Михал, без дори 
да подозира, че е имала ухажор. Сватовникът Вичо води Михал на сватбата им, като го 
лъже, че това ще е собствената му сватба. Богатият глупак става за смях и на слугите, 
защото докато той чака пристигането на невестата си тя се венчава със Славчо в църквата. 
Вместо нея при Михал пристига слугата Драган с една дебела тояга, бие Михал и пее: 
“Аз венчавам Мишкоеда, новият си господар и му давам по гърбина десет сопи като дар!” 
Комедията е изградена на принципа “нарочено” или “предпоставено” посмешище – една 
техника, един похват, който си служи със специално подбрани персонажи. Те са смешни 
и комични сами по себе си – със своята причудливост, с гротескно преувеличеното тяхно 
качество, с деформираното, като в криво огледало, отражение на собствената си персона, 
с несъответствието между собствената представа за себе си и реалната личност, която 
представляват. По своето естество тези персонажи са съизмерими с маски, подобно на 
които и те представляват готови дадености. Техните карикатурни черти от характера и 
поведението им са предварително афиширани. [Стефанов, В. История на българския 
театър. Т. 1. От зараждането до 1878. С., 1997, с. 72] Това ги превръща в основен източник 
на хумора и комичното, в техен концентрат, без който комедията се обезсмисля.   



198 Ивелина МИНЕВА-ЖЕЛЕВА
V i v a t  A c a d e m i a • 2021 • Випуск  5

И двата образа – основни носители на комичното и смеха в комедията “Михал” – 
един въображаем жених и една въображаема бъдеща майка – всъщност са жертва на 
своите илюзии, породени от болните им фантазии и подхранвани от самите тях. Обект 
на осмиване е празното фантазьорство, както и лекомисленото и лековерно поддаване 
на измамните ласкателства, под чието влияние илюзиите на собственото въображение 
се превръщат в нереална действителност. Комедията е вълнувала възрожденския 
зрител с това, че изобличава и иронизира противоестественото, анормалното. Според 
патриархалните норми и народопсихологията на възрожденското общество и женитбата 
и майчинството са отредени от природата на младостта. Стремежът към тези  важни 
моменти от човешкото битие на един по-зрял етап се приема като нарушаване на 
природните закони и аморално, затова е подложен на присмех подигравки. [Стефанов, 
В. История на българския театър. Т. 1., с. 73].

Образът на Михал – богат, стар ерген – поражда смях с глупостта и грозноватата 
си външност. Под влияние на хитрия ласкател и сладкодумец във въображението си 
той се вижда като неотразим хубавец, в който е влюбена съседската мома – Радка. 
Основната фабула на комедията включва сватосването – в което взимат дейно участие 
селската женихла баба Марта и Вичо, както и приготовленията на въображаемата 
сватба. Заблудата на Михал придобива гротескни размери и го превръща във всеобщо 
посмешище. Тя се задълбочава от ловките манипулации на изнудвачите – лъжливия 
приятел Вичо и сватовницата баба Марта. Със своите умели лъжи и  ласкателства, те 
разпалват неговата фантазия и меракът му по хубавата Радка с единствената цел – да 
му измъкнат повече пари. [Стефанов, В. История на българския театър. Т. 1., с. 72] 
Комедията “Михал” представлява весела глума, в която смехът не изобличава и осъжда 
определено социално или нравствено зло. Той по-скоро е смях, който се забавлява и се 
надсмива над уродливото, противоестественото, нелепото. За разлика от нея смехът в 
българските оригинални комедии е по-различен. Той не е така подигравателно весел и 
безгрижен, а е по-скоро язвителен, бичуващ смях, който излиза  от рамките на битовото 
и навлиза в пределите на нравствено-етичното. 

Историята на нашия театър и нашата национална драма е свързана най-тясно с 
делото на Добри Вонйков. Той живее с обеждението, че театърът може да играе огромна 
национално-възпитателна роля или, както го нарича “най-приятно и забавно на света 
училище”. Според Войников театърът е спомогнал немалко за развитието на народите, 
когато той е бил не само едно просто забавление и наслаждение на страстите (което, 
напротив, е развратявало народите), а едно общо училище, където народът под едно 
приятно забавление може действително да намери душевна храна. Войников възлага 
на театъра важни обществени функции – той е едно от условията за общественото и 
национално развитие напред.

“Криворазбраната цивилизация” е комедия в пет действия, посветена на един много 
актуален въпрос – защита на здравата самобитна национална култура против външното 
подражание на европейските нрави и увлечението по модите, твърде характерни за 
известни градски слоеве, особено след Кримската война.Войников се е опитал да обхване 
по-широк обсег от нашия живот, да даде реалистични картини от действителността. 
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Главният герой на “Криворазбраната цивилизация” е гръцкият лекар Маргариди, който 
е усвоил само някои външни форми на цивилизованото общество – маниери, френски 
думи, фалш, лицемерие. За него авторът отбелязва в предговора: “В лицето на доктора 
Маргариди исках да представя като един апостол на мнимата цивилизация, с която 
запленява слабите умове на девицата Анка и на майка й Злата, слепи подражатели 
на модите”. [Войников, Д. Криворазбраната цивилизация. Българска класика. Изд. 
З. Стоянов., С. 2008, с. 94] До тях се нарежда и братът на Анка, поквареният и разглезен 
момък Димитраки, външен поклонник на цивилизацията. Те отричат всичко българско, 
подиграват се на чистите народни нрави, с българския език, мъчат се да говорят на 
френски. Така в речника на д-р Маргариди постоянно се срещат френски изрази като: 
ма мер, ма птит ами, шармантна хубост, се-та-дир, персонални грации на лицата и т. 
Н. Те са търсени от автора не само за индивидуализиране на езика на лицата, но и като 
извор на недоразумения и хумор, понеже околната българска среда не ги разбира. Срещу 
поклонниците на криворазбраната цивилизация се възправят цяла редица представители 
на неподправения патриотизъм и на чистия морал на народната патриархална среда. 
Между тях са бащата х.Коста, баба Стойна, Митьо, влюбен в Анка, нейната приятелка 
Марийка. В сблъсъка на тия два лагера е същината на комедията. Накрая д-р Маргариди, 
който увлича и измамва Анка, е не само разобличен, но и убит на дуел с Митьо. Въпреки 
че и тук образите са рисувани с две основни бои – бяла и черна, все пак някои от тях 
са очертани доста правдиво и пълно – х.Коста, д-р Маргариди, Митьо, баба Стойна 
и др.Войников успява да създаде интересна интрига. Той използва гротеската и 
карикатурата, но все пак успява да създаде по-живи, по-плътни образи в сравнение 
с историческите си драми. В “Криворазбраната цивилизация” се срещат изкуствено 
пренесени отношения от чужбина / особено от Румъния/, използвани са нехарактерни, 
чужди на тогавашната българска действителност епизоди /напр. дуелът/, на много 
места хуморът се дължи на външни, езикови недоразумения. Силата на комедията е 
в стремежа към правдивост, жизненост, реализъм, в определената й патриотична и 
морална насоченост. Оттук и нейният значителен успех, дори и в първите години след 
Освобождението. В сравнение с първите опити да се напише у нас комедия – фарсовете 
на Теодосий Икономов “Ловчанският владика или Бела на ловчанския сахатчия” и на 
П.Р.Славейков “Малакова” – комедията на Войников има значителни предимства. Че 
тя притежава свеж драматически материал, върху който може да се изгради интересно, 
колоритно театрално представление.

В комедията “Ловчанският владика или беля на ловчанския сахатчия“ Теодосий 
Икономов описва сюжета като “Истинска случка, станала в Ловеч с гръцкия владика. 
Да се разобличи развратът на гръцкото духовенство. Владиката задиря жената на 
местния часовникар Стойчо  хубавата гъркиня Мариола. Посъветван от приятеля си 
Драган, часовникарят привидно заминава за Свищов и изненадва владиката с жена си 
в собствения си дом. Владиката публично е осмян и разобличен. “Творбата впечатлява 
с това, че за пръв път се спира на най-деликатната и неудобна за публично описание 
болест на брака – изневярата. С това тя прави крачка напред в сравнение с останалите 
възрожденски комедии. Произведението изненадва с дързостта и прямотата, с която 
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се изважда на показ и се разисква това морално, плътско прегрешение. Авторът си 
поставя за цел да разобличи отблъскващия морален облик на покварата и плътската 
похот. Нейни носители са съпругата на сахатчията Маргиола, нейната майка Кириака и 
владиката – все персонажи, обединени от своя гръцко-фанариотски произход. Икономов 
ги оставя свободно, откровено и в детайли да изповядат своите любовни похождения, 
като описва с подробности хода и развитието на самото прелюбодеяние. Това превръща 
в една от най-сполучливите и живи сцени в комедията епизода, в който Кириака – 
майката-сводница, която урежда тайните срещи на дъщеря си с нейния любовник, дебне 
през ключалката, зад която са се отдали на плътски наслади – Маргиола и владиката. 
Под влияние на гледката, която се разкрива пред очите и, тя се отдава на спомени за 
собственото си пикантно минало на общодостъпна владишка държанка. [Стефанов, 
В. История на българския театър. Т. 1., с. 106] Всички тези еротични моменти имат 
за цел да шокират, да породят отвращение и да се превърнат в предизвикателство 
срещу благоприличието. За възрожденската, особено чувствителна към нравствените 
и морални отклонения, публика подобен род предизвикателство надхвърля границите 
на допустимото. [Стефанов, В. История на българския театър. Т. 1., с. 106–107] Това 
се дължи на обстоятелството, че изкуството на Българското възраждане е особено 
целомъдрено, почти пуритански настроено спрямо еротичните прояви на плътска похот. 
Това е една от основните му разлики от изкуството на Европейския ренесанс. Това е 
резултат от стриктно съблюдавания във възрожденското общество строго регламентиран 
патриархален морал. Той безпрекословно налага на личността нормите на поведение 
и регламентира граница на благоприличие. Изграденият официален нравствен етикет 
сред възрожденското общество не позволява да се говори свободно за любов на 
публично място, сред обществото, освен в случаите, когато става въпрос за святата 
съпружеска вярност между мъжа и жената. Всякакъв род друг вид любов се приема за 
неблагоприлична и за нея не трябва да се говори. Това обяснява обстоятелството, че 
често пъти по време на театрални представления, в името на морала, мъжете и жените 
сред възрожденската публика са разделени. Актьорите на сцената са задължени да 
спазват правилата на благонравието и благоприличието. Всякакъв род нецензурни 
изрази и действия показани на сцената се приемат като обида върху чувствата на 
зрителите. По време на театрални представления, дори с възпитателна и нравоучителна 
цел, не се позволява афиширането на подобен род примери за безнравствено поведение. 
Като се има предвид този строг патриархален морален кодекс, може да се направи 
извод, че комедията “Ловчанският владика”, обявена за първата българска еротична 
пиеса, с неприкритите си намеци за плътска похот, достигащи на места до откровен 
разврат, както и с образното описание на съпружеската изневяра влиза в крещящо 
противоречие с нормите за нравствен поведенчески модел. Това я превръща в един 
от малкото художествени документи на възрожденската епоха, които си позволяват да  
проявят дързостта да нарушат каноните, наложени от патриархалния морален кодекс. 
Със сигурност може да се предположи, че за тази си дързост Теодосий Икономов най-
вероятно е бил сурово съден. Единственото, което го оневинява и смекчава вината му е 
неговата откровена и яростна антигръцка и антифанариотска позиция. В името на това, 
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да представи по възможно най-отблъскващия начин уродливостта и извратеността на 
фалшивия гръцки морал българският комедиограф разчупва всички морални норми 
и представя на сцената гръцката морална поквара и разврат. [Стефанов, В. История 
на българския театър. Т. 1., с., 107] Това дава основание на Б. Пенев да определи 
Т. Икономов като “родоначалник на порнографията в българската литература”. [Пенев, 
Б. История на новата българска литература. Т. 3. С., 1977, с. 561].

Съпоставка между трите разглеждани комедии   

Криворазбраната 
цивилизация

Ловчанският 
владика Михал Мишкоед

Комедиен 
жанр

Да, с примеси Силно гротескен, по- 
скоро комедиен ефект, 
отколкото цел

Напълно комедийна

Наличие на 
драма

Да ,във финала По-скоро целия сюжет 
е подчинен на драмата

Слабо изразена и то 
личната драма на 
осмените герои

Финал В някаква степен наивен и 
идеалистичен happy end

Силно драматичен, 
откровено пресилен, 
стараеш се да 
прехвърли личната 
драма в обществото

Напълно разумен и 
сравнително предвидим 
финал, който оставя у 
читателя усещането,че 
главната сюжетна 
линия е била нещо 
сюрреалистично, нещо 
в страни, несвързано с 
реални събития

Комедиен 
похват

Хипербола на характерите Вулгарен реализъм, 
подсилване на 
характерите, комедия, 
чрез действията на 
героите, а не чрез 
замисъла на сюжета

Изчистен, почти 
„едностепенни“ 
характери с пресилена 
и развита по една 
основна черта; 
странни и неочаквани 
реакции,комедия на 
човешките отношения

Език Изпъстрен от множество 
ненавремешни чуждици

Налични чуждици, но 
по-малко

Доста чуждици

Социални 
отношения

Интересни, несложни за 
разгадаване, прикрити зад 
собствен интерес

Директна 
трансформация на 
личния проблем в 
социален

Социалното липсва; 
в много отношения 
сюжетната линия се 
играе в една асоциална , 
сюрреалистична среда

Отношение 
към чуждите 
народи и 
обичаи

Откровено осмиване на 
приемането на чуждото 
за сметка на собствения 
обичай

Сериозен обществен 
вопъл срещу гръцкото 
владичество и 
„духовния му монопол

Няма декларирано
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Любовна 
история

Като фон на сюжета Основа на сюжета, 
„любовен триъгълник“

Съществува само в 
главата на Михаил и е 
подклаждана предимно 
от измамници

Защита на 
семейните 
ценности

Да да Да

И въпреки идеологията на Възраждането, комедиографията  получава своето място 
сред театралното изкуство, получава и своята аудитория и достига целите на жанра, а 
именно да придаде хумористичен или сатиричен почерк на явлението или процеса, с 
който се е заел. 

Както стана ясно от наблюденията върху трите комедии моралните нагласи на 
българското възрожденско общество са нарушени именно по линия на комедиографията. 
Това се дължи на обстоятелството, че жанровите норми на комедията предопределят да 
се изтъкват слабости пороци с цел да се осмеят и изобличат. В този смисъл е напълно 
логично и обяснимо излагането на показ на неприлични и нецензурни сцени, които 
са често срещано явление в живота и отразяват моралния облик на възрожденското 
общество. Неговото накърнено чувство за благоприличие се дължи на факта, че 
патриархалният, затворен бит на възрожденския зрител не му позволява да си изгради 
рецептивна сетивност за сцените от интимен характер. Възрожденската публика изпитва 
свян и неудобство от подобни неприлични демонстрации. Въпреки това и може би 
най-вече поради това комедиографията се превръща в един своеобразен „лечител“  на 
нравствените недъзи сред пуритански настроената възрожденска общественост, като 
най-безцеремонно ги изважда на показ за да ги заклейми и отрече.        
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THE MORAL IMAGE OF THE REVIVAL SOCIETY IS REFLECTED 
IN THE COMEDY

Ivelina MINEVA-JELEVA

With the onset of the period of the Bulgarian revival, the cultural and historical 
appearance on the Bulgarian lands gradually changed. Comedy fi nds a special place in the 
cultural life of the Bulgarian. What gives its own appearance and life in cultural life is rarely 
good to be just self-pity or sadness and nostalgia, so comedy is especially important here.

Keywords: Revival, theatrical cult, theater, comedy, society, plot.
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ВЪРХУ НЯКОИ ВЛИЯНИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО 
НА ВАСИЛ ДРУМЕВ

Йоан ПЕТРОВ

В този текст ще се движим преди всичко в полето на контактологията. Обект на 
изследването ни ще е историческата драма на Васил Друмев “Иванку, убиецът на Асеня”. 
Този единствен цялостен драматургичен текст на възрожденския ни автор ще се опитаме 
да погледнем през различните му интертекстуални опити за прочит, които присъстват 
в литературната ни критика, да го положим в литературната ситуация на епохата на 
създаването му, както и изобщо да го ситуираме в рамките на творчеството му. 

И след като, както изяснихме, ще се осланяме на компаративния подход, смятаме 
за неизбежно споменаването на влиянието на чуждите литератури върху генезиса 
изобщо на българската драматургия – с акцент върху началото на развитието ѝ, което 
можем да проследим назад до 40-те години на 19 в. Като формирано изключително 
под въздействието на чужди образци вижда творчеството на Васил Друмев например 
литературният историк Петър Динеков [Радев 2007: 264]. Несъмнено е и прякото 
влияние на родната продукция, предхождаща единствения цялостен опит на Васил 
Друмев в областта на драмата – “Иванку, убиецът на Асеня”, като създаденото от 
Добри Войников, П. Р. Славейков или Тодор Икономов. Поставяйки го теоретично – 
разглеждаме както генетичните зависимости, откриваеми в художествената творба, 
така и типологичните (следвайки концепцията на Диониз Дюришин). Първите се 
наблюдават в рамките на националната литература, вторите разглеждат по-широките 
литературноисторически предпоставки. Като предимство на типологичните влияния 
Дюришин изтъква “равноценността” на сравняваните явления и структури, зад които 
не стои пряко свидетелство за тяхното взаимовлияние. Такова литературно “събитие” 
се оказва и историческата драма на Васил Друмев – като резултат на процес, в който се 
е включил цял кръг от литературни и екстралитературни явления [Ďurišin 1988, s. 34]. 

Възрожденският творец като homo viator
При разглеждането на интертекстуални зависимости, не бива да забравяме, че 

възрожденската литература излиза изпод перото на личности, които в повечето случаи 
са от ранга на homo viator. Този тип човек от 19-ия век на нашия обществен, културен 
и литературен живот се явява преди всичко продукт на многостранно влияние. Васил 
Друмев не прави изключение – учи в Одеса, където създава и първите си художествени 
творби, преподава му Георги С. Раковски, завършва обучението си в Киевската духовна 
академия. За художествено влияние може да се говори още по време на пребиваването 
му в Шумен – една от „рождените люлки“ на българската белетристика, отличаваща се 
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тогава с афинитет към фолклорния и национално-сантименталния романтизъм [Игов 
2001: 211]. Последните са все характеристики, присъщи на художествените му творби, 
особено на разглежданата от нас историческа драма.

Възрожденската драма
В чисто жанрово отношение, за фактор в началото на развитието на българската 

възрожденска драма можем да смятаме жанра на училищните диалози. При това дълги 
години драмата остава  “изоставащият” жанр в литературата ни и не са случайни 
множествените опити за драматургични прочити на прозата, познати ни от 19. в. 
[Радев 2007: 273]. Самите драматургични текстове, които се появяват по това време, 
са разбираемо многостранно повлияни. Изключение не прави и драмата на Васил 
Друмев. Самият ѝ текст се смята за авторова реакция на спор, възникнал между него 
и Добри Войников по повод критика, която първият пише върху драмата “Велислава, 
българска княгиня”1. На този критически текст на Васил Друмев се позоваваме по-
нататък в статията.

Жанрът на историческата драма сам по себе си предполага използването на 
историографски материали, затова и употребата на такива от страна на Васил Друмев 
при написването на неговия текст е предполагаема. Тесният кръг на документалистиката 
от епохата прави още по-лесно обвързването на художественото произведение с 
историческите източници, отразени в него. В случая могат да бъдат посочени “Кратка 
българска история” на Добри Войников или “Няколко речи о Асеню първому, великому 
царю българскому и сен му Асеню второму на Г. С. Раковски” [Николова 2004: 243].

От друга страна, литературните влияния, които се споменават във връзка с драмата 
на Васил Друмев и които не са предхождащи го български образци, свидетелстват 
за чисто художествените качества на текста му. Критиката често привежда имената 
на Шекспир и Шилер. Самият автор в свое изказване, което цитираме по-долу в 
текста, споменава руския прозаик Гогол [Николова 2004: 253]. Шилер му влияе преди 
всичко през немската драматическа концепция на романтиците и чрез принципа му 
на “двойното съчувствие”, като съчувствие, отправено и към палача, и към жертвата. 
Шекспировата следа у автора е по-често изтъквана и бихме могли да я обвържем с 
цялостната му българска рецепция.

“Шекспировото” в българската възрожденска драма
Самата преводаческа рецепция на Шекспир в българска среда има своята 

предистория. За поставянето на пиесата му “Ромео и Жулиета” например има сведения 
още от 1868 г. Тя се оказва една от първите му преведени драматургични творби у 
нас, като за същинско влияние и проникване на автора в българската литература и 
драматургия можем да говорим във връзка с периода след Освобождението. При това 
първоначално не става въпрос за цялостни преводи, а за преводи под формата на 
преразказ, извършвани от руски език [Шурбанов 2000: 50]. 

1 Смята се, че Добри Войников реагира на критика, отправена му от Васил Друмев, с това, 
че му казва той да се пробва да напише по-хубава драма [Леков 1976: 114].
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Изпреварващ българската преводна рецепция в случая е процесът на адаптиране 
на чуждите образци чрез вплитането на мотиви от произведенията в текстовете на 
възрожденските автори. Екземплярна в това отношение се явява и историческата драма 
на Васил Друмев. В нея българската критика открива мотиви от Шекспировите “Макбет” 
и “Хамлет” [Шурбанов 2000]. 

Драмата на Васил Друмев
Ще си позволим да изходим от текст на самия Васил Друмев, в който той реагира 

на съвременни на него критически нападки, отправени към собственото му творчество: 
“Шекспир например (но знаят ли у нас кой е тоя Шекспир) не е знаил никакви правила 
на драматическото изкуство и никак не е писал по тия правила, но и той е написал 
най-добрите, най-гениалните драматически произведения. Неговият творчески гений 
не се е подчинявал на никакви предварително изработени закони… Така е постъпил и 
Гогол, така въобще са постъпвали всички истински даровити хора. Въобще правилата 
относително литературните произведения не са се явили по-напред, а сетне на основание 
на тях да са си писали хората гениалните произведения, после са гледали хората от 
тия произведения да извадят някои общи правила и закони за творчество въобще” 
[Николова 2004: 253]1.

Първо, безспорна е тенденцията с творчеството си Васил Друмев да нарушава някои 
от предписанията на възрожденските образци преди него. Както пише Юрдан Трифонов, 
самите Шекспирови драми “са му послужили, между друго, и с това, че са го насърчили 
да се не плаши от правила, а да твори под влияние на вълнуващите го идеи и чувства” 
[Трифонов 2006]. Една от тези линии на “нарушаването” е начинът, по който авторът 
изгражда образите на героите в единствената си публикувана драма. Точно върху тях 
той се спира и в критичния си отзив върху драмата на Добри Войников, в който пише, 
че в текста на “Велислава, българска княгиня” “има доста, особено на места, твърде 
очевидни психически противоречия; освен това има в нея и май длъжки монологи 
и неуместни философствувания, които никак не можат да се помирят с театралното 
изкуство” [Друмев 1968: 8]. Тези характеристики – психологическите противоречия, 
дължината на монолозите – ще се опитаме да открием с техните особености в текста 
на драмата “Иванку, убиецът на Асеня”. 

При четенето на Друмевата драма безспорно първата асоциация, която се извиква 
в съзнанието ни, е тази за подобието ѝ с Шекспировата “Макбет” – малко или много 
резултат от наслагващите се литературнокритически коментари, обвързващи двата 
текста, към които могат да се прибавят и “Хамлет”, и “Юлий Цезар” [Трифонов 2006]. 
Още от изброените Шекспирови пиеси можем да изведем, че сходствата ще се търсят в 
наличието на един силен главен образ, чиято съдба се оказва трагична. Затова общото 
в драмите “Иванку, убиуцът на Асеня” и “Макбет”, на които сме се спрели в този 
текст, можем да проследим чрез анализ на начина, по който е изграден в текстовете 
централният герой.

1 Извадката е от Друмевата статия “За критиката”, публикувана във втора книжка на “Пери-
одическо списание” от 1870 г.
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И при Друмев, както при Шекспир, името на главния герой е откриваемо още в 
титъра на творбата. Разширеното заглавие на българския текст можем да приемем 
за придържащо се към възрожденската традиция на именуването, опитващо се да 
даде предварително достатъчно информация на читателя. Трагедията на героя 
ни е предзададена още от него – мотивът за угризението на съвестта произтича от 
отношението на Иванко към цар Асен I. Затова в заглавието непосредствено след 
“Иванку” стои основната характеристика, която бележи съдбата му в драмата – това, 
че е убиец на царя – “убиецът на Асеня”. Драмата на Макбет произлиза от същото 
отношение към властващия, когото сам той погубва. И двамата герои са заставени да 
вдигнат ръка над човек, който ги покровителства, в името на алчната си жажда за власт. 
Вътрешният конфликт, който се разиграва и у Иванко, и у Макбет, може да се проследи 
чрез монологичните им прояви в текста на драмите. 

Още в първото действие на Друмевата пиеса, в пето явление, Иванко рефлектира 
върху разколебаното си състояние: “[…] но колко е Иванко злочестен, колко страшно се 
мъчи той в душата си – това никой, никой не знае!” Това самосъжаление е придружено 
по-нататък от неговата причина – планирания заговор за убийството на царя: “А той 
винаги е пред очите ми. Моята страшна мисъл ме прави винаги да го виждам отпредя 
си ту в царска корона, ту в царска порфира и все тъй горд, все величествен, добър и 
юнак!... Как би желал аз да бъдеше той един недостоен и нищожен цар! Обичам го. 
Обича ме и той и ме обсипва с царските си милости”. Оказва се, че Иванко не просто 
изпитва признателност и благодарност за закрилата на царя, но и почти синовна обич. 
Отгоре на това, той оценя и качествата на Асен като водач на народа: “Но Асен? Асен 
е достоен цар! Асен е велик, благороден цар!... И аз ще мога да вдигна ръка против 
него?” (действие 2, явление 7). Личната драма, разиграваща се в душата на Иванко, 
е толкова силна, че не остава незабелязана и от другарите му. На няколко пъти Симо 
ще наблегне върху “умислеността” на героя. Във второ явление на второ действие той 
казва “Какво му гризе сърцето, че не му дава мира и когато седне да се повесели? На, 
и сега – умислен стои и умислен си отиде и ни остави…”

Подобно отношение към краля от страна на Макбет откриваме и у Шекспир. Още 
в края на първото действие монологът на главния герой поема в тази посока – посоката 
на душевните му терзания:

И после 
Дънкан носеше тъй кротко
върховната си власт и толкоз чист
докрай опази кралския си сан,
че добродетелите му подобно
на ангели със тръбни гласове
ще заклеймят убиеца му гневно
и състраданието като голо
новородено бебенце, като
небесен херувим, свободно яхнал
жребците на невидимия въздух,
ще духне ужасяващото дело
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във хорските очи и ще удави
с плача им вихъра! Аз нямам друго,
което да пришпори мойта воля,
освен тщеславието, а пък то
прескача коня си и се изтърсва
от другата страна!…

И при Шекспир, и при Васил Друмев лудостта е тази, която идва като наказание-
припомняне за съгрешилия герой. В “Иванку, убиецът на Асеня” това е лудата Мария, 
в “Макбет” обезумява самият той. Една от основните разлики в двата образа и тяхното 
монологично представяне, от друга страна, е това, че Макбет пряко назовава историята 
като виновник за случилото се. В края на петото действие, след като Ситон обявява, че 
кралицата, лейди Макбет, е мъртва, Макбет, вече крал, изрича:

Могла би да умре и по-нататък;
бих имал време за такава вест…
Туй наше вечно „утре“, „утре“, „утре“
пълзи от ден на ден с крачета ситни,
дорде изгризе сетната частица
на срока ни. А всички наши „вчера“
са светели по пътя на глупци
към мухъла на гроба. Фу, угасвай,
свещице кратка! Тоз живот е само
една нещастна движеща се сянка,
актьор бездарен, който се явява,
измъчва и изпъчва своя час
на сцената и след това изчезва.
История, разказана от луд,
със много шум и бяс, в която няма
ни капка смисъл…1

Тази извадка от монолога на Макбет препраща към идеята за ролята на историята и 
неизличимата следа, която тя оставя в съдбата на отделния човек. Шекспировата драма 
говори за човека-марионетка в ръцете на големия исторически наратив.

Трагедията на Иванко се заражда и случва преди всичко първо у него, а в рамките 
на текстоизграждането – в монолозите му. И за него може да се каже това, което Харолд 
Блум казва за Макбет и другите герои на Шекспир – “героите се променят, докато слушат 
мислите си, и те самите са изненадани от тази промяна” [Блум 2019].
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ON SOME INFLUENCES IN VASIL DRUMEV’ S LITERARY WORK

Yoan PETROV

In this article, we will move primarily in the fi eld of contactology (literary contacts). 
The object of our text will be the historical drama of Vasil Drumev „Ivanku, the Murderer 
of Assen I“. We will try to look at this only complete dramatic text of our revival author 
through the various intertextual attempts at reading his texts, which are present in our literary 
criticism. Furthermore, we will try to situate it in the literary situation of the epoch, as well 
as to situate it within Vasil Drumev’s work.
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ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ КРИТЕРИИ НА ИСИХАСТИТЕ И СТИЛЪТ 
“ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС” В “ПОХВАЛНО СЛОВО 

ЗА СВЕТА НЕДЕЛЯ” НА ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ

Димитринка ПЕТРОВА

Обект на настоящата работа е творбата на Евтимий Търновски “Похвално слово 
за света Неделя”, стилът “плетение словес” и художествените критерии на исихастите. 
Целта на доклада е да се разкрие въздействието на реторичните стратегии, използвани от 
Евтимий Търновски в “Похвално слово за Св. Неделя” в различните фразови структури. 
Задача на доклада е да се направи обзор на изразните средства като елементи на т. нар. 
литературен стил – “плетение словес”.

Дефиницията на стила “плетение словес” у повечето изследователи се свежда до 
изброяване на формални характеристики – класически реторични фигури и тропи или 
стилистично обосновани употреби на езикови феномени – и затова всяко дефиниране 
само по себе си стеснява обема на понятието “плетение словес”, давайки известна 
представа за структурата на този стил, но не и за начина, по който той функционира 
в система. 

Според Лихачов, стилът “плетение словес“ се появява главно в агиографията и 
в тематично отношение се характеризира с внимание към вътрешните индивидуални 
преживявания на човека, което води до емоционална и експресивна игра на краен 
динамизъм и абстрактен психологизъм. [Лихачoв, 1980: 9–25] С това Лихачов и неговите 
критици проявяват единодушие – по отношение на тематиката, произведенията, 
написани в стила “плетение словес” са исихастки. Тук трябва да се отбележи, че 
Евтимий Търновски е убеден исихаст.

Изследователите, които сравняват реторичните фигури в православни текстове от 
XIV–XV век с православни текстове от по-ранна епоха, заключават, че стилът “плетение 
словес” не се отличава с характери реторични особености – използваните реторични 
техники са познати от античната и старозаветната традиция. Раннохристиянската 
литература заимства целия арсенал реторични похвати от предходната класическа 
литература. Разликата е това, че стремежът към реторично съвършенство би трябвало 
да е единствено в служба на Бога. 

През XIV век Патриарх Евтимий се утвърждава като най-авторитетния метафраст в 
славянските литератури. Той изгражда една българска метафрастика, която представлява 
идейно и художествено превъоръжаване, целта е да се повиши въздействието на творбата 
върху човека, да се формира неговото съзнание в правилната посока според християнския 
идеал за съвършенство. Според него, в литературата трябва да доминира художественото 
единство между художествено съвършенство и съгласие с високите естетически критерии 
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на исихазма. В съответствие с този свой възглед той налага в литературата нов висок, 
риторичен стил, който в славянската книжовна традиция е познат под наименованието 
“плетение словес” или “словесна везба”. В по-голямата си част агиографските/
панегеричните текстове, дело на книжовници-исихасти са издържани според изискванията 
и нормите на „плетение словес“, който: “…  се опира на ранновизантийските концепции 
за свещения образ, той почива върху схващанията на Псевдо-Дионисий Ареопагит, че 
божествените същности могат да бъдат осмислени и възприети чрез образи, които 
едновременно скриват невидимото за непросветените, а го откриват за просветените” 
[Лихачов 1976; Станчев 1978; Лихачов 1980]. Този стил се отличава с риторичност и 
богатството от поетически средства и фигури на ефекта и стремеж многопластовост 
на образите. Честата употреба на определени художествени средства /натрупване, 
повторение/ е отражение на исихастката идея, че богопознанието е мистично действие. 
Тя се опира на исихастката догматика, според която Бог не може да бъде опознат чрез 
разума, богопознанието се постига с помощта на словото и неговата сугестивна мощ. 
Това изисква словото да въздейства върху съзнанието на реципиента /читател или 
слушател/ със своята първичност, т.е. със самото си звучене да предизвиква представата 
и усещането за отвъдното, за божественото. Това налага изящна фраза, богатство от 
поетически и риторически средства, честата употреба на библейски цитати, вмъкване 
на ритмично организирани цялости в тъканта на прозаическия текст. Изследователите 
са единодушни, че творбите издържани в стила “плетение словес” притежават грижливо 
изградена фраза, богатство от художествени средства, честа употреба на библейски 
цитати, ритмизирана прозаическа част. [Лихачoв 1976; Петканова 1974; Picchio 1984; 
Петканова 2001]. Е. Панчева обръща внимание на значението на риторическата фигура 
“плоке” (гр. “плетение”) – комбинация от повтарящи се думи, чието натрупване има 
емфатичен ефект при възприемане на текста. [Панчева 2006: 31] .

Пример за майсторското, творческо прилагане на тези художествени изисквания 
от Евтимий е най-поетичната му творба “Похвално слово за света великомъченица 
Неделя”.

Похвално слово за света Неделя започва с кратък увод, в който се описват гоненията 
на християните и се дават сведения за произхода на светицата – сведения за нейните 
родители, които с много сълзи и прилежни молитви, измолват от Бог рожбата си.

Още във встъпителната част се забелязват исихастките идеи, интерпретирани чрез 
действията и нравствената характеристика на светицата и произхода й: “Да, безплодни 
от деца, а многоплодни в добродетелите, те ден и нощ се упражняваха в църквата и си 
просеха дете от Бога с много сълзи и прилежни молитви. И Бог, богат в щедростите 
Си, склони и изпълни тяхното прошение, като им подари многожеланото дете от 
женски пол…” [Грашева 1982: 174 ] “Според обещанието си родителите отглеждаха 
и пазеха девойката, искайки божий подарък да я направят. А тя, знаеща сигурно това, 
стараеше се чрез песнопения да увери царя в своята клетва и да чуе множгожелания 
глас на жениха, говорещ към нея: „Ето, добра си, искрено моя! Ето, добра си, и няма 
порок у тебе!“ И прекарваше добрата девойка, пазеща чисто моминство и ходеща в 
чистота и целомъдрие”. [Грашева 1982: 174]
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В същинската част под формата на диалог е представена духовната устойчивост 
на девицата, практикуваща на най-висшите християнски добродетели – милосърдие, 
скромност, послушание. Идеите на исихазма са изложени в диалога между 
великомъченицата и нейните съдници. Светицата е подложена на постоянни мъчителни 
изпитания от император Диоклециан, за да се отрече от своя Бог – Жених, но устоява 
чрез постоянни молитви и силата на вярата. Тя без страх се противопоставя на съдниците 
езичници:

“Аз се обрекох на сина на царя на царете, комуто служат благоговейно небесните 
сили, който е на небето и земята създател: от плътски годеник се гнуся, идолите 
ненавиждам и от почитащите ги се отвращавам. Нека бъдат подобни на тях 
създаващите ги и всички, които на тях се надяват”. [Грашева 1982: 175] 

“Моят Господ Иисус Христос, твоите да премахне и твоето наказание неизвестно 
да направи; защото мене нищо не може да ме отдръпне от любовта на моя владика. 
Ако и да въздаваш толкова рани, дори и три пъти повече да ми причиниш, не ще можеш 
да ме увещаеш. Тогава съдията се засрами от народа и понеже беше застрашаван 
отвсякъде, заповяда в тъмница да я затворят.  Там за молитва тя се преклони и 
цялата нощ без сън прекара, защото ангел господен, слязъл от небесата, от раните 
я изцели и добави: „Дерзай и не се бой, защото скоро ще видиш славата божия!” 
[Грашева 1982: 175] Евтимий гради представата за типа женска святост и божествената 
същност на Неделя чрез мотива за Христовата невеста, който има старозаветен аналог 
в библейската книга Песен на Песните. Препратките, които книжовникът прави 
към този библейски мотив в творбата изграждат един своеобразен втори пласт в 
осмислянето на светостта на героинята, който кореспондира с библейската образност 
и християнската традиция. Образът на Неделя, като Христова невеста който създава, 
подсказва нейната божествена същност и богоизбраност, тъй като е символично свързан 
с Богородица. Евтимий образува сложен смислов фон, съответстващ на стила “плетение 
словес” чрез натрупването на символи, чиято семантика е свързана с Божията майка, 
семантичното им значение внушава представата за чистота и непорочност, духовна 
устойчивост /одушевен диамант; стълб на търпението/ подсказва по поетичен път, 
това че е обречена да бъде жертва за Христовата вяра /чисто агънце/, което я свързва с 
библейския архетип на всички светци – Христос и представата за него като “жертвен 
агнец”. “Коя е тя? Неделя, всред мъчениците прехвалена, на Христос уговорена дева, 
неопетнена гълъбица, божествен дом, хранило на добродетели, чисто агънце, тайна 
мироположница, лястовица богоприказлива, стълб на търпението, одушевен диамант, 
заключена градска порта, лоза многоплодна на добродетели”. [Грашева 1982: 173] За 
да повиши ефекта от емоционалното въздействие на словесния портрет на светицата, 
книжовникът използва реторичната фигура „плоке“ /плета като наслагва едно след 
друго метафоричните сравнения и обособява една своеобразна ритмична цялост, която 
фокусира в себе си целия емоционален заряд на творбата – обичаен за панегеричния 
стил похват. 

Писателят метафраст се опитва да вникне, да осмисли същността на живота и 
събитията, да изрази и внуши на слушателите си чрез словото, чрез фразата и нейното 
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преносно значение, нейният смисъл извън/над съдържанието на текста, т.е. чрез нейната 
метафрастовост.

Важен елемент в текста е видението. Още от дете тя слуша гласа на Бога Жених:
“Ето, добра си, искрено моя! Ето, добра си, и няма порок у тебе!” [Грашева 

1982: 174] 
“…, яви се пред нея  Спасителят и я изцели от раните й, като и рече: „Дерзай! 

Не бой се! Аз съм с тебе!” [Грашевa 1982: 177]
Следва първото изпитание на девицата. След  отказа да се отрече от Бог: “Тогава 

мъчителят се разгневи, заповяда на земята да я хвърлят и с ръчки по гръбнака 
безпощадно да я бият, докато кърви земното лице съвсем покрият. А хората със 
сълзи се обливаха, гледайки голямата красота на лицето и напразно увяхваща, и викаха 
на мъчителя: „Престани, о съдийо, пощади тази девойка!” [Грашева 1982: 175]. 
Следват мъчения, след мъчения: “И беше там преизнемогваща и едва жива. А през 
нощта велика светлина в тъмницата възсия, яви се пред нея Спасителят, и я изцели 
от язвите, като  и рече: „Дерзай! Не бой се! Аз съм с тебе!“ Одързостена така, тя 
прекара до сутринта, радвайки се и благодарейки на бога” [Грашева 1982: 177]

Третата част е хвалебствието - завършва с наситена емоционалност. Девицата 
изрича две финални молитви. Първата е към Бог и е свързана с мотива за Христовата 
невеста и избраница. В нея Неделя се обръща към Христос, като към Жених /един от 
неговите библейски символи/: “Благодаря на бога, създател на всичко, комуто обещах 
от млада възраст пред тебе да се представя и непорочна, истински мой жених и 
подвигоположник на моя живот, Христе; защото тебе възжелах, заради тебе се 
обрекох на смърт от това мъчение. Ето защо дай ми богато възмездие – живот 
безкраен с тебе, запази неугасена свеща на моето девство, напоявана с масло от 
вярата в тебе и светеща, покажи ме, Христе мой, на мъдрите деви равночислена, 
заедно с тях ме въведи в нетленния чертог на твоето царство”. [Грашева 1982: 
183–184]

Втората молитва отправя към православните братя и сестри, с призив да пазят 
чиста вярата си и ревностна да я отстояват:

“Моля ви, братя е сестри, заедно всички в името на господа, Иисуса Христа да 
се отклоните от идолите и от скверните жертвоприношения, и учения, и тайнства, 
както от всичко, което като тях бе измислено за прелъстяване на хората. И вярвайте 
в господа Исуса Христа, истинския бог, защото на него служат всички небесни сили 
и него всичко живо слави, …” [Грашева 1982: 184].

Тези две молитви са една от най-лиричните части на творбата и по поетичен път 
отразяват религиозната и човешка природа на светицата. Първата е израз на божествената 
и същност като Христова невеста, а втората, към единоверците – на земната, човешката 
като ангел пазител.  Писателят привлича цялото красноречие и фантазия, за да възхвали 
в най-висока степен светицата като земен ангел – небесен човек.  

“Похвално слово за света Неделя” е блестящ образец на стила “плетение словес” и 
художественото и литературно майсторство  на Евтимий. В историята на православните 
славянски литератури той има най-голям принос и значение за приспособяването 
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на стила към критериите и художествените изисквания на исихастката литературна 
практика. 

Той използва традиционни християнски символи, чието семантично значение е 
Христос, за да свърже началния образ с вече утвърдени представи за святост, каквито 
откриваме и в похвално слово за Света Неделя:

“И понеже се роди в гососния неделен ден, нарекоха я с име Неделя”. [Грашева 
1982: 174].

Светицата е родена на “деня Господен”, т. е. уподобена е с Бог, а самият Бог е 
Жениха. Тя е Христова невеста, която се стреми  към него. 

 За изграждане на образа и засилване на внушението исихастът си служи с 
различни стилистични фигури и тропи. В текста се срещат:

– Обръщения, за да се засили чувството на изказа и внушението:
“Владико Господи Иисусе Христе, погледни към мене, Твоята недостойна рабиня”;
“О съдия, нищо не желаем повече от любовта към Христа”;
“Братя и сестри, моля ви в името на Господа Иисуса Христа да страните от идолите 

и техните скверни жертви”;
“Благодаря ти, Боже, Създателю на всичко, на Когото обрекох себе си още от 

детинството си, да Ти се представя чиста и непорочна! Понеже Те възлюбих, Христе, 
затова претърпях това мъчение заради Тебе дори до смърт”;

– Реторични въпроси:
“Какво довежда до беснование безумеца, който се заблуждава и се гордее със своя 

съд над нас?”
– Реторични възклицания (чрез тях се изразява отношение на възторг или 

възмущение):
“Какво безсрамно и зверско сърце имаш, кръвопиецо!”
“Велик е християнският Бог!”
– Библейски цитати:
“Защото, както златото става още по-чисто, когато прекара много време в огъня, 

тъй светата душа още повече просветляваше всред страданието”.
– Сравнения (сравнение – стилистична фигура, която изтъква признак, като 

съпоставя един предмет с друг, при който този признак е водещ) – чрез сравненията се 
засилва изразителността:

“беше като дърво, насадено при водни извори, което своевременно даваше плода 
на своите добри дела”;

“като скала да отбивам ударите на вълните”;
“похищавани като овце от вълци”.
– Епитети (епитет – от гр. epitetio – прибавен, художествено определение 

на съществен признак, качество, белег на човек, животно, предмет или явление) – 
множеството епитети в текста подсилват въздействието и внушението на думата, която 
поясняват:

“прилежни молитви”, “мъченически подвиг”, “безчислен народ”, “дяволски начина 
ния”, “недостойна рабиня”, “неми и глухи идоли”, “мъчителските оръдия”, “бясно 
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безсрамие”, “божествено желание”, “безсрамно и зверско сърце”, “многожелания глас”, 
“голямо гонение”, “топли сълзи”, “мъченически венец”, “люти наказания и нетърпими 
мъки”, “жестока мъка”, “блажената мъченица” и др.

– Етимологични фигури (словосъчетания, при които се свързват думи с еднакъв 
корен или различни форми на думите):

“Намирам те много груба и груби са отговорите ти”,
“прибавяше рани върху раните”,
“Бог на боговете и Господ на господарите”,
“И Бог, богат…”
– Хипербола (буквално означава “надхвърляне”, “преувеличаване”, езиково 

средство, при което се преувеличава действителността с цел да се постигне по-голямо 
въздействие):

“Защото даже лицата на звездите не явяваха толкова небесната красота, колкото 
ранените места показваха най-светло мъченическото тяло”

– Антитези (При антитезата се съпоставят противоположни понятия или 
разсъждения с цел чрез изтъкнатия между тях контраст да се постигне изразителност 
на речта):

“Безплодни от деца, а многоплодни в добродетелите”,
“Затова, колкото по-лют се покажеш в мъченията, толкова по-светъл ще 

направиш моя мъченически венец и цялото приложение на мъчителските оръдия ще 
се превърне повече в сладост, отколкото в мъка”;

“украсен в светли дрехи, и заповяда да доведат светата от тъмницата”;
“Но като я видя непреклонна, ту разговаряше с нея ласкаво, като й обещаваше 

слава и чест, скъпи дрехи и голямо богатство, ту й показваше мъчителските оръдия, 
изпадаше в ярост и я заплашваше с мъки и смърт”;

“езичниците се радваха, а християните скърбяха”;
“повече в сладост, отколкото в мъка”;
“ „за мене животът е Христос, а смъртта – придобивка”.
–  Метафори и метонимии (пренос на значението от един предмет върху друг 

въз основа на сходство (метафора); въз основа на постоянна връзка (метонимия) :
“глас по-ясен от тръба”;
“пречупя разпалените стрели на твоите заплахи”;
“клонка на християнски родители”.
– Паралелизъм (Паралелизъм е стилистична фигура, чрез която се съпоставят 

образи):
“за щит предлагам Христовия кръст, а за шлем – непобедимата сила на Неговата 

вероизповед, и се облякох в бронята на праведността”.
– Градация с нарастваща значимост (натрупване на сходни изразни средства, на 

качества на предмет, на емоции и др. с нарадстваща или отслабваща значимост):
“за Когото живея, и се движа, и съществувам!”
Някои от изразните средства, използвани в “Похвално слово за света Неделя” са 

посочени единични примери, но основателно може да се каже, че са достатъчни, за да се 
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потвърди наличието на стила “плетение словес”. Анализът и наблюденията върху стила 
на творбата доказва, че Евтимий използва фигури и тропи, познати от  античността, 
част от художествените критерии на исихастите.

Чрез своето похвално слово Евтимий, разказвайки за светицата, успява да внуши 
нейната божественост, като използва реторични стратегии, наситени с изразни средства, 
съчетани с повишена емоционалност, или т. нар. стил “плетение словес”, използван в 
средновековната литература от исихастките книжовници, за които той: “… не е свързан 
само със специфичната употреба на художественото слово, но и с обвързването на 
художествените похвати с представянето на определени теми. Ето защо “плетение 
словес“ е не само продължение на високата риторическата традиция, това е стил 
превърнат в идеология”. [Милтенова 2008: 533]  
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THE ARTISTIC CRITERIA OF THE HESYCHASTS AND THE STYLE 
OF “KNITTING WORDS” IN SAINT EUTHYMIUS OF TARNOVO 

“PAY TRIBUTE SPEECH FOR ST NEDELYA”

Dytrynka PETROVA

There are numerous researches about Saint Euthymius of Tarnovo life and his epistolary 
performance. The researches are about his life and his creative written works as a medieval 
bookman and activist. A great attention is also given to the Hesychasm, to the literature style 
“enlanced utterance” and to the Tarnovo’s literary academy.

The style “enlanced utterance” is being analyzed in this present discourse. An attention 
is being paid to the infl uence of the rhetorical strategies used in Saint Euthymius of Tarnovo 
„Похвално слово за света Неделя“ (Pay tribute speech for St Nedelya).

The accent is the level of the artistical transfi guration that Evtimiy Tarnovski contributed 
with to the literature. 
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