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Актуальні проблеми сучасного літературознавства 
 

УДК 821. 161. 2 – 1. 09 + 929 Костенко 
 
К. В. Афанасьєва  

 
СИНКРЕТИЗМ ОБРАЗНОГО СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО 

 
Вивчення явищ синкретизму надзвичайно важливе для з’ясування 

питань походження, історичного розвитку та еволюції літератури. 
Власне, поняття синкретизму було запропоноване в науці на противагу 
абстрактно-теоретичним розв’язанням проблеми походження поетичних 
родів (лірики, епосу і драми) в їхньому нібито послідовному виникненні. 
Можна стверджувати, що – попри високу функціональну частотність – 
зміст терміну не є чітко з’ясованим, що не заважає його 
загальновживаності, навіть певної популярності. Сучасне бачення 
синкретизму – поєднання чи злиття несумісних, неспівставлюваних 
образів і поглядів, що демонструє їх узгодженість. 

Можна сказати, що будь-який художній прийом є підґрунтям для 
поширення синкретичності. Літературознавець О. Є. Єременко 
стверджує: „Своєрідність художніх прийомів у творчості письменника 
(арсенал зображально-виражальних засобів мовлення, а саме 
використання епітетів, порівнянь, метафор, алегорій, інакомовлення, 
стилістичних, композиційних прийомів, підтексту, антитез, гротеску, 
засобів психологічного аналізу тощо) не лише характеризує 
індивідуальний стиль письменника, а й демонструє багатовекторність 
образності, способів її формування та сприйняття” [1, с.14].  

Подібний підхід зумовлює актуальність даного дослідження. У 
статті ставимо за мету визначити особливості взаємодії засобів 
поетичного слова, музики та живопису в образному світі Ліни Костенко, 
спираючись на дослідження сучасних літературознавців. 

Унікальність образного світу Л. Костенко полягає в синкретизмі, 
що виражається в органічній і неподільній єдності різних видів 
мистецтва, передусім літератури, музики та живопису.  

Мовна творчість Ліни Костенко відіграє значну роль у розвитку 
сучасної художньої мовної практики. На думку О. Степанюк, „її поезія 
зосереджує в собі важливі соціальні, моральні, естетичні ідеали 
сучасності, розкриває глибину поетичного мислення авторки, гостроту 
світосприймання, вміння майстерно зобразити внутрішній світ людини. 
Метафорична лексика у творах письменниці використовується як 
стилістичний атрибут індивідуального стилю” [2, с.1].  

Метафори формують поетичну символіку, індивідуальні образи, 
конкретно-чуттєві картини зображення, що організовують цілісний образ 
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автора й ліричного героя для підсилення достовірності викладу: Очима 
ти сказав мені: люблю. // Душа складала свій тяжкий екзамен („Очима ти 
сказав мені...”) [5]. Душа задивиться в туман // і марить обрисами літа. 
(„Марнували літечко, марнували”) [5]. Життя ішло, минуло той перон. // 
Гукала тиша рупором вокзальним („Очима ти сказав мені...”) [5]. Уже й 
зникало сонце за горбами – // Сад шепотів пошерхлими губами 
(„Виходжу в сад...”) [5]. Гроза проходила десь поруч. // Було то 
блискавка, то грім. („Гроза проходила десь поруч”)[5]. Голос криниці, 
чого ж ти замовк? // Руки шовковиць, чого ж ви заклякли? („Затінок, 
сутінок, день золотий”) [5]. 

Під час створення метафоричного образу Ліна Костенко 
використовує слова загальновживаної літературної мови, уводить нові 
мовленнєві контексти, які передають думки в емоційно-насиченій формі. 

Розглядаючи у своїй розвідці музичні образи у творчості Ліни 
Костенко, дослідники О. та Ю. Чекан зазначають: „Безмежжя простору 
художнього світу Ліни Костенко не в екстенсивному розширені меж, а в 
принциповій відсутності їх. На невеликій площині мистецтва слова 
поетеса відкриває безліч вимірів. Одні, що пронизані музичним струмом, 
утворюють грандіозну симфонію. Інші, зображально-художні, 
компонуються в неповторну картину: згадаймо багатство барв, відтінків, 
неповторність колориту, яскраві зорові образи. Поезія Ліни Костенко – 
це музика слова. Пристрасна і велична” [4, с. 138 – 139].  

Одним із домінуючих способів омузичення текстів Ліни Костенко 
є оперування музичною термінологією. Номінація музичних термінів, 
понять і назв встановлює безпосередній зв’язок із музикою, викликаючи 
таким чином у читача під час сприймання тексту „музичні” асоціації, 
надаючи враження постійного мелодійного супроводу: Сумна арфістко 
– рученьки вербові! – // По самі плечі вкутана в туман („Ті журавлі, і їх 
прощальні сурми…”) [3, с. 26]. Це так природно – музика, і час. // І Ваша 
скрізь присутність невловима („Двори стоять у хуртовині айстр”) [3, 
с. 27]. Гармонія крізь тугу дисонансів // Проносить ритми танцю по 
землі. („Смертельний падеграс”) [3, с. 62]. І серцю в грудях тісно, тісно, 
тісно! // Смички пиляють задубілий сум. …І не паркет, зачовганий до 
глянцю // Гримить високий голос полонеза. // Шпурляв канкан мережки 
парижанок. // О піруети вимушених танців („Смертельний падеграс”) [3, 
с. 62]. На білий вальс запрошую дерева, // На білий вальс вітрів і 
хуртовин. („Сніги метуть”)[3, с.91]. Хай буду сніг, і музика, і вечір. 
(„Сніги метуть”) [3, с. 91]. 

Хореографічно-музичний компонент літературних творів є одним 
із особливих складових синтетичного образного світу поетеси. Він 
майстерно відтворює танець засобами слова, навіюючи візію танка, 
передаючи виражальний характер рухів і жестів, створюючи естетичне 
враження від хореографічного твору. Цей синкретизм різних видів 
мистецтва робить унікальним явищем творчий доробок авторки. 

Використовує письменниця також лексику живопису й 
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найпрославленіших його колекцій (музей Прадо, Лувр, Ермітаж, Роден, 
рафаелівська Мадонна та ін.): Як рафаелівська Мадонна//у вічі дивиться 
вікам („Вже почалось, мабуть, майбутнє”) [5]. 

Застосування прикметників на позначення кольору – характерна 
особливість сучасної поезії. Як і художники-живописці, які через колір 
розкривають своє світобачення й світовідчуття, Л. Костенко 
індивідуально підходить до „використання” того чи іншого кольору, 
надає свого значення (у тому числі й емоційного) тій чи іншій барві. По-
різному трансформується колір у структурі метафоричних образів. 
Семантика колірних понять білий, чорний, рожевий, синій розкривають 
себе в усій системі художньо-образотворчих засобів. Кожен поет має 
свою гамму кольорів, своє улюблене коло понять, що асоціюються з 
певним кольором. Ліна Костенко полюбляє контраст – протиставляти 
кольори: Цей білий світ – березова кора, // по чорних днях побілена десь 
звідтам („Хай буде легко. Дотиком пера”)[5]. Чорний колір має певне 
негативне навантаження, він асоціюється з чимось недобрим, зі смертю: 
Виходжу в сад, він чорний і худий, // йому вже ані яблучко не сниться 
(„Виходжу в сад...”) [5]. 

Аналізуючи семантико-стилістичне навантаження прикметника 
золотий в поезії Ліни Костенко, потрібно відзначити перевагу не прямих 
асоціацій з кольором золота, а позначення загального позитивного 
емоційно-оцінного змісту, порівняймо: Уже й зникало сонце за горбами –
// сад шепотів пошерхлими губами // якісь прощальні золоті слова. 
(„Виходжу в сад...”) [5]; ... і золотаве звечоріння // в зелених кучерях 
сосни („Акварелі дитинства”) [5]; Дорога і дорога лежить за гарбузами. // 
І хтось до когось їде тим шляхом золотим („Українське альфреско”)[5]; 
Вже листопад підкрався з-за дубів // і гай знімає золоту перуку. 
(„Біднесенький мій ліс...”) [5]. 

Ознакою інтенсивних ліричних почуттів у поезії Ліни Костенко 
відзначений рожевий та синій кольори. Вони зберігають свою позитивну 
сутність: Двори стоять у хуртовині айстр. // Яка рожева й синя 
хуртовина! („Двори стоять у хуртовині айстр”)[3, с. 27]. 

Літературно-живописний синкретизм у поезіях Ліни Костенко 
відзначений специфікою малярського мистецтва, образний світ якого 
характеризується надзвичайною мальовничістю, завуальованістю 
дійсності, тому в уяві читача постають яскраві, сповнені експресії 
живописні картини: Немов пройшов незримий Левітан – // То там 
торкнувся пензликом, то там. („Самі на себе дивляться ліси”)[3, с.28]; І 
смужка сонця тонко пурпурова // далекий обрій пензликом торка („Після 
дощів смарагдова діброва”)[3, с. 216] ; Мені приснились їхні силуети // 
Сама печаль, і профіль – як зима („На цямру монастирської 
кринички”)[3, с. 31]; Так хочеться якоїсь етики // Пера і пензля і струни 
(„Так хочеться якоїсь етики”)[3, с. 109].  

Розгляд синкретизму образного світу поезії Л. Костенко дає 
підстави зробити висновок щодо тісної взаємодії музичного та 
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живописного компонентів у поетичній творчості мисткині. Вона 
майстерно живописує словом, перекодовуючи образотворчі й музичні 
засоби вираження на літературний рівень. Тож такі образи становлять 
нерозривний музично-живописно-словесний синкретизм, що в 
подальшому буде предметом нашого наукового дослідження. 

 
Література: 

1. Єременко О. В. Синкретизм художньої образності української 
прози другої половини ХІХ – початку ХХ століття. [Текст] : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.01 
„Українська література” / О. В. Єременко. – К., 2008. – 39 с. 2. 
Степанюк О. Стилістичні функції запозичень у поетичній творчості 
Ліни Костенко [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / О. Степанюк. – 
Київ, 1997. – 20 с. 3. Костенко Л. В. Річка Геракліта / Ліна Костенко; 
упоряд. та передм. О. Пахльовської; післямова Д. Дроздовського; худож. 
С. Якутович. – К. : Либідь, 2011. – 336 с. 4. Чекан О., Чекан Ю. „За 
дивним зойком слова...”: Роздуми над поезією Ліни Костенко // Київ. – 
1993. – № 1. – С. 128 – 142. 5. Ліна Костенко Вибрані вірші / Ліна 
Костенко // Електронний ресурс. – Режим доступу : 
http://kostenko.electron.com.ua/menu3_1.html 

Анотація 
У статті з'ясовано особливості взаємодії засобів поетичного слова, 

музики та живопису в образному світі Ліни Костенко, спираючись на 
дослідження сучасних літературознавців. Доведено, що образи її поезій 
становлять нерозривний музично-живописно-словесний синкретизм. 

Ключові слова: синкретизм, метафора, поезія, образ. 
Науковий керівник – Бойцун Ірина Євгеніївна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української літератури та методики її 
викладання ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. 

 
 
УДК 821.161.2 – 31.09 + 929 Бердник 

 
К. Б. Бойко  
 

ВИСОКА ДУХОВНІСТЬ ТВОРЧОСТІ О. БЕРДНИКА  
(ЗА РОМАНОМ „ЗОРЯНИЙ КОРСАР”) 

 
На сучасному етапі розвитку літератури з’являється значна 

кількість нових творів, але, на жаль, більшість з них позбавлена високих 
цінностей, моральності. Художня література виступає засобом 
розумового розвитку людини, одна з головних функцій якої є виховання 

http://kostenko.electron.com.ua/menu3_1.html
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духовності. Кожна особистість прагне досягти внутрішньої гармонії зі 
світом. Саме про такий шлях розвитку людини йдеться в творах Олеся 
Бердника. 

Творчість Олеся Бердника була об’єктом досліджень 
літературознавчих студій С. Олійник, І. Гречаник, К. Комісаренко, 
Т. Метельова та ін. У своїх працях вони розглядали часопросторові 
характеристики творів, образи, які використовував автор, значення його 
творів в контексті розвитку літератури. Творчість письменника значна за 
обсягом і глибокозмістовна, тому ще чимало аспектів залишилось поза 
увагою дослідників. Наша публікація – долучення до сучасного 
бердникознавства, адже не всі твори письменника розглянуто та 
досліджено.  

Мета статті – на прикладі роману „Зоряний Корсар” показати 
значення творів письменника для морального й патріотичного виховання 
особистості. Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 
дослідити своєрідність реалізації проблеми духовності людини у творчій 
спадщині Олеся Бердника, з’ясувати особливості „Зоряний Корсар” в 
контексті творів митця. 

Творчість Олеся Бердника надзвичайно багата на змістові й 
образні конотації з найкращими зразками філософських концепцій, що 
мали місце в історії людства. Його творчість належить до безмежного 
космосу духовності й моральної відповідальності, у першу чергу перед 
собою. У своїх творах він звертається до неповторності людської душі, 
до космічної свідомості людини, котра своїм розумом і всеосяжною 
любов’ю серця покликана розірвати обмеженість тривіального життя. 
Ще Аристотель зазначав: „Чеснота сама до нас не приходить. Це ми 
приходимо до неї. І шлях до доброчесності знаходить той, хто вміє 
вибирати між надмірністю та нестачею” [3, с. 67]. 

Герої О. Бердника порядні і високодуховні люди, які в просторах 
Безмежності шукають, страждають, кохають, борються за щастя та краще 
майбутнє своєї Вітчизни. Всі вони глибоко люблять історію та культуру 
України, впевнені в унікальності власних здобутків, котрі мають земне і 
космічне значення. 

О. Бердник вважає, що кожна людина унікальна і несе в собі 
інформацію своїх предків та нащадків „Навіть в одній людині може 
поєднуватися кілька осіб – з минулого, сучасного і майбутнього” [1, 
с. 37]. „Пуповина рветься, але дитина в крові несе її суть і наказ” [1, 
с. 49]. Недарма його герої Сергій Горениця, Галя Куріна, Григор Бова 
несуть в собі інформацію у трьох площинах часу. І саме генетична 
пам’ять підштовхує їх до певних дій. „Пам’ять минулого свідчить, що 
мислячі істоти попередньої еволюції, які вели нескінченні війни і 
ненавиділи одна одну, завжди доходили до повного взаємознищення. Це 
говорить про те, що антиенергія ненависті є лише випадком, 
флуктуацією буття, яка неминуче згасає. А енергія любові, гармонії, 
спів’єдності не має закінчення – її можливості відкривають шлях у 
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невичерпність буття” [1, с. 88]. Краєугольним камінням стає думка про 
всепоглинаючу любов. „Тільки любов відкриє браму Вічності” [1, с. 212]. 
„Лише щирий дарунок любові – без бажання відплатити, без чекання 
подяки – відкриє суджену квітку Неможливого” [1, с. 223]. 

О. Бердник вважає, що людина є творінням не земної природи, а 
Космосу. „Від Землі у нас дуже небагато – прах, матеріал біологічної 
машини. А розум, чуття, дух сформовані космосом. Зорями, небом, 
вітром, блискавицею, хмарами, піснями, казкою, що передається з 
віків…” [1, с. 126]. Він звертається до концепції всепланетної ноосфери, 
в якій матрицюються інтелектуальні і чуттєві надбання багатьох віків. 
„Ноосфера – високочутливе поле, яке матрицює думки та образи, чуття й 
прагнення, фіксуючи їх в енергетичних квантах різної напруги” [1, 
с. 211]. „Можна створити в ноополі стабільне тіло для нової людини. Це 
буде ніби перехід на вищий щабель існування. Саме так виходили риби 
на сушу – для них це був жахливий крок, але цілком необхідний. У 
нашому випадку масштаби незрівнянні – людина, опанувавши стихією 
ноосфери, стане дитям вічності, безміру. Щезне поняття смерті й 
народження особи, воно заміниться процесом вічного оновлення 
індивідуальності. Пластична субстанція ноосфери дасть можливість для 
будь-якого експерименту, для будь-якого вияву розуму, духу й чуття” [1, 
с. 212]. 

Багато місця в творах письменника віддається пошуку сенсу 
життя, яке не є кінцевим, а включене в нескінченність Всесвіту. Людина 
постає, не як просте віддзеркалення природних процесів, а як живе 
утворення Всесвіту, людина є мікрокосмос. „Краплина відображає в собі 
Всесвіт” [1, с. 40]. „Ми частка космосу, отже, повинні рахуватися з 
цілим” [1, с. 203]. 

Герої Олеся Бердника несуть любов до рідної України через всі 
випробування. Андрій Курінний при зустрічі зі своїм померлим батьком 
потрапляє до палацу з величезними столами де сидять його померлі 
родичі: „Всі в барвистому гарному вбранні. Мерехтіли дівочі вінки, 
вбирали очі густі, ніжні вишивки, біліло чисте, ніби сніг, полотно 
сорочок, синіли, червоніли козацькі штани та кунтуші. А ще далі – 
розмаєво таких дивовижних убрань, що я не бачив і в сні. Люди в 
халатах, у тюрбанах, у білих покривалах, з барвистими запонами на 
лицях” [1, с. 256]. Українська нація має нескінченну історію в часі, її 
коріння сягає не просто сивої давнини, космічних просторів. Як 
нескінченний простір і час у Всесвіті, так нескінченним є український 
рід. „Яка ж у мене численна рідня! Вона розросталася, сягала коренями у 
інші племена і народи, вихлюпнулася до старовинних кочівників, 
перекинулася до Індії, а там загубилася десь у нескінченності 
легендарних атлантичних рас” [1, с. 259]. Коли дід Гордій дізнається, що 
Андрій Курінний працює директором горілочного заводу, стає дуже 
незадоволеним: „Мій онук став винокуром?.. Не козацький дух! – гукнув 
Іван Вогонь. – Корчмарська жила у тебе!” [1, с. 261]. Не сподобалося 
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дідові, що онук був не у вишиваній українській сорочці: „А чом ти 
вбраний у таке лахміття? – поцікавився Вогонь. – Чи ж в тебе нема 
святкового вбрання? Вишитої сорочки?.. Вбрався, наче покидьок якийсь 
несусвітній. Сором на тебе глянути!..” [1, с. 261]. 

Олесь Бердник приділяє багато місця особистості, всупереч 
„ідеологічному колективізму”, який панував у той час. Він, як Діоген, 
вважає, що людина стає той або іншою, не від того, що ми такими 
народилися, а від того наскільки ми бажаємо покращити себе; 
підкреслює унікальність кожної людини, її здібність на великі вчинки та 
подвиги. „Згадайте Жанну д’Арк. Згадайте Спартака. Кампанеллу. 
Ціолковського. Лесю Українку. Гарібальді. Бетховена. Шевченка. 
Лермонтова. Ганді… Боже мій, можна згадати безліч вогняних душ! Що 
ж – вони теж покидьки інопланетних еволюцій? Я вже не кажу про 
невідомих. Про тих, які мовчки роблять своє непомітне, але єдино 
потрібне діло. Сіють хліб, малюють картини, народжують дітей…” [1, 
с. 139]. 

Слід зазначити, що український світогляд, українська 
ментальність споконвічно містили в собі зерно проголошеної Бердником 
надії – впевненість у космічній цінності людської особистості, у її 
трансцендентній і онтологічній природи, у глибокому, 
фундаментальному значені серця, чиї функції аж ніяк не зводяться до 
того, аби бути органом, який, підтримуючи кровообіг, заперечує 
плотське існування людини [2, с. 133].  

Отже, творчість Олеся Бердника – це крок української літератури 
вперед. Вона сповнена духовності, базується на основних підвалинах 
української ментальності. Іще багато проблем його творчості потребують 
ґрунтовного літературознавчого аналізу. 

 
Література 

1. Бердник О. Вибрані твори. / Олесь Бердник – К. : Книга, 2007. 
– 352 с. 2. Метельова Т. Світотворче слово Олеся Бердника / 
Т. Метельова // Сучасність. – 2005. – № 3. – С. 125–133. 3. Фомичев Н. 
Не заслоняй мне солнца, царь! / Н. Фомичев – М. : Детская литература, 
1989. – 296 с. 

Анотація 
У статті розглянуто приклади з роману письменника, які несуть у 

собі духовне, моральне та патріотичне виховання особистості. Подано 
цитати, які розкривають життєве кредо письменника. 

Ключові слова: духовність, патріотизм, моральність. 
Науковий керівник – Дмитренко Вікторія Ігорівна, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої літератури 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.  
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УДК 821.161.2 – 3.09 + 929 Щербак 

 
Д. Ю. Боклах 
 

УРБАНІСТИЧНА ДОМІНАНТА ТВОРЧОСТІ  
ЮРІЯ ЩЕРБАКА 

 
Урбаністичні мотиви простежуються в українській літературі 

віддавна. Однак ставлення до міста завжди було двозначним, а інколи 
навіть ворожим. Ще Григорій Сковорода, чітко усвідомлюючи, що в усій 
Європі міста – осередок культури й освіти, свій вибір ідеалу буття зробив 
не на користь міста („В город не піду багатий, у полях я буду жить...”) [1, 
с. 144]. На думку С. Павличко, в українській літературі, „де перетворення 
сільської культури в міську ніколи остаточно не завершилося, ставлення 
до міста стало лакмусом позиції митця, а дискурс міста позначений 
глибоким і болісним конфліктом” [2 , с. 206]. 

Урбаністична тематика у творчому доробку Юрія Щербака 
складає цікаву й малодосліджену сторінку української літератури другої 
половини ХХ століття.  

Особливий інтерес викликає розкрита в його творах „тема міста”, 
яка на сьогодні є, безперечно, актуальною в українській літературі. Це 
зумовлюється тим, що урбаністичні процеси проникають в усі сфери 
соціальних стосунків, впливають на їх формування та спричиняють 
безліч проблем. 

Мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні урбаністичної 
спрямованості прозових творів Юрія Щербака на прикладі повісті 
„Хроніка міста Ярополя” та роману „Причини і наслідки”.  

Досліджували творчість Юрія Щербака: Г. Клочек у статті „Уроки 
правди”, В. Фоменко у монографії „Українська урбаністична проза ХХ 
століття: еволюція, проблематика, поетика”, І. Кравченко у статті „Геній 
міста”, Л. Масенко у статті „Проза Юрія Щербака: питання поетики”, 
М. Рябчук у статті „Очевидні наслідки приховуваних причин”, 
З. Березовська „Юрій Щербак: письменник міста” тощо.  

Наукова новизна нашого дослідження полягає в з’ясуванні 
проблем взаємодії урбанізованого середовища на розвиток суспільства в 
цілому та визначенні в ньому місця людини під час аналізу повісті 
„Хроніка міста Ярополя” та роману „Причини і наслідки” Юрія Щербака.  

Прозова творчість Юрія Щербака відтворює міське життя з усіма 
його протиріччями, взаємовпливом між суспільством та урбанізованим 
середовищем. „Добре було Євгену Гуцалу – він прийшов із села і писав 
про село. А я людина міста, мені,важливо було знайти урбаністичну нішу 
в прозі...” – саме таке завдання ставив Юрій Щербак. Письменник, 
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розкриваючи у своїх творах урбаністичні проблеми, знайшов свій стиль і 
тематику. І. Малишевський зазначає, що „проза Щербака, психологічно 
точна, зовні навіть прагматична, сухувата, бере іншим – адекватністю 
реаліям життя” [3, с. 159].  

Повість „Хроніка міста Ярополя” писалася наприкінці 
шістдесятих років, коли в українській прозі, крім лірико-романтичної та 
конкретно-реалістичної, почала виокремлюватися химерно-міфологічна 
стильова течія. Л. Новиченко так окреслив характерні ознаки нової 
поетики: „Поєднання гострої сюжетності з красномовністю та 
парадоксальною манерою викладу – патетика переплітається з іронією, 
лірика межує з документальною діловитістю” [4 , с. 118]. 

3. Березовська зауважує, що в повісті: „...яскраво виявляється 
характерна для Щербака схильність до вимислу, стилізації і романтичної 
фантастики” [5, с. 153]. Літературознавець В. Панченко зазначає: „Автор 
містифікував своїх читачів, пропонуючи їм „літопис” вигаданого 
українського міста. При цьому він давав цілковиту волю власній 
фантазії: „перемішував” часи, поєднував можливості різних стилів, в 
реалістичну оповідь вводити казково-фантастичні епізоди, 
експериментував зі стилістикою” [6, с. 244].  

У „Хроніці міста Ярополя” виникає модель світу, яка зберігає 
зв'язок із закономірностями реального буття, хоч у повісті виразно 
окреслюються параметри параболічної прози: підкорення всіх сюжетних 
ходів руху авторської думки від чистого побуту до філософських 
узагальнень [4, с. 188]. Кінцева художня мета вбачається не в 
пластичності відображення й психологічній повноті характерів, а в 
спрямованості до першооснов людського існування, в осмисленні 
вічного в швидкоплинному. 

У першому розділі відбувається знайомство з маленьким 
хлопчиком, який не може збагнути видіння „міста майбутнього”, за що 
маг Макаронов йому дорікає: „Невже ти не розумієш, що ця картина – 
тільки символ щасливого життя, що вона має загальнолюдське значення, 
бо вона торкається всіх людей...” [7, с. 272]. 

Наскрізний образ повісті – образ Матері. Він виписаний тонко, 
делікатно, нечутний, як подих неньки біля заснулої дитини. Страдниця 
Марія творила красу для чужих дітей, мати обпеченого сталевара 
пройшла тисячі доріг, щоб врятувати сина, жінка-німкеня зберегла життя 
слов'янського хлопчика, пам'ятаючи своїх синів, яких перемолов молох 
війни. Всотуючи біль всіх матерів, бринить сльоза в очах божої матері 
Марії у зруйнованому Соборі. 

В образах інших героїв авторові вдалося відтворити риси 
національного характеру: волелюбність, нескореність професора 
Холодного, життєстійкість, благородство Ярослава Гамалії, відвагу і 
вірність бранки Оксани, прагнення до краси художниці Марії. 

Повість Ю. Щербака багатогранна. Проблеми, порушені 
прозаїком, й нині актуальні. До речі, окремі фрагменти, судження й роз-
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думи перейшли із повісті в інші твори. Епізод, у якому український юнак 
розповідає французькій дівчині про страшну помсту княгині Ольги 
древлянам і та зауважує: „Яка небезпечна символіка... Птах миру, що 
несе знищення”, – втілився у романі „Чорнобиль”.  

Справжнім винаходом Юрія Щербака став стиль його „Хроніки 
міста Ярополя” – стиль, у якому гул старокиївських та козацьких 
літописів поєднався з поетикою української думи і стилістикою модерної 
європейської прози, з інтертекстуальністю, яка передбачала 
використання „цитат” з Гоголя і Яновського з урбаністичними 
образними і мовними масивами. 

В умінні вихопити й висвітлити теплим м’яким світлом 
найбуденніші звичні деталі міського будинку, вулиці, околиці, можливо, 
криється одна з таємниць неповторної чарівності міських пейзажів у 
повісті Юрія Щербака: „…будинки, що вільно висять у повітрі, пласкі й 
прозорі, мов планктон у світовому океані, дерева, оранжеві від 
апельсинів. Помаранчеві сонця освітлюють Яропіль, і зникли старі мури 
та кам'яниці, замість них стоять сталеві суглобові монументи, блискучі 
труби автострад перетинають місто, а на землі серед фонтанів і папороті, 
блукають щасливі люди, діти на повітряних велосипедах” [6, с. 123].  

Юрій Щербак створює місто в незвичному форматі 
прогнозованого майбутнього, але для нього минуле невіддільне від 
майбутнього. За допомогою фантастики, гротеску, перебільшень автор 
створює модель суспільних стосунків у майбутньому суспільстві, 
духовних цінностей. Він доводить, що „місто інтегрує не лише культуру 
народу, а й світову...” [7 , с. 272].  

У романі „Причини і наслідки” закладено великий потенціал для 
вивчення і аналізу проблем міста ХХ століття. Події роману 
розгортаються в місті Києві, яке виступає повноцінним художнім 
образом, впливає на героїв роману, а також взаємодіє з ними. І це зовсім 
не випадково. Адже автор виріс на вулицях Києва, і тому відчувається 
його щира любов до описуваного міста. З огляду на це, І. Малишевський 
зазначає: „Городянин за самим способом мислення, письменник обрав 
для себе жанр так званої міської прози. Причому місто живе на сторінках 
Щербака не як вигадана абстракція, а як цілком реальна даність, як ще 
один з неодмінних персонажів його романів з точно виписаною і 
пізнаванною київською топонімікою і київською аурою” [3, с. 159]. 
І. Кравченко, розглядаючи тенденції розвитку міської прози, зазначає, що 
„Київ приймає всіх, але не всіх допускає до сокровенного, сущого. Це 
сокровенне і суще полягає, насамперед, у призначенні столичного міста 
бути святилищем думки, совісті, творчих зусиль народу” [8, с. 104].  

На перших сторінках роману автор змальовує місце розташування 
науково-дослідного інституту: „Гору, на якій стояв інститут, оповивав 
осінній туман, що рівненько наче під лінійку, зрізав київські пагорби й 
скупчення будинків на них, відсік щільною мрякою всі ландшафтні 
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здиблення, залишивши Києву тільки один – плаский – вимір” [9, с. 17]. 
Відповідно до опису міста звучить настрій головного героя – 
зосередженого й сумного вченого Євгена Жадана.  

Зазначимо, що місто зображується через світосприйняття та 
світовідчуття Жадана. Саме через сприйняття головного персонажа автор 
чітко говорить про негативні тенденції, які відбуваються в тогочасному 
суспільстві, наприклад, занепад ціннісних орієнтацій, моральних і 
духовних якостей людей.  

Місто зосереджує широке коло проблем розвитку науки: 
недостатнє фінансування, що спричинило відставання інституту „від 
рівня світової науки” [9, с. 27]; небажання молоді працювати в цій галузі 
науки, про що з гіркотою в голосі говорить Жадан під час розмови з 
Галиною Гаркушею: „згадайте, як торік приходили до нас випускники. 
Про що вони питали? Про хвилюючі можливості вивчення вірусу 
смертельної хвороби? Про перспективу боротьби зі сказом? Ні про гроші. 
Про дисертацію – за скільки років ми їм напишемо дисертацію. Про 
відпустку. І пішли собі геть, коли побачили, що крім мишей, небезпеки, 
важкої роботи і невеличкої зарплатні, їх тут нічого не чекає” [9, с. 243].  

Однією із нагальних проблем, порушених у творі, є проблема 
самотності, адже сам Жадан, хоч і живе з матір’ю, яка його дуже любить 
і хвилюється за нього, насправді дуже самотній. Його самотність 
підсилюють слова Шульги: „Як перемогти жахливу самотність...” [9, с. 
163]. Євген глибоко приховує свої інтимні почуття, але від себе йому не 
сховатися.  

На нашу думку, автор у такий спосіб актуалізує одну із багатьох 
проблем розвитку урбаністичних процесів – самотність людини у 
великому місті, і дає можливість читачеві замислитися над тим, що 
породжує це явище – сама людина чи зовнішні чинники, які проте не 
вказують шляхи його подолання.  

Досить цікавим є образ Олексія Нечаєва – вченого-руйнівника, 
життєве кредо якого – не наукові дослідження, адже він переконаний, що 
великого значення людина досягає лише тоді, коли „отримує реальну 
владу над людьми, над фінансами, над обладнанням, над плануванням 
досліджень, над публікаціями” [9, с. 248].  

Серед співробітників, знайомих і товаришів Є. Жадана є люди, які 
близькі йому за світоглядом, розділяють його погляди на життя, але є й 
інші – ті, які мають протилежні погляди. Це дозволяє автору, спираючись 
на дії та вчинки героя, майстерно визначити гуманістичну спрямованість 
людини, яка розуміє свою роль і місце у світі. На думку І. Кравченка, 
конфлікт полягає в тому, що ми бачимо „З одного боку – лицарське 
служіння істині, вірність, честь, безкомпромісність, а з другого – 
імітацію, дворушництво, прикриття низьких намірів та інстинктів 
хитренькою маскою з „правильних” слів” [8, с. 105]. 

У романі зустрічаємо і образ двоїстої постаті професора Мідатова. 
Для Євгена Жадана – це справжній авторитет. Він вважає його „за ідеал 
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сучасного вірусолога, ...за лікаря-романтика, котрий бореться 
самовіддано зі сказом, долаючи несправедливе упередження своїх колег” 
[9, с. 223]. Але під час відвертої розмови перед Жаданом постає 
справжній Мідатов – геніальний учений-диктатор, у якому „видатні 
здібності одного з кращих вірусологів світу в дивовижний спосіб 
поєднувалися ...з поганим характером; доброта була перемішана з 
підозріливістю, блискучі енциклопедичні знання – з небажанням мати 
поруч з собою когось, хто хоч у чомусь дорівнював би йому” [9, с. 222]. 
Саме під час цієї розмови Жадан усвідомлює, „що знову щось важливе 
втрачає в житті, ще якісь його ілюзії розвіюються наче цей сніг у повітрі” 
[9, с. 224]. Таким чином, протилежні світоглядні позиції вчених втілено 
автором в образах Жадана та Мідатова, оскільки це люди „з різною 
професійною філософією, що може бути дуже дивним для далеких од 
медичного світу людей” [8, с. 127].  

У романі висвітлюються й інші, не менш важливі, проблеми, які 
виникають унаслідок урбаністичних процесів, наприклад, недостатня 
кількість житла, що змінює психологію людини й нівечить її душу. 
Старий учений Шульга, розмірковуючи про мету в житті людини, 
говорить, що „У моїх сусідів також є мета. Вони чекають моєї смерті. Це 
їхня мета, мрія, немає в них іншої. Чекають, коли можна буде захопити 
мою кімнату” [9, с. 164].  

Головний герой роману Євген Жадан зосереджувався на одному – 
науковій роботі, якій присвятив увесь свій час. Але за таким обличчям 
науковця криються роздуми про роль і значення лікаря в суспільстві: „ 
...для лікаря всюди, за всіх обставин і незалежно від сторонніх міркувань 
на першому плані повинні стояти лише хворі і стражденні, і що надавати 
посильну допомогу усім хворим без усяких винятків – обов’язок лікаря, 
його головне й вище призначення” [9, с. 171]. Кульмінацією цієї теми 
звучать слова старого вченого Шульги про пошуки мети життя: „Як 
стати людиною. Як нею залишитись. Як не боятися смерті. Як перемогти 
жахливу самотність і зневіру в житті. Ось що мусить бути метою. 
Головне те, що є сенсом людського існування” [9, с. 163].  

Суттєвою особливістю роману є не завжди усвідомлене 
протистояння людини і міста, їх взаємовплив. На сторінках твору 
точиться реальне міське життя: захоплення, турботи, надії. У той же час 
відчувається прагнення людини йти далі у своєму розвитку, спираючись 
на загальнолюдські цінності, вести боротьбу з негативними явищами 
суспільства. Так, автор говорить про те, що „нова якість боротьби із 
переродженням, хабарництвом, грошопоклонством уже пробуджувала 
совість багатьох людей, вже підсилювала їхню рішучість казати правду, 
не боячись нікого й нічого, винищувати хижаків, яким ще донедавна так 
затишно жилося” [9, с. 239].  

Автор невипадково змальовує місто в різних аспектах розвитку та 
існування. Описи міста, які супроводжують розвиток сюжету, створюють 
уявлення, що місто – це справді жива істота, яка дихає в ритмі життя 
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кожної людини. Спосіб міського життя впливає на мешканців, регулює їх 
поведінку, завдає певного ритму їхній діяльності.  

З метою підкреслення важливої ролі міста в житті киян 
письменник показує, як вони сприймають інші міста. Кияни – це люди 
особливого ґатунку, яких місто загартувало й виховало, бо „Київ 
неможливо підкорити з нальоту. Мудрий, тисячолітній, він не терпить 
верхоглядства і не пробачає маніпуляцій із совістю” [4, с. 104].  

Важливим елементом твору є прагнення автора не звинувачувати 
місто у проблемах його мешканців, а навпаки допомогти людям 
розв’язати їх, не бути безпорадними під цим тягарем. Письменник 
сподівається, що майбутнє міста – в шляхетних діях людей, що саме воно 
допоможе суспільству подолати важкі шляхи еволюційного розвитку [7, 
с. 271]. 

Таким чином, Юрій Щербак – письменник міста. Дія його творів 
відбувається на міських площах і вулицях, у лікарнях і кафе. Він 
відтворює гучний рух міських магістралей і тишу парків і набережних, 
всю специфічну атмосферу міста у цілому. Аналіз повісті „Хроніка міста 
Ярополя” та роману „Причини й наслідки” засвідчив, що людина у 
міському вимірі є певним типом, що відображає в собі людські якості як 
позитивні так і негативні, протистоїть іншим особистостям і не втрачає 
власної індивідуальності, моральних якостей. Невпинні урбаністичні 
тенденції позначаються на негативній, жорстокій поведінці людей, 
стають причиною багатьох людських колізій. Автор відтворює та 
аналізує спосіб життя міського соціуму, його умови життя, його 
проблеми, що дає нам змогу глибше простежити розвиток людських 
характерів, що формуються і розвиваються у міському середовищі. 
Топос міста Щербака – справжнє тло дії ,де розгортаються і відбуваються 
всі події, пов’язані з героями. Місто, описане Щербаком, - це жива істота, 
яка постає на сторінках його творів справді повноцінним художнім 
образом, що скеровує дії та вчинки людини. До характерних рис поетики 
Ю. Щербака належать фактографічність описів, увага до деталей, 
побутових дрібниць, частковостей, що виявляється в описах міських 
пейзажів, інтер’єрів тощо. Перспективи подальших розвідок будуть 
пов’язані з дослідженням української урбаністичної прози ХХ століття і 
нашого часу.  
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Анотація 
Стаття розкриває урбаністичні мотиви прози Юрія Щербака. 

Висвітлюються особливості міського топосу на прикладі повісті „Хроніка 
міста Ярополя” і роману „Причини та наслідки”. Досліджуються 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕСНЯНКИ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА 
ТА П. ГРАБОВСЬКОГО: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЖАНРОВИХ 

ОЗНАК ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЛІРИКИ 
 

Усна народна творчість, як і художня література взагалі, є 
словесною поетичною творчістю, тому між ними існує тісний зв’язок. 
Він починається з того, що усна народна творчість є джерелом 
виникнення літератури. Проаналізувавши літературні та фольклорні 
тексти, а також їх жанрові системи, можна побачити, що між усною 
народною творчістю та літературою є значно більше відмінного, ніж 
подібного. Авторська рецепція фольклорних чинників будь-якого 
трансформованого жанру, мотиву, сюжету, народна символіка надихали 
письменників на пошук нових метафоризацій, асоціацій, завжди 
виступаючи цікавим тлом непересічних дискусій фольклористів і 
літературознавців. 

Наприклад: образ осені символізував згасання суспільного життя, 
образ зими – пору суспільного застою, образ ночі – період чорної 
політичної реакції, і навпаки: образ весни, весінньої громовиці 

http://lib.lnpu.edu.ua/d
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символізував час громадського пробудження в народі, а образ бурі – 
натиск народної революції. Подібну символізацію явищ природи 
знаходимо і в поетів 70-90-х років ХІХ століття, таких, як Леся Українка 
та Олександр Олесь, Іван Манжура, Павло Грабовський, Іван Франко та 
інші. Захоплення письменниками в цей період поетичними 
переосмисленнями свідчив про нові пошуки в мистецтві, які пізніше 
назвуть модерними. Фольклорна стихія, що стала характерною епосі 
романтизму, шукала вихід у нових образах, мотивах, жанрах. Особливо 
характерним з цього погляду став жанр веснянки, увібравши в себе 
громадянські ознаки, бо в символізації й алегоризації явищ весняної 
природи поети шукали способів якнайглибшого розкриття соціальних 
контрастів. У пригоді їм ставав народнопоетичний за своїм походженням 
мистецький засіб психологічного паралелізму, пов’язаний з оновленням 
життя, з пробудженням революційних ідей. Єдність особистого і 
громадського – ідейно-естетична основа майже всієї лірики цієї доби. 

Проте, зацікавлення нами жанровими трансформаціями веснянки 
у творчості І. Франка та П. Грабовського не є випадковими, бо саме ці 
митці створили цілі провокативні цикли веснянок. Не всі їхні твори, що 
відносили автори до цієї жанрової ознаки, відповідають усталеним на той 
час прикметам жанру. У їх, масштабного таланту, поезіях дуже чітко 
виявляється, як формотворчий чинник, так і особистість поетів. 
Вивчення літератури „перехідного періоду” потребує пильної уваги, бо 
саме цей період характеризується переосмисленням, руйнуванням 
певних штампів. Вивчення новаторських процесів у творчості заявлених 
у назві статті поетів на прикладі жанру веснянки дасть змогу нам виявити 
засоби формування нового в літературі наприкінці ХІХ століття. 
Поєднання теоретичного та історичного аспектів дослідження й 
визначило актуальність нашого дослідження. Порівняльний аспект 
лірики циклів „Веснянки” цих митців не був ще заявлений в колі 
інтересів науковців, хоча окремі спроби проаналізувати ці твори стали 
основою розвідок літературознавців, мовознавців, народознавців і 
критиків різних часів. Свої дослідження цій проблемі присвятили: В. 
Балушок, О. Воропай, В. Гнатюк, М. Грушевський, О. Дей, С. Килимник, 
Ф. Колесcа, О. Потебня, В. Скуратівський, М. Ткачук та інші. 

Матеріалом дослідження є не лише тексти зазначених вище 
циклів, але й критичний, аналітичний, літературознавчий, довідковий 
матеріали, що розкривають життєпис І. Франка та П. Грабовського. 

Мета статті – осмислити трансформацію жанру веснянки як 
різновиду громадянської лірики у творчості поетів 70-90-х років на 
прикладі циклів поезій І. Франка й П. Грабовського „Веснянки”.  

За визначенням М. Наєнка, „до сьогодні побутує думка, ніби 
молодому І. Франкові майже нічого не промовляла фольклорна стихія, 
яка для старших українських поетів була першоджерелом. І. Франко 
справді не писав „у дусі” фольклору; він вважав, що цю проблему 
вичерпав ще Т. Шевченко” [2, с. 43]. Проте, збірка І. Франка „З вершин і 
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низин” саме розпочинається циклом поезій „Веснянки”. Цей цикл вдало 
заявив про трансформацію фольклорної традиції як в жанровій, так і в 
тематичній спрямованості вміщених творів. Так як Франко писав свої 
веснянки в коломийській в’язниці, то вони були наповнені патріотичним 
настроєм, мотивами боротьби за справедливість, за народне щастя, за 
відродження України. Модернізовані веснянки І. Франка одразу 
відобразили нове сприйняття світу й нову психологію людини. 

Поет використав оптимістичний колорит народних веснянок та 
окремі пісенні образи, опрацювавши їх у алегоричній формі. Таким 
чином він надав насичення народнопоетичним образам. У першій 
веснянці із циклу ми можемо побачити незвичайного ліричного героя, 
ним є персоніфікована пора року – зима, яка сповнена здивування, тому 
що вона не може подолати вісників весни: „Похилились квітки, / 
Посумніли, замклись; / Шуря – буря пройшла – / Вони знов піднялись” 
[4, с. 4]. 

Весна ж виконує символ пробудження революційних сил в 
суспільстві, що подібне до розквіту природи навесні. Зима, 
зустрічаючись із весною, нічого не може вдіяти сніговіям та 
приморозкам. Це можна спостерігати у вислові „Дивувалась зима”, у 
перших чотирьох строфах він звучить як питання, а у кінці зима вже 
розуміє свою поразку: „І найдужче над тим / Дивувалась зима, / Що на 
цвіт той дрібний / В неї сили нема” [4, с. 4]. 

У веснянці „Гримить! Благодатна пора наступає” продовжується 
тема весняного пробудження, революції. Але тут уже не відбувається 
боротьба, тут ми бачимо, що картини суспільства і природи 
уподібнюються за допомогою паралелізму. У першій строфі 
замальовується картина очікування весняної грози: „Жде спрагла земля 
плодотворної зливи, / І вітер над нею гуляє бурхливий, / І з заходу темна 
хмара летить – / Гримить!” [4, с. 5]. 

А у другій строфі автор передає наближення великих змін у 
суспільстві, очікування людей на зміни: „Мільйони чекають щасливої 
зміни, / Ті хмари – плідної будущини тіни, / Що людськість, мов красна 
весна, обновить…/ Гримить!” [4, с. 5]. 

Кожна зі строф у вірші включає слово „Гримить!”, що підсилює 
емоційну тональність. Також алітероване „р” відтворює грім і гуркіт, 
який супроводжує нас під час читання усього вірша. 

На поезію „Гримить” схожий і VI вірш веснянок „Розвивайся, 
лозо, борзо!”. Він також побудований на основі паралелізму, але 
проблематика кожного твору різна, якщо у веснянці „Гримить!” поет 
виражає очікування та надію на зміни, які повинні ось-ось прийти 
(„Мабуть, благодатна хвиля надходить…”), то у VI веснянці він закликає 
та виголошує своє прагнення до активного прогресу рідного краю: 
„Розвивайся, лозо, борзо, / Зелена діброво! / Оживає помертвіла / 
Природа наново” [4, с. 7]. 
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Так як І. Франко був патріотом, він глибоко вболівав за долю 
народу, був готовий на самопожертву в ім’я відродження незалежності 
України, і все це виливається у формі ліричного заклику: „Зеленійся, 
рідне поле, / Українська ниво! / Підоймися, колосися, / Достигай 
щасливо!” [4, с. 7]. У вірші він також використовує професійну лексику 
хліборобів – це узагальнюючі образи „добре сім’я” і „плід”, що 
передають символ майбутнього добробуту країни, її розквіт . 

Ці ж патріотичні мотиви супроводжують і веснянку „Не забудь, не 
забудь”. Твір умовно можна розділити на дві частини, і кожна з них 
матиме свою власну будову та провідну тему, що повністю відповідає 
емоційному настрою автора. Перша частина складається з двох катренів 
та семирядкової строфи. У змісті автор звертається до сучасників, щоб ті 
не забували юних літ, не втрачали людських якостей як смуток до горя 
чи вміння чекати та терпіти, бо саме це допоможе нам у подальшому 
житті: „Золотих снів, тихих втіх, / Щирих сліз і любви, / Чистих поривів 
всіх / Не встидайсь, не губи! // Бо минуть – далі труд / В саміті і глуші, 
Мозолі наростуть / На руках і душі…” [4, с. 8]. 

А у другій частині автор звертається до людей, яким не під силу 
бути „цілим чоловіком”, та радить їм хоч на хвилину залишати в собі 
щось людяне і пояснює, який сенс має життя. Поет каже, що спогади з 
юності можуть надати нового змісту людському життю, і людина, 
переосмисливши все, зможе знову розпочати жити. У вірші „Гріє 
сонечко!” автор передає радісний весняний настрій. Поет майстерно 
чергує різні віршові розміри, внаслідок чого ритмомелодика виконує 
важливу емоційну функцію [3, c. 42]. Кожна з частин цієї поезії також 
може існувати окремо, тому що перші п’ять рядків – це пейзаж, яке стає 
прологом до наступного звернення ліричного героя: „Встань, встань, 
орачу! / Вже прогули вітри”. Образ орача символізує народ, який 
повинен пробудитися і „сіяти в щасливий час золоте зерно!”. Звернення 
до земляків з проханням пробудитися накладає на ліричного героя 
велику відповідальність наставника, який закликає всіх на боротьбу за 
краще майбутнє, за добро та щастя: „Сійте в головах думи вольнії, / В 
серцях жадобу братолюбія, / В грудях сміливість до великого / Бою за 
добро, щастя й волю всіх! [4, с. 6]. І хоча дієслово „сіяти” у другій 
частині вірша зберігає своє лексичне значення, то у третій частині воно 
вживається у переносному значенні, але в обох випадках слово „сіяти” 
виливається в одну естетичну форму – ліричний заклик. За допомогою 
метафор, анафори, риторичних звертань, окличних інтонацій поет 
досягає особливого емоційного пафосу.  

„Веснянки” І. Франка відображають архетипні, тобто первісні, 
образи і уявлення українського народу, які знайшли своє втілення в 
архетипах календарно – обрядового дійства зустрічі весни [3, с. 43]. Так, 
у V веснянці „Земле, моя всеплодющая мати” Франко змальовує образ 
України через величний образ землі – матері, яка надає людям силу, віру, 
невичерпну енергію, що допоможе народу подолати старий світ і здобути 
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свободу для себе: „Силу рукам дай, щоб пута ламати, / Ясність думкам – 
в серце кривди влучать, / Дай працювать, працювать, працювати. В праці 
сконать!” [4, с. 8]. 

Вірш побудований у формі звертання, герой просить сил у матері 
– землі, щоб бути сильним та нездоланним, тому що він вірить у світле 
майбутнє Вітчизни, її відродження .  

У VIII веснянці ліричним героєм є сам автор. Він передає свій 
настрій у темній тюрмі, він милується небом, сонцем, які надають йому 
надію на краще та світле майбутнє. Автора лякає поява хмарки, її він 
порівнює із „думкою сумовитою”, і саме тоді плин думок змінюється на 
гостру-драматичну інтонацію: „Щось в ній мутиться і трепече, / Немов у 
серце молодече / Ввірветься думка сумовита, / Тривоги хмаркою 
вповита” [4, с. 8]. Але потім настрій знову стає світлішим, тому що 
промінь сонця „зцілує з лиця небес хмаринку тую”.У ліриці ми бачимо 
мотив боротьби між добром і злом, зло виступає у ролі хмари, а добро – 
це небесний світ, що завжди перемагає: „Ой, що в полі за димове? / Чи то 
вірли крильми б’ються? / Ні, то Доля грядки копле, / Красу садить, розум 
сіє, / Примовляє, приспівує” [4, с. 8]. У цій веснянці поет зображує нам 
долю як результат об’єднаних сил народу. Для поневолених „Доля” – це 
щось неземне, те, що керує ними зверху, але Франко так метафоризував її 
для того, щоб пригнічені люди побачили, що лише своїми зусиллями 
вони зможуть перемогти. Друга частина вірша несе закличний характер і 
спрямований на сучасника, який повинен прокинутися від сну, стати з 
„розумом-бистроумом” на власний захист. Це надає твору більш 
оптимістичного звучання: лише братерське поєднання надасть змогу 
протистояти гніту, знущанню, переслідуванням.  

Іван Франко у XII та VI веснянках використав із народної 
пісенності художній паралелізм для яскравої передачі змісту. Так як у 
творах явного образу весни немає, але її ми можемо побачити у образі 
Долі. Адже вона виконує весняну роботу та закликає до змін чи 
оновлення, бо, як відомо. весною все оживає і відновлюється. 

В останніх віршах у збірці поет аналізує свій поетичний доробок, 
призначення митця і творчості. У тринадцятій веснянці автор звертається 
наче до своїх творів, тобто до самого себе, щоб розібратися у своїх 
думках, почуттях: „Веснянії пісні, / Веснянії сни, / Чом так безутішні, 
/Безвідрадні ви? // Чи для вас немає / Зелені в лісах, / Чи для вас не весела 
/ Квітка не цвіте, / Що лиш вбогі села, / Людський біль здрите?” [4, с. 10]. 
Далі він зображує сумні малюнки весняної природи на поневоленій 
землі. У кінці поет робить висновок і твердо вирішує, що краще співати 
для народу, бо тільки він це оцінить і зрозуміє, тому що він разом з ним 
пройшов крізь муки й негоди. 

Продовженням теми попереднього твору є веснянка „Думи, діти 
мої”, що виступає алюзією на „Думки” і „Думи” Т. Шевченка. У цій 
поезії автор оцінює свою творчість, і визначає, яке значення вона має для 
народу. Хоч вірші і написані у тюрмі, але вони несуть для самого автора 



 24 

та народу той промінь надії та радісного світу, що завжди живе. Слова 
автора стають впливовими для знесилених, зморених та для тих, хто 
сумнівається. Вони допомагають людям не падати духом, знайти у собі 
віру і йти до кінця. У останній строфі він подає головне призначення 
своїх дум: „Там ви, думи, летіть, / Слабосилих кріпіть, / В горя й сумніву 
змрік / Лийте радісний світ!” [4, с. 11]. 

Остання веснянка, що написана найпізніше, у 1883 році, 
висловлює кредо поета. Недарма вона називається „Vivere memento”, що 
в перекладі з латинської звучить: „Пам’ятай, що живеш!”. У цій веснянці 
світогляд поета змінився, а ліричний герой набув нових рис. Він 
наповнений більшою впевненістю й вірою, він захоплюється весною, 
тому що вона пробуджує до праці навіть найбайдужіших: „Весно, що за 
чудо ти / Твориш в моїй груди? / Чи твій поклик з мертвоти / Й серце к 
жизні будить? / Вчора тлів, мов Лазар, я / В горя домовині – / Що ж се за 
нова зоря / Мені блисла нині? / Дивний голос мя кудись / Кличе – тут-то, 
ген-то: / „Встань, прокинься, пробудись! / Vivere memento” [4, с. 12]. 
Поет відчув усю красу життя, красу природи, став життєрадісним і 
щасливим. Друга дванадцятирядкова строфа-весна стверджує цю 
позицію автора: „Всюди чую любий глас, / Клик життя могучий…/ 
Весно, вітре, люблю вас, / Гори, ріки, тучі!” [4, с. 12]. Проте, в останніх 
рядках настрій думок автора різко змінюється. Він виражає свою 
самопожертву заради людей. Виступаючи в ролі громадського борця, 
ватажка, наставника, який дуже співчутливий до народного лиха, він 
усвідомлює, що лише боротьба допоможе здійснити кращі мрії 
громадянина: „А що кров не зможе змить, / Спалимо огнем то! / Лиш 
боротись значить жить… / Vivere memento!” [4, с. 13]. 

Отже, трансформований цикл „Веснянки” І. Франка наповнений 
революційним характером, висвітлює віру в народ, у його безсмертя. 
Запропоновані твори, руйнуючи фольклорні традиції, розширюють 
тематичні обрії жанру, розкриваючи тему повстання, переваги нового 
світу над старим, культивує мотиви пробудження закріпаченого люду і 
боротьби за незалежність. Проте слід відмітити, що Франко оминув 
прямого наслідування чи то пісенної стилізації народної веснянки, тим 
самим збагативши жанр новим громадянським забарвленням, 
поріднивши народну і свою веснянку лише глибоким сенсом, простотою 
побудови та влучними народними образами-символами. За визначенням 
М. Ткачука, у Франковій рецепції „жанрове оновлення веснянок 
здійснюється через органічний синтез смислових архетипів і символів 
традиційного ритуалу зустрічі весни з новим революційним 
світосприйняттям, що зумовлює авторські нововведення в жанрову 
матрицю традиційної веснянки, наповнення її злободенним змістом і 
раціональними структурами” [3, с. 43]. 

З усіх творів складається й образ самого автора; видно його 
світоглядні переконання та естетичний ідеал. Це загартований у 
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громадському житті борець і ватажок, наставник і митець, людина з 
чутливим до народного лиха серцем, пророк і філософ. 

Павло Грабовський продовжує і поглиблює зміст літературних 
веснянок, як і І. Франко. У збірці „З півночі” автор вміщує цикл із шести 
віршів „Веснянки”. Вони презентують пейзажну лірику, і, разом з тим, 
декларують громадянські мотиви. 

Веснянка „Зійшли сніги, шумить вода” – це як своєрідний вступ, 
де Грабовський описує весняну природу, її красу, блиск : „Веселе 
сонечко блистить, / Проміння щедро ллє; / Гайок привітно шелестить, / 
Неначе кличе пригостить; / Струмочок виграє” [1, с. 82]. Проте пейзаж 
виступає лише тлом, який налаштовує реципієнта на провідну 
протиставну ідею: ніяка краса не скриє кривди народу. Це ми можемо 
побачити в останніх рядках вірша: „Ховає зверхня ця краса / Смердючі 
болячки” [1, с. 82]. 

Продовженням вступу є друга веснянка, у якій поет використовує 
народні образ-символ „ластівочки-серця”, риторичні запитання. У поезії 
ведеться діалог між ліричним героєм і ластівкою. Автор розпитує у 
ластівки, що подорожувала, як там і як тут, він розмірковує над 
ставленням до людей, бо вони носять „рабські пута”, про панів, які 
думають лишень про „що, бач, мало кайданів.”, про те, що замість праці 
„все слова” …  

У наступній веснянці ластівка відповідає чоловіку на його 
запитання, розповідаючи, що: „Скрізь панує згуба, / Люд – у заперті. / 
Мість любові – злоба; / Брат піднявсь на брата…” [1, с. 83], але нічого 
гіршого, як тут вона не бачила, саме в імперії панує „продажність та 
зрада”, „Брак самопошани / Так людей не жер, / Як у вас донині…” [1, с. 
83]. В останніх рядках звучить пафосний заклик: ластівка закликалє 
людей підняти свій бойовий дух і повстати проти рабства: „Бийте, рвіть 
кайдани, / Доки дух не вмер!” [1, с. 83].  

Наступні три веснянки тісно пов’язані між собою, вони є 
своєрідним висновком до всього сказаного ластівкою і до роздумів 
чоловіка. Ліричний герой стверджує, що: „Правду мовила пташина; / Чи 
на добре ж, чи дарма? / Перед нами – домовина, / Сором вічного ярма.” 
Він розуміє, що люд похилив свої голови, втратив віру і терпить усі 
знущання, але ще не пізно все подолати, для цього треба мати силу волі, 
сміливість, відвагу, треба щось робити… На це він закликає у V 
веснянці: „Годі ж нудитись, складаючи руки; / Кличе робітників рідна 
земля… / Віра, впотужена словом науки, / Хай нас міцніш окриля!” [1, с. 
84]. 

VI веснянка звучить уже як наказ людству оновити свої сили, 
набути нової віри в перемогу і відродити рідну землю: „Розцвітайся ти, 
веснонько красна, / Духом творчості все онови; / У нарузі країна 
нещасна… / З муки-смерті її відживи! … Розцвітайся та нас із могили / 
До живого життя підведи, / Щоб ми очі на себе розкрили; / Світлі думи в 
душі відроди!” [1, с. 85]. 
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Протягом усього діалогу, для надання цілісності циклу, поет 
використовує чотиристопний ямб, риторичні запитання, оклики. Усе це 
передає його бажання до відродження, революції …  

Павло Грабовський уніс в українську літературу поезію, сповнену 
ліризмом, щирістю. Хоч і у його веснянках переважають описи природи, 
долі людей, тяжкої праці, але вони глибоко сповнені громадськими і 
героїчними мотивами. Грабовський прагнув світлого майбутнього своїй 
країні, своєму народу. У трансформованих веснянках письменник 
нагнітає соціальне звучання, змальовуючи страшні картини народних 
страждань, проводить паралелі між яскравими картинами природи та 
сибірської каторги, із злиденним життям України. Весняна оптимістична 
суть веснянок проявляється лише в третій поезії циклу, яка має 
закличний тон і сповнена революційного пафосу. А веснянка 
„Розцвітайся ти, веснонько красна…” – це гімн весні, оновленню та 
боротьбі. Ідея циклу – заклик поета до активної дії за краще життя. 

Отже, протягом аналізу циклів „Веснянки” І. Франка та П. 
Грабовського нами доведено, що геніальні творчі можливості цих поетів 
на прикладі трансформації жанру веснянки, вирізьблювалися в 
органічному зв’язку з їх високою національною свідомістю, глибоким 
вболіванням за долю народу, готовністю на самопожертву в ім’я 
відродження незалежної України.  

Презентовані авторами форми веснянок – це чудесний сплав 
фольклору та їх неповторного поетичного обдарування. 

Наскрізний образ циклів – алегоричний образ чарівниці-весни, 
який приносить із собою бурхливі вітри, надає життя всьому живому, 
вселяє в людей бажання жити і боротись за весняне, краще життя. 

Поети вперше вносять у веснянки соціальний зміст, передові 
суспільні ідеї. Провідну суть більшості веснянок становить контраст 
багатства і краси природи та нестерпного життя більшості народу.  

Використовуючи народнопісенні засоби і прийоми відтворення 
почуттів ліричних героїв, лірики доводять, що українська календарно-
обрядова пісня – то живий скарб, який йде від покоління до покоління, 
несучи радість і смуток, чаруючи, людську душу, даючи їй силу і 
натхнення. 

Їх веснянки – це своєрідна модифікація політичної лірики, у якій 
відбувається трансформація фольклорних образів, мотивів, символів з 
мотивами душевного піднесення і спаду, віри і зневір’я, радості і печалі 
тогочасного революційно налаштованого народу. 

Єдність особистого і громадського – ідейно-естетична основа 
обох циклів І. Франка та П. Грабовського. 

Залишається безперечним: авторські рецепції календарно-
обрядової поезії в творчості поетів 70-90-их років ХІХ століття на 
прикладі веснянки новаторські, і, перш за все, своїм громадянським 
спрямуванням, оновленою, згідно вимог часу, проблематикою, 
своєрідним художнім талантом змалювання асоціативних образів, їх 



 27 

духовно-інтелектуальною сутністю. З’ясовані у творчості письменників 
елементи традиційного й модерного синтезу свідчать про завершення в 
літературному процесі певного етапу й початок переходу літератури на 
якісно новий рівень.  

Сподіваємось, що пропонована студія стане частковою спробою 
вирішення проблем поетики ідіостилів П. Грабовського та І. Франка 
Залишились поза нашою увагою проблеми жанрового визначення 
заявлених в циклах поезій (медитації, елегії, звернення, алегорії…), 
художня майстерність авторських поетик (особливості тропіки, фоніки), 
версифікацій. Це може стати перспективою наших подальших наукових 
пошуків. 
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КРИЗА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ ОЧИМА 
СИМВОЛІСТА Й НЕОРОМАНТИКА (ПОВІСТЬ 

О.КОБИЛЯНСЬКОЇ „ЗЕМЛЯ”) 
 
Актуальна нині економічна проблема володіння людини землею 

(проблема приватної власності на землю) неминуче актуалізує й 
екзистенційну проблему залежності людини від землі, тобто влади землі 
над людиною, неодноразово порушену як західноєвропейськими, так і 
українськими письменниками. Новий крок в художньому осягненні цієї 
проблеми свого часу зробила О.Кобилянська, написавши новаторську 
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повість „Земля”. Твір неодноразово привертав увагу дослідників з огляду 
на символістський потенціал, складність проблематики, реалістичну 
переконливість викладу, що погоджувалася з його модерністським 
задумом. Приміром, Г. Могильницька в статті „Символіка лісу та її роль 
у розкритті проблеми влади землі над людиною” наголосила бінарну 
опозицію „земля – ліс” та зробила висновок, що ліс має найменшу владу 
над тими, хто відданий землі.  

Найпритягальнішою, найзагрозливішою його сила є для тих, хто 
не пов'язаний із землею, або зрікся, протиставив себе її владі. 
Л. Дорошко в статті „Влада землі – зло чи благо?” схиляється до думки, 
що земля становить неперехідну основу людського існування. Людина у 
взаємодії з нею отримує не тільки матеріальний добробут, а й свідомість 
повноти існування. Розвиток цієї дослідницької теми ілюструють роботи 
„Кобилянська – Довженко: навколо „Землі”, або різниця аналогій” 
(Т. Гундорова), „Ольга Кобилянська та її твір „Земля” (Н. Жук), „Герой у 
зв'язках з сакральною землею” (Л. Горболіс). Метою праці є висвітлити 
свій погляд на взаємини людини та землі у повісті О.Кобилянської 
„Земля”, оскільки відомо, що ця повість утворила актуальне смислове 
поле модерної української літератури [1, с. 58]. 

Д. Павличко у своїй статті „Туга і непокора” назвав повість 
„Земля” епопеєю про селянство, визначаючи твір так: „Це був 
найсміливіший розтин селянської психіки, що тут, як у гірському 
відслоненні, ми побачили,як глибоко дерево соціальної несправедливості 
запускає коріння в людську душу. Якщо селян Бальзака, Золя, Толстого, 
Мирного, Реймонта ми бачили в профіль, то героїв „ Землі” ми побачили 
з усіх боків, ми буквально фізично відчули їхнє життя в триєдиному 
вимірі – соціальному, національному, емоційному” [4, с. 57]. Сама ж 
Ольга Кобилянська зазначала в автобіографічному листі, „вклала я всю 
повагу душі своєї. Єсть се праця з народного буковинського життя, вірно 
змальована” [3, с. 92]. 

Усе це аж ніяк не перекреслює чіткого символістського 
спрямування повісті, що стала чи не першим в українській літературі 
твором із яскраво вираженими рисами європейського (німецького) 
символізму, властивих йому містицизму й таїни надприродного.  

Сучасна людина вважає надприродним уже характер ставлення 
Івоніки до землі: самовідданий, одержимий прагненням висловити 
найглибшу повагу своєму ідолу, запопадливий у бажанні догодити й 
піднести його. У думках і почуттях героя відбивається персоніфікований 
стан землі, яка відчувала справжню любов до себе, як жінка, пишалася 
красою зеленого збіжжя після дощу, була у своїх фарбах жива і свіжа, 
лютувала, якщо намарне чекала на дощ. Щоб знати землю, любити її й 
віддаватися їй, зовсім не треба бути освіченим. Івоніка Федорчук – 
самовідданий слуга землі, який поза нею не надає сенсу своєму 
існуванню: „Ми люди, що знаємо лиш землю! Вона чорна та й руки наші 
почорніли від неї, та проте вона свята” [5, c. 21]. Свята – значить, 
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позбавлена гріха, цілковито ідеальна. Івоніка зі своїм язичницьким 
ставленням до землі сприймає землю виключно як божественну стихію, 
супроти якої людина мусить відчувати чисте благоговіння. Усі 
результати праці в такому випадку сприймаються людиною як 
прихильність вищої сили до індивіда. Тому праця на землі – це і 
найвищий обов'язок для Івоніки, і ( що найголовніше) найбільша втіха. 

Івоніка уособлює гармонію стосунків з землею. Художній 
контекст повісті (Івоніка – представник старшого (минулого) покоління, 
його позиція супроти односельців унікальна, оскільки жоден із них не 
відчуває на собі подібної сили сакрального зв’язку з землею) схиляє 
читача сприймати його як образний маркер давно минулих часів, коли 
людина була органічно вписаною в природний колообіг, не відчуваючи з 
цього приводу жодного дискомфорту чи незадоволення. 

Найближче до образу Івоніки фабульна історія розташовує образ 
Михайла. Від батька він успадкував любов до землі, а також батькову 
лагідність, стриманість, терпіння. „Це чесний трудівник, що до роботи 
був здатний, як рідко хто” [5, с. 43]. Михайло є відданим слугою землі, 
проте, як з’ясовується, горизонт свого життя Михайло пов’язує не з нею, 
а з містом, яке спочатку ледь не розчавило сформованого велета зі 
слабкою вдачею („серце з тіста”, як схарактеризував брата Сава), а далі 
так само легко, як ламало, дало надію на підтримку. На відміну від 
батька Михайло припускає, що вправі не прирікати себе на селянськість, 
якщо ця роль не дасть йому побратися з коханою жінкою. У розмові з 
Анною в нього майнула думка, що можна жити й без землі: „В місті 
живуть люди і без землі. Тяжко живуть вони, се правда, але все-таки 
живуть, а часто й не гірше від нас” [5, с. 167]. І хоч така думка звучить 
навіть йому самому химерно, бо одразу ж він додає: „Це я просто так 
кажу...” [5, с. 167], усе ж перший сумнів щодо нерозривності людини й 
землі в душі героїв посіяно. На перший план у нового покоління 
виходить не пієтет до землі, а прагматика стосунків із нею. 

Зовні Михайло зберігає традиційне абсолютизуюче ставлення до 
землі, успадковане від батька. Проте саме завдяки символістським 
тенденціям повість розкриває екзистенційну трагедію людини модерної 
доби, що історично почуває себе в корелятивному зв’язку, а не в 
органічній єдності з землею. Позбувшись первісних засад свого 
існування, забезпечених природою, людина не здобулася на створення 
для себе відповідного її добі нового екзистенційного базису. Суспільне 
життя (авторка в перших рядках концептуально наголошує й маркує 
приватновласницький капіталістичний лад) не зміцнює духу, робить 
людину кволою та вразливою. Приречена на механічне виконання 
традиційних або кон’юнктурних функцій, вона парадоксальним чином 
потрапляє в залежність від природи сильнішу, ніж вона навіть могла 
уявити. 

Супроти непевної в собі, внутрішньо розчахнутої людини земля 
виявляє містично велику силу, що призводить слабшого до смерті. 
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Інтуїтивно обдарований, практично мудрий Івоніка у відчаї відкриває для 
себе крамольну правду: „Не для тебе, синку, була вона, а ти для неї. Ти 
ходив по ній, плекав її, а як виріс і став годний, вона отворила пащу й 
забрала тебе! Дурень був ти на ній, дурень! Ходив, говорив, робив, та й 
гадав, що для себе… Наймитом був ти, наймитом!” [5, с. 261]. Зауважмо, 
що саме Івоніка як носій субстанції землі відкриває щось принизливе, 
негідне людського статусу, в наймитській (несвідомій свого більшого 
покликання, вищої мити, схильної задовольнятися фізичною працею) 
долі, яку обрав для себе Михайло. 

Сюжет повісті вмотивовано є еліптичним – у ньому випущено 
кульмінацію. У творі відсутнє зображення самого вбивства Савою 
Михайла, оскільки авторка хотіла висловити єдино важливу думку 
повісті: сучасне спрагматизоване життя вбиває людину. Щоб вижити й 
розвинутися, модерне покоління мусить знайти альтернативний шлях 
існування. Як показує розв’язка, такий шлях письменниця бачила в освіті. 
Сучасна людина, що сповідує тільки традицію, завинила не лише перед 
сьогодні, але й перед майбутнім. На цю думку вказує колізія смерті 
Анниних двійнят, батьком яких був Михайло. 

В стосунках із землею перебуває ще один персонаж повісті Марія 
(дружина Івоніки). Вона, як і її чоловік, також жила в постійній праці і 
вічній журбі про завтрашній день, її ощадливість з часом перетворилася 
на скнарість. Більше, ніж Івоніка, Марія піддалася розтлінному впливу 
приватновласницької моралі. Людина без землі в її очах не мала жодної 
вартості. Це доводить те, що Марія однаково ненавиділа як чесну, 
працьовиту наймичку Анну, яку любив Михайло, так і злодійкувату 
брутальну Рахіру, дівчину Сави, оскільки обидві не мали землі. 

Отже, Марія уособлює собою прагматичне ставлення до землі. У 
неї відсутня така духовна близькість з землею, яка притаманна її 
чоловіку. Земля їй потрібна тільки для матеріального благополуччя. 

Цілковито лягає в символістську концепцію повісті образ Сави – 
молодшого сина Івоніки. Попри те, що він не любить землі й не хоче 
працювати на ній, опанований Рахірою, він прагне отримати свій наділ 
спадщини. Та чи має земля над ним якусь владу? Чи любить він її? 
Однозначно ні! Івоніка каже про сина: „Який молодий, а він перехитрить 
вам хоч би й якого заводіяку. Лише його лінь гризе мене,він не любить 
землі. Дарма,що ходить по ній,що толочить її, дарма, що живе з неї, що 
носить вона його. Він і не буде шанувати її, як вона перейде в його руки. 
Але вона не перейде в його руки, як він не зміниться, - се я йому вже не 
раз говорив і ще буду говорити” [5, с. 22]. Навіть сам Сава сердито кидає 
Марійці: „ Чи я жадаю від вас землі... Я не жадаю від вас вашої землі... 
Держіться вашої землі, а я зроблю, що мені схочеться” [5, с. 68]. Сава 
позбавлений тяги землі. Наймиліше йому, коли „...вистрілював усі 
горобці із гороху, а взимі зайці...” [5, с. 31 ]. 

Кобилянська тонко і психологічно переконливо показала, як 
агресивним Савою маніпулює Рахіра, що хотіла стати заможною 
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господинею. „Як не будеш мати землі, то не зможемо побратись! З чого 
нам жити!” [5, с. 55] – лякала вона Саву.  

Братовбивство було зумовлене не лише соціально-економічними 
причинами, а в першу чергу, інертністю людини, її нездатністю 
зрозуміти й відреагувати на ті зміни, що внесла в її екзистенцію й 
морально-психологічний клімат нова культурно-історична доба. Сава, що 
за предметного розгляду цього образу постає втіленням агресивної, 
вбивчої сили землі, є яскравим підтвердженням цієї думки.  

О. Кобилянська написала повість „Земля” у двох водночас 
естетичних площинах – неоромантизм та символізм. І в цьому полягає 
значний інтерпретативний потенціал цього твору, котрий у перспективі 
розкриватимуть наші наступні студії.  
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Анотація 
У статті звернено увагу на органічне співбуття символістських та 

неоромантичних тенденцій у тексті повісті О. Кобилянської „Земля”. 
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ДАВИДОВИЧА 
 
Б. Антоненко-Давидович виділяється серед письменників ХХ 

століття не тільки неперебутнім талантом, а й надзвичайно трагічною 
долею. Він належить до славної когорти митців, які свідомо жертвували 
собою задля ідеї національного відродження. Як зазначив Є. Сверстюк: 
„Йому судилося зв’язати розірвані ланки українського життя <…> і 
поєднати у своїй особі добу визвольних змагань часу революції 17-го 
року, добу короткого відродження, розстріляного в 30-ті роки, з добою 
задушеного відродження 60-х і взяти на себе місію свідка, коли 
правдиве свідчення прирівнювалось до злочину” [1, с. 221]. 70–80-ті 
роки минулого століття були для митця черговим складним життєвим і 
творчим етапом. Саме в цей час з’являються оповідання на табірну тему 
- „страшні художні документи епохи тоталітаризму, людино знищення” 
[2, с. 412].  

Творчість письменника неодноразово була предметом 
дослідження літературознавців. Серед сучасників слід виділити 
Л. Бойка, В. Дмитренко, І. Заярну, Л. Кимака, О. Хамедову. Однак 
„Сибірські новели” письменника ще достатньо не вивчені. Варто 
виділити лише О. Хмель, яка у 2007 році захистила кандидатську 
дисертацію: „Екзистенціалістські мотиви в „Сибірських новелах” 
Б.Антоненка-Давидовича”, проаналізувавши філософський зміст 
„Сибірських новел” у зв'яку з ідейно-художніми пошуками літератури 
та філософії екзистенціалізму. Показано роль „Сибірських новел” у 
контексті творчості Б. Антоненка-Давидовича з огляду на дотичність 
„табірної прози” письменника до тенденцій розвитку української 
літератури.  

Більше 20 років перебування на засланні за націоналізм, 
письменник з часу повернення мріяв описати. Так і почали з’являтися 
„Сибірські новели”, які є помітним явищем вітчизняного письменства 
ХХ ст. Вони являють собою перспективний матеріал для 
літературознавчих студій насамперед з огляду на їх місце в системі 
інших феноменів української літератури ХХ століття. 

Своєрідність творчості Б. Антоненка-Давидовича зумовлюється 
перш за все тим, що він прийшов у літературу в 20-ті рр. ХХ ст. і 
працював у ній до початку 80-х рр. Природно, що вплив тієї епохи, коли 
формувалася творча особистість автора, відбився на всій його 
мистецькій діяльності. „Мотиви, які актуалізувалися у 20-ті рр., 
виступають наскрізними в доробку Б. Антоненка-Давидовича; і саме в 
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„Сибірських новелах”, основною темою котрих є буття людини в 
умовах несвободи, найбільш очевидно постає суголосність пошуків 
українського письменника та європейських інтелектуалів” [3, с. 3].  

У творах збірки чітко простежується притаманна всій творчості 
письменника тенденція пояснювати зміст людського буття в дусі 
міфологічного уявлення про очищення (звільнення від влади 
профанного), про перехід у “справжнє”, “автентичне” буття через 
страждання (“смерть”), має виявлятися ще яскравіше у творах, котрі 
повинні запропонувати психологічно прийнятну версію особистої 
трагедії автора й історичної недолі його народу. Тому “Сибірські 
новели” є одним із найхарактерніших явищ у творчій спадщині Б. 
Антоненка-Давидовича, яке фокусує визначальні особливості його 
мистецької індивідуальності.  

Наскрізною проблемою в збірці виступає збереження людиною 
свого „я”, своєї людської сутності в умовах жорстокого насилля. Через 
призму автор розглядає й усі інші. Визначним ідейно-художнім 
досягненням Б.Антоненка-Давидовича у „Сибірських новелах” стало 
осмисленням національної проблеми. Ця проблема за різних суспільних 
обставин у різних художніх модифікаціях виразно виступає в усій його 
творчості. 

У „Сибірських новелах” національна проблема постає одним із 
ракурсів всебічного відображення тих суспільних і моральних 
катаклізмів, що їх спричинила більшовицько-сталінська диктатура. Один 
із акцентів автора тепер – на її міжнародній спорідненості. Наріжним 
каменем виступає саме виживання і збереження націй, що за іронією долі 
опинилися в середовищі соціалістичного пекла. 

Спільна трагедія „сім’ї народів” у „Сибірських новелах” 
масштабно подана через різнонаціональні постаті. За колючим дротом 
таборів і на засланнях бачимо українця Петренка-Черниша і росіянина 
Герасимова („Сізо”), білоруса Васька Микитьонка й німця Карла Майя 
(„Усе може бути”), казаха Беймбета Кунанбаєва („Кінний 
міліціонер”),братів-чеченців („Три чечени”) й десятки інших виразно 
виписаних жертв імперії зла. Характерно, що автор відрізняє цих 
„ворогів народу” від справді кримінального й декласованого елемента 
саме через їх спротив насиллю держави. Виразно він передається в 
глибоких психологічних переживаннях персонажів, що засвідчують 
неординарність їх натур і, в такий засіб, – закономірність незмирності з 
існуючою дійсністю й протистояння їй. 

Своєрідно це простежується в рефлексі Беймбета Кунанбаєва, 
котрий упродовж чотирьох років перебування у в’язниці катується 
питанням: за що він тут? А заарештували цього літнього казаха тільки за 
те, що в його юрті знайшли лівоесерівську газету, в котру була загорнута 
колись куплена хустина. Ніхто в сім’ї Кунанбаєва не надавав значення 
тому непотрібному шматкові паперу. Члени родини навіть російської 
мови не знали, щоб прочитати її. Тому цей добродушний чоловік ніяк не 
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може збагнути обвинувачувального вироку. Спільними зусиллями 
однокамерними нарешті дізнаються, що Кунанбаєва засуджено за 58-ю 
статтею карного кодексу, а оте сприйняте ним від слідчого як „левосерый 
конный милиционер” не що інше, як „лівий есер, контрреволюціонер”. 
Тюрма, хоч і відібрала у Кунанбаєва здоров’я, та не змогла вбити у ньому 
жаги до життя, бажання повернутися в рідний аул, до улюбленої праці, 
своїх земляків. Але якщо Беймбет Кунанбаєв так і не усвідомив до кінця 
сутності існуючої несправедливості, її внутрідержавних коренів і причин 
і його протест проти принизливих обставин та умов існування 
проявляється у не переробне прагнення довести свою невинність, то 
брати-чеченці – Алі, Ахмет і Мустафі – по-своєму збагнули, звідки 
походить зло, й відбувають ув’язнення за те, що зарізали 
уповноваженого по колективізації („Три чечени”). 

Увага концентрується на запеклому злі космополітичної держави, 
в розпорядженні якої потужна машина насилля й ідеологія страху, - 
знищити національні прикмети цілих народів і витворити з винароднених 
особин конгломерат покірної маси (звісно, колективізація – лише один з 
множинного розмаїття засобів у досягненні цієї цілі). З інтер’єру 
таборової діяльності виступають уже й непоодинокі жертви такої 
політики – як в’язні, так і безпосередні виконавці волі вождя уярмлених 
народів. Духовний трагізм останніх – теж об’єктивний наслідок буття. Як 
підтвердження цьому – повна національна деструкція Коржа („Сизо”), 
відірваного від України і в силу службових обставин закинутого в 
імовірне й, до того ж, мораль ущербне середовище. Аналізуючи й 
оцінюючи життя за законами логіки історичного розвитку,письменник 
підводить читача до усвідомлення протиприродності держави, що 
базується на націоналізму й колоніальному гніті. З особливою симпатією 
та розумінням ставиться він до тих особистостей, в свідомості котрих 
виявляє хоч найменші прояви національного та соціально-політичного 
прозріння, наголошуючи, що жодним репресіям, ні яким терором не 
можна знищити ні національної енергії народів, ні потреби людини бути 
вільною. 

Отже, в „Сибірських новелах” Б. Антоненка-Давидовича 
національна проблема є однією з основних. Дійсно, Радянський Союз 
представлений в них як тюрма усіх народів не залежно від 
національності. Специфіка реалізації інших проблем, порушених у збірці 
стануть матеріалом наших подальших досліджень. 
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Проблема інтертекстуальності є однією із найактуальніших у 
сучасному філологічному дискурсі. На сьогодні дослідженням цього 
складного і багатогранного явища займаються фахівці з галузей 
лінгвістики, літературознавства, культурології, суспільних наук. 
Особливо гостро постає питання про створення чіткої термінологічної 
системи, яка б дала змогу упорядкувати сукупність понять, пов’язаних з 
категорією інтертекстуальності.  

Термін „інтертекстуальність” на позначення діалогічної взаємодії 
текстів у процесі їх функціонування вперше було вжито у 1967 р. у статті 
„Бахтін, слово, діалог і роман”. Автор розробки – Юлія Крістева. Лінгвіст 
звернулася до роботи М. Бахтіна, що мала назву „Проблема змісту, 
матеріалу і форми у словесній творчості” та порушувала питання 
неминучого звернення письменників до культурологічних здобутків 
минулого і сучасності. На думку дослідниці, „будь-який текст будується 
як мозаїка цитацій, будь-який текст є продуктом всотування й 
трансформації якогось іншого тексту” [1, с. 5].  

Погляди Ю. Крістевої знайшли відображення у працях 
французького семіолога і літературознавця Ролана Барта. У 1968 році він 
запропонував канонічне тлумачення інтертексту та інтертекстуальності: 
„Кожний текст є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних 
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рівнях у більш чи менш помітних формах: тексти попередньої культури і 
тексти культури сьогоденної. Кожний текст являє собою нову тканину, 
зіткану зі старих цитат. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних 
структур, фрагменти соціальних ідіом тощо – усі вони поглинені текстом 
і змішані у ньому, оскільки завжди до тексту й навколо нього існує мова. 
Як необхідна попередня умова для будь-якого тексту інтертекстуальність 
не може бути зведеною до проблеми джерел і впливів; вона являє собою 
загальне поле анонімних формул, походження яких рідко можна виявити, 
підсвідомих або автоматичних цитат, поданих без лапок” [2, с. 218]. 

Загалом поняття „інтертекстуальність” та „інтертекст”, за 
зауваженням О. Кобзар, співвідносяться як „процес” і „результат”. Якщо 
під час написання певного твору автор повністю або уривками 
використовує інші тексти у вигляді цитат, алюзій, ремінісценцій тощо, то 
в результаті його діяльності утворюється інтертекст. 

Діалогічна взаємодія текстів реалізується у наступних виявах: 
явне та приховане цитування, однорідні фабульні елементи, запозичення 
та переосмислення тем і сюжетних колізій, алюзія, ремінісценція, 
пародія, наслідування. Окрім зазначених, Д. Кузьменко зараховує до 
цього списку ще плагіат, переклад, епіграфи, інсценізацію та 
екранізацію.  

Інтертекстуальність стала визначальною рисою літератури 
постмодернізму, яка тяжіє до поєднання елементів усього людського 
досвіду, різнобічної інтерпретації маркованих і немаркованих кодів (в 
залежності від авторського задуму та контексту) і вільного 
співвіднесення з прототекстами (базовими текстами). 

Аналізуючи діалогічну природу творчості Ліни Костенко, 
І. Пономаренко наголошує той факт, що інтертекстуальність є одним із 
провідних естетичних принципів письменниці, завдяки якому 
здійснюється літературний і культурологічний зв’язок між різними 
епохами та зберігається гуманітарна пам’ять нації. Міжтекстові діалоги 
притаманні поезіям Л. Костенко („Силуети”, „Душа тисячоліть шукає 
себе в слові”), романам у віршах („Маруся Чурай”, „Берестечко”) та 
прозовому роману „Записки українського самашедшего”, прем’єра 
котрого відбулась у грудні 2010 року. Твір є своєрідною хронікою ХХІ 
століття: у ньому сконденсовано події української історії за період 
президентства Л. Кучми до Помаранчевої революції. „Публіцистичний 
роман” (за визначенням В. Панченка), призначений для прочитання 
широкими народними масами, одночасно апелює і до досвідченого 
знавця літератури. „Записки українського самашедшего” пов’язані з 
творчістю М. Булгакова, Ф. Достоєвського, М. Гоголя, на чому акцентує 
увагу читача сама авторка. 

Особливо помітним є звернення до „гоголівської стихії”, яка, за 
твердженням М. Наєнка, реалізується у двох аспектах:  

1) катастрофізм світовідчуття (головним героєм твору є 
тридцятип’ятирічний програміст, представник сучасної української 
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інтелігенції. Це інтроверт, який невпинно фіксує потік інформації, що 
надходить із Інтернету, радіо, телебачення, періодики, і перетворює її на 
щоденникові записи людства. Він переживає кожну трагедію сьогодення, 
обмірковує її, коментує, подає крізь призму власного світобачення й 
укладає трагічно-абсурдну картину буття. Оповідач „не може замкнутися 
у приватному; йому не дає спокою неприкаяна, невлаштована, незатишна 
Україна, яка ніяк не може реалізувати себе, залишаючись навіть в умовах 
формальної державної незалежності якимось химерним виломом із 
нормального цивілізаційного ряду” [6, с. 2]. Причини такої 
невлаштованості герой вбачає у гнилизні державницького устрою, 
деградації моральних принципів, які поступилися місцем ненаситному 
бажанню наживи, у людській психіці, доведеній канцелярським 
бюрократизмом до божевілля. Ці вічні вади суспільного устрою яскраво 
висвітлив у таких творах, як „Ревізор”, „Мертві душі”, „Записки 
божевільного”, „російський письменник” і „український геній” – 
М. В. Гоголь. Його вустами інтроверт-програміст виносить вирок рідній 
країні: „„Нужда и бедность – неизбежный удел стоячего государства”, – 
писав Гоголь. Стоячого! Дожились” [8, с. 20]. Отже, Ліна Костенко 
показує, як втілюються в життя апокаліптичні прогнози письменника, 
котрий передбачав занепад людської цивілізації); 

2) „сміх крізь сльози” (сміхова культура твору дуже близька до 
гоголівської. Письменниця із сарказмом та іронією викриває вади 
сучасності. Нищівна критика проводить паралелі із дійсністю, 
змальованою у „Записках божевільного”: „Професорська вдова виводить 
на дефіле свою Альму. Тут у Альми є подруга Рея, вони весело 
перегавкуються і виляють хвостиками. Зовсім, як Меджі й Фідель із 
„Записок сумасшедшего”. Смаленого вовка він не бачив, той 
гоголівський самашедший. У нього собачки листуються й розмовляють. 
А у нас тут люди гавкають. Вчора обгавкала продавщиця. Обматюкав 
якийсь шоферюга. У нас тут такі бувають персонажі, хоч намордник їм 
на фізіономію одягай. Живемо в дуже густому розчині хамства, скоро 
випадемо в кристал” [8, с. 132]. Коментарі з відтінком чорного гумору 
супроводжують повідомлення про можливе перетворення супутника 
Землі на цвинтар: „Той божевільний у Гоголя боявся, що Земля сяде на 
Місяць. А я боюся, що на Місяці ховатимуть мерців, – є вже й такі 
футурологічні проекти. А один футуролог навіть пропонує запускати їх 
на орбіту. Будемо як Хома Брут, тільки над ним один гроб літав, а над 
нами буде багато, з космічним свистом. Тісно робиться на планеті, 
людство витісняє саме себе” [8, с. 64]. Ставлення героя до самого себе 
теж не позбавлене іронії: „Ведь ты нуль, более ничего”, – як сказав би 
гоголівський божевільний. Я справді нуль, я зведений до нуля, я вже в 
тому нулі, як у багетовій рамочці” [8, с. 132]. Помітним є не просте 
використання мотивів та манери „українського генія”. Кожна алюзія, 
кожне посилання містить аналіз, порівняння минулого і сучасного, в 
результаті чого герой робить короткі, логічні і змістовні висновки, котрі 
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змушують читача уважно подивитись навколо і дійсно „посміятися крізь 
сльози”).  

Незважаючи на наявність інтертекстуальних зв’язків із такими 
творами Гоголя, як „Тарас Бульба” („Снилося, що я Тарас Бульба. Хотів 
повести козаків у бій, а ні в кого не виявилося шаблі” [8, с. 342]), „Мертві 
душі” („Мертві тіла валяються не повсюдно, але скрізь повно мертвих 
душ. І якийсь глобальний Чічіков торгується з глобальним Собакевичем 
за „золотий мільярд”” [8, с. 366]), „Сорочинський ярмарок” („Надто 
багато червоної свитки, – каже вона. – Солопій Черевик би злякався” [8, 
с. 28]), найбільш показовим є міжтекстовий діалог саме із „Записками 
божевільного”, котрі можна вважати прототекстом по відношенню до 
„Записок…” Ліни Костенко. Цей діалог реалізується у наступних рисах 
роману: схожість назв; головний герой – інтелігент, який замислюється 
над вічними проблемами людства, відчуває катастрофізм епохи; твір 
побудовано у формі щоденникових записів; численні алюзії та 
ремінісценції, пов’язані із повістю Гоголя; явне та приховане цитування; 
сарказм та самоіронія.  

Отже, „публіцистичний роман” Ліни Костенко „Записки 
українського самашедшего” є метатекстом, в основі котрого було 
покладено твори М. В. Гоголя, зокрема його повість „Записки 
божевільного”. Письменниця активно використовує злободенну 
гоголівську тематику, наповнює її сучасним змістом та проводить 
паралелі із текстом-джерелом. Це дозволяє зазначити, що 
інтертекстуальність є одним із основних естетичних принципів 
організації художнього твору. 
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Анотація  

У статті представлено аналіз понять „інтертекстуальність” та 
„інтертекст”, здійснено спробу розкрити діалогічну взаємодію між 
романом Л. Костенко „Записки українського самашедшего” і творами 
М. Гоголя з метою доведення, що інтертекстуальність є одним із 
основних естетичних принципів організації художнього твору 
Л. Костенко. 
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А. Ю. Колеснікова 
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ХVІІ СТ.  

У ПРОЗІ ОЛЕСЯ ЛУПІЯ 
Історична тематика захоплювала багатьох українських 

письменників. Національна минувшина приховує в собі багато подій, 
вивчення яких потребує неабиякого дослідницького хисту та 
аналітичного мислення. Історична проза по праву вважається 
найскладнішим різновидом літературної діяльності. Часто літописи, 
листи та документи того часу мають у собі багато протиріч, а іноді їх 
зовсім бракує для відновлення історичної дійсності. Саме тому 
письменники намагаються реконструювати епоху, виявити дух часу, 
показати особливості світогляду народу через художні образи. Серед 
інших українських письменників особливо виділяється творчість Олеся 
Лупія, який вважає за необхідне звертатися до недостатньо висвітлених 
сторінок української історії. 

Сучасний український письменник Олесь Лупій почав свою 
літературну діяльність як поет. У 1957 році виходить його перша збірка 
„Вінки юності”, яка виявила неабиякий хист молодого письменника. 
Схвальними рецензіями були відзначені й наступні його поетичні збірки 
„Майовість”, „Перевал”, „Поезії”, „Невпинність”, „Любов і лад”, „Одна-
єдина”, „Довголіття бджоли”, „Кольорами предків” та інші. Прагнучи до 
більш широкого панорамного охоплення дійсності Олесь Лупій створює 
романи „Милява”, „Герць”, „Грань”, „Вірність”, „Сонце поміж соснами”, 
„Чоловіки не відчувають болю” тощо.  
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Прагнення до осягнення історичного досвіду українського народу 
з’являється набагато пізніше. У 1989 році був написаний історичний 
роман „Падіння давньої столиці”, у якому в дуже широкому контексті 
зображена татаро-монгольська навала 1240 року під проводом Батия на 
українські землі, показані мужні та сміливі захисники Києва, оборонці 
рідної землі. Цей роман, який розкриває особливості взаємовідносин 
руських князів, їх згуртування навколо єдиної мети, мав дуже великий 
успіх серед читацької аудиторії. Після нього Олесь Лупій пише твори, які 
охоплюють значно пізніший період української історії, а саме – ХVІІ ст. 
Перший з них „Гетьманська булава” (1993) освітлює боротьбу за владу, 
яка відбувалася після смерті Богдана Хмельницького, а другий – „Лицарі 
помсти” (1999) зображує козаків, як вправних моряків, справжніх 
господарей Чорного моря. За історичний роман „Падіння давньої 
столиці” та повість „Гетьманська булава” Олесь Лупій був відзначений 
Національною премією імені Т. Г. Шевченка, а за роман „Лицарі помсти” 
удостоєний премії імені Д. Яворницького. 

Метою нашого дослідження буде висвітлення особливостей 
творчого доробку Олеся Лупія на прикладі історичної повісті 
„Гетьманська булава” та історичного роману „Лицарі помсти”, у яких 
реконструйовані події національної історії ХVІІ ст. 

Літературна діяльність Олеся Лупія була частково оцінена у 
рецензіях на збірки його віршів О. Мишаничем, Є. Шабліовським, 
С. Шаховським. Ґрунтовніше особливості лірики висвітлені в критичних 
статтях В. Іванисенко, О. Сливинського. Проте наявні дослідження не 
виявляють специфіку історичної прози письменника. Саме тому 
досягнення вищезазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 

− розглянути творчість Олеся Лупія в контексті української 
історичної прози кінця ХХ ст.; 

− визначити специфіку інтерпретації письменником національної 
історії; 

− розкрити ідейно-тематичні особливості роману „Лицарі помсти” та 
повісті „ Гетьманська булава”. 
 Історія надає знання про рівень соціального, матеріального та 

духовного життя народів, про фактичний історичний процес. Метою ж 
художньої історичної прози є розуміння конкретних історичних подій з 
точки зору їх значущості для формування духовного багатства 
особистості, людської краси й досконалості. Тому сучасних українських 
письменників цікавить історичний матеріал не сам по собі, а у 
найтіснішому зв’язку із сьогоднішнім днем, адже ще Гете сказав: 
„Хроніку нехай пише той, кому важлива сучасність”. 

Мабуть найтрагічнішою сторінкою української історії по праву 
можна вважати кінець ХVІІ ст., або, як її прийнято ще називати, добу 
Руїни. Саме на цей час припадає розбрат у запорозькому війську, 
міжусобні сутички між претендентами за гетьманську булаву. До 
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змалювання подій Руїни звертались такі прозаїки кінця ХХ ст. як Віталій 
Кулаковський, Володимир Малик, Юрій Мушкетик, Юрій Хорунжий.  

Олесь Лупій, створюючи історичну повість „Гетьманська булава”, 
не послуговувався тим, що було написано раніше, а саме творами, що 
стосуються особистості гетьмана Івана Виговського. Загальновідомо, що 
його змальовували як ворога українського народу, який хотів розірвати 
стосунки із Московською державою й шукав порятунку в польського 
короля. Віталій Кулаковський у романі „Мартин Пушкар” саме так і 
змальовує Івана Виговського як заздрісника та зрадника, що намагається 
протистояти козацьким полковникам Мартину Пушкарю та Якову 
Барабашу, які, на думку автора, були б кращими послідовниками 
політики Богдана Хмельницького. Насправді ж негативна оцінка 
політики Івана Виговського ґрунтувалася на тому, що сам гетьман 
походив із старовинної української православної шляхти, отже був не 
простого роду, а також свою військову кар’єру розпочав у війську Речі 
Посполитої й ніби мав намір приєднати українські землі до її складу. 
Цим уміло маніпулювали його конкуренти за гетьманську булаву – 
Мартин Пушкар, Яків Барабаш та Григорій Лісницький.  

У романі „Гетьман Іван Виговський” Івана Нечуя-Левицького 
бачимо подібне зображення головного героя. Гетьман змальований як 
жорсткий, підступний політик, який після смерті Богдана Хмельницького 
не став за його заповітом виконувачем обов’язків гетьмана до повноліття 
Юрія Хмельницького, а захопив владу в свої руки. У листі до 
М. Грушевського Іван Нечуй-Левицький зазначає, що Виговський „хотів 
завести на Україні шляхетський, аристократичний уклад старої Польщі з 
його темними перспективами” [1, с. 152]. Поразку політики Івана 
Виговського автор вбачає в тому, що він не мав підтримки народу: „Не 
довіряючи йому (народу) спочатку із тактичних міркувань, гетьман 
згодом не став з ним радитись з принципу – через неповагу. І фактично 
це стало чи не основним, хоч і непрямим, призвідцею власної гибелі” [1, 
с. 153].  

Концепція образу Івана Виговського в романі Олеся Лупія 
„Гетьманська булава” якісно відрізняється від творів його попередників і 
ґрунтується на працях М. Костомарова, В. Антоновича, 
М. Грушевського. Автор переосмислює й аналізує архівні документи, які 
пояснюють справжні мотиви служіння гетьмана польській короні. 
Існують підстави вважати, що саме Іван Виговський відіграв важливу 
роль у формуванні розвідки Війська Запорозького. На початку 1649 р. 
полковник Максим Нестеренко послав до Польщі з Переяслава 2000 
розвідників. Проте пізніше керування цими справами переходить до 
Івана Виговського, завдяки якому було створено широку агентурну 
мережу яка сповіщала гетьмана про все важливе, що діялося не тільки в 
Україні, але й у Польщі, Австрії, Османській імперії, Кримському 
ханстві, придунайських державах. Тільки в період національно-
визнольної війни Іван Виговський закінчує свою місію в польському 
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війську й призначається Богданом Хмельницьким на посаду особистого, 
а згодом генерального писаря.  

Олесь Лупій показав Івана Виговського як продовжувача 
передсмертних задумів покійного гетьмана про послаблення зв'язків з 
Москвою та укладення союзу із західним державами Швецією, 
Трансільванією. Одночасно новий гетьман намагався покласти край 
анархії, що витворилася в Україні та створити керівну верству з 
освічених, заможних людей, які мали б національну свідомість, дбали 
про державні інтереси. Іван Виговський хотів посилити її шляхетськими 
елементами, котрі б разом із заможними козаками утворили нову 
національну еліту, на яку мала б спиратися держава. Сам він 
відзначається неабиякою освіченістю, знає кілька європейських мов й 
особисто, без перекладачів, спілкується зі швецькими, німецькими, 
угорськими, польськими послами. Особливу роль він надає проведенню 
вдалої дипломатичної політики: „Хмельницькому було дуже важко, але 
він усе своє життя був воїном і всі скрути вирішував з допомогою шаблі. 
Мені душа підказує, що не завжди допомагає шабля”, – говорить Іван 
Виговський [2, с. 550]. Він покладає великі надії на встановлення 
тісніших контактів як із сусідніми, так і з більш віддаленими країнами, 
майже щодня приймає послів, листується з головами інших держав, 
вправно впроваджуючи таким чином зовнішню політику. Ця звична для 
колишнього генерального писаря справа відволікає його від внутрішніх 
міжусобиць. Усе частішими стають заворушення, заколоти й виступи 
проти Івана Виговського, який вже не може їх контролювати. З цього й 
починається „домашня війна” на українських землях. 

Після такого авторитетного досвідченого полководця як Богдан 
Хмельницький, наступному гетьману Івану Виговському було дуже 
складно тримати владу в своїх руках, тим більш що полтавський сотник 
Мартин Пушкар та запорозький кошовий Яків Барабаш хотіли 
якнайшвидше скинути шляхетського гетьмана. Вони підбурювали 
козаків до повстання. Об’єднавши навколо себе відданих людей, 
перевірених у бою полковників – Нечая, Богуна, Дорошенка, Пушкаря, 
Гуляницького, Тетерю, Носача, Золотаренка, гетьману довелося 
приборкувати розпочатий бунт. По допомогу Іван Виговський 
звертається до московського царя Олексія, проте він не поспішає її 
надати, а спостерігає поки „хохли переб’ють один одного”, щоб не мати 
біля себе могутнього війська здатного на найменший спротив. 
Зрозумівши таку політику московського царя, гетьман намагається 
шукати інших союзників, саме тому й з’являється Гадяцька угода з Річчю 
Посполитою. 

У творі письменник зображує багато колоритних образів, серед 
яких Мартин Пушкар, Іван Богун, Яким Сомко. Створює образ 
неповнолітнього сина Богдана Хмельницького, який навчається в 
київській академії, студіює літописи, хроніки, точні науки та вивчає 
мови, розуміючи що все це йому може допомогти стати наступним 
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гетьманом, як того хотів його батько. Юрій Хмельницький розуміє, що 
зараз нічого не може протиставити Іванові Виговському – освіченому, 
кмітливому та розумному полководцю, по праву вважаючи, що „до 
булави ще треба голови” [2 , с. 558]. 

Таким чином у історичній повісті „Гетьманська булава” Олесь 
Лупій зміг по-новому зобразити постать Івана Виговського, розглянувши 
всі історичні обставини та проаналізувавши документальні джерела, 
створити цілісний образ українського гетьмана. 

У іншому історичному романі „Лицарі помсти” Олесь Лупій 
створює образ молодого, але загартованого козака Івана Федоренка, який 
повернувшись додому після тривалих боїв у корпусі Івана Сірка під 
Дюнкерком (Франція) застає сплюндроване татарами рідне село. 
Головний герой дізнається про те, що татари забрали його брата та 
наречену в ясир, й вирішує будь-що визволити їх із полону. Не 
знайшовши підтримки у Богдана Хмельницького, він згуртовує навколо 
себе найвідважніших козаків й вирушає до Запорозької Січі, звідки 
навздогін татарським нападникам відправляються козацькі чайки.  

Історичні романи про морські здобутки козаків, їх перемоги в 
морських походах малодосліджені й майже не відбиті в українській 
літературі. Саме тому Олесь Лупій вирішив написати роман про 
досягнення козацького флоту, зацікавлення яким, за твердженням 
письменника, не полишає його з дитячих літ. „Про колись славетні 
походи наших предків або замовчувалося, або говорилося напівправду, 
надто лаконічно, ніби між іншим, і ледве не ставилося під сумнів, чи 
українці взагалі могли бути моряками”, – говорить письменник [3, 
с. 126]. Вивчивши вітчизняні й зарубіжні хроніки, автор створює образи 
мужніх, завзятих мореплавців, оборонців рідної землі, які не шкодуючи 
своїх життів прагнуть відновити колишні морські кордони.  

В основу сюжету роману автором було покладено мотив помсти, 
що дало змогу в національній літературі створити новий тип героя-
блукальця. Головний герой роману, ставши на чолі козаків-чорноморців, 
вправно розробляє тактику ведення бою, відвойовує одну за одною 
турецькі галери, які везуть українських полонених. Головний мотив для 
нього – порятунок рідних та відплата за всі знущання іноземних 
загарбників. Іван Федоренко прагне помститися туркам і через це не 
зважає на обережність отамана Михайла Чубенка, а підбурює козаків до 
бою з галерами ворога, бо „на кожній є наші невільники” [5, с. 43].  

Про мужність і безстрашність морських лицарів свідчать їх числені 
перемоги в нерівному протистоянні, вдвічі краще озброєним турецьким 
корветам і галеонам. Кілька таких вправних отаманів могли б назавжди 
повернути Чорне й Азовське моря до козацьких володінь. Проте цьому 
завадила угода підписана між українським гетьманом і султаном, згідно 
якої турки обіцяли допомогу у війні з Польщею за право володіння 
морем. 
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Головний герой роману розуміє необхідність своєї місії, коли ледь 
не загинув від шаблі яничара: „Невже так визначено долею, щоб я далі 
жив, стояв на цьому місті і вів козаків уперед, не гаючи ні хвилини?” [5, 
с. 46]. Автор твору зобразив у романі непереможну силу єдності й 
братерства, яка об’єдную односельців Івана Федоренка та всіх звільнених 
із турецького полону, – усіх тих, хто терпів наругу над собою й зрештою 
відчув у собі силу до спротиву.  

Таким чином, обидва твори Олеся Лупія відновлюють історичні 
події ХVІІ ст. на суші, зображуючи збройні сутички на лівобережній 
Україні, та на морі й створюють широку панораму тогочасної історичної 
дійсності. Автор намагається віднайти найґрунтовнішу інтерпретацію 
української історії, створює власні концепції історичних осіб. Творчість 
письменника відкриває нові сторінки національної історії й потребує 
більш детального вивчення.  
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ПСИХОЛОГІЗМ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА РИСА ІМПРЕСІОНІЗМУ В 
ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ КОСИНКИ 

 
У когорті прозаїків доби „Розстріляного Відродження” особливо 

вирізняється постать Григорія Косинки. Літературний доробок видатного 
новеліста ХХ століття порівняно невеликий – близько тридцяти новел і 
нарисів. Однак кожен його твір – це синтез багатої образності і високої 
культури слова, оригінальної форми та глибокого змісту.  

Метою статті є дослідження стильових особливостей прози 
Григорія Косинки, з’ясування засобів психологічного аналізу в творчості 
письменника. 

Імпресіонізм (від франц. – impression враження) – художній 
напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, 
спостережень і співпереживань. Імпресіоонізм розвивається в останній 
третині ХІХ – на початку ХХ століття [2, с. 396]. Його поетика знаходить 
своє місце і в українській літературі. Насамперед це стосується 
новелістики М. Коцюбинського, В. Стефаника, Г. Косинки. 

Стильовий діапазон Г. Косинки охоплює різні тенденції. Проте 
стильова домінанта його психологічної прози пов’язана з імпресіонізмом. 
Звідси визначальні риси новел письменника – зображення психологічних 
станів героя, настроєва єдність автора і героя, потужний струмінь 
ліризму, розповідь від особи, яка робить враження „необробленості”, 
почерпнутої з життя, цілковитого авторського невтручання в 
зображуване. 

 Уже в ранніх новелах „Під брамою собору”, „За земельку”, 
„Сходка”, „Перед світом”, „На золотих богів” автор майстерно змальовує 
психологічні стани героїв, використовуючи виразні деталі, натяки, 
окремі враження, щоб, звернувшись до активного сприйняття читача, 
змусити його домалювати образ, із маленької деталі відтворити ціле, 
домислити всю картину.  

 За художнім світобаченням Григорій Косинка суттєво 
відрізняється від митців свого покоління. Він сприймає довколишню 
дійсність такою, якою вона є: без прикрас і надмірних ілюзій щодо 
омріяного майбутнього. Письменник бачить світ недосконалим, часто 
несправедливим, жорстоким, але водночас неповторним і прекрасним 
кожної миті. Григорій Косинка – це митець „з абсолютно чітким 
внутрішнім баченням людей і життя, про яких він повідомляв, 
з його погляду, найголовніше” [4, с.9].  

 Особливе місце в новелах Григорія Косинки займають 
сновидіння. Розкриття психології героїв – одна з головних функцій 
картин сну. Зображуючи сновидіння, автор, як правило, пов’язує його зі 
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змінами у внутрішньому світі героя. У залежності від інтенсивності цих 
змін, картини сну по-різному визначають психологічний стан героя. 
Наприклад, сон головного героя з новели „На буряки” уособлює мрії і 
бажання: „Ранішній солодкий сон; страшенно хочеться спати, аж пахне, і 
сниться: біліє полями туман, а росою - молоко, холодне і смачне-смачне; 
перекликаються півні…” [3, с.14]. Тонкий психолог Косинка любить і 
вміє показувати, як зароджується і кристалізується в людській душі 
класова, соціальна свідомість, він взагалі майстерно, користуючись 
різними засобами, зокрема мовними характеристиками, показує 
душевний світ своїх героїв. 

Сам Григорій Косинка зізнався: „Прекрасний намір письменника 
показати душу людську” [4, с. 12]. Психологію персонажа новеліст 
виявляє в поведінці, діалогах; авторська увага зосереджена на явищах 
зовнішньо-предметного світу; письменник не прямо проникає у душевні 
переживання героя, а зображує їх через фіксацію зовнішніх ознак: 
„Сашко злякано поглядав то на матір, то на покуття, на образ св. Миколи, 
уквітчаного польовими васильками, і хлипав…” („В хаті Штурми”) [4, 
с.22].  

Опис зовнішніх подій і невеликих саморефлексів героя Г. Косинка 
поєднував за допомогою авторського втручання: „Петро Цюпка крутнув 
головою: у його родилась думка…” („Сходка”) [4, с.23].  

Засобами психологічного аналізу є деталі, майстерно 
використані тропи, персоніфікація предметів, описи пейзажів, 
зображення поз персонажів, їх міміки, рухів, жестів і ходи. Чи не 
найважливішим засобом психологічного аналізу стає у Косинки художня 
деталь (асоціативна, лейтмотивна, символічна тощо) як фіксація 
моментального враження чи безпосередньої реакції на дійсність. Часом 
живописна деталь наскрізне проходить через всю новелу, служачи ніби 
додатковим композиційним каркасом (як різноманітні згадки про 
„місячний сміх” в однойменній новелі або нагадування про виритий із 
землі череп у „Голові ход”). 

 У Косинки чимало натуралістичних деталей (як в „Голові ході”, в 
„Троєкутному бою”), але знаходимо й вишукано-романтизовані образи 
(як в „Заквітчаному сні”). У письменника зовнішні деталі не завжди 
прямо входять у процес внутрішнього життя персонажів, вони лиш 
дотично співвідносяться з ним. Це помітно, зокрема, при використанні 
автором пейзажу в системі психологічного письма, коли настрій пейзажу 
відповідає тому чи тому стану героя, або, навпаки, подається як контраст 
до нього. У новелах Косинки пейзаж психологізується і стає складовою 
частиною сюжету. Перенесення автором основної уваги на душевні 
порухи людини зумовлюють незрідка й композицію та сюжет творів 
Косинки. Він будує свої сюжети на настроях, переживаннях героїв. 

  У ранній творчості Косинки утвердився своєрідний жанровий 
різновид лаконічної, ескізної новели, в основі якої якась одна драматична 
подія, одне – цілісне й сильне – враження, потрясіння. (Симптоматичною 
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тут може бути назва новели „Мент”). Пізніше помітне виразне тяжіння 
письменника до розлогіших прозових форм. Імпресіоністична ескізність, 
прагнення якнайточніше передати безпосереднє враження постулюється 
(чи принаймні доповнюється) розлогішими психологічними 
характеристиками. Зростає і роль сюжету. А відтак, закономірно, 
зміцнення одного рівня структури твору веде до послаблення ролі інших. 
Ощаднішими стають метафоти епітети, рідше використовуються інверсії, 
менше уваги віддається ритмічній організації твору. Зріла проза Косинки 
– строгіша, стриманіша, психологічно місткіша.  

Для поглиблення психологізму та ліризму письменник у своїх 
творах нерідко звертається до фольклорної традиції. Наприклад, у 
сюжет новели „На золотих богів” вплетено відому пісню „Ой у полі жито 
копитами збито”. Народнопісенний вираз „Як чайка б’ється грудьми” 
передає горе матері, що втратила дітей. Гіперболізовано образи Сеньки-
кулеметника та ватажка Чубатенька, які героїчно загинули на полі бою.  

На початку своєї творчості Косинка фіксував здебільшого лише 
зовнішні прояви внутрішнього життя своїх персонажів – вираз очей, 
жест, рук тощо. Пізніше психологічний аналіз поглиблюється, 
письменник охочіше звертається до невласне прямої мови, внутрішніх 
монологів. 

Розглянемо засоби психологізації, до яких вдається Г.Косинка, на 
прикладі новели „Темна ніч”. Перший засіб - це діалог полоненого 
Байденка з повстанцями, які його „посадили на покуті, як почесного 
гостя”. У цьому діалозі автор відтворює трагедійний конфлікт - 
зустрілися два полярні світогляди, кожен з яких відстоює свою правду до 
кінця і нізащо не відмовиться від своїх переконань.  

 Письменник застосовує в новелі внутрішнє мовлення, щоб 
простежити процес мислення персонажа, пульсацію його думки та 
плинність свідомості: „Чудний якийсь чоловік, кумедний, – думав собі 
Щербачок, – очі горять, а видно, людей не бачить… Хоч і комуніст…” [4, 
с.45]. У цій новелі автор знову застосовує один із найулюбленіших 
психологічних засобів – художню деталь. М. Наєнко зазначає, що єдиний 
співчутливий голос звучить лише з вуст автора, Косинка вкладає його в 
персоніфікований образ явора,що у новелі виступає характерною 
деталлю [5, с.82].  

Отже, психологізм є вагомою рисою поетики творів Григорія 
Косинки. Основні принципи його письменник втілював у відповідній 
системі елементів форми: художніх деталях, композиції й сюжеті, в 
особливостях художньої мови тощо. Розкриваючи психологію героїв у 
хвилини найвищого напруження, Косинка зосереджував увагу на 
кульмінаційному моменті. Це давало можливість найглибше розкрити 
душу людини. Цій меті підпорядкована й психологізація пейзажу. 
Поетика Косинки не дозволяла свавільного авторського втручання. Він 
зводить до мінімуму зовнішню дію, зосереджуючи увагу на проекції її в 
душевний світ героя. З метою поглиблення психологізму Косинка 
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звертається до підтексту. Внаслідок скорочення певних компонентів 
сюжету, майстерного введення їх у підтекст письменник мав змогу 
збільшити обсяг зображуваних психічних переживань. Діалог і монолог у 
новелах Косинки також безпосередньо пов’язані з психологізмом, є його 
безвідмовним інструментарієм. 

Отже, завдяки поєднанню психологічного аналізу і емоційного 
підтексту, письменник активно звертається до читацького 
співпереживання й співтворчості. 
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Ключові слова: імпресіонізм, психологізація, аналіз, новела, 
ліризм, сновидіння, фольклор. 

Науковий керівник – Пінчук Тетяна Степанівна, кандидат 
філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та 
компаративістики, декан факультету української філології ДЗ 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 

 
 

УДК 821.161.2 – 31.09 + 929 Процюк 
 
І. Ю. Коноваленко 

 
ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ СТЕПАНА ПРОЦЮКА 

„ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ” 
 

Художній світ сучасної романістики є доволі широким та 
розгалуженим тлом відтворення гострих проблем існуючого в наш час 
суспільства. Проте, навряд можна віднайти у дискурсі сучасного 
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прозописьма письменника, який би зробив більш глибокий розтин 
існування та поширення головних та найгостріших проблем українського 
суспільства ніж Степан Процюк.  

Творчість цього письменника є доволі своєрідною і „… спершу 
може здатися відразливою і похмурою” [5, с. 177], саме тому, дійсно її 
„не треба читати манірним обивателькам, зніженим інтелігенткам у 
тріснутих окулярниках, товстим скоробагатькам і запогоненим 
служивим, зденаціоналізованим роботягам… це може бути небезпечним, 
а душевний спокій і рівновагу потрібно берегти” [5, с. 177]. І це 
зауваження має місце, бо це „… проза для сильних, що не соромляться 
своїх вад, не пасують під натиском жорстокої реальності, сміливо 
ідентифікують добро і зло і в разі чого здатні на рішучі й болісні кроки” 
[5, с. 177-178], адже його творчість торкається болючих і гострих 
проблем сьогодення і викликає велику кількість думок та вражень. Але, 
„… світ його писань принципово катастрофічний, оскільки наповнений 
реальними людьми, яким нема на кого опертися, ще й сам автор ставить 
їх в ситуації, де сподіватися на краще не випадає”, його „… проза не дає 
поживи для розумової гри, а спонукає до тяжких, наче похмілля, 
роздумів і співчуття” [1, с. 170], і ці особливості у будь-якому разі 
завжди виокремлюватимуть Степана Процюка на широкій ниві 
українського письменства. Творчість далеко не кожного письменника 
може асоціюватися у критика „…зі старовинним самурайським ритуалом 
харакірі, під час якого дух вивищується над плоттю, а честь підноситься 
якнайвище” [5, с.178], сааме тому така проза завжди залишиться 
актуальною, цікавою та дискусійною в контексті сучасної літературно-
критичної думки.  

Отже, метою нашої наукової розвідки визначення основних 
проблем роману Степана Процюка „Жертвопринесення”.  

Доволі актуальним є питання „вивчення мистецтва з 
соціологічної точки зору” [3, с. 238], розглянуте у праці Ортега-і-Гассета 
„Дегуманізація мистецтва”, адже, якщо торкнутися художньої 
літератури, яка безперечно належить до категорії мистецтв, можна 
яскраво простежити історично усталену особливість впливу літератури 
на соціум і навпаки, виражену у безперервному відображенні історичних 
змін на сторінках літературних творів. Кожна епоха, у свою чергу, 
„…постає як певне компактне ціле у найрізноманітніших своїх проявах” 
[3, с. 238], не є винятком і епоха XXI століття, гострі проблеми якої 
знайшли своє відображення у проблематиці роману Степана Процюка 
„Жертвопринесення”.  

Проблема роману – це той натяк, який автор намагається донести 
до свідомості читача і спровокувати певні роздуми, що мають змінювати 
свдомість людини, якщо вона вбачає ці проблеми важливими. Лише у 
такому випадку, роман може мати певну літературну цінність. Ортега-і-
Гассет на прикладі музичної творчості Дебюссі зазначав, що 
дегуманізація музики, яку створив цей митець є подвигом, на основі 
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котрого розвивалися усі наступні музичні напрямки і полягає вона у 
„перетворенні суб’єктивного ставлення на об’єктивне” [3, с. 256], тобто у 
позбавленні музики особистих почуттів, очищенні від суб’єктивної 
думки. За подібною схемою доцільно класифікував проблеми роману і 
Степан Процюк: його власна думка, його проблематика не є головними 
дійовими особами чи прямим предметом зображення, вони не виражені 
прямо чи опосередковано, автор лише відтворює картини жорсткого 
реалізму сучасності і залишає їх оцінку на повний розсуд читача, котрий 
сприймає їх з власної позиції.  

Проте, автор при цьому не робить відтворення реальної дійсності 
у прямому її зображенні, і не кодує її у певну систему, розшифрування 
якої вимагає від читача глибокого аналізу, „письменник природно 
заповнив нішу якісної, інтелектуально та емоційно насиченої прози в 
сучасній літературі, якої так бракувало читачеві, що мусив вибирати між 
творами примітивними і надміру закодованими” [2, с. 61].  

Коло проблем, яких автор торкається у романі є доволі широким. 
На перший план виходить зображення рівня моральних і духовних 
цінностей сучасного суспільства, наскрізною проблемою роману є також 
суспільно-політичні та економічні проблеми у період розвитку і 
становлення незалежності держави, які мають спотворений вияв у 
вигляді хабарництва, зловживання професійним становищем, 
використанням державних обов’язків на власну користь.  

Уся проблематика роману подана крізь призму життя та 
діяльності молодого провінційного поета Максима Іщенка та його 
роздумів, які у свою чергу, не завжди постають принциповими та 
утвердженими у його свідомості. Постійні нахили думок Максима у боки 
„за” і „проти” створюють картину загального відтворення існуючих 
проблем не даючи їм суб’єктивної оцінки. Молодий поет відчуває 
постійну власну непотрібність, при цьому не цінує близьких йому людей, 
його дратують власна дружина та коханка – жодну з них він не любить і 
не розуміє; він обурений „суспільством хабарників і посполитих” 
[4, с. 21], корупційною системою у державі при цьому шалено нервує, 
доводячи себе до психічних зривів, через невеликий продаж власних 
книг тощо.  

Проекція думок Максима націлена й на ті проблеми, існування 
яких є беззаперечним. Гостро відчувається мовне питання через 
монологи героя: „…та й майже ніхто у твоїй чвертьпромисловій, 
чвертьаграрній і напівкриміногенній оазі не любить тієї мови, якою ти 
пишеш, Максиме… Бо за віщо їм любити цю безперспективну 
вимираючу говірку, яка не докине у міцні пролетарські шлунки ні 
ковбаси, ні горілки? Куди із ріднаю моваю, як нерідко перекривляють 
тебе із провінційно-южнорусскім акцентом земляки, ткнутися і 
устромитися?” [4, с. 14].  

Через роздуми Максима голосно лунає і найяскравіше виражена 
проблема митця у суспільстві, котра розглядається в проекції з минулого 
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на сучасне. Відчувається натяк на постановку питання „Що чекає поета 
чи письменника в Україні?” Максим впевнений, що „ця закодована і 
темна, вульгарно-уніфікована доба вихолощує із поета індивідуальну 
неповторність. І появляються дубові антології тридцятилітніх 
початківців, де уже не знайдеш ні найменших прикмет власного стилю… 
і начебто ті вірші гарні, і начебто відбитий у них подих незвіданого, а 
приглядаєшся ближче – мана, fata morgana…”[4, с. 23]. Герой зауважує й 
на тому, що справа не тільки в письменниках чи поетах, зіпсованих 
добою, а й у соціумі з його руйнацією та занепадом моральних 
цінностей: „…кому потрібна ця література у страшному зачаклованому 
українському колі псевдочеснот і псевдоістин…”[4, с. 36], не оціненою, 
на думку героя, залишиться і будь-яка спроба митця створити певний 
літературний витвір мистецтва, „письмакам, особливо українським, 
справжня прижиттєва слава аж ніяк поки що не загрожує… про такі речі 
ще можуть мислити письменники-нобеліанти, але той Нобель до них, як 
правило, приходить уже тоді, коли слід підбивати життєві 
підсумки…”[4, с. 50]. 

Автор влучно акцентує увагу читача на головній проблемі нації – 
рівні розвитку національної свідомості, занурена глибоко у коріння 
суспільства, через яку і виникають постійні страждання молодого 
починаючого поета чи письменника: „…нам, салоїдам, не треба великої 
літератури, нам аби почухати голову і прошамкотіти: “Якось воно буде, 
ще так не було, щоб ніяк не було”[4, с. 72] і на цій проблемі автор 
особливо акцентує увагу, залишаючи її для аналізу читачеві.  

Молодий письменник протягом роману відвідує кілька міст, але зі 
зміною місця перебування проблеми, на яких акцентована увага 
письменника, не змінюються. Поїхавши з Мічурівки, Максим опиняється 
у Києві і в монолозі героя яскраво відображено розуміння зміни умов 
існування: „ …іншим життям війнуло на тебе, чоловіче… життям, де 
вгадуються затишні письменницькі кабінети (а не кількаметрові 
комуналки), шурхіт конвертів з вагомим гонорарним умістом… ґранти, 
премії та стипендії як свідчення терпимого державного ставлення до 
твоїх пошуків і твого доробку, …літературні подорожі світом, контракти 
і переклади [4, с. 85], проте, не дивлячись за зміну місця перебування, 
відчуття незадоволення навколишнім світом молодого поета 
залишається: „…о багатоликий Максе, тобі ні за що і ні за кого 
зачепитися як у “сторозтерзаному” Києві, так і у своїй 
багатостраждальній, але дуже духовній, Вітчизні, де немає місця таким 
бездуховним (бездушним, дворушним, багатопорушним), як ти” 
[4, с. 85]. 

Залишаючи терени України, молодий поет опиняється у 
Німеччині, яка „…зустріла стерильною, наче в операційній, чистотою… 
стерильність, акуратність, майже неправдоподібна картковість і 
оперетковість. Бо твої пролетарські очі, Максе, звикли до срачу, бруду, 
вуличних фекалій і вугільного чаду. І берлінські вулиці видаються тобі, 
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сину постсовдепії, вибрати не можна тільки Батьківщин…” [4, с. 85], але 
й у цьому випадку світосприйняття залишається на тому ж рівні: „…десь 
випаровується твоє фрондерство, і ти почуваєшся безпотрібним уламком 
своєї patria, вагітної касетними скандалами і політмезальянсами, 
юрмищами заробітчан і полками кілерів…” [4, с. 85]. Отже, автор 
намагається яскраво проілюструвати, що проблема митця і суспільства є 
достатньо широкою і не залежить від місця перебування, більш того, 
автор доводить, що справа стосується й не лише нашої держави, а є 
загальносвітовою: „ …раптом тобі стає неймовірно жаль обділених і 
обідраних українських людей, з’єднаних з тобою химерною містичною 
сув’яззю, хоч би ти опинився у Мексиці чи Південній Африці…” 
[4, с. 101].  

Духовна і моральна криза сучасного суспільства приводить героя 
врешті-решт до Бога, де герой знаходить спокій, душевну рівновагу та 
сподівання на майбутнє: „Максим Іщенко рвучко поцілував образок 
Богоматері, і йому здалося, що кімната наповнилася сяйвом” [4, с. 111], 
„…і сниться Максимові чернеча келія. Приходить до нього засушений, 
як мощі лаврських святих, старець. І теплим та співчутливим голосом 
нагадує Максимові, багато дано тобі, хлопче, і вимагається від тебе 
більше… так тепло і любо стає вві сні поетові, мов би почуває він себе 
маленьким білим хлопчиком, звільненим від вериг цинічного і 
суєтливого досвіду…” [4, с. 111]. Максим поступово починає 
занурюватися в релігійну літературу, йде до церкви, знайомиться з 
ченцями і врешті-решт саме це допомагає усвідомити й визначити своє 
місце у світі, яке для нього знаходиться поза гуркітливими мегаполісами, 
проблемами літератури та грошей. 

Отже, роман „Жертвопринесення” – твір з достатньо широким 
колом проблематики, аналізу яких автор не подає і не засуджує, а ставить 
на абсолютний аналіз перед читацькою аудиторією. Проблеми поетів і 
письменників, місця митця у суспільстві, проблеми мови, нації постають 
на сторінках роману і у колі цих проблем постає творча особистість, яка 
намагається вижити у колі цих проблем. Особливості взаємодії людини 
та аморального суспільства, яке втратило душевні цінності та змінило 
пріоритети в сучасному урбанізованому суспільстві, можуть стати 
напрямком наших подальших наукових розвідок.  

 
Література 

1. Бондар-Терещенко І. Ім’я троянди, або гамбурзький рахунок 
Степана Процюка. // Кур’єр Кривбасу. – № 152 (Серпень). 2. Боронь О. 
„Філологічна” проза Степана Процюка. // Слово і час. – 2002. – № 5. 
3. Ортега-і-Гассет Х. Дегуманізація мистецтва. // Ортега-і-Гассет. 
Вибрані твори. – К.: „Основи”. – 1994. – 420 с. 4. Процюк С. 
Жертвопринесення. Роман // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 160 – 161. 5. 
Терлецький В. Нотатки до прози Степана Процюка. // Кур’єр Кривбасу. 
– 2001. – № 142 (Вересень). 



 53 

 
Анотація 

У статті акцентовано увагу на вивченні художнього твору з 
соціологічної точки зору та визначено основні проблеми роману 
„Жертвопринесення”. Шляхом аналізу роману визначено основні 
художні засоби, завдяки яким автор розгортає коло проблематики у 
творі.  
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ВИТОКИ МІФОСОФІЧНОСТІ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ 
 

Сучасне національне літературознавство перебуває у стані 
методологічного та концептуального експерименту, оскільки 
соціокультурне покоління ПОСТ прагне заповнити лакуну в науковій 
думці, сформовану в зв’язку з багаторічним пануванням канонічно-
інтерптераційних підходів до літератури, зорієнтованих на соціально 
заангажовані та політичні стереотипи попередніх століть.  

Однією із найяскравіших постатей літературного життя минулого 
століття є постать Володимира Миколайовича Сосюри (1898–1965), який 
до сьогодні у свідомості багатьох людей асоціюється із брендом „поета 
робітничої рані”. Ще зі шкільної програми ми знаємо його як 
„найніжнішого лірика України”, поета „солов’їного співу”. У світлі 
інтерпретації ХХ століття творчість В. Сосюри розглядалась саме з 
огляду на його всепроникаючий ліризм та тематичну монолітність творів.  

Але нова епоха творить нові тенденції – і сьогодні вже саме час 
поглянути на Володимира Сосюру як на міфотворця з його унікальною 
авторською рецепцією, базованою на глибоко ментальній рисі 
українського народу – ліризмі. Міфологічність художнього твору у 
значній мірі залежить від особливостей міфософічного світовідчуття 
автора, саме тому дослідження витоків міфософічності В. Сосюри є 
обов’язковою умовою міфопоетичного аналізу творчості. Це зумовлює 
актуальність нашого дослідження.  

Мета роботи – дослідити витоки міфософічності Володимира 
Сосюри, визначити її місце та роль у авторській міфотворчості. 

Постать письменника неоднокразово була об’єктом наукового 
дослідження. Варто згадати роботи В. Краснікової, В. Моренця, 
М. Неврлого, Б. Пастуха, В. Подова та ін. Але питання міфопоетики 
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творчості письменника не порушено у жодному із названих досліджень. 
Міфософічність сосюринського світобачення до сьогодні не викликала 
зацікавленості серед літературознавців, а авторська рецепція міфу, 
пропущена через призму маргінальності особистого й національного „Я” 
не була системно проаналізована. 

Слід також зазначити, що проблема вивчення міфопоетики та 
функціонування міфоструктур в українському літературознавстві 
порівняно нова (дослідження Т. Мейзерської, М. Моклиці, Л. Скупейка, 
Л. Тарариви, Т. Шестопалової та інших). Тема міфу в національному 
науковому дискурсі минулого століття була незаслужено забута, хоча 
мала серйозне методологічне й наукове підґрунтя (М. Костомаров, 
О. Потебня, В. Скуратівський). Не дивлячись на те, що у світовому 
науковому контексті наявна велика кількість досліджень (роботи К. Леві-
Строса, Ю. Лотмана, В. Топорова, О. Фрейденберга, Ф. Шеллінга, 
К. Юнга та інших) лише упродовж останніх 20–30 років 
міфодослідження в українському літературознавстві набувають 
самостійного системного характеру.  

Поняття міфософічності у сучасному літературознавчому дискурсі 
не має класичного термінологічного вираження, оскільки репрезентує 
комплексне й глибо суб’єктивізоване явище – синтез естетичних 
поглядів та світовідчуття автора, пропущених через призму міфу. 

 Міфософічності мислення полягає у „ …віднаходженні та 
трансформації головних національних і міфічних чинників, які, 
синтезуючись на текстовому рівні, намагалися розкрити людству 
найбільші духовні надбання: розуміння вічного плину буття, 
взаємозв’язку всіх його форм і сфер, глибоке пізнання особистістю своєї 
пракультури, навіть своєї праформи” [1, с. 194]. 

За словами Т. Шестопалової міфософісність „зумовлює 
включеність історично детермінованого мистецького твору в 
загальнобуттєву систему координат” [2, с. 2]. Саме тому для 
об’єктивного розуміння та інтерпретації творчості дуже важливим є 
віднайдення й дослідження витоків міфософічності автора. Особистісний 
код світоусвідомлення є невід’ємною частиною процесу авторського 
міфотворення. 

Цінними джерелами дослідження міфософічності В. Сосюри стали 
епістолярна спадщина, ліричні твори з автобіографічними елементами та 
роман „Третя Рота”, який можна назвати щоденником В. Сосюри: „Мені 
доводиться взяти себе в дуже міцні руки, щоб закінчити „Третю Роту” – 
мрію мого життя. Але це дуже важко. Безмежно важко. Все ж інакше я не 
можу. Він – у моїй крові, в серці, в мозку… ” [3, с. 16–17]. 

Світогляд раннього В. Сосюри формувався під впливом багатьох 
чинників: успадкована генетична міфопам’ять, дитячі враження, 
захоплення природою, двомовне середовище спілкування, виховання на 
кращих зразках вітчизняної та зарубіжної літератури (Гомер, 
Т. Шевченко, М. Гоголь, І. Франко, О. Пушкін, М. Лермонтов, 
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С. Черкасенко, Ф. Шіллер, М. Рід, Ж. Верн, Ф. Купер). Це дало перші 
паростки естетико-літературного та міфологічного світобачення, 
трансформованого класиками; сформувало творчу базу письменника. 
Цікаво, що саме Олександра Олеся, творчість якого характеризується 
потужним міфопоетичним звучанням (В. І. Чернова), В. Сосюра вважав 
своїм першим вчителем.  

Авторське узагальнення духовного досвіду українців на рівні 
чуттєвих рефлексій має бінарний характер: 1) споконвічні народні 
традиції (морально-етичний досвід) та їхній колосальний вплив на 
становлення світоглядної парадигми письменника (засвоєння народних 
моделей світосприйняття, моральних цінностей, відтворення первісної 
міфології шляхом використання традиційної символіки, образності й 
стилізації, фольклоризація простору художнього твору): „Я уявляв їх 
[козаків], буйних і запорошених, чорних як циган од сонця й вітру, 
розпатланими од бігу баских коней, що почули запах Батьківщини й 
солодкого відпочинку” [4, с. 22]; 2) вплив релігійної традиції 
(становлення релігійного світогляду, модифікація й авторська 
інтерпретація біблійних символів, реміфологізована сюжетна обробка): 
„Бабуся була до фанатизму релігійною, по суті, була моєю духовною 
матір’ю” [Там само, с. 10].  

“Етнічна модель світу” (характер сприйняття дійсності, 
стереотипно сформований під впливом попереднього культурного 
досвіду) не стала для В. Сосюри канонічною. Авторська рецепція міфу 
вийшла на якісно новий рівень усвідомлення – творення власної моделі 
світу, більш адаптованої до суспільних та націософських потреб 
буремного часу.  

Особиста картина світу окреслюється як сума пошуків світу 
глибинного „Я”, переживання переломних подій, власної морально-
ціннісної системи, що стає мірилом життєвих явищ. Домінанти 
світоглядної моделі автора – синтез традиційних схем народного 
сприйняття й релігійно-моральної доктрини. Відповідно до 
індивідуальної картини світу відбувається трансформація міфопоетичних 
компонентів, кристалізується модель міфотворення та міфомислення в 
цілому. 

Узагальнюючи знання минулих поколінь, В. Сосюра оперує 
ментальним досвідом українців з метою створення власного міфу 
комплексного характеру (поєднання соціально значимих подій, 
просторово-часових координат, культурно-історичних явищ, постійне 
повернення до національного досвіду, колективної пам’яті народу). Саме 
на принципах пошуку констант-орієнтирів етноментального та 
культурно-історичного характеру В. Сосюра вибудовує свою модель 
міфопоетичного світосприйняття, творить авторський міфосвіт, де „синя 
даль”, „димарів силуети”, „зоря малинова”, „мерехтить Україна багряна”. 

Синкретизм художнього мислення поета відіграв консолідуючу 
роль у процесі витворення законів та принципів авторської рецепції, 
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пошуку шляхів вираження власного досвіду. Імпресіоністична манера та 
романсова традиція знаходять відображення у мелодійності, глибинності 
зображуваних почуттів. Антропоцентризм і філософія серця 
ретранслюються через утвердження неповторності людської особистості 
як частини космічного колообігу (що заперечувало тезу радянського 
режиму про людину як „ланку суспільства”), примату почуттів. За 
словами Ю. Лавріненка „ …Сосюра пережив чимало різних літературних 
впливів; зокрема сильні в нього сліди імажинізму. Але всі ті впливи 
тонуть у романтичній стихії його поезії, в його здібності дати тепло і 
романтичне піднесення та освітлення кожній, навіть найбуденнішій речі” 
[5, с. 175]. Так проявляється майстерність автора у поєднанні 
суб’єктивного й загальнонародного, „Я-героя” та „МИ-читача”.  

Підґрунтям міфософічності поетики стала пантеїстична 
спрямованість лірики: трансцендентний характер поезії, 
самозаглибленість із безпосередньо-спонтанним, здебільшого 
суб’єктивним світопізнанням: „Я любив ходити в поле і милуватися 
квітами, особливо багряно-синіми квітами будяка […] Ще я любив 
дивитись на зорю після заходу сонця і кидати камінці в срібні води 
ставка” [4, с. 19]. 

У поетичних творах яскраво відчувається синтетичний характер 
міфософії – міф вибудовує бінарну опозицію сакральне / профанне, 
створює циклічність часового простору (зв’язки минулого з майбутнім 
втрачають всі ознаки і вільно взаємопереходять): „Над фашизмом клинок 
Кривоноса / Занесла міліонів рука… / І стає Залізняк із туману, / З ним 
Богун… / Скаче кінь вороний…” [6, с. 37]. 

Нефольклорні мотиви, пройшовши через призму авторських 
естетичних принципів, подають у чуттєво-реальних образах-символах 
пейзажі зміфологізованого буття – поєднання природи і душі як єдиного 
потоку. Поетична світобудова маркована злитістю матеріального та 
ідеального (зовнішній і внутрішній світи стають невіддільними 
елементами „Я-героя”): „Я – не Сосюра, а вся / вільна вкраїна моя” 
[7, с. 169]. 

У творчій манері митця індивідуальна міфологія значним чином 
залежить від сугестивних інтенцій творчості та від примату інтуїтивного 
над раціональним. Поетична міфософічність митця вибудовується на 
основі переживань, надриву, в центрі яких – емоційні імпульси, що 
запозичуються із повсякденного (реального) життя і вдало переносяться 
в іншу (ірреальну) площину: „І гармонії срібне ридання / про дитинство і 
юність мою / нагадало мені… / Сплю. / Це сон, / тільки сон, / мій 
солодкий, терпкий і кривавий…” [Там само, с. 185]. 

Особливість міфософічності мислення В. Сосюри полягає у 
трансформації та синтезі головних національних і міфічних чинників, що 
набувають свого текстового вираження через призму всепроникаючого 
ліризму. Такий підхід дозволяє розкрити найбільші духовні надбання, 
потрібні для націєтворчих процесів оновленого суспільства ХХ століття. 
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Осучаснення національного міфу дає можливість донести до читачів 
розуміння вічного плину буття, взаємозв’язку всіх його форм і сфер, 
глибоке осягнення своєї пракультури, усвідомлення причетності до 
всесвітнього колообігу тощо. Це авторський варіант рецепції міфу, його 
реконструкції, де відновлюється гармонія між людиною та світом: 
„Щебечуть птиці, вітер лине, / немов дитинства дальні дні, / і кожна 
квітка, і стеблина / до тебе тягнуться в півсні” [Там само, с. 207]. 

Отже, міфософічність В. Сосюри стає шляхом філософського 
пізнання світу, базою та умовою авторського міфотворення. Витоки 
міфософічності криються у накопиченні морально-етичного та 
релігійного досвіду народу, пантеїстичному характері бачення світу, 
синкретизмі художнього мислення, авторській трансформації 
національного міфу через призму індивідуальних констант-орієнтирів 
етноментального та культурно-історичного характеру. Поет-лірик 
В. Сосюра зміг на емоційно-підсвідомому рівні усвідомити та 
пропустити через себе глибинні сутності національного буття, 
настроєвість доби; доторкнувся до вікових праобразів (архетипів) 
сприйняття світу; ретранслював націософічну та етнопсихологічну 
складові багатовікового досвіду рідного народу. 
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УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ  
У РОМАНІ „МАРІЯ” УЛАСА САМЧУКА  

 
Менталітет – це певний соціально-психологічний стан суб’єкта –

етносу, нації, народності, громадян, що втілив у собі результати 
тривалого впливу етнічних, природно-географічних і соціально-
економічних умов проживання суб’єкта менталітету. Складаючись, 
формуючись і виробляючись історично він упродовж конкретного 
відрізка історії представляє собою сукупність соціально-психологічних 
якостей і рис, суму детермінуючих поведінкових реакцій, які є певною 
цілісністю, що виявляється в усіх сторонах життєдіяльності даної 
людської спільності та її індивідів. Можна стверджувати, що немає такої 
сфери життєдіяльності нації або її громадян, у якій би не виявлявся 
притаманний їм менталітет.  

Багато відомих українських літературних діячів, письменників 
зверталися до зображення українського менталітету у творчості. Серед 
них і український письменник, журналіст, публіцист, редактор, який 
тривалий час жив та працював в еміграції, Улас Олексійович Самчук. Він 
у романі „Марія” показав, що український народ – це така нація, котра і в 
найжахливіші, найтяжчі роки життя (Голодомор 1932 – 1933 років) не 
деградує, а зберігає духовні цінності, характерні для українців: 
релігійність, емоційність та здатність до співчуття, готовність прийти на 
допомогу. Окремо слід назвати прив’язаність українців до землі, ґрунту. 
Сучасний дослідник І. Мірчук вважає: „Психологічний стан українців 
слід розглядати, враховуючи їх спорідненість із землею. Цей чинник 
часто називають аграрним, або селянським” [1, с. 89]. 

Метою нашої статті є шляхом аналізу героїв роману „Марія” 
Уласа Самчука, їх вчинків довести, що важливим чинником, котрий 
впливав на моделі поведінки персонажів є народна мораль, українська 
ментальність. Слід зауважити, що під час роботи над твором письменник 
послуговувався не особистими враженнями про голод 1932 – 1933 років, 
а свідченнями очевидців, газетними публікаціями та власними спогадами 
про українське село. Саме тому деякі персонажі набувають рис образів-
штампів і діють відповідно до визначеної народною мораллю поведінки. 

Головна героїня – Марія – образ, який втілює в собі всі кращі риси 
характеру української жінки. Літературознавець Т. Гафарова у статті 
„Трагічна доля українців в умовах тоталітарної системи: урок 
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використання інформаційних технологій за романом Уласа Самчука” 
акцентує увагу на імені героїні: „Марія – ім’я, що із прийняттям 
християнства стало традиційним в українській культурі. Вживання його в 
літературі й релігійному фольклорі пов’язане з асоціаціями, які викликає 
у свідомості читача Мати Божа. Символізації імені сприяють також 
народні уявлення, пов’язані з Марією як Матір’ю Божою. Діва Марія у 
східних слов’ян – це передусім „мати”, „покровителька”, „заступниця”. 
Ставлячи жінку-матір у центрі трагічних подій, У. Самчук намагається 
передати її почуття, її страждання як Берегині роду людського, Берегині 
роду, що стоїть над прірвою” [2, с. 15]. Органічно поєднано з ім’ям і 
епіграф до твору.  

 У романі домінуючою характеристикою українців виступає 
емоційність, тобто чуттєве начало, яке стоїть над раціональним. Вона 
спрямована на внутрішній світ. Емоційна вдача виражена в усіх сферах 
духовного життя суспільства. Ми – народ із солов’їним голосом. Одним 
із способів демонстрації внутрішнього настрою героїв твору є пісня. 
Маріїн голос всі знали в селі, адже й мати її була співучою: „Вечори 
хутірські, коли сонце остаточно згасне, легко стає і, коли співаєш, голос 
в’ється і обіймається з зорями. Марія підніме високі груди й виведе. 
Дзвенить, дзвенить її моторна, запашна пісня, носиться над полями, 
чайкою в’ється, розсипається лунами дзвонотонними…” [3, с. 11]. Гнат 
Кухарчук своє кохання також душею виспівує: „Воли та корови часом 
поздихають, Біле личко, чорні брови (перерва), повік не злиняють” [3, с. 
20]. 

Наступною рисою українського менталітету є прив’язаність до 
землі. Земля завжди мала сакральне значення для українського 
господаря, а органічна залежність від ґрунту простежується в пісенному 
фольклорі та народних звичаях. Шанобливе ставлення до природи було 
закладене ще язичництвом і вкоренилося у свідомості українців-
землеробів. Поступово формувалися відносини власності, а добрий 
господар схвалювався селянською громадою, ставав зразком для 
наслідування. Любов до землі, що носить сакралізований характер і 
виступає своєрідною іманентною настановою українського духу, 
безумовно, свідчить про селянський вектор української етнопсихології. 
Селянська соціопсихологічна настанова українців несе в собі 
працелюбність, хазяйновитість, гостинність тощо. Улас Самчук так 
описав господарство українського селянина-хлібороба: „У Мартина 
Заруби десять корів, ялівник, безрогі. У Мартина шестеро не стаєнних, а 
робочих коней. Поле широке, вироблене. Земля чорна, пшениця, хміль, 
буряк жене без гною. Сад розлігся, пасіка гуде. Восени клуні тріщали від 
збіжжя. Навколо скирти пшениці та вівса. Сад сипне яблуками, сливами. 
Льохи повні, засіки повні, обори повні” [3, с. 11]. Чоловіки на весіллі 
Надії й Архипа говорили про працю хлібороба: „У нас кажуть: як 
постелешся, так і виспишся. Як робитимеш, так і будеш мати. Земля така 
річ, що коли на ній не працюватимеш і коли не любитимеш її, не 
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поможуть тобі ніякі трактори. На землі перший трактор – людина…” [3, 
с. 95]. 

Перевага почуттів над розумом, за І. Мірчуком, властива не лише 
українцям, а всім слов’янським народам. У духовному житті східних 
слов’ян професор виділяє три ділянки: почуття, любов і волю. Всі сфери 
перебувають у тісному взаємозв’язку, тому перевага однієї з них впливає 
на діяльність іншої. На прикладі Мартина Заруби автор показує, що 
невід’ємною частиною ментальності українців є совість, чесність та 
доброта: „Коли дійшло до перепою, Мартин підкреслено кинув на талір 
золотий п’ятикарбованець та заявив: „Дарую тобі, Маріє, ці гроші на 
щастя, дві десятини на розжиття та корову на розплід!. То, – говорив 
Мартин Михайлові, – у мене так…у мене роби, як у себе, але й дістанеш, 
як у себе. Коли б за голодранця виходила, не дав би нічого…За 
господаря, якого знаю, що не змарнує, на! Май, працюй і доробляйся, 
щоб твої діти і внуки мали…” [3, с. 31]. 

Частина дослідників припускає, що однією з домінуючих рис 
українського менталітету, як і західноєвропейського загалом, є 
індивідуалізм. Зокрема Г. Тільтман у праці „Хліборобська Європа” подає 
наступний доказ на підтвердження цієї тези: „Кожна українська хата, хоч 
якою малою вона була б, огороджена парканом – символом того 
індивідуалізму та любові до домівки й землі, що складають саме коріння 
українського темпераменту” [4, с. 65]. Але сакрального характеру 
набуває мотив волі, що знаходить свій вияв на різних рівнях людського 
побутування. Коли головна героїня твору виходить заміж за нелюба, вона 
прагне волі, але розуміє, що Гнат хороший та добрий, тому епізод, який 
відображає традицію дарування чобіт зятем (Гнатом) тещі (нею була 
Домаха, оскільки Марія сирота) супроводжувалася піснею молодої: „Ото 
тії чоботи, що зять дав / А за тії чоботи дочку взяв / Чоботи, чоботи ви 
мої / Наробили клопоту ви мені… Марія співає, а голос її плаче. Чути 
скаргу, чути жаль глибокий…” [3, с. 32]. Дівчина повинна радіти, що 
виходить заміж, але їй гірко. 

Щодо такої риси характеру українців, як релігійність, необхідно 
зазначити, що релігія й духовність завжди посідали чільне місце в житті 
української нації. Ще до прийняття християнства життя наших предків 
було тісно пов’язане із культовою обрядовістю, поклонінням богам, 
одухотворенням природи, строгим сповідуванням прикмет та знаків, які 
виявляла природа. Із релігійністю пов’язана схильність до ідеалізації, що 
характерна для психологічного складу душі українців. У її основі лежить 
схильність до розірваності мрії та дійсності, що розуміє під собою віру 
українців у щасливе майбутнє й заслужене щастя на підставі того, що 
народ багато пережив і натерпівся в ході своєї історії. 

Письменник зображує глибоку віру в Бога. Вона давно стала 
органічною складовою українського менталітету: „На Великдень церкви 
в огнях. На монастирській дзвіниці барвисті вогні. Від вечора до ранку 
висять ліхтарі і зоріють. Зоріє також небо і також всі вікна хат. У Марії, 
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як і всіх людей, горить під образом лампадка, накритий білим стіл, на нім 
кіш на посвячене готовий. Заспіває другий півень, встанеш і підеш до 
залитої вогнями церкви… Спати такої ночі не годиться. Сон силоміць 
рветься, але хіба ви не знаєте, що нечистий цілу ніч над землею літає і 
спокушує: „Засни трошки. Ляж і засни”. Ні, нечиста сило! Не засну. 
Чекай, за хвилину райські двері відчиняться, вирветься на цілому світі, і 
на небі, і навіть у пеклі – Христос Воскрес! – і ти, чорний демоне, падеш 
перед обличчям великого воскресіння” [3, с. 67]. 

У романі Уласа Самчука „Марія письменник відбив нюанси 
життя, побуту, вірувань українців. Сучасний учений В. Федоренко 
наголосив: „Автор у своєму творі етнографічно точно, вірогідно виписав 
образ рідного народу, його душу й інтелект, етику й естетику, устої і 
звичаї, спосіб існування на своїй землі, усі складники його буття – від 
повсякденного, земного до вічного, небесного. І виписав правдиво, 
яскраво й високо-художньо, не оминувши дрібних деталей, створивши 
прекрасне житіє народу українського” [5, с. 19]. 

Для українців був властивий такий порядок цінностей: праця, 
земля, любов, сім'я, рід і честь. Звичайно, часи змінюються, і ми не такі, 
як були, та наша духовність, наш менталітет повинні лишатися 
пріоритетними. Отже, вивчення особливостей українського менталітету, 
його основних характеристик привертає до себе особливу увагу й 
потребує подальшого детального дослідження на прикладі творів 
письменників з діаспори. 
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Анотація 
У статті шляхом аналізу героїв роману „Марія” Уласа Самчука, їх 

вчинків доведено, що важливим чинником, котрий впливав на моделі 
поведінки персонажів є народна мораль, українська ментальність, 
головними з яких є емоційність, працьовитість, релігійність тощо. Деякі 
персонажі набувають рис образів-штампів і діють відповідно до 
визначеної народною мораллю поведінки. 
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КАТЕГОРІЯ СТРАХУ В ТВОРАХ В. БЛИЗНЕЦЯ 
 

Питання вивчення категорії страху було актуальним ще з часів 
античності. Наприклад, Епікура хвилювала проблема суті життєвих 
страхів. Серед типів страхів він розрізняв страх перед богами, смертю та 
загробними покараннями. Але всі ці страхи легко усуваються. Страх 
смерті філософ характеризує так: „найбільш жахливе із нещасть, смерть, 
не має до нас ніякого відношення; коли ми є, то смерті ще немає, а коли 
смерть наступає, то нас вже немає” [1, c. 433]. 

Пізніше, у ХІХ-ХХ ст. поняття страху стає більш актуальним. 
Його вивчали такі відомі вчені, як С. Кьєркегор, Ж.-П. Сартр, З. Фройд, 
Ф. Шеллінг, К. Юнг тощо. 

Відомо, що страх впливає на діяльність та поведінку людини, і 
особливо виразно це проявляється в дітей. Дослідженням страхів дітей 
займалося багато вчених, серед яких А. І. Божович, Л. С. Виготський, 
А. В. Запорожець, О. І. Захаров, К. Ізард, Б. І. Кочубей, А. І. Леонтьєв, 
А. Т. Лідерс, А. В. Мікляєва, Т. М. Мішина, С. Д. Новікова, 
Л. А. Петровська, А. М. Прихожан, П. В. Рум’янцева, А. С. Співаковська, 
К. Д. Ушинський та інші. 

Метою даної статті є дослідити рівень вираження екзистенції 
людського існування через категорію страху на прикладі повісті Віктора 
Близнеця  „Звук павутинки”. 

Для екзистенціалізму страх – одна з основоположних категорій. 
Людина реагує на світ не лише інтелектуально, теоретично, але й 
емоційно. Емоційній складовій екзистенціальна філософія приділяє 
надзвичайно велику увагу. Страх виявився особливо продуктивним „для 
того, щоб прояснити саме не теоретичний, а емоційний характер” [2, c. 2] 
екзистенціалізу.  

Одним із найпопулярніших страхів у дітей є страх темряви – 
ніктофобія. Вчені по-різному ставились до цієї проблеми. Наприклад, 
Зиґмунд Фройд наголошував, що страх темряви обумовлений дитячими 
психологічними травмами. Сварка батька й матері, яка відбувається при 
закритих дверях у нічний час, є сильним мотиваційним чинником 
формування психозу у дитини. На противагу цій теорії К. Юнг 
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стверджував, що страх темряви закладений у людині на генетичному 
рівні й сягає своїм корінням в період первісного ладу, коли людська 
істота була не здатна цілком прийняти навколишній світ: „Під впливом 
вроджених програм, універсальних зразків знаходяться не тільки 
елементарні поведінкові реакції на зразок безумовних рефлексів, але 
також наше сприйняття, мислення, уява. Архетипи „колективного 
несвідомого” є своєрідними когнітивними зразками” [3, c. 6]. 

Страх темряви в дітей яскраво простежується на прикладі 
поведінки головного героя в повісті „Звук павутинки” Віктора Близнеця. 
Головний герой Льонька – самотня дитина, котрій не вистачає уваги, 
любові, спілкування з однолітками. Він фантазер, який живе в 
фантастичному світі зі своїми героями: Сопухою, Вишневими 
Пушинками, срібним чоловічком Бумсом. Вони оживають у сприйманні 
дитини, тому хлопець не почуває себе самотнім. Як і в кожної дитини, у 
Льоні є свої страхи. Найбільшим його жахом є страх темряви: „Внизу так 
і дише темінь, і холод хапає за спину. Може, назад? Ліжко ось тут, ковзь 
— і сховаюсь під ковдру... ”, „І коли я біжу назад, за мною біжить 
холодок, і темрява женеться за мною, хтось ніби хоче вкусити за п'яти”; 
шуму: „Там, під лавою, у найчорнішому кутку, сопе Сопуха, так сопе, аж 
вітер ходить по хаті. Я накриваюсь подушкою, починаю казати про себе 
„га-ла-ла”!, щоб заглушити звірюку, але де там! Щось шкребеться, щось 
дмухає і під подушку. І втямить не можу, чи то Сопуха сопе, чи сам 
висвистую носом. Ні, то вона чалапає!” [4, c. 103].  

Найчастіше в дитинстві батьки лякають дітей Бабаєм, щоб ті не 
вставали вночі, наголошуючи при тому, що він ховається під ліжком та 
забере дитину до себе. Словник В. Даля подає таке визначення Бабая: 
„баба або бабай (чол.) — тюркське новорос. оренб. дід, дідусь, старий, 
іноді в значенні дитячого лякала. Дітей лякають і Бабайкою, старою, і тут 
сходяться похідні від баби і від Бабая” [5, c. 56]. 

Мати Льоньки лякала сина Сопухою: „Було, крутишся в ліжку, 
мати нагримає й скаже: „Ось покличу Сопуху...” [4, c. 104]. Сопуха, як 
зазначає етимологічний словник Фасмера, це сажа „чеш. sороuсh 
„димар”, давньочеш. sорuсh, діал. sорoсh, сарuсh, сароuсh, слвц. sорuсh, 
польськ. sорuсh (а) — те саме, укр. сопух „чад”, сопуха „сажа” [7]. 
Практикуючи такий метод виховання як залякування, батьки самі 
спричиняють появу страхів у дітей. Страхи Льоньки через мрійливість 
хлопчика набувають казкового забарвлення. У повісті Віктора Близнеця 
вигаданий творчою уявою вірний товариш Льоньки Бумс допомагає йому 
боротися зі усіма страхами відповідно до традиційної казкової фабули. 
Бумс – незвичайна істота, яка не боїться ані Сопухи, ані темряви: „Так, 
це страшно, але з вами Бумc, і ви командир, і за спиною у вас кіннота, 
шаблі наголо. Рушайте в атаку, сміливіше! Стисніть кулаки, зціпте зуби, 
ви мужчина; темряву штовхніть плечем, грудьми вперед і примовляйте: 
Барі варі вде Грім з громами йде!” [4, c. 104]. Таким чином, розкриваючи 
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язичницьке світобачення дитини, письменник проникає в таємницю 
світової гармонії, у якій існує Льонька. 

Дитина дорослішає, коли розуміє й починає боятися смерті. 
Психолог Олександр Іванович Захаров зазначає, що головним страхом 
старшого дошкільного віку є страх смерті, розуміння дитиною, що 
закінченням усього є смерть: „Страх смерті – свого роду морально-
етична категорія, яка вказує на зрілість почуттів, їх глибину, і тому 
найбільш виражений у емоційно чутливих і вразливих дітей, які мають 
до того ж здатністю до абстрактного мислення” [6, c. 72]. 

Герой повісті „Звук павутинки” В. Близнеця Льонька постійно 
стикається зі смертю, що викликає в нього страх. У першому розділі 
повісті „Срібний чоловічок” Льонька згадує, як минулого літа спіймав 
метелика і, хоч той і пручався, посадив його до коробки та забув про 
нього: „А метелик? А той метелик, якого я посадив у коробку? Він 
упирався, не хотів лізти в коробку, шамотів, просився: пусти! Я не 
пустив… Зотлів бідолаха взаперті, задихнувся” [4, c. 202]. Хлопцю шкода 
метелика, він усвідомлює згубність свого вчинку і робить правильний 
висновок: „Для чого вбивати живе? Чуєш Бумс? Гуляй собі в нашій хаті. 
Бігай, стрибай, де хочеш. Я тебе не чіпатиму. Ніколи. Ось тобі крихта на 
лаві, ось молоко у блюдечку – їж, поправляйся. Чуєш, Бумсюк?” [4, c. 
203]. 

Далі з фабули наступної новели ми дізнаємось, що в Льоньки був 
найкращий друг – пес Рекс. Це був не просто собака, а вірний друг 
хлопчика. У тексті Рекс уособлює доброту, милосердя: „Бреше… Не 
такий був Рекс. Рекс був добрий собака. До нього в будку ходили 
курчата, жило з ним криве гусеня. Забігав сюди білий кролик. Налізе в 
будку малечі; Рекс ляже, витягне лапи, вуха по землі розстелить, 
зажмурить очі – блаженствує. Звірята обліплять його з усіх боків: кролик 
під пахву залізе і спить, як у гніздечку; гусеня до теплої шиї притулиться; 
курчата всядуться, де хто хоче: і на спині, і на лобі, а котресь – і на 
кінчика собачого носа. Рекс – як мертвий, вухом не здригне: хай собі 
гріються. Тільки розтулить око, ліве чи праве, сонно блимне: ну, як там, 
зручно всім” [4, c. 205]. Для Льоньки Рекс лишається живим навіть після 
загибелі, хлопчик не уявляє собі життя без істоти, яку так щиро любить 
усім серцем: „Хай сто раз убиває, а пес живий, для мене живий і все! Я 
не сам іду на річку, ми вдвох – бачите?” [4, c. 206]. 

Але справжнім випробування для Льоньки була смерть єдиного 
справжнього друга Адама, онука баби Сірохи, який приїхав прожити 
останні дні свого життя: „Я приїхав сюди… помирать” [4, c. 117], – 
відповідає юнак Льонці. Після цих слів хлопчик починає розуміти, що 
кінцем усього є смерть. Навіть спроба зберегти греблю, наштовхує його 
на думки, що все безповоротно минає: „Озерця нема, річка більш не 
лопоче, біжить смирненько старим своїм руслом. І скільки б я не старав-
ся, сам не зроблю ні греблі, ні співучого лотка” [4, c. 118]. 
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Адам помирає. Цей факт сприймається Льонькою спокійно, 
природно: „Сходились, збігались діти до баби Сірохи. А в дворі стояла 
машина, юрмився люд, бряжчали мідні тарілки, і дядьки ставили на кузов 
труну. Труна була довга, виступала з машини. Коли її нахиляли, я 
побачив Адама: він лежав суворий і суворо дивився у небо. Загострене 
обличчя його світилось мертвим вогнем. Він помер тому, що не було чим 
дихать, сміятись, говорити. Вся живинка згоріла в ньому до краплі. Він 
уже пахнув землею і вирушав туди, звідки не повертаються” [4, c. 141]. 

Після цієї важливої події Льонька починає замислюватись над 
смертю, у нього з’являється думка про тимчасову смерть. Про це він так 
говорить уявній подрузі Ніні: „Я хочу померти. Тільки ненадовго. Хочу 
подивитися, що робиться там, під землею. Ну, зберуться люди, 
поплачуть, поголосять, засиплять могилу і підуть. А далі? Лежиш у 
домовині. Тихо. Чорно. І ось… відчиняються двері, залізні, скрипучі, і ти 
встаєш і спускаєшся вниз, начебто в погріб, а там, серед мороку – густо 
людей, тих, що померли колись…” [4, c. 123]. Але одразу стикається із 
категоричним неприйняттям цієї ідеї: „Не треба! — здригнулася Ніна, й 
обличчя в неї стемніло. — Звідти ніхто не повертається... Я знала 
багатьох, я з ними дружила, вони повиростали, і кого вбило, кого 
хвороба задавила, — ніхто не повернувся. Не смій помирати, чуєш! — 
пристукнула вона кулачком і строго глянула на мене. — І Адамові скажи: 
хто помре, той більше не житиме” [4, c. 123]. Льонька не може збагнути, 
як людина, котра тільки-но жила повноцінним життям, може померти: „Я 
сидів ошелешений. „Як же так? — думав я. — Куди ж я подінусь? Ось у 
мене руки, ноги, голова, на голові чуб і вуха — хіба воно все пропаде? А 
я, крім того, бігаю, кричу, купаюсь, — хіба й це зникне? І нічого від мене 
не залишиться на землі? Е, ні! Тут щось вона, ця дівчина, переборщила . 
Я так і сказав їй: не вірю, щоб люди вмирали зовсім” [4, c. 123]. 

Зрештою, думка про реінкарнацію людської душі розставляє всі 
крапки над „і” та заспокоює дитину: „Так, люди не вмирають зовсім. 
Коли вони лягають у землю і самі стають землею, то з них виростає трава 
чи дерева. З добрих людей виростає щось добре – яблуні, бузок, 
маргаритки. А хто злий, завидющий, то буде реп'яхом, кропивою, 
лишаєм повзучим” [4, c. 123]. 

Отже, аналіз поведінки героя повісті „Звук павутинки” Віктора 
Близнеця демонструє формування страхів та боротьбу з ними хлопчика. 
Авторові вдається передати психологічно точно поведінку дитини 
певного віку. Проблема дослідження категорії страху у творах для дітей 
на прикладі творів Віктора Близнеця стане предметом наших подальших 
розвідок.  
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Анотація 
У статті подано розгляд рівня вираження екзистенції людського 

існування через категорію страху на прикладі повісті Віктора Близнеця 
„Звук павутинки”. Особливу увагу акцентовано на внутрішньому світі 
Льоньки, котрий вирішує важливу філософську проблему: що таке 
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ОСНОВНІ ІМПРЕСІОНІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ В 
НОВЕЛІСТИЦІ ГРИГОРІЯ КОСИНКИ 

 
Г. Косинка – однин з найяскравіших і найсамобутніших митців 

лірико-імпресіоністичної прози початку XX ст., хоча у його творчості 
органічно переплелися імпресіоністичні, реалістичні, експресіоністичні 
стильові тенденції. 

Слід сказати, що в ранніх новелах Григорій Косинка 
дотримувався тих канонів імпресіонізму, які утвердилися у світовій 
літературі, а пізніше вніс нові риси у свій стиль. 

Мета даної статті окреслення основних імпресіоністичних 
домінантних рис у ранніх новелах Григорія Косинки „За земельку” і „На 
золотих богів” . 

Актуальність даної статті пояснюється різноманіттям вияву 
імпресіоністичних рис у новелістиці Григорія Косинки, а саме виявлення 
у творах часової домінанти, зосередженістю на якомусь окремому уривку 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gileya/2011_49/gileya49/f9_doc.pdf
http://slov.com.ua/fasmer/page/sopuha.24135/
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з життя героя, „моменту”, сфокусування уваги на протиставленні 
людських характерів. Все це дає змогу простежити рух імпресіонізму у 
новелістиці Г. Косинки. 

До розгляду особливостей новелістики Г. Косинки зветалися такі 
науковці та критики, як: Олександра Хоменко „На шляху до синтезу: 
художня творчість Григорія Косинки”, Оксана Якимів „Особливості 
художніх текстів Григорія Косинки”, Раїса Мовчан „Григорій Косинка: 
зблизька і на відстані”, Віра Агеєва „Автор і герой як виразники оцінки 
зображуваного у прозі Г. Косинки”. 

В імпресіоністичній новелі час показаний, як епізод втечі з 
суспільства, з узвичаєного кола громадських і побутових обов’язків, 
обридливих традицій, ситуацій тимчасово розриву майже всіх зовнішніх 
стосунків. Імпресіоністів цікавить не історична тяглість, а момент, 
спеціально виокремлений із неї. Цю рису імпресіонізму ми можемо 
спостерігати у новелі Григорія Косинки „За земельку”. У творі 
представлено невеличкий момент з життя молодої дівчини з майстерним 
вкрапленням репрезентації навколишнього пейзажу: „Вечоріло. Над 
ставом вода парувала; сизо-жовтий туман жита криє, а болотяні віхи воду 
дмуть – лихо буде…” [1, с. 39]. Це опис-попередження про неминучість 
недоброї події. Весь художній простір новели „За земельку” напоєний 
передчуттям безвиході, трагедії, якоїсь невідворотної катастрофи, хоча 
автор фіксує лише те, що відбувається „саме тепер”, „саме в цей 
момент”. Читач нічого не знає про подальшу долю дівчини, але розуміє, 
що вона рокована нещастям. Це відчувається в гомоні п’яного весілля, в 
голосі бубона і скрипки, в словах матері. 

Оксана Якимів у своїй статті „Особливості художніх текстів 
Григорія Косинки” зазначає, що при першому прочитанні новели „За 
земельку” може здатися, що це не закінчений твір, а шматок 
недописаного художнього полотна – так багато тут недомовленого, такі 
різні висновки можна зробити, після трьох крапок останнього речення 
новели: „А улицею, криком-зиком, весільний поїзд ішов… до молодої в 
хату, в прийми, за земельку…” [1, с. 40]. Проте „За земельку” – твір 
повністю завершений і не потребує ані шліфування, ані дописування [2, 
с. 35]. У цій новелі Косинка прагне художньо осмислити, висловлюючись 
означенням І. Франка, „владу землі” над душею, над психікою, над 
світобаченням селянина, зрозуміти її „внутрішню механіку”, її 
поведінкові механізми 

У своїй новелі Косинка спромігся сфокусувати всю напругу 
протиставлення людських характерів, які постають у своїй 
індивідуальній неповторності. Особливу увагу тут письменник звертає на 
„мовні партії” персонажів: „Ми, Паньчуки, музики: граємо гарно, краще 
всіх: сватаємо дівчат на врем’я, за земельку, плюємо дурням кислооким, 
що про гріх лементують… Ми понімаєм діло…” [1, с. 39], які 
увиразнюють образи його героїв. А поза тим – у стильовій палітрі 
прозаїка власне панує імпресіоністична стихія, настроєва ескізність, 
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метафоричний лаконізм, саме вони сприяють тому, що кожен елемент 
художнього світу новели дбайливо припасовується до загального 
„рельєфу” оповіді. 

В. П. Агеєва у своїй роботі „Українська імпресіоністична проза” 
наголошує на тому, що у ранній творчості Косинки утвердився 
своєрідний жанровий різновид лаконічної, ескізної новели, в основі якої 
якась одна драматична подія, одне – цілісне й сильне – враження, 
потрясіння. (Симптоматичною тут може бути назва новели „Мент”.) 
Імпресіоністична ескізність, прагнення якнайточніше передати 
безпосереднє враження поступається (чи принаймні доповнюється) 
розлогішими психологічними характеристиками [4, с. 55]. 

Для імпресіоністичної поетики характерно дати ілюзію 
невідібраності, необробленості, і головне, невпорядкованості матеріалу. 
Сприймаюча свідомість ніби лише фіксує враження, не компонуючи їх. 
Роль сюжету дуже послаблена, логічний зв’язок між окремими 
картинами, епізодами іноді не простежується. Імпресіонізм відкидає 
раціоналізм розповіді, відкидає сконструйованість. В імпресіоністичному 
творі визначальним є настрій, емоційний тон, викликаний побаченим у 
довколишній дійсності, а не сюжет. Імпресіонізм прагне до відтворення 
свідомоств за допомогою невласне прямого мовлення та внутрішнього 
монолога. Тому і в ранній, цілком імпресіоністичній , новелі Григорія 
Косинки „На золотих богів” автор фіксує настроєві, чуттєві, смислові 
враження від чогось, не коментуючи їх, акцентує увагу на окремих 
художніх деталях, створюючи ілюзію невідібраності, невпорядкованості 
матеріалу: „Якась невідома сила ревнула по-звіриному з грудей 
селянських, підняла степом помсту і – пішла: окропили білу гречку з 
медами гарячою кров’ю, поцілували в останнє горби і… І тоді: озолотило 
сонце похмурі хмари на заході і втопило червону багряницю, як той сум, 
у ставу та й прослало над пожарищем… Дивіться” [1, с. 44]. 

 Новелу „На золотих богів” написано в піднесено-пісенній манері. 
Опис зображуваної в новелі події ведеться через світосприймання на 
безпосередньо учасника дії, а її спостерігача. Важливу роль у впливі 
імпресіонізму на новелу відіграє семантика кольору, пейзаж, який 
знаходиться у нерозривному зв’язку з душевним станом героїв, впливає 
на людські емоції: „Тільки вітер рве присмажений пісок з попелом і 
кидає на стару драну свиту, кидає, прислухається…” [1, с. 44]. І якраз 
завдяки пейзажу ота фрагментарність, мінливість, анатомізування 
дійсності, притаманні імпресіоністам, виявляються виразніше. У новелі 
„На золотих богів” в кількох останніх рядках твору можна простежити 
гнитючю ситуацію, яка нависла над героєм твору, журбу, безвихідь, гірке 
становище героя: „І замовкла, занеміла. Легко повіяв вітер, далі притих, 
послухав горе-журбу матері і, здавалося, сам заплакав над потолоченою 
кіньми пшеницею…” [1, с. 45]. Прагнучи надати зображуваному 
масштабніших, узагальнено-символічних вимірів, письменник вдається 
до усталених народно-поетичних формул, постійних епітетів. В описі 
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бою, який по суті вичерпує зміст новели контрастно поєднуються 
конкретні сучасні реалії і традиційні фольклорні образи. В обмежений 
новелістичний простір вкладається масштабний епічний зміст, який 
концентрує у собі опис бойових подій підкріплені внутрішнім монологом 
героя та описом стану навколишньої природи з кольоровими 
контрастами. 

Як і всі імпресіоністи, Григорій Косинка не втручався в життя 
своїх героїв, не ідеалізував їх, не осуджував і не виступав моральним 
суддею. Людину Косинка любить такою, яка вона є, – складною, часто 
непривабливою у своїх вчинках. Імпресіоністи, відмовившись від будь-
якої типізації, цікавляться душевними зламами, кризами. 

 У другій половині 20-х поетика прози Г. Косинки посутньо 
трансформується, простежується виразний рух у напрямку від 
імпресіонізму до неореалізму, тобто суто імпресіоністичні елементи в 
художній структурі оповіді вже не домінують, а відіграють 
підпорядковану роль: розлогішими стають психологічні характеристики, 
ощаднішими – епітети та порівняння, посилюється оповідне начало. 
Подібна тенденція посилюється вже в „Товариші Гавриші”, „Оповіданні 
без моралі”, хоча тут ще виразно відчувається боротьба двох оповідних 
манер – „об’єктивної” та „суб’єктивної”. Водночас посутньо зростає й 
інтелектуальна складова континуума його прози; письменник прагне 
осмислити українську дійсність і усій її багато вимірності й повноті. 

Отже, ранні новели Григорія Косинки створюють своєрідний 
настрій, задають певний тон і ритм, з перевагою того або іншого кольору, 
створюючи при цьому окрему проблему стану або вибору. Зображальне й 
виражальне начало у творах Г. Косинки поєднується по-різному, що 
призводить до зміни співвідношення елементів різних стильових систем, 
зокрема імпресіоністичної та реалістичної. У ранніх новелах 
письменника присутня світоглядна спільність Григорія Косинки з 
іншими стильовими напрямками, однак імпресіоністична домінанта є 
основною. Міра присутності імпресіоністичних тенденцій у більш пізній 
новелістиці письменника є предметом наших наступних досліджень.  
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Анотація 
Стаття присвячена аналізу ранньої новелістики Григорія Косинки 

в імпресіоністичному зрізі. У центрі уваги публікації – новели „На 
золотих богів” і „За земельку”. Аналізуються імпресіоністичні деталі 
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письма письменника і їх вплив на побудування твору та вчинків героїв у 
новелах. 

Ключові слова: домінанти, новелістика, риси, поетика. 
Науковий керівник – Дмитренко Вікторія Ігорівна, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої літератури 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.  
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ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 
 

Сучасна школа повинна створити умови для всебічного розвитку 
дитини: соціального, духовного, фізичного, психічного. Наше 
суспільство переживає складний час: постійні зміни уряду, кризи, 
соціальні зрушення, тому саме школа повинна допомогти учням 
адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, бути психологічно 
стійкими, розвивати здатність творчо мислити, щоб у майбутньому стати 
конкурентноздатними в освітньому просторі. Але, щоб усе це 
реалізувати, необхідно шукати зовсім нові форми організації начального 
та й виховного процесу. 

Учителі-словесники у своїй роботі крім традиційних методів 
навчання використовують інноваційні методи, враховуючи їх 
незаперечну вартість для розвитку у школярів найкращих духовних 
цінностей. Ще В. Сухомлинський переконував, що „справжня школа — 
це багатогранне духовне життя учнівського колективу, в якому учитель і 
діти об'єднані багатьма інтересами і захопленнями” [ 6, с. 347]. 

Проблема педагогічної підтримки обдарованості в педагогіці 
посідає одне з провідних місць, що знайшла своє відображення в працях 
таких науковців-практиків: О. Кульчицька, В. Барко, В. Панук, С. 
Лазаревський, Н. Булка, В. Дружинін, Л. Долинська, Л. Кондратенко, Н. 
Литвиненко, С. Заріцька, В. Мельник, Я. Бистрицька, Ю. Міфаєва, В. 
Ребрина. Процес навчання й виховання, пов’язаний з формуванням та 
розвитком творчого мислення, спрямований на реалізацію програми 
особистісно-орієнтованого навчання, яскраво ілюструє притчу про 
бідняка, який звернувся до монаха з проханням: „Дай мені рибу! Я 
голодний”. Монах мовчки віддав йому вудку. Отже, учнів треба навчати 
засобам здобування інформації, креативній діяльності та 
саморекламуванню. В інтерактивної категорії школярства вчителю-
словеснику необхідно викликати інтерес до навчання. А метод проектів 
підвищує мотивацію для отримання необхідних знань, бажання 
працювати та показати високий рівень досягнень, творчо себе 
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самореалізувати, демонструючи вміння створювати проекти, набути 
досвід вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне 
життя. Тому, на нашу думку, найбільш доцільним та ефективним 
методом серед сучасних інноваційних технологій є метод проектів, який 
включає в себе пошукові, дослідницькі та творчі методи, засоби, 
різноманітні прийоми. Дослідження проблем, пов’язаних з методикою 
його застосування на уроках української літератури в 9 класі стало 
метою нашої розвідки.  

Створений цей метод порівняно недавно, в 20-х роках XX століття 
у США, але швидко встиг модифікуватися і набути популярності у 
школах різних країн . 

Метод проектів — це модель організації навчального процесу, 
орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її 
можливостей у процесі створення певного „продукту” під контролем 
учителя. 

Робота над проектом — практика особистісно-зорієнтованого 
навчання в процесі конкретної праці учня на основі його вільного 
вибору, з урахуванням його інтересів [3, с. 149]. Проектна діяльність – це 
спільна справа, тому кожен має усвідомити свою роль у роботі, активно 
брати участь, намагатися досягнути найвищих результатів. 

Перш ніж приступити до роботи над проектом, необхідно обрати 
тему, визначити завдання та тип проекту. Учні повинні запропонувати та 
обговорити тему, мету і завдання проекту. Учитель, у свою чергу, 
мотивує діяльність учнів, пояснює мету і завдання. Важливим та 
складним етапом у роботі над проектом є визначення проблем 
дослідження, що висуваються з подачі вчителя, тобто він мусить 
підвести учнів до самостійного визначення проблем. Потім необхідно 
сформувати групи, залежно від рівня знань учнів, їх здібностей, 
розподілити ролі, здійснити планування роботи, вибрати форму 
презентації. Роль учителя під час цього етапу – допомогти в аналізі, 
пошуку інформації, виборі форм презентації. Далі учні самостійно 
працюють над проектом, учитель контролює їх, дає певні консультації у 
разі необхідності. Після оформлення та самоаналізу, учні захищають 
проект, демонструючи тим самим розуміння проблеми, цілей та завдань, 
уміння планувати та здійснювати діяльність. Кінцевий етап роботи – 
колективний аналіз та оцінювання результатів [1, с. 89]. 

Щоб застосувати проектну технологію на уроках української 
літератури, необхідно звернути особливу увагу на загальний рівень 
підготовки учнів, їхнє ставлення до творчих завдань, як вони володіють 
матеріалом, чи добре орієнтується в літературному творі, процесі тощо. І 
вчителю-словеснику необхідно розраховувати лише на власну 
майстерність, здатність чітко поставити питання, визначити мету, дати 
необхідні інструкції для подальшої роботи, прогнозувати результати. 

На нашу думку, на уроках української літератури слід 
використовувати такі творчі проекти, участь у яких допомогла б 
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школярам краще зрозуміти художній твір, пропустити його крізь себе, 
зрозуміти мету написання певного твору письменником, зробити 
відповідні висновки для себе, уміти висловлювати власні думки з 
приводу того чи іншого питання, розкрити свій творчий та розумовий 
потенціал. 

Наприклад, під час опрацювання біографічної теми учні 
залучаються до участі у творчому проекті „Подорожуючи сторінками 
життєпису письменника”. Учні об’єднуються у групи, кожна група 
отримує завдання опрацювати певний біографічний матеріал. Учні 
можуть користуватися різноманітними джерелами: підручниками, 
газетами, журналами, інтернет-джерелами. Кожна група має розглянути 
окрему сторінку з життя письменника, опрацювати її , проаналізувати та 
зробити висновки. Так, під час вивчення теми „Постать Т. Шевченка” (9 
клас), учні можуть створити наступні проекти: „Дитинство та юність 
письменника”, „Петербурзький період”, „Тарас Шевченко — художник”, 
„Шевченко як поет”, „Перебування в Оренбурзькому краї”, „1840-ві 
роки”, „Національні мотиви в творчості Т. Шевченка”, „Політичні 
мотиви”, „Кобзар”, „Пам'ять”. Кожна група презентує свою роботу, 
проводячи „заочну екскурсію” по життєтворчості Тараса Шевченка. 
Доречним буде зауважити, що проект може презентуватися у вигляді 
журналу, альманаху, альбому, карти, колажу, есе, газети, словника, 
електронної версії тощо [1, с. 22]. 

Проектні технології можна використовувати не лише як вид 
роботи для учнів. Їх може створювати і сам учитель та використовувати 
як ілюстративний матеріал на уроці у вигляді презентації (електронної 
версії). 

Презентація (від англ. „рrеsепtаtіоп” – подання, вистава) – це 
набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі 
спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну 
текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як 
синтезований, так і записаний із мікрофона. Презентації легко 
створювати за допомогою програми MS Power Point. 

За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені. 
Презентації лінійної структури створюються для послідовного 

викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони 
мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають 
усвідомити його зміст, та ілюстрації. 

Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й 
систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень 
учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням найчастіше мають 
розгалужену структуру. 

Щоб створювати презентації, учитель-словесник повинен уміти 
обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для 
підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, 
креслення, схеми, малюнки), щоб працювати з ними на уроці. 
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Існують такі вимоги до змісту презентації:  
• Кожен слайд має відображати одну думку. 
• Текст має складатися з коротких слів та простих 

речень. 
• Рядок має містити 6—8 слів. 
• Всього на слайді має бути 6—8 рядків. 
• Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50. 
• Дієслова мають бути в одній часовій формі. 
• Заголовки мають привертати увагу аудиторії та 

узагальнювати основні положення слайду. 
• У заголовках мають бути і великі, і малі літери. 
• Слайди мають бути не надто яскравими – зайві 

прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі 
інформації. 

• Кількість блоків інформації під час відображення 
статистичних даних на одному слайді має бути не більше 
чотирьох. 

• Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не 
над нею. 

• Усі слайди презентації мають бути витримані в 
одному стилі[4, с. 128]. 

Учительська презентація за призначенням може бути:  
– проблемною – вступ до теми; 
– інформативною (інструкції, приклади для учнів, форми 

оцінювання, консультування. Вона використовується учнями самостійно 
впродовж вивчення теми, доступна їм у будь-який час навчального 
процесу); 

діагностичною, контролюючою (використовується для перевірки 
знань учнів, самооцінювання наприкінці вивчення теми, розділу, уроку. 
Використовується учнями індивідуально і самостійно після вивчення 
розділу, теми та доступна їм у присутності вчителя чи у вільному 
доступі) [5, с. 176]. 

Можна практикувати роботу з мультимедійними навчальними 
посібниками на різних етапах підготовки і проведення уроку, вона дає 
можливість урізноманітнити форми роботи на уроці за рахунок 
одночасного використання ілюстративного, статистичного, методичного, 
а також аудіо- та відеоматеріалів. 

Така робота може здійснюватися на різних етапах уроку: 
• як форма перевірки домашнього завдання; 
• як спосіб створення проблемної ситуації; 
• як спосіб пояснення нового матеріалу; 
• як форма закріплення вивченого; 
• як спосіб перевірки знань у процесі уроку. 
 Нами створений мультимедійний посібник „Життя та творчість 

письменників, які вивчаються в 9-му класі”, куди вміщено життєписні 
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сильвети таких письменників, як: Марко Вовчок, Маркіян Шашкевич, 
Григорій Сковорода, Пантелеймон Куліш, Іван Котляревський, Микола 
Костомаров та інші. Цей матеріал, апробований під час проходження 
виробничої практики, можна використати на уроці на будь-якому етапі. 
Він зацікавить учнів, змусить швидше сприйняти та засвоїти інформацію, 
переглядаючи слайди з вдало скомпонованою інформацією. Електронний 
посібник, окрім текстових тез, насичений ілюстративною інформацією 
(фотографіями, малюнками, фотокартками, ілюстраціями до деяких 
творів), це дасть змогу учням здійснити заочні подорожі до музеїв, 
видавництв, заглибитись у мистецтво слова тощо. 

Поєднання відео-, аудіо-і текстового матеріалів, комплексне 
висвітлення теми забезпечує більш глибоке занурення в матеріал, сприяє 
його творчому осмисленню, підвищує мотивацію навчання, хоча й не 
позбавлене недоліків, одним із яких, на нашу думку, є складність 
технічної організації уроку, великі часові витрати тільки на один вид 
роботи не дозволяють часто використовувати його. Виникає необхідність 
пошуку нових форм використання даного матеріалу з кращим ефектом.  

Отже, педагогічна підтримка учнів крізь проектування завжди 
виступає важливим чинником у формуванні креативних знань, умінь і 
навичок, що стверджують життєву програму кожної особистості. І 
запропонований та апробований нами проект, „Життя та творчість 
письменників, які вивчаються в 9-му класі”, свідчить про нові вимоги до 
вчителя-словесника, від якого залежить якість формування основних 
компетенцій учнів.  
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Анотація 
Стаття присвячена дослідженню ефективного методу проектів, 

популярного серед сучасних інноваційних технологій, який включає в 
себе пошукові, дослідницькі та творчі методи, засоби, різноманітні 
прийоми. Наукова і практична новизна розвідки міститься у авторській 
розробці матеріалів для посібника „Життя та творчість письменників, які 
вивчаються в 9-му класі”. Запропонований студентський проект 
укладено згідно сучасного педагогічного інструментарію інформаційної 
технології з урахуванням діючих програм для учнів 9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України. Цей проект апробовано у 
Ровеньківській ЗШ № 9, що на Луганщині, і може бути рекомендованим 
для роботи студентам ВНЗ філологічних спеціальностей, учителям-
практикам в якості навчальних і практичних рекомендацій. 

Ключові слова: технологія, проект, мультимедійна презентація. 
Науковий керівник – Негодяєва Світлана Анатоліївна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та 
методики її викладання ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. 
 
УДК 821.161.2.09–3 

 
Ю. В. Межинська  
 

ВЕРБАЛЬНО-ЕМАНАЦІЙНИЙ ПРОСТІР  
РОМАНУ „ПОКЛОНІННЯ ЯЩІРЦІ“ ЛЮБКА ДЕРЕША : 

КОГО ЗРАДИЛА ДЗВІНКА? 
 

Задля Дзвінки-хабалиці 
Свого брата хочеш вбити? 
Як ти думаєш, добра душе, 
Що та сука тебе любить? 
Базаринки твої любить! 
Завернися, бо тя згубить 
 − Аби-сь дав ми тільки злота,  
Що наповню всю долину, 
Аби-сь дав ми вдвоє більше, 
То я Дзвінку не покину… 
 
Ю. Федькович 

 
Упродовж останніх років в Україні феномен постмодернізму стає 

помітним явищем у літературному та мистецькому житті. Не зважаючи 
на очевидність постмодерної течії, на сьогодні українське 
літературознавство не має повноформатної розвідки про постмодернізм, 
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що зумовлено процесом її формування. До того ж деякі теоретики 
літератури вважають що в українській літературі представлена 
постколоніальна течія (М. Шкандрій), а не постмодерна. Подібне 
припущення зумовлене наявністю опозицій у текстах сучасних 
письменників: свій / чужий, радянський / український, Схід / Захід тощо. 
З точки зору постмодернізму / остмодерну трактує літературний процес 
90-х років ХХ століття в Україні сучасний літературознавець І. Бондар-
Терещенко в монографії „Ostмодерн: геопоетика, психологія, влада” [1]. 

Ґрунтуючись на концепції постмодерної філософії, окресленої у 
творах У. Еко „Ім’я троянди” (1980) та П. Зюскінда „Запахи” (1985), 
сучасна українська література набула таких рис: „культ незалежної 
особистості; потяг до архаїки, міфу, колективного підсвідомого; 
прагнення поєднати, взаємовідтворити істини (часом полярно 
протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій; бачення 
повсякденного реального життя, як театру абсурду, апокаліптичного 
карнавалу; використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати 
на не нормативності, ненормальності, несправжності, протиприродності 
панівного в реальності способу життя; зумисне химерне переплетіння 
різних стилів оповіді …; суміш багатьох традиційних жанрових 
різновидів; сюжети творів − це легко замасковані алюзії на відомі 
сюжети літератури попередніх епох; запозичення, перегуки 
спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, 
мовному рівнях; як правило, у постмодерному творі присутній образ 
оповідача; іронічність та пародійність“ [2, c. 253 – 256].  

У сучасній українській літературі риси постмодернізму 
виявляються у творчості Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, О. Забужко, 
Ю. Винничука, О. Ульяненка, С. Процюка, Л. Дереша та ін. 

Досить часто їхня творчість піддається негативній критиці. Читачі 
вражені засобами та способами висловлення емоцій, почуттів, 
девальвованими моральними цінностями героїв. Особливе місце 
посідають зауваження з приводу використання обсценної лексики на 
сторінках книг. 

Метою даного дослідження є окреслити вербально-еманаційний 
простір роману „Поклоніння ящірці“ Любка Дереша, простежити 
еволюцію мовлення персонажів в творах української літератури. Для 
реалізації мети було зроблено системний аналіз лексики, що 
підпорядковується таким темам: вислови для привітання / прощання; 
звороти, що вказують на вираження радості, горя, апатичного настрою 
особистості; фраземи для висловлення подяки; вигуки у творах 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, 
М. Старицького, М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, І. Франка, Лесі 
Українки та ідіом, обсценної лексики в романі сучасного українського 
письменника Любка Дереша „Поклоніння ящірці“. 
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У літературознавстві доробок Любка Дереша належно не 
досліджений, тому спиратимуся на теоретичні праці з специфіки 
постмодерної літератури.  

Роман „Поклоніння ящірці“ Любка Дереша − молодіжна 
пригодницька історія з елементами фентезі й містики. Дія відбувається у 
провінційному містечку Мідні Буки, куди головний герой, студент 
Місько, приїздить на канікули. Особливим колоритом містечка є 
Гіацинтовий Дім − колишній пансіонат, а тепер покинутий будинок для 
безпритульних, про який ходять чимало легенд. Чудовий відпочинок 
друзям (Міську, Дзвінці та Гладкому Хіппі) псують конфліктні 
відносини з Круговим Фєдьою. Закохана в Міська Дзвінка розповідає про 
намір Федя її зґвалтувати, алe Гладкий Хіппі захистив дівчину. Обурені 
такою поведінкою, молоді люди вирішують на випускному балі вбити 
кривдника. Друзі спланували вбивство, потопили труп у болоті й 
повернулися додому, не понісши ні карної відповідальності, не 
відчуваючи докорів сумління за вчинене.  

Окреслені в романі моделі поведінки сучасної молоді 
доповнюються характеристикою героїв на вербальному рівні. Поль-
Мішель Фуко говорив, що „мова це не зовнішній вияв думки, це сама 
думка” [3]. Саме цю тенденцію якнайяскравіше можна помітити у 
висловах пов’язаних з привітаннями та прощаннями. При цьому слід 
зазначити, що у творах класичної літератури саме привітання посідають 
чільне місце, оскільки передають емоційну налаштованість героїв при 
зустрічі та стан стосунків між людьми. Для українського мовлення 
традиційними є вітання на зразок: „Здрастуй!“, „Здоров!“, „Добривечір!“; 
двокомпонентні сполучення: „Здорові були!“, „Помагай-бі!“, „Здоров 
будь“; або й цілі речення: „Боже ж вам помагай!“, „Дай Боже день 
добрий!“, „ Слава Ісісу Христу!“, „Слава навіки!“, „Слава Богу!” [4]. Як 
бачимо, вони містять у собі побажання щастя, здоров’я, допомоги від 
Бога. 

За подібним принципом побудовано і прощальні фраземи, проте, 
двокомпонентних утворень у художніх творах не було знайдено. 
Прощання, в основному, представлені однокомпонентними утворами: 
„Прощай” та „Добраніч” або багатокомпонентними, які оформлені у 
речення: „Щасти, Боже, на все добре!“, „Ідіть здоровенькі!“, 
„Оставайтеся з Богом!“ [4]. 

Певних закономірностей вживання прощань також не було 
виявлено, проте, так само, як і при використанні привітань, позитивно 
забарвленим словам надається перевага тоді, коли спілкування 
здійснюється між друзями, коханими, або просто між людьми у яких 
дружні стосунки. Стилістично нейтральні автори використовують у тому 
випадку, коли особа звертається до малознайомих, або осіб з якими у неї 
неприязні стосунки. Емоційно негативних ні привітань, ні прощань 
знайдено не було. 
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Розглядаючи фраземи, пов’язані з вираженням радості, горя, 
апатичного настрою, було помічено, що однокомпонентних чи 
двокомпонентних сполук немає. Такого плану сполуки представлені 
лише багатокомпонентними утворенями, оформленими в речення: „Так 
такая-то моя доленька нещасливая!“, „О, лиха моя година!“, „Ох, 
лишенько!“, „Я така рада, така рада!“, „Господи, як я рада!Нічого й не 
тямлю…“, „Боже мій, ти мов з хреста знята!“, „Не побивайся-бо голубко 
моя!“ [4]. 

Цікаво, що лише у класичній українській літературі в виразах для 
вираження співчуття та горя використано зменшено-пестливі форми 
звертання типу: „доленька“, „лишенько” та звертання: „голубка“ [4]. 

Для підсилення певних рис мовлення героя, надання певного 
колориту та й для увиразнення оповіді загалом митці найчастіше 
використовували різноманітні вигуки. 

За функціями у творах їх можна класифікувати на такі типи: 
1. cлова, що виражають здивування: „Овва” , „Ба” [4], 
2. вигуки, що використовуються для засудження чи 

негативного ставлення до чогось чи когось: „Гай-гай“, „E“, „То-то“ [4], 
3. cлова, що акцентують увагу на вираження горя: „Леле!“, 

„Ой!“, „Ох!“ [4], 
4. Вигуки, що використовуються для надання певного 

колориту: „Га?“, „Ге!“, „Ха-ха-ха!“, „Го-го-го!“ [4].  
Як бачимо, вигуки у творах представлені у широкому 

різноманітті, яке пов’язане, насамперед, з їхніми функціями. 
Найменшим різноманіттям постають у літературі ідіоми для 

вираження подяки. Найчастіше вони пов’язані з вживанням слова 
„Спасибі“ [4], до якого додаються подекуди звертання: „спасибі вам!“ 
[4]. В більшості випадків, вищеназвані фраземи гармонійно поєднуються 
з обіймами чи потискуваннями руки, що надає більшого емоційного 
навантаження. 

Порівнюючи отримані результати з творами сучасних українських 
митців, зокрема, Любка Дереша, слід зазначити, що досліджувані 
категорії (крім вигуків) широкого розповсюдження, як власне і 
розгалуженої системи не мають. Автор використовує лише певні усталені 
звороти та загальновідомі вирази. 

Так, для привітань Дереш використовує всім відоме: „Здоров!“ [5], 
а для прощання „Бувай!” [5]. Вираження горя, радості, смутку 
здійснюється, в основному, через дії героїв. Наприклад, якщо особа 
радіє, то вона підстрибує або обіймає когось, коли ж вона апатично 
налаштована, то плаче, або сидить у задумі. 

Більшого розмаїття немає і в ідіомах, пов’язаних з вираженням 
подяки. У Дереша в такому випадку вживається лише банальне 
„Спасибі“ [5]. 

Але широкого розповсюдження у творі набувають вигуки. 
Найчастіше, вони виконують експресивну функцію: „Шо“, „Га“, „Нє“, 
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„Що“, „Гі-і-і-і“. Поряд з цими наявні і вигуки, що вказують на стан 
задоволення:„м-м-м“, здивування: „УХ ТИ“, агресивної налаштованості: 
„Гей!” [5]. 

Звичної для класичної української літератури форми вираження 
експресивних значень та загальноприйнятих ідіом у сучасній літературі 
витісняє широке використання асоціонімів, тобто тропів, що „утворені 
шляхом переходу загальної назви у власну (омонімізації апелятивів)” [6, 
c. 175]. 

Розглянемо це явище детальніше. Загалом асоціоніми у романі 
можна поділити на три групи (за походженням): з англійської мови: 
„бути в андеґраунді“; російської: „ку-ку-РЄ-ку“, „пла-а-хова“; 
української: „МОЛОДЕЦЬ“, „ДУРИ“, „ПОЦИ“, „Королева полів” [5]. 

Асоціоніми в романі Любка Дереша „Поклоніння ящірці“ 
посідають провідне місце й покликані надати певної експресії 
висловлюванню, акцентації на певних моментах. 

Так, наприклад, коли Хіппі дізнається про перебиті лапи 
зловісного пса Дюка, говорить: „МОЛОДЕЦЬ“, обговорюючи тему 
дівчат: „ДУРИ” [5]. 

Інколи в такий спосіб автор виділяє важливість тих чи інших 
подій, емоцій, явищ. Так підкреслюючи негативні риси характеру Феді та 
його ворожі відносини з оточуючими, Дереш перетворює на асоціоніми 
цілі речення: „ТИ ЦЕ ДО МЕНЕ?“, „ОТ ВОНИ ТІ ПОЦИ, ВОНИ НА 
ДЕРЕВІ!“, „ТИ ВЖЕ ТРУП“ [5]. 

Порушуючи вже наболілу для українців тему російської мови на 
теренах України, автор вдається до досить глузливих зауважень та 
висловів. Обмірковуючи дане питання, один із головних героїв роману 
Гладкий Хіппі зауважує, що й півні почали кукурікати російською: „ку-
ка-РЄ-ку“ [5]. Не погоджуючись з побутуванням російської мови на 
теренах України, Хіппі приходить до висновку, що потрібно організувати 
„Дитячий Хрестовий Похід на Москалів“ [5] (аналогія до назв установ) 
при цьому Дереш акцентує увагу ще й на характерних для росіян нормах 
вимови, зокрема акання: „ба-а-льшова“, „пла-а-хова” [5]. Особлива увага 
у творі приділена гострим, катастрофічним ситуаціям в житті, котрі 
потребують неординарних, швидких рішень, або таких ситуацій, 
результатом яких є психологічний стрес, напруга. 

Найчастіше, це періоди розпачу особистості. У такому випадку, 
застосовуючи асоціоніми, автор підкреслює важливість психічної 
унормованості та рівноваги, реакцію психіки людини на якісь чинники 
чи дії. Так, розбитий самотністю Місько, говорить: „МЕНЕ НЕ ЧУЮТЬ” 
[5]. В іншій же ситуації, коли хлопця намагаються повісити, Дереш цілий 
рядок перетворює в слово „ШОК“ [5]. 

Звертаючись до питання обсценної лексики, насамперед слід 
відмітити, що дане явище має широкий діапазон дослідження. Видатним 
явищем у цій галузі науки став вихід „Словника нецензурної лексики” за 
редакцією Лесі Савицької. Культурний портал „Виделка“ з цього 
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приводу зазначає таке: „Cловник нецензурної лексики та її відповідників. 
Обсценізми, евфемізми, сексуалізми, що його уклала доктор 
філологічних наук Леся Савицька, подає опис обсценних слів і висловів 
та їх евфемізмів, у тому числі еротичної лексики, сексуального сленгу, 
зафіксованих у різнотипних словниках української мови, які побутують в 
усному мовленні, художній літературі, публіцистиці та традиційному 
сороміцькому (еротичному) та сучасному міському 
фольклорі.пропонований словник містить точний опис значень близько 
5000 слів і стійких словосполучень, подає їх стилістичні характеристики, 
довідки про походження та історико-культурний коментар, а також 
фіксує випадки нестандартного ігрового вживання“ [7]. 

На антиновітність цього явища вказують приклади обсценної 
лексики у класичній українській літературі та усній народній творчості. 
Наприклад, у повісті О. Кобилянської „У неділлю рано зілля копала“ 
зазначена українська народна пісня „Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці” з такими рядками: „У неділю рано мати дочку била: / Нащо 
ти, суко, Гриця отруїла?“ [8, с. 5]. 

Така ж лексема зустрічається і в поемі „Енеїда” І. Котляревського: 
„ Но зла Юнона, суча дочка, / Розкукудахкалась, як квочка…” [9]. 

Лайлива лексика є характерним атрибутом творів Любка Дереша: 
„Не псіхуй − сам ти хуй“, „Ти шо, курва, кітаєц який-та?“, „Ну, бля, якшо 
я найду шота, то я базарю, я тебе тута поламаю, будеш кров’ю сцати“, 
„Ну шо, сучька, попалася, да?“, „Мені раптом стало усе пофіґ” [5] і 
подібні їм. Найчастіше ці слова побутують в усному мовленні, а в 
літературі вони є досить незвичним явищем, тому одразу впадають у око. 
Крім того, не останнє місце у творах митців посідають досить детально 
описані сцени насилля, що подекуди нагадують алгоритм дій. Перш за 
все це картини вбивства, самовбивства, ґвалтування та знущань.  

Зокрема Дзвінка досить детально розповідає про своє 
зґвалтування, не уникаючи жодних подробиць: „То було у квітні. Він і 
ше той Сєрий косий прогулювали на коридорі уроки. А я якраз вийшла 
до туалету. Був час перед самісіньким дзвінком. Вони обидвоє затягнули 
мене в хлопчачу парашу, Фєдя закрив мені рота і скрутив руки. Сєрий 
тримав за ноги, але він, певне, думав, шо Фєдя хоче мене тільки 
замацати... Вони — то, скоріше, Фєдя — вибрали вдалий момент: всі 
бігли в їдальню, ніхто б нічого в такому шумі й не почув... Коротше, 
Фєдя почав мене мацати і задирати ліфчик. А Сєрому наказав тримати 
мені рота“ [5]. Або сцену вбивства: „О, а тоді все й сталося Фєдя вийшов 
з-за дверей, шось сказав, я не почув, шо, бо саме вдарив грім. Я ше 
подумав, що нам всім прийшов кінець. А ти все махав ногами, і балка, на 
якій ти висів, трісла. Фєдя повернувся, а Дзвінка... по голові лопатою... 
Вже по ньому, Міську. По Фєді. Я провірив: не дихає. І серце не б’ється” 
[5].  

Найжахливіше, що після скоєння злочину герої відчувають 
радість.: „Ми таки зробили. Ми позбавили життя ту скотину. І, хоч не я 
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зробив це особисто, відчував дивну внутрішню спустошеність. Ніби 
вичавлений лимон. Звичайно, мені не шкода того покидька і, як наразі, я 
не шкодую, що він здох. Врешті-решт, хто якихось півгодини тому 
спробував повісити мене на власному ремені?” [5].  

Привертає увагу факт, що вбивці цілком нормальні, освічені, з 
порядних родин. Вони проводять аналогію з творами Ф. Достоєвського: 
„Достоєвський написав цілу книжку про переживання чувачка, котрий 
уколошкав стареньку. Ми вбили й нічого не відчули. 

Покоління байдужих. Покоління пофіґістів. Але то тільки зовні. 
Всередині муру ми існуємо, ба навіть живемо. 

Чи я шкодую за накоєним? Ні. 
Чи мене якимось чином це зачепило? 
Ні. Мене це абсолютно не гребе” [5].  
Саме таке брутальне змалювання робить весь твір жорстоким та 

грубим. Подекуди його навіть і не хочеться читати, оскільки стає 
страшно через таку антиморальність сучасників. Обсценна лексика, що 
найчастіше підлягає критиці, виступає в романі засобом характеристики 
персонажів, а грубі описи знущань спричинюють асоціації з посібником 
для мазохістів та вбивць. 

Відкритим залишилося питання про Дзвінку. Кого ж вона 
насправді зрадила? Можливо, це був український читач, митець, або 
українська мораль у цілому. 

Зрештою, як говорив Ролан Барт, „будь-яка епоха говорить все, 
що може сказати” [2, c. 253]. Але, все-таки стає досить образливо, що 
наша епоха, представлена твором Любка Дереша, говорить про насилля 
та секс.  

Таким чином, вербально-еманаційний простір роману 
„Поклоніння ящірці“ Любка Дереша засвідчує девальвацію морально-
етичних цінностей у молодіжному середовищі, що представлено 
загальновживаною та обсценною лексикою в мовленні героїв твору. 
Порушена проблема є малодослідженою, дискусійною в сучасному 
літературознавстві й потребує на подальшу розробку. 

Закінчити статтю я б хотіла власною поезією, яка має назву „Гімн 
сучасності“, присвяченою порушуваній тематиці: 

Не бути собою, 
Не мати думок 
І лиш в солодкавості 
Певність і крок. 
Безмірність в усьому, 
Що є лише в світі − 
Прокляття суспільства, 
Що нікуди діти. 
Мізерність дрібниць, 
Не потрібну нікому. 
Розбивши вікно 
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Виганяю геть з дому. 
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Актуальність. Актуальність обраної теми полягає в тому, що нині 
ми особливо гостро відчуваємо, як неможливо жити без духовних 
цінностей, як люди руйнують криниці – символи батьківщини і 
духовного очищення. 
 Мета статті. Прослідкувати, як авторка розкриває перед нами 
духовні символи народу. 

Стосовно свободи, здавалось би, зрозуміло, якщо мова йде про 
боротьбу з ворогом. А от у мирний час... У мирний час, коли не існує 
відкритого антагонізму, поняття „свобода” сприймається абстрактно. Але 
саме проти цієї абстрації і протестує Катерина Мотрич, створюючи 
образи людей, вільних у своєму виборі, у своїх судженнях і 
переконаннях.  

Тлумачний словник української мови подає таке визначення 
символу: „Символ – умовне позначення якого-небудь предмета, поняття 
або явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку, ідею, 
почуття” [2, с. 232]. Символ – це завжди образ, а образ може стати 
символом лише за певних умов. Зараз упевнено можна сказати, що в 
свідомості українців послідовно простежуються одні й ті самі образи-
символи (або їх варіанти). Вони сягають корінням у глибину 
національного світогляду та світосприйняття. 

Криниця – символ батьківщини; здоров’я, сили, багатства, 
родючості; святості й чистоти; краси, вірності; безсмертя народного 
духу; розлуки, туги; високої духовності.  

Із криниць щодня брали воду для пиття, варива їжі, прання, 
купання дітей тощо. Саме біля них збиралася молодь на свята, водила 
хороводи, жартувала, освідчувалась у коханні. Звідси, напоївши коней, 
їхали козаки боронити рідну Україну. Тут прощалися з милою. Біля 
криниць ворожили, їх щоразу очищали, освячували. Традиційними були 
походи усім селом до криниці. Парубки спільно чистили їх, 
упорядковували, дівчата прикрашали їх вінками, клали на цямриння 
запашне зілля, у воду кидали аїр, любисток. Це, за віруваннями, 
проганяло лихі духи, умилостивлювало русалок, криничників. Криниця – 
символічний образ, який уособлює в собі духовне начало українського 
народу, здійснює зв'язок поколінь, вона увібрала у себе довершеність і 
гармонію, витончену красу і внутрішню силу. 

Образ криниці виступає одним із центральних символів роману 
Катерини Мотрич „Досвіток”. Криниця ця дуже давня: „…вона 
найдревніша і найживучіша криниця на всій нашій грішній землі, яка 
щомиті щось втрачає й не встигає ні помічати того, ні журитися…” [1, 
с. 3]. 

Катерина Мотрич у своєму романі стверджує, що люди забули про 
свої духовні цінності, як забули і про криницю: „Двадцяте століття її 
забуло. Воно зробило такий шалений виток по спіралі, що куди йому 
було до якоїсь криниці. І час позбиткувався над нею. Поволі 
замулювалися джерела, вмирала вода, гнили дубові цямрини. Стояла собі 
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за селом, неподалік хутора, забута, напівмертва, і пригадувала лиця, що 
відбивалися в її гладині…” [1, с. 6]. У сучасному світі людям нема 
ніякого діла до пам’яток історії, вони всі заклопотані лише власним 
життям. Ця думка проходить наскрізною лінією через увесь роман. 

Однією з найголовніших в творі є тема збереження духовних 
святинь, без яких людина перестає бути людиною. Саме в ставленні до 
криниці розкриваються персонажі твору. Вони ніби поділяються на два 
умовних табори — захисників цієї величної споруди та недругів. Вернега 
– голова колгоспу був абсолютно проти вітряків і криниці. На його 
думку, „ну кому це треба?” [1, с. 9].  

Але завжди знайдуться ті, хто будуть захищати і шанувати 
традиції власного народу. У романі таким захисником народної моралі 
виступає Іван Верес: „Це моя батьківщина, і все мені тут дороге, і все 
болить” [1, с. 10]. Він „перечитав деякі цінні архівні матеріали з історії 
свого краю і виголосив у кабінеті голови колгоспу палку промову, що ця 
криниця пам’ятка історії, що з неї пили воду ще руські князі, пили козаки 
й чумаки, пили Гонта, Залізняк, Богун, Богдан Хмельницький, Тарас 
Шевченко, бо ще кріпаком возив цією дорогою сливи і яблука отця 
Григорія у їхній теперешній райцентр” [1, с. 7]. Іван Верес має багато 
спільних рис з Миколою Баглаєм з „Собору” О. Гончара. Іван Верес, як і 
Микола Баглай, закоханий у свої рідні місця, у людей, що проживають 
там, природу, у криницю (у Гончара – у собор), яка уособлює все величне 
й прекрасне, що єднає його з минулим й прийдешнім. Це ідеалістичний 
образ мрійника. Він намагається віднайти оту спадщину віків, що живить 
наш дух, сприяє збереженню національної свідомості. 

У своїх почуттях до Софії Іван, як і Микола до Єльки - теж чистий 
і прекрасний, вважаючи кохання „найсонячнішим” з усіх почуттів. Саме 
кохання допомагає Івану у боротьбі. Можливо, що він зі своєю 
лицарською шляхетністю є одним із небагатьох „дон-кіхотів” свого часу. 
Іван Верес так висловився про себе: „Дон-Кіхот, як писав Олійник, у 
масштабах села. Лише з тією різницею, що Дон-Кіхот воював з 
вітряками, а я за вітряки” [1, с. 10]. 

Авторка навмисне подає подає детальну характеристику криниці 
для того, щоб читач збагнув, скільки вже ця криниця стоїть за селом. З 
психологічної точки зору криниця символізувала несвідоме, занурення 
до якої приводить до потойбічного світу, а повернення нагадує друге 
народження. Занурення в неї – це занурення в невідоме. У певному 
розумінні, криниця – це дещо стійке, глибоке, вічно живе, центр, точка, з 
якої все виходить і в яку все повертається. Криниця – це зовнішньо 
нерухомий образ, який при цьому має внутрішню рухливість. Приходять 
і йдуть міста, а криниця лишається. 

Слово криниця за давніх часів означало „джерело". Якщо 
потрактувати це слово сучасною мовою, то виходить, що криниця – 
духовне начало, уособлення моральних цінностей людини. Відновлення 
криниць – очищення, катарсис. „І Верес вирвав її у смерті. Криницю 
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розчистили, опустили цементні кільця, зробили дубові цямрини, 
розкішний різьблений дашок, вчепили не відро,а дубове цеберце, 
поставили над нею лелеченя, що ніяк не ноже злетіти. Тепер її ніхто не 
минає. В ній нуртують могутні джерела, і роздає вона всім свою воду і 
свою оповиту таїною і печаллю душу” [1, с. 7]. 

Катерина Мотрич закликає людей хоч на хвильку забути про 
власні турботу, про штучність світу і духовно очиститися. Це, на її 
думку, можна зробити, прийшовши до криниці: „Звільніться від 
клопотів, поквапу і прийдіть до цієї криниці, якій немало-небагато – сім 
років. Хоча б подумки, а прийдіть” [1, с. 3]. 

У романі Катерини Мотрич криниця безпосередньо впливає на хід 
подій, є не просто історичним пам'ятником, а виступає символом 
культурних цінностей народу, духовної єдності поколінь, незнищенності 
народної пам'яті. Криниця у романі — це єдність поколінь, минулого і 
сучасного, історична пам'ять народу, яка не має права на загибель. 
Криниця наче виразніше окреслює минуле, діла чорні і праведні, добро і 
зло, руйначів і будівників. Знищення криниці призведе до знищення 
людської гідності, а також усієї історії культури українського народу. 

Криницю як духовну субстанцію ми пізнаємо переважно через 
сприймання Івана Вереса. Його розумінню цінності історичної пам’ятки 
протистоїть вороже ставлення до нього з боку. Криниця в Івановій уяві 
постає в одному ряду з такими творіннями рук людських, як заводи і 
палаци, із такими нерукотворними цінностями, як Дніпрова сага, діброви 
і плавні, як велична ріка.  

Криниця – образ дивної споруди, яка містить в собі джерело 
підземної води. Це сплав таланту природи і художника-творця, який 
оздоблює її на земній поверхні. 

Тому недаремно саме криниця виступає одним із головних 
символів роману „Досвіток", бо вона символізує невичерпність і 
незмінність буття. Життя велике і невичерпне, як сам світ. Води у 
криниці не меншає і не більшає; люди приходять за водою день за днем, і 
він живить їх… Теж саме можна сказати і про душу. І тут – невичерпне 
джерело життя, і тут – сили, які створюють напруження. Наша справа – 
дійти до самої суті і у всьому залишатися вірними Істині. Ми маємо 
навчитися відрізняти справжнє джерело життя від ілюзії, якою б 
величною вона не здавалася. Криниця вчить людей бути добрими і 
красивими душею: поважати і пам'ятати про тих, хто цю криницю 
викопав, та любити і розуміти тих, з ким п'єш з неї воду.  
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У науковій роботі автор порушує важливі питання. Підноситься 
роль духовності в житті людини, подається характеристика криниці як 
символу духовного очищення. 
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О. О. Ольшанська  

 
СТОСУНКИ МІЖ СТАТЯМИ ЯК ПРИКЛАД РОЛЬОВОЇ 
ГРИ В ПОВІСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО “ҐУДЗИК”  

 
Щодня нам доводиться грати безліч ролей: батьків і дітей, 

вчителів та учнів, чоловіків і жінок. Слова „Увесь світ – театр, а люди в 
ньому – актори” є класичною схемою стосунків, розподілу обов’язків і 
ролі кожного члена суспільства. Така рольова диференціація фігурує в 
суспільстві за будь-яких умов. Усе наше життя – вистава. Театральна 
вистава на підмостках соціуму. Зважаючи на визначну роль технічного 
прогресу, життя також можна порівняти з кінострічкою. Кожна подія – 
окремий кадр. Виникає питання: „А хто за камерою?”. Щось впливає на 
розподіл ролей та розвиток подій. Це щось – стереотипи.  

Ми проводимо життя у світі стереотипів. Жодна людина не може 
прожити без „автоматизмів” у сприйнятті та мисленні – обдумувати по-
новому кожну ситуацію в неї не вистачить ані психічних сил, ані часу. 
Стереотипи як необхідний людині інструмент сприйняття і мислення 
мають стійкість і є невід’ємними компонентами індивідуальної та 
масової свідомості. Загалом стереотипи виявляються „у емоційному 
відношенні людини до тих чи інших об’єктів та явищ. Одні стереотипи 
мають тенденцію до змін або модифікації, інші залишаються досить 
стійкими, як, наприклад, гендерні стереотипи” [1, с. 83]  

Сучасні дослідники стверджують, що в Україні „продовжують 
домінувати ті моделі фемінности (характерні форми поведінки, яких 
очікують від жінки у даному суспільстві), що репродукують гендерні 
стереотипи та орієнтують жінку на самореалізацію через зв’язок із 
чоловіком, у межах традиційних ролей матері, домогосподарки, дружини 
/ коханки. Вони не віддзеркалюють тих соціально-економічних змін, що 
відбулись у становищі жінки упродовж ХХ століття, і, по суті, є 
нерелевантними в сучасному українському суспільстві. Водночас 
альтернативні до них моделі є недостатньо сформованими і 
артикульованими у публічному дискурсі, що зумовлює складність 
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ідентифікації з ними і, відповідно, незначну популярність серед жінок” 
[2, с. 53]. 

Закономірно, що аналіз зображуваного явища у суспільстві 
знаходить свій вияв у наукових розвідках. Вітчизняна гендерологія 
репрезентована розвідками гендерного концептуального змісту на 
матеріалі лексики (О. Л. Бєссонова, Г. І. Емірсуінова, В. М. Коломієц), 
фразеології (С. О. Швачко), психолінгвістики (О. М. Холод), 
соціолінгвістики (О. В. Теслер, О. Д. Петренко, М. П. Дожук, 
О. І. Семиколенова, А. Г. Шиліна), дискурсивних досліджень 
мовленнєвої поведінки статей (О. М. Галапчук, А. А. Семенюк, 
К. В. Цимбал, Є. Дуйко), польових розвідок (А. П. Мартинюк, 
О. В. Піщікова, А. І. Дородних), аналізу гендерного аспекту художнього 
дискурсу (Н. Д. Борисенко, І. В. Кузнєцова). Важливо зазначити, що 
сучасні українські мовознавці працюють в одному напрямку із західними 
вченими. Проводяться розробки з позицій когнітивістики, досліджується 
гендерний аспект стереотипізації суспільства, враховуються не тільки 
гендерні, але й вікові особливості, а також з’являються перші 
дослідження чоловічого мовлення [3, с. 220]. 

Яскравим представником сучасного українського літературного 
процесу, чиї твори є цікавим об’єктом для дослідження в царині 
гендерного літературознавства, є Ірен Роздобудько.  

Метою нашої розвідки є подати інтерпретацію повісті „Ґудзик” 
Ірен Роздобудько з точки зору ґендерного літературознавства як 
психологічну драму, у якій герої позиціонують певні ролі, виписані 
стереотипами поведінки представників різних статей в українському 
суспільстві. 

Психологічна драма „Ґудзик” (так визначає жанр твору сама 
письменниця) 2005 року отримала першу премію конкурсу „Коронація 
слова”. Слід зазначити, що драма (грец. drama — дія) — це один з 
літературних родів, який „змальовує світ у формі дії, здебільшого 
призначений для сценічного втілення. Як жанр, драма – це п’єса 
соціального, історичного чи побутового характеру з гострим конфліктом, 
який розвивається в постійній напрузі. Герої — переважно звичайні 
люди. Автор прагне розкрити їх психологію, дослідити еволюцію 
характерів, мотивацію вчинків і дій” [4, с. 209].  

За всіма ознаками твір Ірен Роздобудько маркується як повість, 
оскільки в ньому наявний „розгорнутий, але більш статичний, ніж у 
романі, сюжет: акцентується на глибшому аналізі одного чи кількох 
конфліктів, на описах; більша, ніж в оповіданні, кількість другорядних 
персонажів, повніша та глибша їх характеристика” [4, с. 539]. Проте 
письменниця свідомо визначає „Ґудзик” як драму, акцентуючи увагу на 
характері взаємовідносин між головними персонажами, що будуються за 
законами кадрів кінострічки. Головний герой Денис (центральна 
чоловіча постать у творі) – за фахом сценарист. Згадуючи події 
минулого, аналізуючи життя, він констатує: „…У моїй голові ніби 
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крутилася величезна бобіна з кіноплівкою, на яку я відсторонено 
фіксував події…” [5, с. 60].  

Центральними жіночими персонажами у творі виступають Ліза 
(Єлизавета Тенецька) та її донька Ліка. Обидві жінки змальовані у 
площині життя Дениса, який має безпосередній вплив на їхню долю на 
різних етапах життя.  

З Лізою Денис зустрічається на початку твору, коли хлопець – 
молодий студент-першокурсник, а вона – доросла приваблива жінка. Між 
ними спалахують романтичні стосунки, мальовничо підкреслені тлом 
Карпатських гір. Згодом про цей короткочасний та безперспективний 
роман, що поклав відбиток на все його подальше життя, Денис згадує 
специфічним чином: „…Я тільки те й робив, що відновлював у пам’яті 
кожну хвилину тієї ночі й ловив себе на думці, що роблю це, як… 
кіномонтажник, а не як коханець. Мені було важливо відродити „плівку”, 
а не відчуття…” [5, с. 53]. Можна припустити, що жінка для нього – 
лише акторка, об’єкт кінострічки.  

Єлизавета Тенецька теж сценарист, до того ж доволі талановитий. 
Проте її таланту заважає розкритися тогочасна політична система. 
Відзнятий жінкою фільм „Божевілля” був „змитий” (плівку занурювали в 
ємкість з кислотою – знищення остаточне, як смертний вирок), бо стрічка 
не відповідала принципам комуністичної ідеології: „…Це була невеличка 
кіноновела про самотність. День жінки – від ранку до вечора – яка 
безцільно блукає великим містом. І закінчення: машина „швидкої 
допомоги”, люди в синіх халатах, заломлені руки, відчайдушні очі 
героїні. Як виявилося наприкінці, вона втекла з психіатричної лікарні. От 
і все…” [5, с. 20]. Головну роль у фільмі зіграла „талановита актриса, яка 
після багатьох тріумфів канула в безвість” [5, с. 47], Анастасія Юріївна. 
Ліза зустрічається з нею за кілька років після „Божевілля”. Тепер перед 
нею була не гордовита примадонна, а нещасна жінка, котра пережила три 
роки колонії суворого режиму, а зараз терпіла матеріальні нестатки та 
мала серйозні проблеми з алкоголем. Анастасія Юріївна дала Лізі таку 
пораду: „…Таким, як ти, краще сидіти тихо, як миша… З’їдять тебе, ой, 
з’їдять. Не заздрісники, так мужики. Але, знаєш, що я тобі скажу – не дай 
себе зламати. Гнутися – можеш, а ось так, щоби навпіл та ще й з тріском 
– ні! Не ті часи для таких, як ми, не ті…” [5, c. 50]. Що таке „сидіти тихо” 
Ліза знала не з чуток, бо на той час усе її життя йшло за принципом 
„Треба терпіти! Часи змінюються…” [5, с. 44]. Талановита жінка була 
змушена мовчати й не могла реалізуватися в тогочасному суспільстві і 
була змушена грати чужу для себе, але соціально виправдану роль . 

Ліка – донька Єлизавети – репрезентує у творі нове покоління. 
Вона талановита художниця, волелюбна та інколи непередбачувана у 
своїх рішеннях, щира, відкрита та безпосередня. Такою ж відданою та 
щирою вона є у своєму коханні до Дениса, з яким одружується незабаром 
після знайомства. Денис на той час вже став успішним дорослим 
чоловіком, стабільним та деякою мірою закритим у собі. З Лікою він 



 89 

одружується не тому, що був шалено закоханий (хоча симпатія існувала) 
і не тому, що намагається помститися Лізі (у цьому нас переконує 
авторка, акцентуючи увагу на факті незнання Денисом того, що Ліка її 
донька). На цей крок він зважився тому, що Ліка не була схожа на інших. 
У перший же день знайомства дівчина зізналась, що „…Якби ти зі мною 
одружився, я б відчула себе найщасливішою у світі!..” [5, с. 86]. Саме це 
було потрібно Денисові: „…Жодна жінка не говорила зі мною ось так – 
всі чекали ініціативи від мене, вередували, кокетували, вимагали, часом – 
погрожували… Нудьга…” [5, с. 87]. Як бачимо, чоловік чекав на жінку, 
котра промовить певні слова, слова з його сценарію сімейного щастя. 

Доля жінок, зображених у повісті, є трагічною. Причиною драми є 
чоловік, а саме Денис. Перш за все, поведінка Дениса (його намагання 
повернути із забуття романтичні стосунки з Лізою) призвела до 
божевілля Ліки. Авторка наголошує на тому, що Денис, розмовляючи з 
Єлизаветою, не знав, що Ліка чує їхню розмову. Це не було спланованим 
заходом помсти, навпаки, Денис завжди оберігав Ліку від даремних 
хвилювань. Заслуговує на увагу сама психологія поведінки чоловіка. 
Адже очевидно, що одружившися з Лікою, він не цінував її. Усвідомити 
це герой зміг лише, коли втратив дружину. Ліка збожеволіла та, 
пройшовши довгий шлях страждань та бездумного існування, опинилася 
в іншій країні. Доля Лізи також невтішна: „…до мене долинали чутки, 
що Єлизавета Тенецька майже не виходить з хати й поволі спивається 
разом зі своєю хатньою робітницею – колишньою актрисою, яка зіграла в 
її першім фільмі…” [5, с.137]. 

Твір завершується епілогом, що написаний у формі листа Джошуа 
Маклейна (нового чоловіка Ліки) до Дениса. У ньому висловлена думка, 
що, по суті, є відповіддю на питання, у чому причина трагічної долі 
жінок у нашому суспільстві. Відповідь проста – у чоловіках. Точніше, у 
тих стереотипах, нормах моралі, традиціях поведінки, за якими зростало 
не одне покоління, – применшення ролі жінки та возвеличення ролі 
чоловіка: „…чоловіки тут завжди вимагають офіри!.. Ви маєте 
дивовижно вродливих жінок, ба більше, вони жадають вас і схиляються 
перед вами, вони намагаються стояти в тіні й подавати вам рушника, 
незважаючи на те, що втомлюються і страждають не менше. З 
материнських рук ви переходите в руки своїх наречених, лишаючись 
вічними дітьми…” [5, с. 220]. 

Таким чином, у повісті „Ґудзик” Ірен Роздобудько змальовує 
типові для сьогочасного суспільства проблеми розподілу ролей між 
чоловіком та жінкою, що проявляється не стільки на соціальному, 
скільки на моральному плані. Проблема трактування письменниками 
стосунків у суспільстві в художньому просторі драматичного твору є 
перспективною й стане предметом подальших досліджень.  
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СВІТ ДИТИНИ В ПОВІСТІ “БЛАКИТНА ДИТИНА” 
АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА 

 
Повість „Блакитна дитина” А. Дімарова є першою частиною 

тетралогії „На коні і під конем” письменника. Про тетралогію „На коні і 
під конем” А. Дімарова писали шановані й авторитетні літературознавці 
А. Погрібний, В. Сиротенко, Г. Сивокінь, А. Костенко. Ґрунтовними й, 
безперечно, цінними є розвідки Т. Яценко, О. Плужник та С. Ленської. 
Проблема дослідження світу дитини є актуальною в сучасному 
літературознавстві. Саме в повісті „Блакитна дитина” А. Дімарова наявні 
епізоди, що яскраво розкривають внутрішній світ дитини через 
сприйняття нею дійсності, оточуючих, а також у різноманітних 
ситуаціях, у яких вона опинялася.  

Мета статті дослідити внутрішній світ дитини в повісті „Блакитна 
дитина” А. Дімарова через уяву, ігри персонажів. Художній час повісті 
охоплює складний у вітчизняній історії період від кінця 20-х років до 
1941-го. Світ дитини, головного героя повісті Толика, письменник 
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показує на фоні подій непростого часу, у який довелося жити хлопчику – 
1920 – 30-і роки. Спогади оповідача-наратора подаються крізь призму 
дитячого сприйняття. Толя та інші діти з повісті змушені 
пристосовуватись до таких умов. 

Світ дитини розкривається через образ хати. Для Толі їхня убога 
хата постає як: „Велика кімната з глиняною долівкою і широкою 
дубовою лавою під стіною, старенький стіл, етажерка з книжками та 
зошитами, широке дерев’яне ліжко, де ми спимо втрьох, – оце й усі наші 
достатки. Та ще біля дверей стоїть висока бодня з борошном” [1, с. 8]. 
Напівголодне існування (сусіди держали корів, свиней), тяжка праця 
матері – все це не здавалось хлопчикові чимось неприродним. З 
інтер’єрних, портретних, психологічних деталей складається картина 
злиденного побуту сільської вчительки та її синів. Якось мама захворіла 
й дітей доглядала сувора сторожиха. Ця жінка лає „тілігенцію драну”, бо 
в хаті нічого немає, крім жмені пшона, скоринки сала й хліба. Ось і все – 
соціальний статус учительки, представника інтелігенції, як на долоні. 
Неграмотна сторожиха має й пиріжки з чого спекти, і молоко, а в матері 
Толі й мишам їсти нічого: „Минає кілька днів. Сторожиха приходить 
щодня: полаяти „тілігенцію”, прибрати в кімнаті, зварити нам їсти. І 
кожного разу приносить нам гостинця: пиріжок, пампушку чи корж з 
вкрапленим салом, що смачно хрумтить на зубах” [1, с. 9 – 10]. 

В іншому епізоді автор розповідає про тяжке життя матері Толі, як 
вона заощаджувала кошти на новий одяг синові. Гроші відкладалися 
понад рік, щоб хоч у шостий клас хлопець-підліток пішов не в латаних-
перелатаних штанях і сорочці, а в першому фабричному костюмі. У 
розділі „Син учительки” також розповідається про бідність сільської 
інтелігенції: „Взуваю старі, напхані соломою мамині черевики на 
високих закаблуках, дістаю дерев’яний ковзан, підкований товстою 
дротинкою” [2, с. 236], натомість у „багацьких синків” – справжні, ковані 
ковалем залізні ковзани, добрі чоботи, справні чумаки. Та, як зазначає 
літературознавець Ленська С, „не соціальна нерівність тут важлива. 
Цікавим є психологічне розкриття характеру головного героя” [3, с. 48]. 
Коли Толик побачив, як Василь їв пухкий пиріжок, він попрохав у нього 
шматочок, але багацький синок зневажливо повівся з хлопцем, бо той 
був сином вчительки. Зневага Василя навчила хлопчика цінувати власну 
гідність, не принижуватися: „Повільно, щоб не дізналися, як мені стало 
образливо, соромно й боляче, від’їжджаю од них. Не плачу, хоч мені 
дуже хочеться плакати, лише палають щоки та міцно стискаються 
кулаки” [2, с. 237]. Цей урок людської гідності Толик запам’ятав 
назавжди. 

Незважаючи на важкі умови життя, діти знаходили час на розваги. 
Толик у новому костюмі, який йому купила мама, наловивши минків, 
пішов кататися з хлопцями на шпалах до залізниці. Навіть те, що 
хлопчик був у новому костюмі, не завадило повеселитися з друзями. У 
цих безтурботних іграх простежується внутрішній світ дітей: „Діти – 
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Толик, Ванько, Сергійко і Ганнуся – гралися „в гості”: старші діти пекли 
із землі млинці, повагом, як дорослі, говорили про господарство, а малі 
буцімто пригощалися. Мала Ганнуся теж ухопила земляний млинець і 
гірко заплакала. Вона просила справжніх млинців, старші діти не знали, 
як її втішити” [3, с. 47]. Таким чином автор подає реалії напівголодного 
дитинства. 

У творі зображені не лише горе, бідність, голод, але й дитячі 
радощі. Як зауважує Ленська С., „головний герой із когорти таких 
шибеників, як Федько-халамидник Винниченка чи Том Сойєр Твена” [3, 
с. 47]. А. Дімаров змальовує образ маленького, допитливого, дуже 
активного хлопчика. Він надзвичайно чутливий до життя, пустун і 
вигадник: то залізе на височенну сосну, то виглядає у дірочку в тину, 
поки застрягне, то натрусить чужих яблук, то набере до рота жабенят. 
Автор, описуючи пригоди Толика, змальовує юну особистість, що 
формується. Хлопчик не любить одноманітної роботи. Коли Толик полов 
бур’ян на городі, то він уявляв, що сапкою, мов шаблюкою, він січе 
вражі голови з пліч. Щоправда, рубаючи підряд і бур’ян, і помідори. За 
допомогою своєї буйної фантазії, він перетворює звичайну, буденну 
працю на захоплюючу пригоду. Толик дуже працьовитий та 
відповідальний. Коли мама поїхала на декілька днів у справах, він носив 
воду аж від лісу з криниці, старанно прибирав у хаті, доглядав 
молодшого братика. Водночас у Толика є й негативні риси: він дещо 
ледачкуватий, непослідовний, розбишакуватий. Хлопець завдавав чимало 
клопоту матері, наприклад, зрізав ґудзики з її єдиної святкової сукні й 
програв їх: „Якби не любов до книжки, яка заполонила все єство Толі, 
скерувала його бурхливу уяву й живу фантазію в певне русло, хто знає, 
що вийшло б із нього” [3, с. 48]. 

Повісті „Блакитна дитина” А. Дімарова притаманні риси 
пригодницької повісті. Вона насичена надзвичайними подіями й 
характеризується їхнім несподіваним поворотом, динамікою 
розгортання. Кожен розділ повісті – ніби нова історія, у якій автор 
розповідає про ті чи інші захоплюючі та надзвичайно цікаві пригоди 
героїв. 

У творі багато комічних пригод, які трапляються з Толиком та 
його вірними друзями Ваньком і Миколою. Це справді веселі, сповнені 
гумору епізоди: Толик поліз у садок до дядька Матвія та отримав за це 
від нього кропивою; хлопчик напхав повен рот жабами, щоб налякати 
Олю й ковтнув одну з них живцем; Толик хотів порадувати маму чистою 
оселею, а потім побився з братом Сергійком, розваливши комин; увесь 
клас на чолі з головним героєм задумав перешкодити зустрічі Галини 
Іванівни, їх вчительки української мови та літератури та Федора Бурлаки, 
машиніста паровоза, щоб вона була разом із Віктором Михайловичем, 
обкидавши Федора бовтяками, після чого він не пішов в клуб і не 
зустрівся з Галиною Іванівною. Читати про ці пригоди смішно й цікаво, 
але дорослим було, мабуть, невесело. Проте, як цілком слушно писав у 
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рецензії на повість дослідник А. Погрібний, „у Дімарова переважає 
радісна, світла тональність зображення дитячих поривів і турбот” [4, с. 
152]. 

Отже, у повісті „Блакитна дитина” А. Дімарова ми бачимо 
своєрідне зображення внутрішнього світу дитини через вчинки, 
поведінку та спосіб життя п’ятикласника Толика. Перед нами 
розгортається внутрішній світ підлітка, який є складний і 
непередбачуваний. Автор майстерно змальовує активного, жвавого 
хлопчика, який цікавився всім, що відбувалося в житті. Він був дуже 
щирою, доброю дитиною, надзвичайно чутливим. Його уяві та фантазії 
не було меж. Саме за допомогою фантазії хлопчик мандрує 
різноманітними країнами, бореться з розбійниками, захищає добро й 
перемагає зло. Важливі морально-етичні принципи формуються в нього 
завдяки книзі. Він був здібною, товариською дитиною. Головний герой 
повісті, роздумуючи над вчинками дітей і дорослих, уважав дорослих 
незрозумілими: „З гіркого досвіду знав, що дорослі мають свої, відмінні 
од наших, погляди на речі, й те, що нам здається нормальним та 
бажаним, часто-густо викликає у них роздратування. Незрозумілі вони, 
оці дорослі!” [1, с. 34]. Світ дитини в повісті „Блакитна дитина” 
А. Дімарова – це оригінальний незбагненний світ зі своїми думками, 
переживаннями, світосприйняттям, який несе в собі справедливість, 
добро й правдивість. 

У подальшому буде простежено специфіку образу наратора в 
тетралогії Анатолія Дімарова, жанрово-композиційні особливості 
повістей. 
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ОПОВІДАННЯ О.СТОРОЖЕНКА „ЗАКОХАНИЙ ЧОРТ” ЯК 

ЗРАЗОК УКРАЇНСЬКОЇ ГОТИЧНОЇ ПРОЗИ 
 

Залучення до літературних досліджень широкого кола текстів, 
зокрема таких, що раніше перебували на наукових маргіналах (масових, 
фантастичних, гостро сюжетних тощо), зумовило інтерес до історії 
зародження фантастичного елементу в українській писемності.  

Елемент фантастики присутній в писемній літературі з давніх-
давен. Вже в „Повісті врем’яних літ” бачимо фантазії про нечисту силу, 
які особливо популярними були в християнській літературі, зокрема 
агіографічній. Найбільший збірник житійних оповідей „Печерський 
Патерик” походить з ХІІ ст. і складається з історій про те, як святі 
боролися з бісами, що спокушали їх в образах жінок, чортів та різних 
чудовиськ. В будь-якому українському літописі присутні фантастичні 
істоти-змії, біси, потворні істоти [1, с. 167]. 

Але найяскравіше фантастичний елемент розвинувся у 
романтизмі. Яскравою специфічною сторінкою якого є готична проза.  

Моторошна, або готична проза – зараз один з найпопулярніших 
жанрів фантастики. Готичну літературу можна визначити як романтичну 
„чорну літературу” з елементами жахів, великих таємниць, що 
перетворюють людину на іграшку надприродних сил, а також 
фантастики та містифікації звичайного. Специфічними, невід’ємними 
рисами цього жанру є зображення природи, яка навіює відчуття жаху. 
Готичний пейзаж характеризується таємничістю, непередбачуваністю, 
все в ньому – у постійному русі, в одвічній динаміці становлення [2, 
с.114]. Також у готичній прозі часто зображують потойбічний світ з 
появами духів і привидів, упирів і відьом, вовкулаків і русалок. Які є 
популярними з доби раннього середньовіччя аж дотепер і у Європі. 

Класична готична проза в кожній європейській літературі виглядає 
по-різному. Наприклад, в англійській – зображення надприродного 
викликає страх і навіть гнітить читача [2, 114]. Основним жанром 
Європейської готичної літератури стає готичний роман – твір містичного 
спрямування, героями якого найчастіше стають привиди, вампіри, або 
похмурі люди із загадковим і темним минулим і не менш темним 
справжнім, ченці, містики, персонажі, які можуть обернутися в іншу 
людину, або ж у людину, давно померлу. Дія літературних готичних 
творів, як правило, розгортається в похмурому замку, підземеллі, печері. 
Готичний замок завжди має стародавній вигляд, яким би давнім не був 
час дії роману, він буде стародавнім і для того часу. Замок обов’язково 
похмурий і величний і в той же час, як правило, напівзруйнований, 
найчастіше покинутий. Поступово виявляються все нові й нові потаємні 
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двері й кімнати, підземні ходи, лабіринти. Нарешті, з замком обов’язково 
повинна бути пов’язана таємниця – якась кривава подія, що відбувалася в 
його стінах в минулому й огортає атмосферою таємничості, посиленою 
можливо присутністю потойбічних сил. Обстановка включає в себе 
завивання вітру, бурхливі потоки, дрімучі ліси, роззявлені могили, 
старовинну дворянську садибу, кладовище, чорні затягнені павутинням 
кімнати тощо. Отже, використовуючи таку обстановку, автор розробляє 
внутрішній простір свідомості персонажа. Герой потрапляє в полон 
власної свідомості – він або змушений роздумувати, будучі обмежений у 
просторі, або опиняється на рівні різноманітних змінених станів психіки 
(напівмарення, напівсон, наркотичне сп’яніння, божевілля), зумовлених 
різноманітними обставинами. Готика спрямовує увагу до внутрішнього 
світу нашої свідомості. Тим самим, наводячи на читача відчуття жаху, 
характерною рисою якого є санспенс.  

На противагу європейській, у слов’янській літературі, як і в 
угорській та румунській, надприродне зображується з великою дозою 
гумору і тяжіє до фольклорного тлумачення фантастичних подій та 
образів [2, с. 114]. 

На основі давньоруської літератури та народної міфології в 
Україні постала романтична, або готична фантастика. Справжнім 
вибухом стала поява м. Гоголя. Після „Вечорів на хуторі біля Диканьки” 
стало просто модно писати про відьом і чортів. 

Близько до готичної прози стоять літературні казки та легенди. 
Оригінальним українським внеском до скарбниці світової фантастичної 
літератури є саме казкова, або міфологічна фантастика, написана з 
гумором, дотепністю, а деколи відчутне тут і кепкування автора над 
самим читачем.  

Ціла низка оповідань О. Стороженка також ґрунтується на 
фольклорних мотивах та образах. Поєднуючи побутово-етнографічне 
зображення з романтизацією повір’їв та легенд, переплітаючи 
реалістично-фантастичний струмені художнього моделювання дійсності, 
автор надає цим творам стильової самобутності. 

Зразком романтичного опрацювання міфологічних мотивів є 
оповідання „Закоханий чорт”, основане на повір’ї про кохання між 
чортом та відьмою та переказах про кмітливість запорожців. Оповідь про 
зустріч запорожця Кирила з чортом Трутиком, історія відьми Одарки, 
перипетії пригод козака з чортом містять яскраві фантастичні епізоди.  

 Починається оповідання з опису оповідачем краси 
Слобожанського краю. Автор із задушевним ліризмом відтворює картини 
природи. Відомо, що естетизація природи як аналога душі, втеча в неї від 
жорстокості і вульгарності земного буття – були вираженням суспільного 
змісту внутрішньго світу особистості, пошуку гармонії, воз’єднання із 
світом [3, с. 33]. Тобто стан природи відтворює стан душі героя. Автор 
використовує у творі опис краси рідного краю, милується „гарячим 
сонцем”, „пахучим холодком із темного лісу”, „тихесеньким вітерцем” 
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що означає своєрідне потрактування цього готичного оповідання. 
Головна героїня Одарка стає відьмою не за власним бажанням. Так 
склалися обставини, що дівчина стає жертвою „нечистої сили”. Сюжетно 
розробляючи готичний простір в глибину, автор концентрує увагу на 
долі, думках, переживаннях героїні. Отже, людина стає іграшкою в руках 
долі. Одарка дуже мріє про повернення душі до її первинного стану. 
Заради цього вона обіцяє дати згоду на одруження чорту, а чорт мав 
сприяти хрещенню відьми. Саме готика спрямовує увагу до світу 
свідомості героїв, до розв’язання зовнішнього стану, факторів, що 
впливають на підсвідомість [3, с. 34]. 

Становлення української готичної прози відбувалося під 
потужним тиском національної літературної традиції. Йдеться про 
використання історичного та етнографічного колориту, народної 
фантастики та образності, орієнтації на національну історію, народні 
легенди. Саме на основі таких традицій і базується оповідання 
„Закоханий чорт”. О. Стороженко за допомогою української символіки 
доводить небажання дівчини бути відьмою, використовуючи опис 
природи. Наприклад, згадка про „вишневий сад” який розкинувся 
навколо помешкання дівчини – символ затишку, простору кохання. 
Природа виконує засіб психологічного зображення героїні. Наприклад, 
при зустрічі відьми з чортом у воді відбуваються природні зміни – вода 
навколо дівчини замерзає, що є свідченням антипатії до чорта. Отже, 
жадоба героїні психологічно вмотивована вирватись із простору неволі 
на простір свободи.  

Чорт виступає у творі більш олюдненим, а ніж у народному 
фольклорі, йому стають притаманні такі людські ознаки як любов, страх, 
егоїзм тощо. Саме готичний герой наділяється такими рисами і настільки 
осліплює його егоїзм, що попри людських і божих законів – 
зумовлюється невідворотність повернення в пекельну безодню. Так і не 
отримавши у дружини Одарки Трутик гине. Відбувається перетворення 
коня у птаха, якого гемонське гайвороння пошарпало на шматочки. Як у 
зарубіжній готиці після розвязки таємниці антигерой гине разом із 
будинком, так і трагедія загибелі чорта символізує початок нового життя 
дівчини. 

Оповідання „Закоханий чорт” насичене метаморфозами – 
перетворення чорта на козака, чорта на коня, чорта на птаха, Одарки на 
хортицю, що свідчить про фантастичність твору [4, с. 77-79]. Сюжет 
побудований на демонологічному матеріалі з використанням 
українського фольклору. Але головним є визначення оповідання як 
готичного, свідченням чого є використання ліричних емоцій, високої 
релігійності, боротьби з усім матеріальним, прагненням до вищої 
свободи, пізнання природи та багатства переживань, акцентування 
моралізаторських настанов у християнському дусі. 
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А. В. Пономарьов  
 

ФІЛОСОФІЗМ ХУДОЖНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В 
ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ „В КАТАКОМБАХ” 

 
Актуальність означеного дослідження полягає в тому, що 

розкриття естетичних засад творчості поетеси має першочергове 
значення для потрактування її творчості. А найповніше вони 
розкриваються через філософізм її художнього мислення. Незважаючи на 
достатню кількість літературних праць, присвячених цій проблемі, лише 
деякі з них варті уваги. Так, слід згадати відомого представника 
еміграційного літературознавства Ю. Шереха як автора статті „Театр 
Лесі Українки чи Леся Українка в театрі?”, де автор розмірковує над 
способами і причинами зображення саме таких характерів персонажів і 
проблемі зображення їх на сцені. Змістовною й багатою на майбутню 
дослідницьку проблематику є праця Л. Демської-Будзуляк „Драма 
свободи в українському модернізмі”, яка розглядає неоромантичні віяння 
в драматичних поемах Лесі Українки. Тож саме ці роботи стали 
відправною точкою наших власних міркувань. 
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Метою статті є розгляд художнього критицизму Лесі Українки, 
який увібрав у себе філософсько-естетичне бачення митця. Об’єктом 
статті є естетично-філософські погляди в їх становленні та еволюції. 
Предмет статті – драматична поема „В катакомбах”. 

Аналіз драматичної спадщини Лесі Українки дає змогу зробити 
висновок, що саме на перетині філософських шукань, світового, 
національного, історичного досвіду утворився її драматичний феномен. 
У своїх творчих прагненнях поетеса зверталася до різноманітної 
тематики. Запозичуючи сюжети зі старозавітних книг, середньовічної та 
сучасної європейської літератури, з національних фольклорних та 
історичних джерел, Леся Українка творчо прославляла особистість як 
основу свободи, а принцип любові – як основу світотворення. На нашу 
думку, особливою філософською глибиною, контраверсивністю 
проблематики характеризуються поеми, котрі написані на основі 
пам’яток про ранній період християнства. Життя людини вписується в 
художній образ цієї доби з глибокою майстерністю, зумовленою 
синтетизмом і поліфонізмом мистецького світовідчуття авторки; воно 
несе в собі елементи проблемно-тематичних шарів світової культури. В 
них тематичне нашарування створює повновагу картину світу. Усі 
площини тут „химерно співіснують, не виключаючи одна одну” [5, с. 12]. 

Саме це дає змогу відчути особистість митця. В чому ж причина 
цього дивовижного зв’язку, який через час і простір встановлюється між 
автором і читачем? На нашу думку, взаємодія відбувається через 
втілення у творах драматичних жанрів Лесі Українки чистих і відвертих 
думок, що спонукають реципієнта підпасти під владу чи хоча б 
замислися над історично й культурно віддаленими від нього реаліями. 
Широкий тематичний діапазон творчості поетеси, зумовлений її 
ерудованістю й здатністю до тривалого інтелектуального зусилля, 
зрештою, повсякчас спрямований на сучасну людину та злободенну 
питальність екзистенційного характеру . 

Яскравим прикладом і підтвердженням цього міркування є 
драматична поема „В катакомбах”. В ній Леся Українка не пропонує 
шляхів вирішення проблеми, вона дає змогу усвідомити її, осмислити і 
„викристалізувати серед інших одвічних проблем”[4]. Тож найточніше 
„справжня Леся” постає і розкривається через самі ці проблеми. Леся і 
християнство – багатошарове й дуже складне питання, на поверхні якого 
біблійна тема, мотиви, ремінісценції, власне розуміння християнства, а в 
глибині – неспокійний динамічний мікрокосмос людини, що шукає 
практично недосяжної досконалості думок почувань, устремлінь, 
взаємин із оточуючим світом.  

Не слід шукати аргументи щодо релігійності чи, навпаки, атеїзму 
поетки, однак, коли релігію перетворено на ідеологію, тобто на засіб 
маніпулювання свідомістю людей, тоді можна говорити про 
непримиренність Лесі Українки до церкви, проте аж ніяк не до 
християнства. Заповіді любові як співчуття й співпереживання, як 
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готовность віддати душу за ближнього не відкидалися нею. Про це 
свідчить насамперед етапна в творчості Лесі Українки поема 
„Одержима”. Поетка ілюструє це твердження і в поемі „В катакомбах”, 
коли Анціллодея повертається до неофіта й виводить його з катакомб. 
Тут вона наголошує, що справжнє почуття щирості, а не „кілька догм, 
яких рабам не сила зрозуміти” [3], повинне керувати в християнстві. Бо, 
за теперішнім станом речей, „раб” не здатен осягнути ідею духовного 
очищення й піднесення, і це викликає подвійну трагедію людини, що 
прагне вберегти свою людську гідність і людський статус у нелюдських 
умовах життя.  

Неофіт робить вибір, у якому виявляється мистецька геніальність 
Лесі Українки. Будучи нетерпимою щодо догматизму церковників, вона 
розвиває християнську ідею про неповторність особистості. І вже в 
цьому контексті ми можемо прослідкувати неоромантичний шлях 
боротьби за власну свободу в творчості Лесі Українки. В основі аналізу 
драматичної поеми лежить інтелектуальна інтенція. Головний герой „В 
катакомбах” зосереджує в собі інтелектуальний профіль твору, і 
протиставляється носіям традиційної моралі. Через неоромантичну 
концепцію авторка стверджує, що кожна особистість – суверенна, що 
кожна людина, якою б вона не була, є героєм для себе самої. Її 
неоромантизм спрямований на пошуки самоцінності людської 
індивідуальності, у центрі його уваги - проблема свободи. Так неофіт – 
носій притрасної душі, якій ненависний будь-який вияв рабства. В ньому 
найповніше виявляється принцип про поєднання „боротьби думок” [4]  
та „боротьби душі”[4]. Раб прагне волі і в цих пошуках спочатку 
керується „боротьбою душі”. Недаремно він прийшов на зібрання 
християн, бо саме тут хотів віднайти істину. Однак, зрозумівши, що 
істина, яку проповідує священик, ілюзорна, він відчуває „боротьбу 
думок”: що я маю зробити аби бути вільним? Раб-неофіт долає свою 
інертність та кволість, він поводиться як справжня вільна людина, 
протиставляючи себе масі й намагаючись торувати свою дорогу. Ось 
заповіт Лесі Українки нащадкам. Ось саме ті пророчі слова, що мають 
відкластися і в душах, і в думках „рабів усіх часів”. Якщо є хоча б 
примарна можливість отримати мить волі, вона варта того, щоб 
відчайдушно боротися за неї. 

Вважаємо, що досліджувати духовний вимір героїв Лесі Українки 
неможливо без звернення до контексту, в якому формувалися її головні 
світоглядні засади. Як зазначила сама письменниця: „Людські душі – от 
моє знаряддя” [4]. Тобто кінцевою ціллю було не розкрити характер 
героїв, використовуючи власну думку, а використати героїв, їх характери 
так, щоб відобразити можливості думки. Тож не дивно, як зазначив 
Ю. Шерех, що це призводить до виходу думки за межі характерів. 
Почути Лесині слова, що линуть з глибини століть ми можемо, а от щоб 
зрозуміти їх, необхідно вийти за межі побутової свідомості, згадати, що в 
людині є й частка Абсолютного. Релігійна тема була найвідповіднішим 



 100 

матеріалом для створення відповідного стану сприйняття й мислення 
реципієнта. 

Дослідження цього питання в перспективі виводить нас до 
системи художніх кодів Лесі Українки, якими її творчість пов’язується з 
європейською культурою. Це потребує свідомої, копіткої й серйозної 
праці. 
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Анотація 

У статті зроблено спробу з’ясувати підстави зацікавлення Лесі 
Українки темою релігії та її місцем у житті суспільства. Зупиняючись на 
поемі „В катакомбах”, автор пов’язує християнську тематику творчості 
письменниці з волюнтаристським аспектом її неоромантичної творчої 
концепції. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ВІЗІЇ Б. ГРІНЧЕНКА В МАЛІЙ ПРОЗІ ПРО ДІТЕЙ  
 

З юнацьких років Б Грінченка надихало мужнє слово 
Т. Г. Шевченка, і, узявши за взірець подвижницьке Кобзареве життя, за 
ствердженнями Ю. Єненка, він „прагне поставити своє слово на сторожі 
тих, хто важкою працею здобуває кожний шматочок хліба” [3, с. 25]. 
Творча спадщина Б. Грінченка активно досліджувалася й досліджується 
філологами, письменниками, педагогами: С. Болтивцем, С. Єфремовим, 
О. Неживим, І. Пільгуком, А. Погрібним, П. Хропком, В. Яременком та 
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іншими. Заслуговує на увагу й проблема втілення педагогічних поглядів 
Б.Д. Грінченка в його художніх творах, зокрема, оповіданнях про дітей і 
школу. 

Тому, ми свідомо обрали метою даної розвідки дослідження 
рецепції системи освіти та процесу виховання, відображені в оповіданнях 
про дітей і для дітей Бориса Грінченка. Поданий досвід, сподіваємось, не 
тільки поглибить наші знання про митця як педагога-новатора 
дореволюційної Росії, а й розширить навчально-виховні можливості його 
слова на уроках української літератури та літератури рідного краю. 

У творчій спадщині Б.Грінченка нараховується біля двадцяти 
дитячих оповідань, кожне з яких є окремою сферою об'ємного дитячого 
космосу, виявляє своєрідне „загострення” буття, підіймає особливі 
психологічні, соціальні або національні проблеми [7, с. 29]. Б. Грінченко 
з великою любов'ю ставився до малечі. Написання оповідань про них і 
для них було для нього не лише внутрішньою потребою творчої натури 
виявитися в художньому слові, але й одним із засобів широкого 
освітнього впливу, образно-чуттєвою формою дидактичної 
спрямованості на нове покоління, що формувалося етично та культурно. 
Його народницькі оповідання мали навчати дітей і дорослих. Як 
зауважує С. Єфремов, Б. Грінченко „хотів те тільки для себе знайти 
відповідь, а й другим показати шлях до життя, достойного людини. 
Звідси виникає й друга в Грінченкових творах риса – їх учительність, 
дидактичність. Письменник не просто малює, що бачить і переживає, – 
він малює з певною метою – навчити читача, і свого часу таки справді 
вчив його” [4, с. 327]. 

Мотив формування національного характеру яскраво відобразився 
в оповіданні „Олеся” (1890). Героїня твору не побоялася завести 
татарський загін у драговину. Дівчина сміливо сказала татарам: „Я не 
поведу вас далі, хоч би ви й убили мене. Я вас, вороги, завела у цей ліс, і 
ви не вийдете” [2, с. 203]. Героїчний вчинок Олесі підносить 
національно-патріотичну ідею відданості своєму народові, викликає в 
читачів гордість за звитяжні сторінки української історії. „Кожен чоловік 
повинен боронити від усякого ворога рідний край, не жаліючи свого 
життя”,– так казав дід Данило своїм онукам Олесі та Михайлику [2, с. 
230]. 

В оповіданні „Екзамен” Б. Грінченко розкриває викривлену й 
порочну систему освіти Російської імперії. Малоосвічений й 
некультурний інспектор Куценко не тільки не володіє належним 
педагогічним хистом спілкування з дітьми, а й навіть неспроможний як 
слід проекзаменувати учнів. Його бундючний вигляд, чванькувата 
поведінка, дурні й несподівані запитання викликають у дітей страх й 
заціпеніння. Під час екзаменування один з учнів робить переклад 
художнього твору з чужої російської мови на своєю, українською. 
Б. Грінченко обстоює у творі потребу виховання учнів рідною мовою. 
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Тема природного розвитку особистості розкрита Б. Грінченком в 
оповіданні „Каторжна”, де розповідається про напівсироту Докію, яка 
замкнулася в собі й перетворилася в каторжну. Насправді, Б. Грінченко 
майстерно змальовує в цьому оповіданні беззахисність і вразливість 
людської душі. Героїня твору мститься відступникові Семену й гине. 
Гине тільки тому, що у важку хвилину свого життя пройнялася 
уболіванням за людей котрі проявили до неї черствість. Своїм вчинком 
Докія спонукає замислитися над тим, чому стільки горя та сліз додають 
люди один одному. 

Б. Грінченко глибоко знав дитячу психологіїю, умів нерозривно 
поєднувати у своїх творах моральні, соціальні й патріотичні аспекти. 
Психологія характерів у творах Б. Грінченка розкривається не лише в 
прямих авторських визначеннях, або у визначеннях персонажів, не тільки 
непрямо – у портреті, речовому оточенні, предметній його реалізації, не 
лише засобами саморозкриття, але й у вчинках, міміці та зізнаннях 
персонажів. 

Оповідання „Украла” розкриває сутність морально-етичних 
цінностей людини. Головна героїня – Олександра; її „гріх” у тому, що 
вона виявила слабкість волі від почуття голоду, яке штовхнуло добру, 
чесну дівчинку на злочин. Вона вкрала шматок хліба у своєї ситої 
товаришки й потай з’їла його, ховаючись від дитячих очей. Діти, що 
стежили за Олександрою, привели її до класу й нещадно ганьбили і без 
того зболену горем, замучену голодом дівчину, у якої батько-п'яничка 
пропиває всі гроші. Сита однокласниця Пріська весело розповідає про 
„злочин” своєї колишньої товаришки, адже недаремно люди кажуть, що 
ситий голодного не розуміє. Ставлення педагога й учнів до дівчини-
злодійки після з'ясування мотивів її діяльності змушує Олександру 
розкаятись у своїй хвилинній слабкості. Вона звинувачує, насамперед, 
себе, відчуває свою провину. Самокритичність – цінна риса характеру. 
Письменник тим самим намагається донести до учнів те, що ми маємо 
аналізувати свої вчинки й нести певну відповідальність за них. Ця риса є 
також основою виховання в педагогіці, починаючи з початкової ланки. 

Зовсім іншими описані відносини між дітьми в оповіданні 
„Дзвоник” Бориса Грінченка, де глибоко й своєрідно трактується тема 
неволі. Дівчинка Наталя не стільки страждає від самого процесу занять у 
міському сирітському притулку (куди її взяли на казенний кошт і де не 
б'ють, і не кричать, як удома п'яний батько), скільки від щоденної 
муштри (життя за дзвоником). „Муштра йде врозріз з усіма пориваннями 
її натури, з усім, до чого вона звикла й що любить, що її насправді 
цікавить, що вона успадкувала від своїх предків-селян” [3, с. 6]. Діти не 
можуть і не хочуть зрозуміти моральних страждань дитини. „Серед 
людей жила Наталя в самоті” [2, с. 149], – підкреслює автор. Найбільше 
дівчинку пригнічувала „панська мова”. „Вона щиро вчила ті завдання” і 
багато працювала, але „не могла подужати незрозумілої книжки”. Колись 
вона була і розумною, і дотепною, знала багато пісень і казок, але 
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постійні глузування однолітків, незрозуміла мова, життя за розкладом 
вбили волю в дівчинки, і вона втратила свою індивідуальність. „Тільки 
той народ, що говорить рідною мовою, може розвиватися так, як велить 
йому природа. А зовсім інакше стається з тим народом, що своєї мови 
зрікся задля чужої. Він мусить вивчити чужі звуки, що висловлюють 
уяви, доходити його ідеалів, підхилятися під його світогляд. Через все 
духовне життя такої людини стає залежним од чужих уяв, робиться 
тільки наслідуваням” [1, с. 25]. 

У цьому оповіданні чітко простежується індивідуальність образу 
Наталки, оскільки саме їй притаманні унікальні, неповторні соціально-
психічні якості, що помітно вирізняють її серед інших. Вона має власну 
думку, хоче займатись тим, що їй, дійсно, цікаве. Саме через образ 
дівчини Грінченко намагається донести до нас те, що в наші часи є 
невід'ємною частиною педагогіки як науки: кожен з нас особистість, 
індивідуальність. 

Висока творча майстерність письменника проявилася й у 
використанні стилістичних фігур, яскравих метафор. Грінченкова 
метафоризація є засобом посилення образності й виразності мови: 
„забриніли на очах сльози”, „блукала очима й думкою” (оповідання 
„Дзвоник”); „втупивши очі”, „очі з сміху аж сховалися за ситими 
щоками” (оповідання „Украла”). Б. Грінченко тяжіє до створення 
розгорнутих метафор, побудованих на різних асоціаціях між предметами 
й явищами. Наприклад: „дзвоник примусив її здригнутися, будив, кликав 
снідати, випускав з класу після лекції” („Дзвоник”). Цими художніми 
засобами письменник створює модель цілісного образу, що стає 
символічним і втілюється в системі художніх деталей передає трагічність 
психологічного стану героїні. Даючи оцінку тим чи іншим образам, їхнім 
вчинкам не треба забувати слів самого письменника: „Епохи маємо право 
судити з свого погляду, а людей повинні судити з погляду тієї епохи, за 
якої ті люди жили” [1, с. 29]. 

З оповідань Б. Грінченка про школу бачимо, що, переступивши 
поріг школи, дитина включається у певні стосунки з педагогом і своїми 
однокласниками. Від того, як учитель їх побудує, залежить 
психологічний клімат у дитячому колективі, ставлення дітей до 
однокласників. Пригадаємо, як під впливом учителя з оповідання 
„Украла” учні змінили своє ставлення до Олександри. На дітей вплинула 
поведінка педагога, його уважне ставлення до їхньої однокласниці, 
бажання в усьому розібратися, його тактовність, милосердя й доброта. 
Саме цього навчав хлопців та дівчат їх наставник, розбираючи цей 
конфілікт. 

З наведених прикладів ми бачимо, що педагогічні ідеї Грінченка-
інтелектуала, писменника й науковця тісно переплітаються з основними 
законами сучасної педагогічної науки. Він зробив великий внесок не 
тільки в літератру, а й у систему освіти та процес виховання. 
Учительська праця дала письменникові можливість глибоко вивчити 
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психологічні особливості дітей, що позначилося на достовірному 
відображенні їх характерів у малій прозі. Як справедливо зауважує Л. 
Коваленко, „теплотою, душевним тактом, вірою у світле дитяче серце віє 
з його оповідань про дітей” [5, с. 25]. 

Отже, природне обдарування, неабияка працездатність, тонке 
відчуття й знання психології людини дали можливість Б. Грінченку 
правдиво відтворити всі життєві реалії українського народу з їхніми 
складностями й суперечностями. Цей мислитель-народовець – титанічна 
постать, яка прагнула зробити більше, ніж на це спроможна людина. 
Педагогічні ідеї, які він висував у своїх творах, є підґрунтям сучасної 
інноваційної педагогіки. Численними реальними справами письменник 
віддавав усього себе громадській справі, національній, культурній та 
просвітительській. І його спадщина завжди сприятиме формуванню 
ментальних рис українця: толерантності, небайдужості, щирості, 
чуйності тощо. 
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Анотація 
Запропоноване дослідження є частковою спробою розглянути 

вплив індивідуально-авторської поетики малої прози Б. Грінченка на 
формування дитячої свідомості. Студія стане в пригоді для подальшої 
розробки літературознавчих, методичних дискурсів доробку митця, 
допоможе краще розглянути еволюцію творчого методу автора.  
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рецепція. 
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А. І. Пройдаков 
 

КОНЦЕПТ ПОДОРОЖІ У РОМАНІ „ВОРОШИЛОВГРАД”  
СЕРГІЯ ЖАДАНА 

 
Мотив подорожі здавна використовувався письменниками як засіб 

до самопізнання персонажа, як чинник впливу на становлення й 
еволюцію особистості. ("Одісея” Гомера, „Енеїда” Вергілія, 
„Божественна комедія” Данте та ін.). Долаючи різноманітні перешкоди, 
що зустрічаються на шляху, герой знаходить власне „Я", реалізує свої 
мрії та бажання.  

У романі С. Жадана „Ворошиловград” концепт подорожі є одним 
із засобів розвитку сюжету та динаміки еволюції особистості персонажів. 
І. Бондар-Терещенко вказує на типовість мандрівної фабули для 
творчості С. Жадана в цілому [1]; на сюжетності архетипу дороги у творі 
С. Жадана наголошувала й С. Негодяєва [3, с. 78], що свідчить про 
безумовну актуальність обраної для дослідження теми.  

Отже, метою нашої розвідки є визначення особливостей концепту 
„подорож” як рушійного фактору сюжету роману С. Жадана 
„Ворошиловград” та змін у внутрішньому світі героя. 

Центральним персонажем роману „Ворошиловград” є 33-річний 
Герман Корольов, якого можна вважати типовим персонажем для епіки 
С. Жадана. Характерними рисами його характеру, які притаманні й решті 
персонажів автора, є занурення у власний внутрішній світ, байдуже 
ставлення до навколишнього середовища. „Я давно і щасливо жив сам, з 
батьками бачився рідко, з братом підтримував нормальні стосунки. Мав 
нікому не потрібну освіту. Працював незрозуміло ким. Грошей мені 
вистачало саме на те, до чого я звик… Мене все влаштовувало. Тим, що 
мене не влаштовувало, я не користувався” [2, с. 14]. 

„…Тема вічної подорожі, оспівана американськими класиками на 
зразок Джека Керуака і Джона Стейнбека, була, як знати, підхоплена в 
Україні у 1980-х роках Євгеном Пашковським і продовжена у 1990-х 
Сергієм Жаданом. Не дивно, що за мандрівною фабулою новий роман 
Сергія Жадана з ностальгійною назвою „Ворошиловград” нагадує його 
ранні твори на кшталт „Депеш Мод", коли герою обов`язково треба 
кудись їхати – шукати друга, знайомого чи будь-кого – аби тільки не 
залишатися тут, на вічній території чужих квартир, речей і розмов” [1].  

Герман Корольов перебуває у певному замкненому просторі, але 
автор вводить його до кола нових ситуацій, що змінюють традиційний 
спосіб життя персонажа. Нові подорожі та нові місії в житті Германа 
з’являються для того, аби перевірити його на дотримання екзистенційних 
догматів (самотність, звернення до власного внутрішнього світу, 
абсурдність навколишнього середовища). Герман опиняється у 



 106 

безвихідному становищі, адже він змушений вирушати на пошуки свого 
брата і повертатися на рідні землі. І це єдиний у романі випадок, коли 
персонаж не має вибору, адже подорож, що відкриває перед ним свої 
простори, заглиблює особистість у духовні переживання та відчуття і 
виконує своєрідну функцію катарсису, якого має досягти герой.  

Протягом своєї подорожі Герман Корольов здійснює зовсім 
несподівані повороти, змінює транспорт (машина Льоліка, автобус 
комерсантів, скутер Ольги, чорний джип Ніколаіча, футбольний автобус 
команди Шури Травмованого та інші). 

Пересування персонажа просторами Донбасу та Слобожанщини є 
складовою частиною розвитку сюжетної лінії твору, що обумовлюють 
подальшу зміну подій та водночас реалізовують авторський задум. 
Навіть не дивлячись на те, що переважну більшість часу Герман разом з 
Кочею та Шурою проводить на власній заправці, знайомство з 
колоритними персонажами (Гнат Юрович, Ернст, Тамара і Таміла) 
відбувається за межами об`єкту приватного підприємства Корольова.  

У процесі своєї нескінченої подорожі Герман знаходить старих 
друзів, відвідує знайомі з дитинства місця, переживає власний духовний 
ренесанс: „Адже коли ти виростаєш із цим усім, коли це вкладається в 
твою свідомість ще з дитинства, багато речей приймаєш простіше й 
спокійніше. Є життя, яким ти живеш і яким ти не маєш права 
поступатись, і є смерть – місце, куди ти завжди встигнеш, тому не 
потрібно туди поспішати” [2, с. 407]. Персонаж відходить від колишніх 
принципів самотності та відчайдушної боротьби за власний спокій і 
рівновагу. Ті труднощі, яких він зазнав у процесі здійснення мандрівок, 
призвели його до необхідності перегляду життєвих орієнтирів та 
цінностей. Читачі стають свідками духовної еволюції героя, який тепер 
боронитиме інтереси підприємства, захищатиме близьких людей і 
набуває сили приймати та відстоювати власні рішення: „Спокій, який 
тривав стільки часу, раптово обірвався, все повернулось на свої місця, 
життя зовсім не хотіло, аби хтось хапав його за хвоста” [2, с. 286]. 
Герман Корольов відтепер залишиться на території тієї землі, де він 
відчуває себе потрібним і готовим здійснювати нові небезпечні 
маршрути, які постають перед ним протягом всього життя. 

Таким чином, концепт подорожі в романі „Ворошиловград” 
С. Жадана є надзвичайно вагомим фактором розвитку подій та своєрідної 
духовної еволюції персонажа, що знаходить своє відображення у зміні 
життєвих поглядів і орієнтирів. 
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„подорож” як рушійного фактору сюжету роману С. Жадана 
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БІБЛІЙНІ МОТИВИ В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ 
 

Актуальною проблемою сучасного літературознавства є 
дослідження значення й долі біблійних мотивів в літературі. Адже Святе 
Письмо завжди було невичерпним джерелом „вічних” тем, ідей, мотивів, 
образів, знайомих широкому загалу у всьому світі, джерелом художніх 
істин та архетипів. Християнство впродовж свого існування переконливо 
демонструвало здатність гармонізувати буття й моральні засади 
індивідууму, народу, всього людства, яке у будь-яку епоху потребує 
певних основ та орієнтирів. Тож сьогодні в контексті процесів 
відродження національної духовності осмислення цього явища в його 
найрізноманітніших аспектах та виявах, зокрема в літературі, є 
своєчасним і необхідним. Із сучасних літературознавців до вивчення 
біблійних мотивів та образів в українській літературі звертаються 
В. Антофійчук, І. Бетко, С. Кирилюк, З. Лановик, А. Нямцу, Є. Сверстюк, 
М. Сулима, В. Сулима, Н. Фрай та інші.  

Упродовж свого існування людство шукає відповідь на питання 
щодо стосунків Бога з людиною, які не можуть вичерпуватись тільки 
догматичною вірою в потойбічний світ і вимагають нових форм 
спілкування. М. Жулинський говорить про те, що в нових умовах 
національного буття українська культура „приречена” витворити 
універсум цінностей та ідеалів, у якому християнська ідея буде 
стимулюючою енергією духовного осягнення людини й світу на основі 
українських національних базових цінностей і пріоритетів. У контексті 
літературних і загальнокультурних процесів, що відбуваються в наші дні 
в Україні, актуальним є всебічне дослідження проблеми духовності, 
досконалої реінтерпретації Святого Письма та творчого переосмислення 
української літератури в той період, коли відбувалася кардинальна зміна 
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мистецького світовідчуття та пріоритетних моделей творчості. 
Феномен розкриття біблійних мотивів і образів, його дослідження 

дозволить об’єктивно поцінувати іх вплив на процес розвитку 
літератури, як світової, так і української Мета нашої розвідки полягає у 
дослідженні впливу і значення біблійних мотивів у літературній 
художній думці. 

У словнику літературознавчих термінів В. Кузьменка подається 
таке визначення: „Біблія – збірка книжок, які християнство і частково 
ідуаїзм визнають священим . Склалася протягом тривалого часу (VIII ст. 
до н.е. – II ст. н.е.)” [4, с. 94]. Біблія займає центральне місце в 
герменевтичному універсумі світової літератури і культури загалом. Уся 
західноєвропейська культура і частково культура Сходу розвивалися під 
впливом Книги Книг, яка стала основним критерієм релігійного, 
філософського, естетичного, історичного, морально-етичного мислення 
світової цивілізації. В періоди духовних криз суспільства виявлявся 
особливий інтерес до вивчення Святого Письма як константи людського 
гуманітарного досвіду. Нортроп Фрай у передмові до своєї книги „Біблія 
і література” влучно зазначає: „Біблія є щось „більше”, ніж літературний 
твір, хоч що б це „більше” означало, – я б не сказав, що якісна метафора 
була б тут доречнішою. Мені йшлося про бажання очиститися від 
умовних естетичних канонів, і „єдність” – це якраз один із тих канонів, 
але Біблія без огляду на цей критерій так само вражаюча, як і прояви 
єдності у ній. Зрештою, як можна здогадатися, Біблія не вписується в 
жодні літературознавчі критерії” [7, с. 15] . 

Біблія справді посідає особливе місце у розвитку світової 
культури, творячи її найширше інтертекстуальне поле. Один із 
найпростіших рівнів інтертекстуальності Біблії є її використання як 
джерела заголовків творів. Проте, як зазначає З. Лановик, „зазвичай 
інтерпретатори зважають на це лише у випадку, якщо назви містять 
стійкі біблійні „маркери” (Дж. Стейнбек „На Захід від Едему”, Г. Белль 
„Де ти був, Адаме?”, Б. Шоу „Назад до Метусаїла”, В. Фолкнер 
„Авесаломе, Авесаломе...”, Г. Манн „Земля Обітована”, Г. Ібсен „Кесар і 
Галілеянин” та ін.)” [3, с. 14]. Навіть за відсутності у цих текстах 
біблійних образів чи мотивів назва створює ауру біблійного контексту, 
що становить важливий чинник інтерпретації. Однак цей рівень 
виявляється вкрай складним, коли літературознавець не володіє вповні 
знанням сакральних текстів і не „вловлює” біблійних конотацій на рівні 
алюзій чи й навіть точного цитування (Е. М. Ремарк „Час жити і час 
помирати”, Г. Белль „І не промовив жодного слова”, Г. Ібсен „Коли ми, 
мертві, воскреснемо”, Е. Гемінгвей „І сходить сонце”, Дж. Стейнбек 
„Невідомому богові” та ін.)” [3, с. 14]. У зарубіжному літературознавстві, 
традиції якого не були перервані, як на пострадянському просторі, 
володіючи знаннями біблійних текстів, дослідники літератури здатні 
розпізнати і непрозорі натяки на Біблію, що значно розширює поле 
інтерпретації.  
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У різні культурно-історичні епохи по-своєму виявлявся зв’язок 
новозавітного сюжетно-образного матеріалу з українською літературою, 
демонструвалися різні форми і способи його трансформації. Своєрідним 
авторським підсумком досліджень І. Бетко стала монографія “Біблійні 
сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття” (1999), 
яка увібрала в себе основні аспекти, викладені в статтях і кандидатській 
дисертації та доповнені рядом нових перспективних дослідницьких 
напрямків: функціонування Біблії в українській літературі ХІХ – початку 
ХХ ст. та проблеми поетики і жанрові особливості аналізованого явища. 
Одним із перших фундаментальних досліджень впливу Біблії на 
українську літературу стала книга В. Сулими “Біблія і українська 
література” (1998), яка складається із кількох проблемно-тематичних 
розділів, що створюють цілісну картину основного змісту усіх книг 
Старого і Нового Завітів, засвоєння їх українською християнською та 
культурно-літературною традиціями. Свої спостереження В. Сулима 
будує на основі величезного фактичного матеріалу, який охоплює 
тисячолітній здобуток української літератури в галузі художнього 
освоєння Біблії. Особливо важливе методологічне і теоретичне значення 
для дослідження проблеми “Новий Завіт і література” мають монографії, 
численні статті та навчальні посібники А. Нямцу. Цю проблему 
дослідник розглядає в контексті вивчення закономірностей 
функціонування загальнокультурних традицій у світовій літературі. 
Актуальність праць А. Нямцу полягає насамперед у тому, що вони 
ставлять і вирішують ряд принципово важливих методологічних і 
методичних проблем дослідження світового літературного процесу. У 
них осмислюються суттєві закономірності міжлітературних 
взаємозв’язків і взаємодій. В. Антофійчук зауважує: „Особливе значення 
і звучання мають ті аспекти традиції і культурної спадщини, які 
допомагають осмислити глибинні витоки сучасних конфліктів і 
суперечностей” [2, с. 7]. Важливого значення набувають праці 
літературознавців Чернівецького національного університету, їх роль у 
відкритті у 1999 році науково-дослідного центру “Біблія і культура”, 
який покликаний об’єднати пошуки вчених України і зарубіжних країн у 
дослідженні однієї з найактуальніших проблем сучасної гуманітарної 
науки. Відзначаючи перші вагомі здобутки і добрі перспективи для 
подальших наукових розробок з проблеми “Біблія і культура”, 
В. Антофійчук підкреслює, що „українське літературознавство тільки 
починає комплексне наукове осмислення проблеми “Біблія і українська 
література”. Адже незважаючи на формальне розмаїття і чисельність 
праць, практично нема жодного фундаментального дослідження, в якому 
на порівняльно-історичному, типологічному та контактному рівнях 
вивчалася б історія функціонування біблійного матеріалу в українській 
літературі” [2, с. 8].  

Більш детально українські літературознавці сьогодні здійснюють 
художнє переосмислення євангельських сюжетів в українській літературі 
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починаючи з давнини і до сьогодення. Досліджуючи літературну 
спадщину Г. Сковороди, літературознавець Є. Сверстюк зазначає, що 
„мандрівний філософ у своїй творчості керувався перш за все 
релігійними мотивами, закликаючи до самопізнання, віднайти своє 
призначення у світі” [5, с. 54]. Втілення християнських ідеалів дослідник 
вбачає також і у творах Івана Котляревського, особливо у „Наталці 
Полтавці” (етика, побут життя, почуття персонажів). Зразком 
використання біблійних мотивів і образів, безперечно, є доробок 
Т. Шевченка. Це такі твори, як „Марiя”, де син Божий виступає як син 
людський, „Давидовi псалми”, „Пророк”, „Неофiти”, „Саул” та інші. 
Питання релігійної еволюції Івана Франка, який від творчого 
матеріалізму прийшов до ідеалістичних мотивів („Мойсей”, „Іван 
Вишенський”, „Смерть Каїна”, „Страшний суд”), неодноразово ставало 
предметом багатьох наукових досліджень сучасників. Є. Сверстюк 
зазначає, що центральними також і у драматургії Лесі Українки („На полi 
кровi”, „Вавiлонський полон” та інші) стають саме колізії духу людини, 
хоча і не відкидаються прогресивні віяння часу, які мали вплив на 
творчий доробок письменниці [5, с. 54]. Продовжуючи традиції свого 
попередника, Н. Банацька вичерпно розкриває зміст і функції „вічних 
образів” у драматичних творах письменниці крізь призму християнського 
сприйняття, з’ясовує причини звернення Лесі Українки до Біблії та роль 
християнських елементів у розкритті проблеми морально-ціннісної 
орієнтації особистості. 

Зновою силою біблійні мотиви і образи зазвучали в українській 
літературі другої половини ХХ століття. Біблійна традиція в українській 
літературі розвивалася хвилеподібно: посилення інтересу до біблійної 
інтерпретації спалахує у 70-ті роки. Яскраво простежуються це у у прозі 
В. Дрозда, Р. Іваничука, К. Мотрич, Г. Пагутяк, Г. Штоня. 

Звернення українських письменників до гуманістичного 
потенціалу християнського вчення, шляхи його художнього 
переосмислення і творча інтерпретація ставали предметом багатьох 
наукових пошуків. За останні десятиліття українське літературознавство 
поповнилося низкою наукових досліджень, пов’язаних з рецепцією Біблії 
в українській та світовій літературах, трансформацією, переосмисленням 
християнських елементів у творчості українських письменників різних 
літературних періодів. Характерним є те, що сучасні дослідники 
розглядають християнство в новому ідеологічному контексті, який 
поступово формується у свідомості суспільства. Тому, подальше наше 
дослідження буде спрямоване на розгляд біблійних мотивів у прозі кінця 
ХХ – початку ХХІ століття, а саме у творах Г. Штоня „Суд” і „Рай”, що 
стане предметом подальших розвідок. 
 

Література 
1. Антофійчук В. І. Євангельські образи в українській літературі 

ХХ ст. : [монографія] / Володимир Іванович Антофійчук. – Чернівці : 



 111 

Рута, 2000. – 335 с. 2. Антофійчук В. І. Своєрідність трансформації 
євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі 
ХХ століття: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. доктора філолог. 
наук: спец. 10.01.01 „Українська література” / В. І. Антофійчук. – К., 
2002. – 35 с. 3. Лановик З. Біблія як інтертекст світової літератури / 
З. Б. Лановик // Літературознавство. – 2009. – №14. – С. 13 – 15. 4. 
Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів / В. І. Кузьменко. – 
К.: український письменник, 1997. – 230 с. 5. Ларіна О. В. Проблема 
інтерпретації християнської філософії в українській літературі ХХ 
століття / О. В. Ларіна / Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – 
№6(217), Ч.І. – С. 105 – 112. 6. Сверстюк Є. На святі надій : вибране / 
Євген Олександрович Сверстюк ; упоряд. В. Андрієвська, Р. Лиша. – К.: 
Наша віра, 1999. – 782 с. 7. Сулима В. І. Біблія і українська література : 
[навч. посіб.] / Віра Іванівна Сулима. – К.: Освіта, 1998. – 400 с. 
8. Фрай Н. Біблія і література / Нортроп Фрай. – Львів: Літопис, 2010. –
362 с. 

Анотація 
У статті розглянуто таку проблему сучасного літературознавства, 
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УДК 821.161.2 – 31.09+929 Стельмах 
 
Ю. О. Сікора 
 

ОБРАЗ ХЛІБА У ТВОРАХ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА  
 

Здавна Україна славилася родючими землями, а люди – великою 
пошаною до хліба, який віками був невід’ємною частиною не тільки їх 
життя, а й менталітету, мислення та культури. Хліб – золото полів, 
невтомна людська праця, душа хлібороба, всотана кожним міліметром 
колоска. 

До нашого часу в Україні зберігся культ хліба. І хоча його 
значущість втратила минулу велич, він лишається потрібним у житті 
народу. Слід зауважити, що проблема землі у творах письменників була 
предметом дослідження вчених-літературознавців, а проблема 
функціонування образу хліба не набула належного наукового розгляду. 
Подібна ситуація зумовлює актуальність нашого дослідження, метою 
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якого є розкрити особливості менталітету українського народу у 
ставленні до хліба через призму пера письменника, продемонструвати 
багатогранність інтерпретації образу на прикладі аналізу творів Михайла 
Стельмаха.  

Велика потреба у хлібові не як страві повсякденного вжитку, а 
оберегу призвела до того, що він набув культового значення для 
українців. Жодне календарно-обрядове свято не обходилося без хліба. 
Дідух – невід’ємна частина Різдвяних свят, посівають зерном на щастя 
молодих під час весілля – здоров’я та багатство, млинці та оладки – 
головні страви Масляної, навесні випікають жайворонків – перших 
передвісників тепла; тощо: „Паляниця, за добрим українським звичаєм, 
мала неодмінно лежати на столі, і ніхто, навіть діти, не насмілювалися 
покласти її сподом догори. Хліб був мірилом життя… Народжувалася 
дитина – йшли з хлібом, виряджали сина в далеку дорогу – і мати 
ув’язувала в рушник житній окраєць, справляли весілля чи будували хати 
– неодмінно приходили з книшем, дорогих гостей також зустрічали з 
хлібом – сіллю” [1, с. 21]. „Хліб – всьому голова” [2, с. 57], – кажуть 
українці. Акцент саме на це прислів’я, стосовно хліба та виробів з зерна, 
не робиться у жодного іншого народу.  

Величне ставлення до хліба, зерна та хліборобської праці не могло 
не відобразитися і в літературі, що є дзеркалом суспільного життя. Не 
стали винятком і твори Михайла Стельмаха. Але ця тема на сторінках 
романів письменника зазвучала по-новому, з особливою любов’ю, 
великою повагою та незвичною колористикою. „У нашій прозі небагато 
художників, які б були так закохані у людину сільської праці, так би 
послідовно розкривали поезію природи, уміли її „олюднювати”, наділяти 
б її сюжетними функціями, робили учасниками подій, частиною 
інтелектуального і чуттєвого світу героя, місцем роздумів над змістом 
життя, як М. Стельмах” [3, с. 11] – говорить про письменника у спогадах 
Борис Буряк. Саме таким „олюдненим” постає перед очима читача образ 
Стельмахового хліба, і він не просто раритетний „сюжетний персонаж”, 
це цілком повнозначний герой великої прози письменника. Як приклад 
наведемо ці рядки: „пшеничний колобок сонця одривається від вологої 
скатертини озимини і підводиться вгору, то лукаво, то радісно 
підморгуючи добрим людям” [4, с. 408]. Лише майстерне слово 
письменника, переплітаючись з тонкою натурою поета та кмітливим 
оком художника, могло витворити такий опис вранішнього весняного 
сонця. 

Щире, по-дитячому чисте ставлення до хліба проніс письменник 
ще з дитинства. У своїх спогадах М. Стельмах зазначає, що „не в 
церквах, а на землі батьків, біля червоної пшениці і сивого жита бачу 
наших селянських мадонн із серпом в руці, з дитям біля ніг…” [3, с. 7]. 
Свої враження у вигляді спогадів митець подає також у дилогії „Гуси – 
лебеді летять”, „Щедрий вечір”, де вустами маленького хлопчика 
Михайлика говорить: „А яка то була радість, коли орач виймав тобі з 
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торби шматок причерствілого хліба і казав, що він од зайця. Це був 
найкращий хліб мого дитинства” [4, с. 454]. 

У прозі письменника хліб різнобічно, багатогранно розкривається 
автором у найрізноманітніших аспектах. Він виступає не лише героєм, а 
й художнім прийомом, завдяки якому твориться оточуюча його тканина 
твору. 

 У першу чергу, хліб є своєрідним мірилом життя в романі 
„Правда і кривда”. У рядках „Безпорадно і вперто, мов колосок у росі, 
хилилась і випростовувалась дівоча постать” [4, с. 10], „І славно йому з 
ними, як зерну в одному колосі” [4, с. 405] – спостерігається порівняння 
людини з зерном, як найвищою цінністю. Помічаються завуальовані 
порівняння з пшеничним колоссям: „В зеленій голові завжди зелені 
мізки, та вони швидко можуть пожовтіти” [4, с. 398]. Використання ознак 
росту, дозрівання (становлення), залучення природних характеристик 
колосу підсилюють дані порівняння. За допомогою лексеми хліб 
подається розмежування соціальних прошарків суспільства: „Чи на 
безхліб’ї, чи на хлібах, чи в хлібах виростає, а з піснею не розлучається” 
[4, с. 68].  

Рядки „Через якусь хвилину нас поставили в житі. Дядько Тарас 
ще зірвав житній колосок, поклав його на долоню, понюхав. А я тільки 
побачив, як піднялися рушниці, блиснули вогники, як з руки дядька 
Тараса упав колосок і хтось тихенько зойкнув” [4, с. 266] демонструють 
опис людини, яка навіть у смерті нерозлучна з хлібним колоссям. 
Акцентування уваги на колоску, ніби відвертає увагу читача від жахливої 
картини розстрілу, але в той же час зірваний колосок вже не дасть 
врожаю, він мертвий. Саме така паралель дає змогу зрозуміти, що дядько 
Тарас не зміг вижити і продовжити свою хліборобську справу.  

Хліб постає в романах як один із поштовхів до спогадів, 
своєрідним часовим містком. Марко Безсмертний, йдучи колосистою 
нивою, згадує свою дружину Оленку, яка загинула від рук німецьких 
загарбників, своє минуле, переймається долею дочки: „Він підіймається 
на підсинений пагорб, де крізь сон зітхає кучерявий овес, і застигає на 
місці: од вітряка до нього, співаючи, йде його Оленка, а в руці біліє 
вузлик” [4, с. 407]. Схожість дочки з матір’ю відграє значну роль у мареві 
Безсмертного, але головним чинником такої проекції виступає овес, що 
слугує своєрідною ланкою ланцюжка, яка замикає минуле й теперішнє 
головного героя.  

Дещо язичницьке ставлення до хліба спостерігається в романі 
„Правда і кривда”: „І очі господарів поля повертались на південь, наче 
звідти з-за хлібів от-от мав вийти сам казковий Урожай у солом’яному 
брилі, з пшеничними колосками замість вусів” [4, с. 393]. Таке звертання 
до фольклоризованого образу врожаю говорить не лише про 
персоніфікацію, а, у першу чергу, возвеличення, піднесення значення 
врожаю для селян, які очікують його, як дива. Адже саме від того, яким 
він буде – гарним чи поганим – залежить подальше селянське життя.  
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Люди не просто використовували зерно, як продукт щоденного 
вжитку, воно стало, окрім морального еталону, ще й засобом лікування: 
„тільки-но закрутились, заскрипіли колеса, він спочатку відчув темну 
розпалену спеку, і це його повернуло у дитинство, коли хворим лежав у 
парноті розімлілого зерна, бо в ті часи в селі зерно було і хлібом, і 
ліками” [4, с. 8], „я в… видужую. Тільки зерно підігрій… Холоне” [4, 
с. 9]. Відома здавна цілюща сила зерна використовується й у наш час у 
вигляді зернових витяжок та пророслих зерен для покращення системи 
травлення. 

За допомогою хліба автор організовує й настроєву атмосферу 
твору: „Тепер ниви здавалися йому пожовклою сценою в театрі, де нагло 
обірвалася частина його біографії, і колос – не співав, не співчував йому, 
а шипів на нього” [4, с. 402]. Фіаско Безбородька на кар’єрній ниві 
спотворює сприймання реального світу, все здається йому немилим, 
шипить і нагадує в котрий раз про його невдачу. 

Порівняння хліба з золотом через кольорову асоціацію й 
безумовну цінність допомагає краще зрозуміти епізод купівлі дітей за 
мішок зерна: „Віддайте, мою доньку, віддайте, люди. І зерна вашого не 
хочу…” [4, с. 368], – самовіддана любов до дітей не може купитися й 
замінитися шматком хліба. Мати, які б думки не приходили до її голови, 
у першу чергу – Мати. Яким не було принадним і потрібним зерно – воно 
не змогло замінити повноцінного сміху, дзвінкої пісні чи навіть прозорої 
дитячої сльози.  

У дилогії „Гуси – лебеді летять”, „Щедрий вечір” Михайла 
Сиельмаха подається дитяче сприйняття образу хліба, що пояснюється 
наративним аспектом: „З щедрівок, які взимку виспівували під вікнами 
добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам бог ходив, а богоматір 
носила їсти орачам” [4, с. 455]. Таке возвеличення хліборобської праці 
можна інтерпретувати як міфологізацію світу очима дитини, але все ж – 
це відбиває світогляд самого автора.  

Одне з проблемних питань філософії щодо переродження людини 
після смерті у вигляді іншої субстанції розв’язується письменником 
також через образ жита: „А на Устимовій могилі й досі жито росте… Не 
переводиться. Доспіє колос, осиплеться зерно і знову сходить. Отак рік у 
рік, і в мирний час, і в теперішній” [4, с. 315]. Як це не дивно визнавати, 
але життя, лишаючи позаду одних, продовжує свій плин для інших, і 
жито, як уособлення буденності хлібороба, є тому найкращим 
підтвердженням.  

Досить нехарактерним для тогочасного сприйняття збору врожаю 
є опис іншого дійства: „П’ять і днів і п’ять ночей гуділи в полях 
молотарки. Над ними, як безконечні жертви, злітали золоточубі снопи; 
шевські ножі барабанщиків били ім під саме серце, й обезсилене колосся 
сторч головою летіло в ікласті пащеки, в ненаситне гудіння і в скажену 
круговерть, де стогнало, дзвеніло, плакало і солодко падало на землю 
натомлене зерно… і в степу з жита, пшениці та ячменю виростали золоті 
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вулкани” [4, с. 405]. На перший погляд, буденна справа описується дещо 
з сумним, навіть песимістичним забарвленням. Такі слова, як „безконечні 
жертви”, „в ікласті пащеки”, „стогнало, дзвеніло, плакало”, надають 
уривку ритуального характеру з досить непривабливим насильницьким 
відтінком. 

Різним, інколи навіть з полярним значенням, постає хліб та зерно 
на сторінках романів: „золоте зерно” [4, с. 292], „пропащий хліб” [4, с. 
401], „великий хліб” [4, с. 405], „натомлене зерно” [4, с. 405], 
„ярмарковий хліб” [4, с. 311]. Використання епітетів дає можливість 
авторові надавати героям характеристики з різним конотативним 
відтінком.  

Письменник досить часто використовує прийом персоніфікації у 
зображенні хліба та злакових культур: „дитячою мовою жебоніло зерно” 
[4, с. 405], „де крізь сон зітхає кучерявий овес” [4, с. 405], „посивілий 
житній колос і крихкий позублений вус ячменю” [4, с. 392], „чубаті 
снопи” [4, с. 405], „натомлене зерно” [4, с. 405]. 

Добираючи епітети, порівняння та метафори до образу зерна, 
Михайло Стельмах акцентує увагу на жовтому та золотому кольорах, 
підкреслюючи не лише його природні характеристики, а й значущість та 
вагомість для українських хліборобів: „золоті вулкани зерна” [4, с. 405], 
„золоте зерно” [4, с. 292], „золоті мішечки на пшениці” [4, с. 392], 
„золоточубі снопи” [4, с. 405]. Що ж до колористики стосовно хліба, то 
тут домінує чорний колір, колір землі і натомлених хліборобських рук: 
„чорний хліб” [4, с. 3]. Овес постає здебільшого сивим. Подібна 
кольорова гама пов’язана із зоровими асоціаціями. Нехарактерним є 
залучення червоного – „біля червоної пшениці” [4, с. 7] – але це можна 
пояснити з погляду того, що письменник творив у так званому 
соцреалізмі, для якого червоний був домінантним. 

Таким чином, у прозі Михайла Стельмаха образ хліба набув 
самобутніх рис, постав у нових кольорах і площинах. Хліб став одним із 
персонажів творів письменника Цей образ поліфункціонально 
використовувався автором для створення реалістичної атмосфери 
українського села різних періодів, допомагав у характеристиці 
персонажів, був своєрідним ідентифікатором епохи, певним образним 
засобом, завдяки якому твори Михайла Стельмаха набули самобутності 
та оригінальності. Окреслена в статті проблема потребує подальшого 
ґрунтовного висвітлення. 
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М. В. Старікова  
 

МИСТЕЦТВО СЛОВА Й ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА 
ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ УЛАСА CАМЧУКА 

 
Улас Самчук дебютував, як український літератор у міжвоєнні 

часи XX століття. Через недолю свого народу й своєї Батьківщини 
Самчук ще юнаком опинився за межами рідного краю. 

Доля Уласа Самчука – письменника, публіциста, громадського й 
політичного діяча, зрештою, просто людини – видається нам дещо 
парадоксальною. Куди б не закидала його доля, ‒ майже завжди він 
почувався іншим, чужим. У родині – „босяком-ледащо”, у Польщі – 
„дзіччю гайдамацькою”, у Львові – волиняком, серед католиків – 
православним, у політичному середовищі – „зміновіховцем”, у МУРі – 
„генералом”, з вихідцями із підрадянської України – націоналістом-
емігрантом, з колегами по літературному цехові – тим, хто визначає 
вартість письменника обсягом і кількістю написаних ним книжок. До 
українського читача, а отже, і літературознавства та критики, художній 
доробок У. Самчука повернувся близько п’ятнадцяти років потому. 
Поцінувально-критичне ставлення до творчості письменника не було 
однозначним. Від апріорно схвальних перших відгуків (М. Гон, А. 
Живʼюн, С. Пінчук, В. Шевчук, та ін.) до вкрай стриманих (Ю. Шерех, 
Г. Штонь) і науково виважених. Усі вони заслуговують на увагу й 
почесне місце в царині самчукознавства, оскільки намагаються оцінити 
мистецьку вартість прози Уласа Самчука й визначити її місце та 
значення в історії української літератури ХХ ст. 
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Інтеграція в материковий літературний пантеон мистецької 
репутації письменника повинна відбуватися, на наш погляд, не стільки 
згідно з ідейними настановами та перевагами, скільки із 
загальнотеоретичними критеріями художньої класичності, талановитості, 
історичної та життєвої правдивості художнього письма. На цьому 
наголошує зокрема В. Шевчук, зазначаючи, що „мистецтво й політика, 
хоч як часто переплітаються, перебувають насправді одне до одного в 
антагонізмі. Там, де до мистецтва домішується політика, починається 
його поступовий занепад…Справжнє мистецтво завжди мусить 
витримувати щодо політики певну дистанцію, не повинно її підпускати 
надто близько” [1, с. 54]. Однак сам Улас Самчук неодноразово 
підкреслював, що головним його покликанням є усвідомлення основних 
питань народного життя й бажання шукати їх розв’язки. 

Метою даної розвідки є з’ясування міри впливу ідейних 
переконань Уласа Самчука на його художню творчість (зокрема на 
трилогію „Ост”). 

Томи трилогії „Ост” ‒ це твори широкомасштабні, глибокого 
мистецького й ідейно-філософського дихання. Це складна, багатопланова 
психологічна й соціальна студія в художніх образах, для створення якої 
необхідне передовсім епопей не мислення, а відтак мистецька здатність і 
спромога його втілити. 

У другій половині 40-х років минулого століття У. Самчук 
запропонував розглядати його прозове письмо з урахуванням „почуття 
міри, почуття тривалої, узасадненої моральної дисципліни” [2, с. 194] . 
Пріоритетними для письменника, отже, є вихідні засади художнього 
мислення, серед яких на перше місце висунуто міру, чинник не тільки 
формуючий, а й стримуючий уяву, а головне – феномен т.зв. 
„самописання” твору, коли герой чи героїня чинять щось абсолютно 
непередбачуване, а сам роман починає рухатись убік тематичних 
площин, для автора не лише несподіваних, а й незвіданих. На цілковиту 
неможливість саме такого розвитку подій вказує погляд У.Самчука на 
призначення своєї праці, яка, на думку письменника, є насамперед 
народорозбудовною і здійснюється від імені „духовних провідників 
такого порядку, що обіймали б суть справи в її цілому, а не обмежились 
на одній ділянці. Коли маємо, — недвозначно уточнює хід і спрямування 
своєї думки У.Самчук, – на увазі політичний провід, і коли бачимо при 
тому яловість думки, це тільки доказ, що такого роду людина не в стані 
дати раду з цілим комплексом понять і визначень і на допомогу їй має 
прийти людина творчого заложення. І такою людиною є мистець. Поет, 
письменник, художник, артист, філософ” [2, с. 194]. 

Така підміна політиків митцями у процесі „третього і остаточного 
оформлення свого національного лиця” виявилась для письменника і в 
змістовому, і в суто естетичному плані усесущою, що досить виразно 
прочитується в афористично оформленому каскаді його настановчих 
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переконань: „Сума мистецтва, це сума почувань. Сума почувань, це сума 
думки. Сума думки, це сума діла” [2, с. 194]. Зауважимо, саме діла, а не, 
наприклад, читацьких любові, захоплень або вселітературної слави, яка 
цим „ділом”, безперечно, передбачалася, але не мислилася як головна й 
найбільш бажана мета. Остання якщо не цілком вичерпувала себе, то 
істотно залежала від успіху чи неуспіху боротьби за здобуття Україною 
державності, підвалинними передумовами повноцінного існування якої 
Улас Самчук висуває тезу, яку цілком можна вважати належною і до 
творчого кредо письменника. 

„Ми йшли, — нотує він, — до українства, йшли до політичного 
вислову, тепер наближаємось до людини. Маю на увазі трохи відмінне 
поняття людини, ніж те, що його свого часу висловлювали гуманісти. У 
зміст людини вкладається більше, ніж сама гуманність. Передовсім, це 
певний стиль життя — стиль того рівня, коли людина в своїй етиці та 
моралі творить засадничу дистанцію між собою і рештою світу, що її 
оточує, залишаючись незалежним і повновартним складником цілості” 
[2, с. 194]. Тут варто звернути увагу на домінування „певного стилю” 
людського життя, що в царині творчості означає свідомий стильовий 
відрив від т.зв. „реальності”, до якої, окрім гуманізму й гуманності, 
належать також історичні й соціальні обставини, національні й власне 
літературні традиції, зрештою, сам наявний людський „матеріал”, де 
всього того, що прагне в цьому матеріалі бачити письменник, може не 
бути.  

Є підстави вважати, що художня творчість чи й не дзеркально 
відбивала ті ж внутрішні настанови й переконання, що скеровували 
вчинки й поведінку Самчука-громадського діяча та політика. 
Підтвердженням цього може слугувати ще одна доволі промовиста теза 
письменника: „Катаклізми епохальних розмірів, неймовірні пристрасті 
трагедії, зударення дивовижних протиставлень і несамовитих утопійних 
ідей – все це просто вимагає від нас думки, мислі, аналізу, 
вияснень…Метою цього роду творчості є шукати відповіді… Засобами 
аналізу… Супоставленням питань і контрпитань, дискусією…” [3, с. 66]. 

Намагався „дати відповіді” на болючі питання часу У. Самчук у 
своїй літературній роботі, зокрема в трилогії „Ост”, про яку після виходу 
її першої частини писав, що, цілком можливо, вона „не знайде 
відповідного зрозуміння в крузі нашого думання, бо література нашої 
мови ще не ставила проблем геополітичного сенсу, чим порушено 
традицію споглядально-зобразливого відображення справи, започату вже 
у „Волині” і поглиблену у „Морозовому хуторі”. Це „Волинь” 
перенесена до центру географії і збагачена у вимірах діяння” [2, с.340 – 
341]. 

Ведучи мову про мистецькі засади втілення первісного задуму 
трилогії „Ост” – кинути „визов безкрилій сучасності” – наведемо ще 
одну думку письменника: „Провінція, в яку запроторено нас віками, 
невідступно, як тінь, переслідує нас, куди б ми не йшли. Замало сили, 
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замало динаміки, розбито незалежність власної уяви, змушено вдаватись 
до чужих джерел форми, нашу мову затиснуто в лещата кастрації, нашій 
думці забрано обрії плянети і втиснуто її в межі губернії й воєвідства. Ці 
„пропорції” мусимо пам’ятати завжди... І не тільки, щоб „зрівнятися” зі 
світом, але й виправдати самих себе, перед своїм сумлінням, як гідну 
вартість світу” [2, с. 300]. 

Як на наш погляд, художньо повновартісне вирішення цих 
проблем можливе лише в тому випадку, коли митець і його мистецтво 
мають, по-перше, відповідно підготовленого слухача. При тому 
підготовленого не лише літературою, а й життям, де процеси, що їх автор 
хоче мати чи бачити в статусі дійсних, є для цього слухача також фактом 
його внутрішнього досвіду. По-друге, прокламована У. Самчуком 
„незалежність власної уяви” не робить цю уяву незалежною від 
письменницького фаху, а з тим і від літератури, де гіпотетичним може 
бути все, окрім мови. Це містить у собі ту внутрілюдську „субстанцію”, 
без якої текст твору інформує читача лише про те, що бачать його очі, 
але чого не бачить і не чує душа, яка теж має свій погляд на світ.  

Варто зауважити, що попри неспростовну щирість цього 
щоденникового запису, У. Самчук усе ж з собою лукавить, оскільки 
закінчений і виданий на той час „Морозів хутір”, на його думку, вже був 
не тільки вищенаголошеним знанням, а й продуктом цього знання. 
„Після „Ост” а хоч з моста” [2, с. 342], — нотує він того ж року у вересні, 
збираючись до Канади з відчуттям вичерпаності роботи, яка /а це 
стосувалося й МУРу/ хід подальших усіх подій як на терені приватно-
творчому, так і на терені громадському неминуче поміняє на краще. 
„Минає ось літо, – пише він, — і, мабуть, останнє моєї Європи. Надій на 
краще завершення цієї епопеї — ніяких, залишається океан, заокеан, 
друга півкуля. Врешті, ми на це рішені. Нема вибору. Теперішня Європа 
формується не для нас, більша її частина в тіні Маркса-Сталіна, а ця 
решта нею загрожена. Для нас такий клімат шкідливий для здоров'я. Не 
почуваємо себе безсилими, або тими, що все стратили, наша стратегія 
вимагає лиш відходу на „зарання приготовані позиції”. Бій йде далі. 
Остаточна перемога за нами” [2, с. 343]. 

М Жулинський свого часу назвав В. Винниченка письменником, 
розіп’ятим на хресті політики. Ці слова повною мірою можна віднести й 
до У. Самчука. Його феномен полягав у тому, що Самчук-письменник 
вперто намагався за допомогою мистецьких засобів досягти певних 
політичних цілей, а Самчук-політик широко використовував у 
політичній боротьбі свій мистецький інструментарій. Немовби даючи 
відповідь на винесене в нашій роботі запитання, сам письменник у 
доповіді „Ідейні мотиви моєї творчості” (1971) зазначав: „Мені хотілося 
не лишень писати, але також бачити, торкатися, розуміти, казати. А 
також робити особисті висновки і спостереження самого життя, його 
законів, його процесів, його вимог і його завдань” [3, с. 67]. 
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Питання власне мистецької якості трилогії „Ост” (як і загалом 
художньої творчості У. Самчука), отже, органічно пов’язане з питанням 
її вписаності чи невписаності в генотипну структуру української історії. 

Незважаючи на те, що Улас Самчук сорок повоєнних років 
перебував поза Батьківщиною, в еміграції, він ніколи не поривав з 
Україною духовно. І на чужині продовжував писати гострі 
публіцистичні статті, що мали відтворити українську державницьку 
ідеологію. Таким чином, ми маємо унікальне явище в світовій 
літературі, коли видатний письменник протягом кількох років був 
хронологістом життя українського народу в часи найтяжчих його 
випробувань, журналістом високого класу, літописцем Волині, як 
символ зв’язку поколінь та вічної історичної пам’яті українців.  
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Анотація 
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стилю У.Самчука, а саме про мистецтво слова й політику, як складову 
художньої творчості, з’ясування міри впливу ідейних переконань Уласа 
Самчука на його художню творчість (зокрема на трилогію „Ост”). З цією 
метою здійснено спробу аналізу світоглядної основи творчості митця. 
Актуальність статті вмотивована тим, що в сучасному літературознавстві 
назріла потреба системного вивчення творчості Уласа Самчука в 
контексті літературної традиції. Це дасть змогу провести глибші 
паралелі, віднайти естетичне підгрунтя, що складало основу його 
художньо-естетичних пошуків. 
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І. Є. Супрун 
 

МАСОВА ЛІТЕРАТУРА ТА ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 
СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 

 
На сучасному етапі терміни „постмодернізм” та „масова 

культура” тісно переплелися. Більш того, в деякій мірі вони 
взаємодоповнюються. Терміни „висока” та „масова” літератури 
ототожнюються з літературними та соціокультурними явищами і 
найчастіше характеризують текст як одиницю, що функціонує в 
певному культурному середовищі. При зміні певної культурної епохи, 
художнього мислення та цінностей виникають дискусії з приводу 
вартості надбань художньої літератури. На динамічність цього 
процесу вказували у своїх дослідженнях ще М. Бахтін, Ю. Тинянов, 
Я. Мукаржовський. 

Масова культура, інтегруючись у постмодерний 
соціокультурний простір, почала динамічно конверсувати, тим самим 
розчинюючись в елітарній культури, і поступово стала складовою 
частиною Постмодерну. 

Ю. Лотман у статті „Про зміст та структуру поняття „художня 
література” наголошував, що „поняття масової літератури – поняття 
соціологічне (в термінах семіотики – „прагматичне”). Воно 
стосується не стільки структури того або іншого тексту, скільки його 
соціального функціонування в загальній системі текстів, які 
складають певну культуру. Таким чином, поняття це, в першу чергу, 
визначає відношення того або іншого колективу до певної групи 
текстів. Один і той же твір може з однієї точки зору включатись до 
цього поняття, а з іншої – виключатись[3,  с. 209]. 

Поділ лтератури на прошарки – „низьку” та „високу”, масову 
та елітарну, – виникає із плином часу і є свідченням класового 
розшарування суспільства. Сьогоднішні літературознавці “високу” 
літературу визначають як літературу письменства, розрахованого на 
витончене естетичне сприйняття, на інтелектуально освіченого 
читача, що вимагає значної обізнаності з надбаннями світової 
культури. Вона випереджає середній рівень духовного розвитку 
суспільства, задає високі зразки для наслідування. “Масова” художня 
література, розрахована на масового читача, його середній рівень 
розвитку. Головна функція масової літератури – розважальна, проте 
високоякісна здатна також піднімати важливі проблеми, ставити 
високі ідеали, покликати до наслідування  

У статті „Сучасні співвідношення елітарної і масової 
літератури, мережеве дослідження” В. Штильвельд зауважує, що 
„елітарна культура виступає як пошук і твердження особистісного 
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начала. Вона складна, серйозна, вишукана, має новаторський 
характер. Її продукція розрахована на витончену й інтелектуальну 
еліту суспільства, спроможну зрозуміти й оцінити майстерність, 
віртуозність новаторського пошуку її творців”[5]  

„Поділ на масову і елітарну культуру в цілому виникає тоді, – 
пише автор, – коли грамотність перестає бути привілеєм якогось 
вузького класу суспільства. Наприклад, україномовної інтелігенції. 
Все залежить якого змісту надавати цим словам. „Масова” – це 
література, яка зрозуміла широким верствам населенням, „елітарна” – 
та, яка потребує певних знань для її розуміння. Думаю, що „масова” 
ніколи не була і не є конкурентом відносно „елітарної” і навпаки. 
Вони співіснують і скоріше за все – це симбіоз. Є хороші приклади як 
першої, так і другої. Проте я би не став називати „елітарною” чи 
„масовою”, скоріше розважальна і філософська. У будь-якому 
випадку розглядати „елітарну” як синонім „якісної” літератури, 
„масової” як „поганої” просто не припустимо. А взагалі є хороші 
твори і просто писанина неважливо розрахована на масового читача 
або „елітарного”. Щодо „масової” та „розважальної” доречним буде і 
термін „популярна”, він більш толерантний і не принижує таку 
літературу ”[5]. 

Проаналізувавши праці дослідників робимо висновок, що 
культурний поділ на „масову ” та „елітарну ” культури відбувся у 
середині ХХ століття, проте подібний розподіл існував і раніше. 
Адже цікаво, що деякі твори письменників стають зразками „високої 
” літератури лише з плином часу, не дивлячись на те, що з їх появою 
вони вважалися „попсою ”, а їх призначенням було принести авторові 
заробіток.  

Однак, розглядаючи твори постмодерної „класики ”, на нашу 
думку, чималоважливим буде аналіз текст з огляду на особистість 
читача. Так, людина освічена, та, що має широкий світогляд може 
знайти у творі витончені алюзії, натяки, посилання, мандрівні 
сюжети. Читач молодший сприймає сюжет твору прісно: це засіб 
гарно провести час. На думку того ж В. Штильвельда, „ ця література 
для відпочинку й розслаблення, і для черпання красивих образів і 
сюжетів – якби Еко не читав Конан Дойла, хтозна, чи написав би він 
„Ім’я троянди ”. А, отже, ці типи літератури знаходяться у постійних 
тісних відносинах.  

Українська література сформувала образ сильної жінки, яка 
хоче знайти застосування своїм здібностям і можливостям в умовах 
нового життя, нових обставин (М. Хвильовий „Сентиментальна 
історія” (Б’янка)). Жінка в баченні українських письменників є 
втіленням високої духовності, добра,краси, кохання – почуттів, які 
надихають її на прекрасні справи і вчинки (Іван Багряний 
„Тигролови” (Наталка Сірко) [4, 19]. 
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Наслідком плюралізму в методологічних підходах до 
визначення масової культури стала поява різнопланових концепцій, 
які відходили від звичного для культурології та естетики 
традиціоналістичного підходу з позиції „маса/еліта", і почали 
базуватися на аксіологічних параметрах. Наприклад, як вважає А. 
Агєєв, взагалі існує дві масові культури – „масова культура” та 
„масова антикультура", які різняться відношенням до художніх 
запитів та світовідчуття пересічних індивідів  

Відхід від традиційно негативного сприйняття масової 
культури призвів і до появи безпосередньо аксіологічної парадигми 
аналізу масової культури, яку репрезентує російський вчений А. 
Гофман. За його думкою, масова та елітарна культура - це феномени, 
що перетинаються між собою, це взаємопроникливі елементи 
культури, які найчастіше не можуть існувати одне без іншого, а 
розрізнюються лише оціночним ставлення до них сучасних 
дослідників [1]. 

Таким чином, Висока (Справжня) література має два підтипи:  
– елітарна (не для всіх, мистецтво для мистецтва);  
– традиційна (зрозуміла і профанам).  
Не можна сказати, що один підтип кращий за інший, у 

кожного є свої переваги і недоліки і великі письменники бувають і 
там, і там.  

Комерційна література (Белетристика) теж має два типи:  
– якісна белетристика (оригінальна, іншими словами, має 

певну художню ціність);  
– суто комерційна (неоригінальна, пишеться по шаблонам і 

ніякої художньої цінності не має). Тут уже різниця є, якщо судити з 
точки зору художньої цінності [5]. 

Образ жінки – дочки, нареченої, дружини, матері – завжди 
привертав пильну увагу митців. Жінка чарувала, кохала, страждала, 
була щасливою чи знедоленою, пристрасною чи розсудливо-мудрою, 
але ніколи не полишала свого місця на п’єдесталі, який протягом 
століть воздвигли їй чоловіки. І в наш час образ Жінки теж 
залишається актуальним [2, с. 44]. 

Поняття жіночого письма в українській літературній критиці 
почали з’являтися зовсім недавно. Вивченню проблем жіночого 
письма присвячені праці українських дослідників С. Павличко, Т. 
Гундорової, В. Агеєвої, Н. Зборовської, Л. Таран, О. Смереки та 
інших науковців. 

З приводу упередженого ставлення до жіночої творчості свою 
думку висловила Н. Зборовська у своїй статті „Перемога плоті". 
Авторка торкається питання маскулінного відношення до жіночої 
творчості, певної „феміністичної фобії": „Фемінізм як культурне 
поняття, здається, не приживається в нашій свідомості. Натомість 
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розгулює бульварне уявлення про фемінізм як сексуальну патологію, 
ворога сім'ї та держави, нервове збудження окремих хворих жінок ” 

У жіночому письмі, як і у світоглядній картині 
постмодернізму, місце домінантного суб’єкта займає Інший / Інша. 
Однією із найрозповсюдженіших характеристик жіночого письма є 
відхід від центричного, сильного суб’єкта. Однак, слабкий суб’єкт не 
обов’язково є жіночим – ним може бути кожен марґінальний, 
недомінантний суб’єкт. Становлення жіночого письма пов’язують із 
теоріями З. Фройда, Ж. Лякана та Ж. Дериди. Можна сказати, що 
його концепція з’явилася і завдяки і всупереч їхнім вченням. 

Отже, поняття „масова література” та „жіноча проза” нерідко 
йдуть поряд. Проте слід ретельно вивчити аспекти та нюанси кожного 
поняття, щоб мати детальне уявлення щодо того чи іншого явища.  
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А. І. Терновцова 
 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ 

ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
 

Формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на 
входження у світовий освітній простір супроводжується істотними 
змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. 
Перехід до сучасної освіти об'єктивно вимагає переведення освітнього 
процесу на технологічний рівень. Розробка й удосконалення змісту 
освіти – один із пріоритетних напрямків педагогічного пошуку. Це 
обумовлює створення нових стандартів освіти, програм, підручників та 
проведення цікавих експериментів в інноваційній діяльності вчителів-
словесників. 

Досвід проведення ЗНО переконливо засвідчує, що протягом 
навчального процесу з 5 по 11 класи вчителям-словесникам слід 
постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю, якою є 
тестування. І актуальність тестового методу обумовлена його перевагами 
перед іншими педагогічними методами: наукова обґрунтованість тесту, 
що дає об’єктивну оцінку; технологічність тестових методів; точність 
визначень; наявність однакових вимог для всіх випробуваних; сумісність 
тестових технологій з іншими сучасними освітніми технологіями. 

Методика використання тестових технологій на уроках літератури 
визначає коло проблем, які безпосередньо пов'язані з викладанням 
літератури у школі як навчальної дисципліни, займається дослідженням і 
пошуком найефективніших шляхів вирішення окресленого питання.  

Відомо, що тільки правильно складений тест дає можливість 
повністю відповідати сучасним цілям навчання й освіти. Багато 
викладачів мають певні труднощі в розробці таких тестів та їх 
правильному методичному застосуванні. Таким чином, можна 
констатувати, що в цьому плані необхідні певні рекомендації. 
Фундаментальні дослідження тестування як методу педагогічної 
діагностики, висвітлені в роботах С. Аванесова [1], В. Беспалька [4], К. 
Інгекампа [9], П. Клайна [6], А. Майорова [8], Л. Долінера [5] та інших. 

Метою нашої статті є дослідження особливостей використання 
тестових технологій у вивченні літературного процесу в 
загальноосвітній школі.  

Західні експерти відзначають сталу загальносвітову тенденцію: 
„Якщо раніше увага приділялася викладанню, то відтепер вона 
акцентується на тому, що конкретно учні мають вивчити в результаті 
навчання в школі. Ключовою ідеєю „програм результату” є те, що вони 
скеровують процес викладання шляхом більш точного опису очікуваних 
результатів навчання. Ця модель навчальних програм стала дуже 
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популярною у 1990-х рр. в освітніх реформах багатьох країн, оскільки 
давала політикам, батькам і учням конкретніше уявлення про те, чого 
очікувати від шкіл щодо результатів навчання. Вона зробила зовнішню 
оцінку й тестування релевантнішими завдяки загально погодженим 
очікуванням, проголошеним у навчальній програмі” [11, с. 22]. 

Наступним кроком на шляху української освіти до Болонського 
процесу стало широке запровадження Міністерством освіти і науки 
України зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
учнів (ЗНО) спочатку з кількох (наказ № 701 від 13.10.2006 р.), а з 2007-
2008 н. р. – з усіх навчальних дисциплін інваріантної складової Типових 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч. – з 
української та зарубіжної літератури (наказ № 607 від 13.07.2007 р.). 
Крім того, з 2008 року ЗНО (а тестування в ньому займає чільне місце) 
може водночас заміняти і державну підсумкову атестацію випускників, і 
вступні випробування до вищих навчальних закладів. Тому зараз 
надзвичайно актуальною є підготовка українських школярів до 
тестування як важливого різновиду педагогічних вимірювань. 

„Порівняльний аналіз методів вимірювання рівня навчальних 
компетентностей, які використовуються в сучасній педагогіці, – усного 
опитування, письмової роботи, інтерв'ю та тестування свідчить про те, 
що останній метод більш ніж інші відповідає критеріям якості при 
визначенні рівня теоретичних знань, умінь і навичок учнів” [8, с. 41]. 

З’ясуємо що таке тест і тестування. 
Тестування – „науково обґрунтований процес вимірювання якості 

властивостей особистості” [7, с. 28]. 
Тест – „інструмент, що складається із кваліметрично вивіреної 

системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення, із 
заздалегідь спроектованої технології обробки та аналізу результатів” [10, 
с. 4]. 

Як видно вже з поданих вище визначень, важливими критеріями 
діагностичних тестів є дієвість (валідність), ефективність і надійність їх 
результатів. 

Тестові завдання – це компоненти, з яких складається весь тест. 
Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді 
вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест 
вимірює досліджуване явище) тесту. 

Використання тестових технологій здійснюється в три етапи: 
теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення 
тестування, організація тестування, аналіз і корекція результатів[2, с. 88]. 

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести 
закритої та відкритої форм; проміжною є напіввідкрита форма тестів, яка 
передбачає неповне або неточне формулювання відповіді. Тести закритої 
форми поділяються на альтернативні (наявність двох взаємовиключних 
варіантів відповідей), множинного вибору (наявність однієї правильної 
відповіді між трьома-п'ятьма з пропонованих), встановлення 
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відповідності (у двох частинах пропонуються переліки, між якими треба 
встановити зв'язок), відтворення послідовності (перекомбінування 
наведених даних або елементів) тощо [2, с. 524].  

За метою використання та місцем у навчальному процесі 
розмежовують тести навчальні й контрольні.  

Виконання завдань у тестовій формі для поточного контролю 
доцільно планувати на різних етапах уроку не більш як на 10 - 15 
хвилин. У зв'язку з тим, що ці завдання є навчальними, не варто робити 
їх занадто складними. На цьому етапі контролю слід використовувати 
переважно завдання з вибором однієї правильної відповіді (з чотирма 
варіантами відповідей у 5-9-х і чотирма-п'ятьма – у 10-11-х класах), 
рідше – кількох правильних відповідей (переважно в 10 - 11-х класах із 
сімома - вісьмома варіантами відповідей) та на встановлення 
відповідності (утворення логічних пар, де в лівому стовпчику містяться 
чотири варіанти відповідей, а в правому – п'ять) [3, с. 49]. 

Кількість варіантів відповіді на тестове запитання, з яких учневі 
треба вибрати правильну, має встановлюватися, зокрема, із урахуванням 
віку школярів: для учнів загальноосвітньої школи таку кількість бажано 
обмежити трьома-чотирма варіантами, для старшокласників – чотирма-
п'ятьма. Також слід враховувати, що мислення учнів середньої школи, як 
правило, конкретне й не надто активно спирається на оперування 
абстрактними поняттями, тож завдання для них слід добирати саме 
такого типу – якнайбільш конкретні, такі, що спрямовуються на 
перевірку знання та розуміння теоретичного матеріалу, певною мірою – 
уміння застосовувати інформацію в практичній діяльності. Натомість 
старшокласники вже можуть оперувати абстрактними категоріями, 
здійснювати аналіз мовних та літературних явищ і понять, їх зіставлення 
й порівняння, установлення зв'язків між ними та їх розчленування за 
певними показниками. 

Під час тематичної атестації вчитель перевіряє відповідність 
підготовки школярів зафіксованій у програмі системі вимог до рівня і 
якості освіти. Проведення тематичного контролю у формі тестування 
забезпечує отримання результатів, які характеризуються 
обґрунтованістю й об'єктивністю, а бали навчальних досягнень є 
точнішими та більш диференційованими, ніж ті, що одержані за 
допомогою традиційних форм контролю [7, с. 28]. 

Фахівці з педагогічних вимірювань за формою тестові завдання 
розподіляють на чотири основні групи. 

Перша група – це тестові завдання з вибором однієї (кількох) 
правильних відповідей. 

Вибір правильної відповіді породжує істинне судження, а вибір 
неправильної – хибне. Крім ключів (правильних відповідей), у тестових 
завданнях цього типу обов’язково повинні бути наявні неправильні 
відповіді, дистрактори. Їх роль стає зрозумілою вже з назви, оскільки 
слово „дистрактор” походить від англ. „to distract” – „відволікати”. Вони 
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відволікають увагу учасників тестування від ключів, що дозволяє 
розрізнити рівень навчальних досягнень тестованих. За законами 
тестології на кожен ключ повинно припадати від трьох до п’яти (але не 
менше трьох!) дистракторів, інакше тест буде не валідним, оскільки 
занадто високим стає ймовірний процент примітивного вгадування 
ключів навіть тими учнями, які не знають правильних відповідей [6, с. 
216]. 

 Наведемо приклади тестових завдань із української літератури з 
вибором однієї (кількох) правильних відповідей: 

1. Поміж переліченими письменниками основоположником нової 
української літератури вважається: 

А. Тарас Шевченко; 
Б. Григорій Сковорода; 
В. Іван Вишенський; 
Г. Іван Котляревський. 
Правильна відповідь: Г. – Іван Котляревський. 
2. Яким пафосом наповнена фраза Тараса Шевченка з поеми 

„Кавказ”: „Слава! Хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-
царям...”? 

А. Щирим захватом величчю царської особи; 
Б. Вірнопідданськими почуттями до царя; 
В. Їдким сарказмом; 
Г. Легкою іронією. 
Правильна відповідь: В. – їдким сарказмом, докором українцям, які 

терпляче зносять гніт російських „батюшок-царів”. 
3. Іван Котляревський є автором таких творів: 
А. „Конотопська відьма”; 
Б. „Енеїда”; 
В.„Шельменко-денщик”; 
Г. „Наталка Полтавка”; 
Ґ. „Маклена Граса”; 
Д. „Мина Мазайло”; 
Е. „Сто тисяч”; 
Є. „Бояриня”. 
Правильні відповіді: Б. – „Енеїда”; Г. – „Наталка Полтавка”[9, с. 

67]. 
До другої групи відносяться тестові завдання на встановлення 

відповідності. Завдання цього типу зазвичай складаються з інструкції та 
поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і 
буквами (праворуч). Під час виконання завдання треба встановити 
відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, тобто утворити 
логічні пари між певними літературними (літературознавчими) фактами, 
розміщеними у двох колонках.  

Учневі пропонується приблизно така інструкція: „До кожного 
рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і 
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запишіть відповідь у такому вигляді: 1-В, 2-А тощо” [9, с. 94]. 
Тестований ставить позначки у бланку тестування на перетині 
відповідних колонок і рядків. 

Для зменшення ймовірності простого вгадування логічних пар до 
тестових завдань цієї форми закладаються один-три додаткових 
дистрактори, тобто лівий стовпчик (позначений цифрами) у завдання 
такого типу зазвичай буває меншим за правий (позначений літерами). 

Подаємо приклади тестового завдання із української літератури на 
встановлення відповідності: 

1. „Місто”; 
2. „Жовтий князь”; 
3. „Intermezzo”; 
4. „Бояриня”. 

А. Леся Українка; 
Б. Микола Хвильовий; 
В. Григір Тютюнник; 
Г. Василь Барка; 
Ґ. Валер’ян Підмогильний; 
Д Михайло Коцюбинський. 

Правильна відповідь: 1-Ґ, 2-Г, 3-Д, 4-А. 
Зразок заповнення  
тестового бланку 
 

Третя група – це тестові завдання на встановлення послідовності. 
У тестових завданнях на встановлення послідовності 

передбачається відновлення учнем певної логічної, хронологічної або 
іншої послідовності. Інструкція тут схожа на інструкцію до попередньої 
форми завдань, тобто результатом виконання є утворення пар із цифр і 
букв, причому цифра позначає правильний порядок розташування 
варіантів, позначених буквами. Як і в попередньому випадку, тестований 
ставить позначки у бланку тестування на перетині відповідних колонок і 
рядків. 

Запропонований приклад тестового завдання із української 
літератури ілюструє метод виконання на встановлення послідовності: 

А. „Неофіти”;  
Б. „Марія”; 
В. „Кавказ”; 
Г. „Катерина”; 
Ґ. „Гайдамаки”. 
(Правильна відповідь: 1-Г (” Катерина”, 1838), 2-Ґ („Гайдамаки”, 

1841), 3-В („Кавказ”, 1845), 4-А („Неофіти”, 1857), 5-Б („Марія”, 1859). 
Зразок заповнення  
тестового бланку 
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Четверта група – тестові завдання на вписування короткої 
правильної відповіді. 

Тестові завдання цього типу сформульовані так, що не містять 
готової відповіді. Кожен учень має вписати свою відповідь у спеціально 
відведеному для цього місці. Після виконання цієї операції утворюється 
істинне або хибне висловлювання. Вчителю слід пам’ятати, що фахівці 
не радять починати це завдання саме з пропуску для вписування 
правильної відповіді. Краще розташувати місце для вписування короткої 
правильної відповіді в середині або наприкінці завдання. Інструкція для 
таких завдань: „Упишіть правильну відповідь у відведеному для цього 
місці”.  

Наприклад:  
1. Найвідоміша збірка поезій Тараса Шевченка має назву 

„___________”. 
(Правильна відповідь – „Кобзар”). 
2. Слово „фольклор” в перекладі з англійської означає 

„______________”. 
(Правильна відповідь – „Мудрість народу”). 
3. Правдиве, конкретно-історичне, всебічне зображення 

типових подій у типових обставинах при точності деталей характерне 
для „________”. 

(Правильна відповідь – „Реалізму”.) 
Тестові завдання однаковою мірою надаються до використання 

під час здійснення поточного, тематичного та підсумкового (зокрема й 
незалежного зовнішнього оцінювання) контролю, можуть пропонуватися 
учням із різними навчальними можливостями, тобто передбачати 
градацію завдань за ступенем складності, мати творче спрямування. 

Висновки про ефективність тестів як засобу вимірювання в 
національній школі робити неможливо, бо тести, як метод контрою, 
мають як свої переваги, про які згадувалося вище, так і недоліки. І 
головний недолік тестів – їхня неефективність у діагностуванні 
системності та глибини знань, способів діяльності, творчості, 
раціональності діяльності і здатності до самостійності. 

Безумовно, тест не є універсальним засобом вимірювання в 
навчанні, проте процес перевірки навчальних досягнень учнів при їх 
допомозі значно об'єктивується й убезпечується від суб'єктивної думки 
вчителя. Це забезпечує для кожного з учасників освітнього процесу 
реально рівні умови під час контролю результатів навчання. 



 131 

Запропонована на розгляд читачів студія, не є універсальною і 
вичерпною стосовно даної тематики в сучасній  освіті загалом, та в 
літературному процесі зокрема. У наш час активно вивчається та 
досліджується використання тестових технологій в літературному 
процесі, і по-різному вчені ставляться до впровадження в освіту тестових 
технологій, що говорить про актуальність цієї проблеми на сучасному 
розвиткові науки та освіти в загальноосвітніх закладах. 
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Л. C. Ткачова  
 
ВІДПОВІДНІСТЬ ІМЕНІ ХАРАКТЕРУ ГЕРОЯ В П’ЄСАХ 

МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

Проблема обґрунтування добору імен героїв художніх творів 
постійно перебувала в сфері інтересів наукових досліджень. Детальне 
дослідження принципів найменування персонажів художніх творів 
ведеться з 60-х років ХХ ст. і є предметом зацікавлення багатьох 
науковців (Н. Бияк, О. Карпенко, В.Кухаренко, О. Суперанська, П. Чучка 
та ін.). У сучасному мовознавстві вони вивчаються з позиції когнітивної 
лінгвістики, в аспекті теорії фреймів (праці Ч. Філмора, М. Мінського, 
В. Кінча, Т.А. ван Дейка та ін.), адже власні назви – це згорнуті 
національно-культурні тексти, це універсалії культури. 

У 60 – 80 рр. ХХ ст. розпочато також вивчення літературних 
онімів, спрямоване на виявлення їх функціонування у художньому тексті. 
Сформувались окремі школи (Одеська, Донецька та Ужгородська), 
видано спеціальні словники, монографії, здійснено дисертаційні 
дослідження. Основоположними в цій ділянці ономастики стали праці 
Ю. Карпенка, В. Михайлова, Є. Отіна. Дещо пізніше з’явились роботи 
Л. Белея, В. Галич, В. Калінкіна, М. Карпенко, Г. Лукаш, 
О. Немировської, Т. Немировської та ін. Виникли нові перспективні 
напрями: ономастика сатиричного роману (Л. Кричун), драматичних 
творів (Т. Крупеньова), поезії (М. Мельник), а також оніми у народних 
піснях і казках (Н. Колесник, О. Порпуліт). На думку Карпенко М. В., 
„такі дослідження дозволили значною мірою встановити специфіку (у 
т. ч. й національну) літературної ономастики, визначити структурно-
семантичний склад та функціонування літературних онімів, виявити 
символічність власних назв, порівняти антропонімікони художніх творів 
окремих письменників, дослідити фонетичні, словотворчі риси та 
варіативність використовуваних найменувань, а також визначити основні 
типи літературних власних назв” [1, c. 169]. 

Літературна ономастика моделює мовленнєві явища 
екстралінгвально. Виявом цього є соціологічна функція власних назв. 
Вказівка на соціальне становище людей, яка існувала у минулому, 
знайшла своє відображення у творах С. Васильченка, М. Коцюбинського, 
І. Филипчака, І. Франка, Г. Хоткевича, А. Чайковського. Представники 
нижчих верств населення у художніх текстах мають переважно прізвища 
на –ук (-юк), -ак (-як), -ій або ж безафіксні: Марусяк, Петрій, Харчук; 
Гудзь, Куділь, Макогін; персонажі, що належать до вищих суспільних 
класів, отримали прізвища на –ський, -ська –цький, -цька: єпископ 
Шумлінський, пані Чубинська, панич Горбачевський. 
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Як доводять результати наукових досліджень у колі літературної 
ономастики, „засобами вирізнення персонажів шляхетного походження 
та священослужителів виступають також вишукані, маловживані імена: 
Амврозій, Валер'ян, Семіон. Соціальну диференціацію героїв художніх 
творів забезпечує вживання поряд з іменем персонажа апелятивів пан, 
панна, пані, панич. Враховується і формула найменування та структура 
імені. У творах, написаних на початку ХІХ ст., антропонімна формула 
„ім'я + по батькові” не була узусною і вживалась рідко (у повістях 
М. Коцюбинського „Тіні забутих предків” і Г. Хоткевича „Камінна душа” 
таких антропонімних формул узагалі немає). Тому подібні найменування 
у творах цього періоду мають, як правило, персонажі так званих 
„привілейованих” прошарків: учителі, шляхтичі, сільські поміщики. У 
наш час, коли тричленна форма найменування „прізвище + ім’я + по 
батькові” стала офіційною, називання по імені та по батькові втратило 
своє соціальне забарвлення” [2, c. 96 – 102].  

Метою статті є простежити відповідність імені персонажа його 
характеристикам у п’єсах Марка Кропивницького. Предметом 
дослідження стануть психологічні, соціальні й національні параметри 
літературного оніма. 

Над драмою „Глитай, або ж Павук” Марко Кропивницький почав 
працювати задовго до 1882 року – року завершення першого варіанту 
п'єси. Написання його було прискорене дозволом властей виставляти 
українські спектаклі. Головним героєм твору є сільський глитай (багатій) 
Йосип Степанович Бичок, який заради наживи готовий на все – і на 
шахрайство, і на крадіжку, і на будь-який інший злочин. Задля цього в 
нього завжди потрібні свідки знайдуться. Цей „богобоязливий” чоловік 
може їх „цілий десяток купити”. І суддя в Бичка „свій чоловік”, бо 
отримав від нього „немалу суму” в позику, і становий його кум, і іншим у 
нього „є чим руку позолотити”. 

Варто відмітити, що в перекладі з грецької ім’я Йосип означає 
„збільшення, прибуток” [3, c. 58]. Таким чином, ми бачимо, що 
Кропивницький дібрав ім’я своєму персонажу точно та влучно. 

У Бичка „погляд лисичий” та „вовча думка”. Про це йому відверто 
каже інший персонаж драми – Олена. Бичок уважає, що за гроші можна 
купити все: „Та я задавив би себе своїми руками, коли б пересвідчився у 
тім, що з грішми я не матиму, чого схочу! – заявляє глитай. – Навіщо ж і 
гроші тоді, на бісового батька вони, коли за них не можна купити увесь 
світ?” [4, c. 89]. За допомогою грошей Бичок, мов павук павутинням, 
обплутує і своє село, і сусідні села та слободи. У селі про Бичка кажуть: 
„І де він стілько грошей набрав? Я так думаю, що його і в п'ять тисяч не 
вбереш” [4, c. 91]. 

Бичок – це новий тип в українській драматургії XIX століття, що 
з'явився в результаті майнового розшарування українського селянства в 
пореформений період. І Кропивницький першим серед вітчизняних 
письменників зобразив хижака такого масштабу в своїй творчості. Що ж 
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стосовно прізвища головного персонажа, то немає однозначності в 
потрактуванні. З одного боку, прізвище Бичок має належати людині 
невпевненій у собі, людині безініціативній та пасивній. А з тексту п’єси 
знаємо, що Бичок ховає листи Андрія, змушує Олену повірити, що 
коханий її покинув. Тут якраз відсутня пасивність, яку у собі несе 
прізвище Бичок. А з іншого боку, у народі про таких людей кажуть дещо 
зневажливо: напирає, як молодий бичок; сильний як бичок. Проте сила 
ця застосовується не для доброї справи. При зустрічі з Андрієм у 
присутності Олени Йосип дає задній хід, наче теля намагається 
сховатися. Можемо зробити висновок, що прізвище для героя підібрано 
не зовсім вдало, у даному випадку краще підійшли б такі варіанти, як 
Хапуга, Загрібайло, Побрехайло тощо. 

Центральним жіночим персонажем драми „Глитай, або ж Павук” є 
молода жінка Олена, яка потрапила в Бичкові тенета. Олена палко кохає 
свого чоловіка Андрія Кугута, змушеного на цілий рік лишити її й 
поїхати на заробітки, аби повернути борг глитаєві. Власне Бичок його й 
підштовхнув до цього кроку, бо задумав взяти Олену за полюбовницю. 
Після від’їзду Андрія Бичок своєю удаваною добротою та шахрайством 
ще тугіше обплутує його дружину та тещу. У перекладі з грецької Олена 
означає „світла або обрана” [3, c. 217]. Ми бачимо, що жінка до 
останнього вірить у кохання Андрія, але, заплутавшись в тенетах омани, 
змушена зрадити коханому, не витримує й покінчує з життям.  

Стосовно антропоніма персонажа Андрій Кугут можемо сказати, 
що прізвище означає „півень” і в собі смислового навантаження не несе, 
а ім’я у перекладі означає – „чоловік” [3, c. 16], що вмотивовує характер і 
вчинки героя. 

Над драмою „Доки сонце зійде, роса очі виїсть” Кропивницький 
почав працювати ще на початку 1870-х років. Головним персонажем 
п'єси є молода сільська дівчина Оксана Завада. Її психологічний портрет 
таким само сповнений трагізму, як і образ попередньої героїні Олени 
(п'єса „Глитай, або ж Павук”). Оксана полюбила нерівню – поміщицького 
сина Бориса Воронова, котрий, як виявилось, не вартий високого почуття 
цієї глибокої натури. Адже він неспроможний ні відстояти перед 
батьками своє кохання, ні захистити свою суджену від глуму темного 
царства. У моральному відношенні колишня неписьменна кріпачка стоїть 
значно вище за освіченого панича. На прикладі цього нещасливого 
кохання письменник акцентує увагу на тому, що навіть після скасування 
кріпосного права ще не скоро можна буде подолати ту прірву, що 
розділяє панів і селян. І винне в цьому, насамперед, дворянство. Оксана, 
до речі, це краще розуміє, ніж її коханий. Промовистим свідченням тому 
є їх діалог: „Борис: ... І хто ж може заборонити нашому коханню? Де та 
сила, що може загородить нам шлях до щастя? Оксана: Є сила, 
страшенна, нездоланна сила! Борис: Де вона? Яка сила?.. Оксана: Я вам 
скажу, яка то сила... то сила страшенна... Панство...” [4, c. 211]. У 
перекладі з грецької ім’я Борис означає „боротьба та слава” [3, c. 58]. Під 



 135 

словом „слава” можна розуміти статок парубка, його матеріальне 
становище. Рис борця у характері персонажа майже непомітно. Парубок 
підкоряється матері, і лише декілька разів виступає проти її слів та слів 
батька. Але цього недостатньо аби врятувати кохання та життя Оксани. 
Отже, оскільки Борис майже не бореться з обставинами, то вважаємо, що 
ім’я, підібране автором, не виступає характеристикою персонажа, а є 
його соціальним означником, оскільки подібні імена надавалися 
представникам дворянства. Натомість Оксанами називали селянок-
українок. Й онімічна пара Борис/Оксана вказує на прірву між цими 
соціальним станами. 

У драмі „Доки сонце зійде, роса очі виїсть” Марка 
Кропивницького зображується життя в українському селі невдовзі після 
аграрної реформи 1861 року. І хоча основний конфлікт побудовано на 
нещасливому коханні сільської дівчини й поміщицького сина, багато 
уваги в п’єсі приділяється також діяльності молодої української 
інтелігенції, типовим представником якої є студент-агроном Володимир 
Петрович Горнов, який всіляко піклується про селян. Про це 
красномовно свідчить його діалог з поміщиком О. Д. Вороновим, 
батьком Бориса:  

„Воронов: Правда ли, что вы подарили вашим крестьянам 
дополнительный платёж?..  

Горнов: Справжня правда.  
Воронов: Либерально, очень либерально!.. Ссуду какую-то тоже у 

себя открыли?  
Горнов: Одкрив.  
Воронов: Гуманно и либерально! Ну, а я того... того... не открою!.. 

Слышите ли, не открою!  
Горнов: Чую, чую! Я не глухий. Ви не откриєте!  
Воронов: Да-с не открою! И школа там у вас?  
Горнов: I школа там у мене...  
Воронов: Но для чего все это мужику? Я вас спрашиваю, для 

чего?  
Горнов: Не знаю.  
Воронов: Не знаете? Нет-с, вы знаете! Да-с, знаете! И я знаю!..  
Горнов: А коли ми обоє знаємо, то задля чого ж переливати з 

пустого в порожнє?” [4, c. 221]. 
Характер Горнова відповідає імені та прізвищу. Ім’я Володимир 

означає „володіти миром” [3, c. 67], прізвище Горнов походить від слова 
„горн”, що означає „музичний духовий інструмент або звуковий апарат 
для подачі сигналів парусними й буксированими суднами під час 
туману” [5, c. 167]. Нема сумніву, що устами Горнова драматург ділиться 
з глядачами власними думками відносно того, якими повинні бути 
взаємини між панами та селянами. Адже, як відомо, дещо пізніше, коли 
він житиме в Затишку (своєму хуторі на Харківщині), то відкриє там 
школу для селян і допомагатиме їм матеріально.  
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Стосовно батьків Бориса, то тут ми бачимо повну відповідність 
імен та характерів. По-перше, прізвище Воронов, походить він назви 
птаха, що нещадно може накинутися на людину та заклювати насмерть, 
що і сталося з Оксаною. Ім’я батька означає „захисник” [3, c. 256], яким 
Олексій Воронов і виступає для свого сина та родини. Батько захищає 
ім’я родини, „захищає” сина від кріпачки-служниці. Ім’я матері Наталя 
означає „рідна” [5, c. 167], а отже, слово „рід” покладено в основу її 
характеру. Жінка наче хижий птах (Воронова) кидається на Оксану, 
намагаючись відвадити її від улюбленого сина. Матір Бориса певною 
мірою „захищає” рід та родину від свого „ворога” Оксани. Імена 
другорядних персонажів не завжди відповідають їх характерам, 
наприклад, Текля – „боже слово” [3, c. 321], Антон – „вступаючий в бій” 
[3, c.19]. Таким чином, можемо зробити висновок, що автор добирав 
промовисті імена лише головних персонажів, у другорядних 
відповідність імені та характеру героя може бути лише співпадінням. 

Оскільки вибір письменником того чи іншого найменування, 
певної його структури залежить від мотиву номінації, соціального 
становища, віку та національності персонажа, а також додаткової 
характеристики героя або того, хто його називає, вважаємо за доцільне 
виділити наступні найважливіші функції антропонімів, пов’язані з 
інформативністю цих онімів, а саме: соціологічну, локалізаційну, 
характеристичну та експресивну. Не менш важливими для розкриття 
авторського задуму твору є „алюзійна та символічна функції, проте вони 
притаманні не всім номінаціям осіб художнього твору. Звичайно, у 
кожному окремому випадку антропоніми можуть мати й інші функції. 

Причому одні й ті ж найменування здатні виконувати одну чи 
кілька функцій одночасно залежно від контексту і семантичної структури 
самого імені” [6, c. 113 – 116]. 

Однією з найважливіших функцій антропонімів у художньому 
творі, що суттєво відрізняє літературні імена від реальних, є їх 
характеристична роль. Конотативний компонент семантики виступає в 
художньому творі на перший план. Первинне значення власної назви, яке 
послаблюється або навіть редукується у реальній ономастиці, 
активізується автором. Враження читача посилює характеристика 
персонажа, яку виражає використаний письменником антропонім.  
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Анотація 
У статті простежено відповідність імені персонажа його 

характеристикам у п’єсах „Глитай, або ж Павук”, „Доки сонце зійде, роса 
очі виїсть” Марка Кропивницького. Предметом дослідження обрано 
психологічні, соціальні й національні параметри літературного оніма. 
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Науковий керівник – Бойцун Ірина Євгеніївна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української літератури та методики її 
викладання ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. 
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ТРАДИЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО ПАРНАСУ 

В ТВОРЧОСТІ НЕОКЛАСИКІВ 
Митці завжди були засобом вислову духу своєї епохи. Так 

модерністи вважали,що хаос сучасного життя сприяє загостренню 
почуття самотності людини. Модерн як стиль прагнув до пректування 
середовища, що оточувало людину, підкресленої активності впливу на 
життєві процеси, видовищності й декоративності навіть в дрібничках. 
Однією з причин цього був конфлікт між високими ідеалами і 
буденністю життя людини на заході. Поняття ідеалу і „храму краси” 
властиві західноєвропейському модернізму. Модернізм проголошував 
самоцінність творів мистецтва поза всяким зв’язком із життям. Форми й 
прийоми цього напряму до сьогодні характерні для творчості багатьох 
митців. Філософія модернізму базується на ідеях про неможливість 
пізнання і відтворення сучасного світу засобами класичної культури. 
Відкидаючи реалізм, демократизм, гуманізм, модернізм вдавався до 
новітніх філософських вчень про ірраціоналістичний волюнтаризм Ф. 
Ніцше, інтуїтивізм А. Бергсона, психоаналіз 3. Фрейда, екзистенціалізм 
Ж.-П.Сартра та А. Камю. Своїм розквітом модернізм також забов’язаний 
письменникам-парнасцям [6, с. 16-17]. 

„Парнас”, така назва закріпилася за групою французьких поетів 
після виходу збірки „Сучасний Парнас” (1866). Як подано в 
літературознавчому словнику Парнас − це гора в Греції, де, за 
еллінськими міфами, мешкали музи на чолі з богом поезії та сонцем 
Аполлоном. Слово „Парнас” вживається як символ мистецтва (поезії 
зокрема), як найважливіший рівень художньої досконалості [1, с. 521]. 
Створити світ безстрасної поезії, прекрасних форм і вишуканої поетичної 
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мови – таким було прагнення мешканців „Сучасного Парнасу”. 
Протиставлення „чистої” поезії „прози” дійсності, характерне для 
багатьох французьких романтиків. Ця ідея „мистецтво для мистецтва” 
зіграла вирішальну роль і в становленні парнасців. Збірник „Античних 
віршів” Ш. Леконта де Ліля став для групи програмним. Пластичність 
образів, колоритність і вишуканість ритмів рим, характерні для віршів 
Леконта де Ліля, були сприйняті багатьма як маніфест нової поезії. В 
1860 році головною справою парнасців став журнал „Фантастичний 
огляд”. Його випускав поет К. Мендес, керував ним Леконт де Ліль і 
Банвілі. Деякий час до редакційної роботи був залучений Бодлер. 
Програма журналу виявилась досить широкою для участі в ньому 
літераторів романтичного та реалістичного напрямів. Журнал проіснував 
рік. 

Група „Парнас” не залишилася непомітною ні у французькій, ні у 
всесвітній поезії. Парнасці подарували світові відточеність поетичних 
форм, вищуканість засобів, збагатили мову, відшліфували ритми і рими. 
Члени цього угруповання були далекими від політики песимістами та 
служили красі як найвищій цінності. Вони також відмовлялися від 
сповідальності романтиків і замість цього відсторонено описували 
прекрасні речі (витвори мистецтва, екзотичних тварин, літературні 
образи). Вважали, що поезія має нагадувати скульптуру або живопис. 

На початку ХХ століття досягнення французьких митців сприйме і 
розвине талановита плеяда українських поетів, що звуть себе 
неокласиками. Досить яскравим підтвердженням є вірш М. Зерова „Pro 
domo”: 

Класична пластика і контур строгий, 
І логіки залізна течія − 
Оце твоя, поезія, дорога. 
Леконт де Ліль, Жозе Ередія, 
Парнаський зір незахідне сузір’я 
Зведуть тебе на справжнє верховір’я [1, с. 521].  

Цей яскравий образ художньої творчості, окреслений М. Зеровим, 
сприймається як програмний заклик, звернений до сучасників. Сутність 
цієї естетичної програми − в орієнтації на тисячолітній розвиток 
європейської культури, захист загальнолюдських цінностей, художнє 
ствердження вічного, непроминущого. Саме таким шляхом намагалося 
йти „ґроно п’ятірне” так званого угруповання неокласиків, яке 
складалося з київських поетів, перекладачів, літературних критиків: М. 
Зеров, М. Рильський, П. Филипович, М. Драй-Хмара, Ю. Клен. 

Для неокласиків найвищим критерієм у художній діяльності була 
наявність справжнього талану в митця, який дбає насамперед за 
досконалість твору. А досконалим він може бути тільки тоді, коли в 
ньому гармонійно поєдналися зміст і форма, позначений високою 
культурою мислення та поетичного мовлення. Для цього угруповання 
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взірцями мистецької досконалості були твори давньогрецьких і римських 
авторів, їх приваблювала лірика французьких парнасців. 

Так, яскравим спалахом неокласичної творчості М.Рильського 
стала збірка „Синя далечинь”. Власне, поет ще раніше був вірним 
високим критеріям європейської класики − логічності та яскравості 
висловлення, барвистості описів. Звертається до жанру ідилії („На 
узліссі”), з якої постають „чисті, радісні малюнки” навколишнього світу, 
віє „спокійним розумом”. Багата образність знаходить органічне втілення 
в класичній формі октави, адекватної ідейно-тематичному змістові ідилії. 
У збірці знаходимо цілу низку просто-таки античних за світовідчуттям 
віршів на теми радості й повноти буття („Грім одгримів”, „Несіть богам 
дари …”, „На вулицях вода синіє…” тощо). Відповідно так як більшість 
творів неокласиків символічні, тому назва збірки символізує надію та 
очікування чогось кращого та світлого. Тлумачення краси у Рильського-
неокласика перегукується з багатьма античними авторами, вважаючи, що 
краса − це в першу чергу довершеність форми, бездоганність, 
пропорційність, досконалість витвору. Рильський порівнює вірш з 
мармуром і кришталем − не оживлення мертвого, як бачили цей процес 
романтики, а наділення слова якостями твердого і предметного − 
мармуру, кришталю, саме тих матеріалів, з яких формують не лише 
твори мистецтва, а й предмети побуту. Красиве - вічне, але бажано, щоб 
краса втілилась у форми матеріальні. Справжній митець у Рильського, як 
і в Зерова, стоїть у когорті Майстрів, несучи естафету поколінь. Як і 
парнасці Рильський пише про прекрасні природні речі, про почуття 
людяності, краси, добра. 

Микола Зеров відзначився своєю збіркою „Камена”. Збірка 
заповнювала у суспільному бутті духовну порожнечу, пропагуючи ідеал 
свободи, людинолюбства, краси, гармонії, волі й самоорганізованості. У 
центрі знаходиться людина, цінність її життя. Назва збірки символічна: 
від латинського Camenae – у Давньому Римі так називали богинь 
пророчиць, покровительок наук і мистецтв, муза Камена – це муза-
пророчиця, пісні якої бентежать серця. Збірка характерна класичним 
стилем, високою майстерністю вірша, добірною мовою, прекрасною 
простотою. Це чудовий зразок того, якої майстерної мови можна досягти, 
пройшовши школу античних майстрів слова.  

Красу, як духовну гармонію, він ставить над усе. Ця думка 
підкреслюється в „Камені”. Чи пише поет про легендарного Тесея, чи 
про князя Ігоря, чи про мандрівного дяка Турчиновського − скрізь ідеал 
краси і розуміння, вірності й прив’язаності домінує над стихією руйнації 
та забуття − це і є провідна риса між парнасцями та творчістю Миколи 
Зерова.  

Неокласики відкидали прагматичний підхід до поезії, зведення її 
ролі до дидактичних, суспільно-політичних, реалістично-референційних 
функцій і стояли на позиції естетичної самоцінності поетичного 
мистецтва і відродження античного культу краси слова, який за 
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античними теоріями стилю полягав у триєдності звука, малюнка і думки. 
Нагальною проблемою мовно-літературного розвитку вони вважали 
вироблення „високого стилю”, який письменники розуміли як поєднання 
логічності та ясності думки, пластичності образів, урівноваженості 
форми. Ці естетично-мовні настанови реалізували у власній поетичній 
творчості.  

У поезіях М. Зерова, М. Рильського, П. Филиповича, М. Драй-
Хмари, Ю. Клена вбачаються філософсько глибокі роздуми про сутність 
людського буття, а утвердження загальнолюдських цінностей та ідеалу 
краси і добра втілюються у вишукано досконалу поетичну форму. Їхні 
твори репрезентують інтелектуальний струмінь української літератури. 

Таким чином, можна прийти висновку, що творчості неокласиків 
притаманна естетична досконалість, збереження звичайної розмовної 
інтонації, музична стихія у дусі символізму, романтичний пафос. 
Суб’єктивне сприйняття органічно зливається з об’єктивним смислом 
життя, універсалізмом, нахилом до космічних візій і диких стихій, 
бачення природи й людини крізь призму досконалості, античною 
філософією життєствердження, інтелектуалізмом давніх літератур у 
поєднанні з сучасними темами. Неокласики не мали ні якоїсь окресленої 
програми, ні статуту, не виступали з маніфестами. Вони просто були 
закохані в поезію і постійно підкреслювали зв’язок сучасної їм 
української поезії з літературними традиціями європейського мистецтва. 
Усі неокласики як і парнасці, продовжували традиції класичних форм. 
Були схожі також у вираженні краси, почуттів, емоцій, переживань через 
призму художньої досконалості. 
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У статті розглядається своєрідність творчості українського 

угруповання „неокласиків”, їх орієнтація на традиції французького 
поетичного гурту „Парнас”, які стали виразниками тенденцій 
модерністського західноєвропейського мистецтва.  



 141 

 
 
УДК 821.161.2.09+929 Українка 

 
С. Ю. Харченко  
 

МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Міфологічна природа жіночої образності у творах Лесі Українки є 

багатогранною та цікавою. До неї не раз зверталися у літературознавчих 
працях В. Погребенник, Л. Міщенко, Т. Гундорова, М. Драй-Хмара та 
багато інших дослідників. Однак ця тема і в наш час залишається 
відкритою і дискусійною. З огляду на це мета нашого дослідження 
полягає в тому, щоб дослідити й розкрити міфологічні образи жінок у 
драматургії Лесі Українки. Для реалізації поставленої мети 
передбачається вирішення таких завдань: - дати визначення поняття 
неоромантизм як головної ідейно-естетичної моделі творчості 
письменниці; - з’ясувати та розкрити міфологічну основу улюблених 
жіночих образів Лесі Українки. 

Об’єктом дослідження обрано драму-феєрію „Лісова пісня” і 
драматичну поему „Віла-посестра”. Предметом дослідження є 
міфологічні структури художнього мислення Лесі Українки, використані 
в драматичних жанрах під час створення жіночих образів. Неоромантизм, 
який Леся Українка називала новоромантизмом, виник в українській 
літературі на початку XX століття [1, с. 492]. При неоромантизмі 
відкидається матеріалістичне сприйняття світу, а на перше місце 
виходять почуття та емоції людини. Серед героїв художніх творів ми 
зустрічаємо не певні типи, а індивідуалізовані, неповторні образи, серед 
яких часом немає головних чи другорядних. Завдання автора полягає в 
тому, щоб насамперед розкрити внутрішню міць, душевну вищість свого 
героя [2, с. 31]. Найповніше неоромантизм виявився в драматичних 
творах Лесі Українки.  

Письменниця створила дивовижну низку жіночих образів. 
Характерною рисою у зображенні жінок є те, що вони є головними, а не 
другорядними персонажами. У цьому відбилося ставлення авторки до 
жінок і погляди на роль жінки у суспільстві. Леся Українка була глибоко 
переконана, що жінки більше, ніж чоловіки, здатні на вольове, 
інтелектуальне, духовне сподвижництво. Саме тому більшість жіночих 
постатей у її творах – це особистості з великою силою волі, з 
непохитними життєвими принципами, що за них вони готові боротися до 
кінця, і навіть пожертвувати собою [3]. Такі життєві погляди 
письменниця зобразила у славнозвісній драмі „Лісова пісня” й у 
дивовижній поемі „Віла-посестра”. У цих творах головні персонажі 
також жінки: міфологічні Мавка й Віла втілюють у собі не просто ідеал 
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жінки, вони несуть у собі неоромантичний ідеал розвитку людського в 
людині.  

Драму-феєрію „Лісова пісня” Леся Українка виношувала протягом 
тривалого часу. З дитинства вона прагнула зустрічі з лісовою царівною, 
спостерігала життя селян волинського Полісся й ретельно записувала 
народні перекази про Мавок, вивчала етнографічні праці. Коли ж настав 
необхідний момент, вона, здається, вилила в тексті всі свої уявлення й 
думки, хоч і породжені казковою героїнею, але такі, що стосувалися 
найістотніших питань життя людини кризової сучасності на зламі ХІХ – 
ХХ ст. Тож зізнання авторки „Лісової пісні” в листі до А. Кримського, 
що вона просто затужила за волинськими лісами [4, с. 27] не слід 
сприймати надто однозначно.  

Отож одним із найцікавіших і найоригінальніших образів у драмі 
є Мавка. Енциклопедія міфології пояснює: „Мавки, нявки у 
східнослов’янській міфології – злі духи (часто смертоносні), русалки. 
Мавки спереду мають людське тіло, а спини у них немає, тому видно усі 
нутрощі.” [5, с. 331]. Якою ж постає Мавка у Лесі? „З-за стовбура старої 
розщепленої верби, півусохлої, виходить Мавка, в ясно-зеленій одежі, з 
розпущеними чорними, з зеленим полиском, косами…” [6, с. 386]. Із цих 
рядків ми бачимо, що Лесина Мавка – лісова істота у вигляді красивої 
дівчини, із розпущеними косами, в ясно-зеленому одязі. Такі риси образу 
мавки не є поширеними в народних повір’ях. Побачивши Мавку вперше, 
Лукаш із подивом мовить: „…Що ж, – ти зовсім така, як дівчина…ба ні, 
хутчій як панна бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана не по-
наськи…” [6, с. 395]. 

Справді, Мавка постає зовсім не такою, як у народних повір’ях. 
Одна з головних рис Лесиної Мавки – відсутність ворожості до людей. 
Вона добра, любить, співчуває та допомагає їм. „У Лесі Українки Мавка 
набула нових рис, втіливши ідеї поетеси. З образом цієї героїні пов’язані 
найголовніші проблеми твору – проблеми світлого кохання, людяності, 
волелюбності, взаємовідносин людини і природи, мистецтва, краси” [7, 
с. 13]. Найвлучніше тлумачення цієї міфологічної істоти подається у 
словнику Б. Грінченка: „Мавка (навка) – дитя жіночої статі, яке вмирало 
нехрещеним і перетворювалося в русалку.” [8, с. 271]. У драмі цей 
міфологічний образ героїні переосмислений та опоетизований 
письменницею. Лесина Мавка втілює у собі найкращі риси людини, 
насамперед жінки. Мавка – символ вірного кохання, поезії, символ 
усього прекрасного. Це перемога добра над злом, правди над неправдою, 
краси над потворним. У творі відчувається з якою великою любов’ю і 
майстерністю письменниця відтворила цей міфологічний образ. Усе ж, 
наведені матеріали не вичерпують питання про джерела образу Мавки. 
Відомо, що Леся Українка була добре обізнана із сербським фольклором 
й особливо зацікавилась образом віли. Унаслідок вона написала чудову 
поему „Віла-посестра”. Віла, як і Мавка, належить до найбільш 
улюблених Лесею образів.  
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Віл ще називають самовілами або полудницями. Давні люди 
уявляли їх вічно юними красунями,у білих одежах, із довгими, 
розпущеними золотосяйними косами [9, с. 293]. У слов’янській міфології 
побутувала думка, що віли мали здатність лікувати ранених і хворих, 
зналися на ворожбі та лікувальних травах. Південні слов’яни уявляли 
собі віл войовничими дівами, яких треба було вмилостивлю вати 
кривавими жертвами. Тоді віли начебто ставали посестрами героїв і 
допомагали людям на війні [9, с. 294].  

Поетеса, наділяючи свою Вілу рисами первісної героїні, через 
міфологічний претекст специфікувала її неоромантичну спрямованість. 
Звитяжна, безкомпромісна Віла підкреслює прагнення творця передати 
мить перебування людини на найвищому щаблі побратимства з самою 
волею. Це мить неспокою, найбільшого підйому в людині її внутрішніх 
сил. Недаремно ця мить символізована образом битви з ворогами. Але 
людська істота в такому побратимстві, здається, перебуває на межі своїх 
можливостей. Єдине, що її може втримати в житті – це віра в те, що воля 
її не покине ніколи. Коли ж юнак розчарувався в Вілі (а фактично 
втратив віру в себе, а значить, здатність боротися за свою волю), то вже 
ніяка казка й мрія йому не змогла допомогти, хоча сама Віла відважно 
діє, щоб визволити побратима: „Я сама спущуся у темницю, я таки тебе 
врятую звідти” [6, с. 116].  

А. Гумецька відзначає, що Лесина Віла має схожість із 
давньогрецькою богинею Психеєю: „Подібно до Психеї, Віла освітлює 
темряву, у якій перебуває юнак.” [10, с. 113]. Проте, на відміну від історії 
Психеї, яка закінчується щасливо, у Лесі Українки щасливого кінця 
немає. Але важливо те, що Віла не зреклася свого побратима, і навіть 
убивство тут показане як вищий акт любові. Леся Українка виявила 
неабияку майстерність у відтворенні цих двох фантастичних і 
неймовірних жіночих образів. Міфологічний світ обох жіночих постатей 
постає благородним та опоетизованим. У творах Леся Українка 
принципово ставить жінку на перше місце. Поетеса акцентує увагу на 
різних сторонах жіночої особистості: у „Лісовій пісні” - це палко 
закохана дівчина, ніжна і мрійлива, що в коханні знаходить невичерпні 
сили, щоб жити самій і змусити жити коханого; у „Вілі-посестрі” - це 
жінка-воїн, котра апофеоз любові бачить у незрадливому побратимстві. 
Леся Українка передусім відзначає високу духовну силу та великі 
можливості жінки.  

Література 
1. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Гром’яка Р. Т., 

Коваліва Ю. І., Теремка В. І. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 752 с. 2. 
Баранова В. Неоромантичне двосвіття „Лісової пісні” Лесі Українки / В. 
Баранова // Українська мова і література в школі, 2005. – № 3. – С.30–35. 
3. Леся Українка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lesya.info/zmist.html . 4. Богород А. Фольклор у творчості й житті 
Лесі Українки / Богород А. // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 24–28. 5. 

http://lesya.info/zmist.html


 144 

Мифология. Энциклопедия / Гл. ред. Мелетинский Е. М. – М.: Большая 
российская энциклопедия, 2003. – 736 с. 6. Українка Леся. Твори / Леся 
Українка. – К.: Дніпро, 2000. – 632 с. 7. Новоромантичний дискурс 
драматургії Лесі Українки // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка – 
2005. - №1. 8. Словарь української мови / Упор. Грінченко Б. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hrinchenko.com/ . 9. Міфи 
народів світу: посібник з л-ри народів світу для сер. шк. / Авт.-упор. 
Бондарчук О. – Львів: Просвіта, 1997. – 327 с. 10. Гумецька А. До 
питання символіки „Віли-посестри”: [Про поему Лесі Українки] / Ася 
Гумецька // Сучасність.– 1996.– № 9.– С. 111–116. 

 
Анотація 

Стаття присвячена розгляду міфологічного начала головних 
жіночих образів драми-феєрії „Лісова пісня” та драматичної поеми „Віла-
посестра”. Показано, що через неоміфологізм у драматичних творах 
утверджується неоромантична художня концепція. 
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ФУТУРИСТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА  
 
Футуризм – авангардний напрям у літературі, що розвинувся на 

початку ХХ ст. переважно в Італії та Росії. Головне завдання нового 
напряму вбачалося в нищенні панівних у XIX ст. літературних форм, 
особливо реалізму та класицизму, та в безконтрольному індивідуалізмі, 
який виразився в літературі, особливо в поезії, так званою „заумною 
мовою”, тобто творенням нових звуків-слів, часто без жодного сенсу. 
Характерною прикметою футуризму була розробка теми урбанізму й 
індустріалізації, що повинно було відбити ідеї та дух майбутнього 
космополітичного суспільства, протиставлені усталеним естетичним 
смакам, часто з метою „епатувати буржуа”, провокувати його. У 
футуризмі визначають дві головні особливості: по-перше, нове 
мистецтво зовсім не цікавиться людиною. Психологізм оголошується 
анархізмом. На думку футуристів, психологізм – характерна риса 
міщанської літератури, яка вмирає. Якщо цікавить душа – пізнай 
машину. По-друге, для цього мистецтва властивий динамізм, 
опоетизування руху, швидкості, зорові пошуки засобів зображення руху. 

http://hrinchenko.com/
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З метою „прискорення” тексту футуристи використовували такі 
принципи динамізації: тексти записувалися без розділових знаків, 
великих і малих букв. На думку футуристів, найбільше перешкод для 
руху роблять прикметники й прийменники. На перший план висувається 
дієслово. Іншими словами, футуризм – це тотальне заперечення, у тім 
числі й естетства. Музикою міста вважався шум міста. Панувала 
поетизація потворного, антиестетизм: деякі футуристи, наприклад, 
видавали свої твори на шпалерах, що робило тексти ще більш 
оригінальними та неперевершеними.  

Теоретичні положення футуризму були обґрунтовані на початку 
ХХ століття у працях „Футуризм” Ф. Маринетті, „Футуристська 
антитрадиція: „маніфест-синтез” Г. Аполлінера, „Футуристичний 
маніфест Монмартра” Ф. Дель Марля та ін. Питання українського 
футуризму досліджували вітчизняні вчені Наливайко Д., Гончар І., 
Ільницький О., Біла А. Предметом дослідження футуризм був обраний у 
дисертаційних працях Галини Черниш і Сергія Жадана, ряд публікацій з 
проблеми підготував Микола Сулима. Однак все ще актуальною 
залишається сакраментальна фраза: досі не з'явилося жодної наукової 
монографії, яка б оприлюднила загальний результат дослідницької 
роботи. 

Метою нашої розвідки є спроба переосмислення творчості 
Михайля Семенка, його ролі в становленні українського футуризму. 
Постала нагальна потреба перечитування спадщини митця, оскільки в 
сучасній літературі також літературознавці визначають присутність рис 
авангардизму.  

Учений з діаспори Юрій Лавріненко стосовно постаті Михайля 
Семенка зауважив: „Представник авангардного мистецтва початку ХХ 
століття, єдиний, хто виступив і поетом, i теоретиком українського 
футуризму, Михайль Семенко був трагічною і надзвичайно яскравою 
постаттю української літератури. З ім’ям Михайля Семенка пов’язано 
багато містифікацій, часто спровокованих ним самим, шаржованих 
портретів і пародій, створених тими, хто його оточував. Особливий стиль 
поведінки, який базувався на провокативності слів і дій, епатажності й 
маскуванні, схильності до розіграшу, прихованої чи відкритої іронії, 
нерідко відволікав від справжнього поетичного обличчя М. Семенка, не 
менш цікавого, ніж його персона” [1, с. 17]. Біографічні факти про митця 
свідчать, що писати почав рано; перший друкований твір появився в 
журналі „Українська хата”. „В 1913 вже вийшла перша збірка його поезій 
Прелюд, а 1914 – дві наступні його книжки Дерзання та Кверофутуризм. 
В цих збірках він раз і назавше родиться й оформлюється футуристом, 
що заповзявся зруйнувати дотеперішню лінію розвитку української 
лірики й мистецтва, вводячи замість традиційних сільських – 
урбаністичні мотиви, замість замріяної особистої лірики – голосну 
маніфестацію нервової душі, що демонструє себе голосно і публічно в 
шумі каварень і вулиць, відкидаючи мелос та розмірений такт і оперуючи 
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дисонансами та верлібром, зводячи в царину поетичного всю прозу 
щоденности. Становище „білої ворони” не пригноблює його, навпаки, 
надає йому більше зухвалости і бажання епатувати всіх і вся. В умовах 
революційного Києва Семенко з шумом і реклямою організує 
футуристичний рух в літературі і мистецтві. Виявами його є: два числа 
Універсального журналу (Київ, 1918); Флямінго за участю першорядного 
модерного маляра Анатолія Петрицького (1919); Альманах трьох за 
підписом О. Слісаренка, М. Любченка, М. Семенка (Київ, 1920); одно-
єдине число Катафалк искусства. Ежедневный журнал панфутуристов-
деструкторов (Київ, 1922), одно число Семафор у майбутнє” [2, с. 22]. 

Футуристичний етап творчо п еволюцiп Михайля Семенка 
започатковано ще в його манiфестах-передмовах до збiрок „Дерзання” та 
„Кверофутуризм” (1914). Митець безповоротно відходить вiд традицій 
хаток, вважаючи що оновлення нацiональноп лірики пов’язане саме з 
авангардом. Дещо непривабливо виглядають випади митця проти 
творчості Тараса Шевченка, якого він вважав пережитком старого часу. 
Семенка приваблює „краса пошуку”, „динамiчний лет”. Переймаючись 
долею нацiонального мистецтва й Украпни, вiн у той же час пише твори, 
вiдчуженi вiд національних традицій, за що його часто критикують 
представники майже всіх літературних течій. З формального боку 
творчість М. Семенка „схиляється в бік формально-графiчного 
вираження, охарактеризованого нині як поезомалярство. I хоча за 
обсягом період кверо-футуризму не надто об’ємний, але саме з ним 
пов’язаний великий скандал: „Легше трьом верблюдам з теличкою в 1/8 
вушка голки зараз пролiзти, нiж футуристовi крiзь украпнську лiтературу 
до свопх продертись” [3] – iронiзував з цього приводу згодом сам 
Семенко. Вірші Семенка справді мають такий „стрій”, який ніхто в 
українській літературі до нього не наважувався вживати. Його поезія 
наслідує поетику творів доби бароко, коли „слово перевернуто з „ніг” на 
„голову”, фраза, поставлена сторчма, вірш-калейдоскоп, вірш – 
„фантазоцирк” – зовнішні вияви того внутрішнього, майже невловного, 
що витворює трикстерський образ „перевернутого світу” [1, с. 19]. 

Рання футуристична творчість Семенка, просякнута 
урбаністичними й мариністичними мотивами й сюжетами, відзначається 
мовними й формальними експериментами й намаганням епатувати 
читача. Ми можемо розрізняти в його віршах різноманітність тем, від 
оспівування київських кав’ярень переходить до захоплення революцією, 
сприймаючи її зовнішньо, поверхово. Юрій Лавріненко роль творчості 
митця в розвитку української літератури окреслив наступним чином: „Не 
зважаючи на пропаговану ним деструкцію форми й відкидання 
класичних і тогочасних літературних надбань, зокрема спадщини 
Шевченка, Олеся, Вороного, Філянського, Семенко мав чималий вплив 
на розвиток української модерної поезії 1920-их років. 

Семенкове замилування урбанікою, відтворення звуків міста 
видається надто далеким від життя самої природи, буття душі й архаїчної 
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мови „внутрішнього голосу” людини. Однак серед „гамору залізних 
експериментів” все-таки „незримлять крила”. Покоління техніці, машині 
як своєму творінню і водночас глибоке розчарування в ньому, 
усвідомлення, що це все-таки протез, а не новий орган сприйняття, 
змушує питати: „Чому ти тужиш? / серце моє?”” [1, с. 18]. Яскравим 
прикладом урбаністичної поезії Михайля Семенка є вірш „Місто”: 

Осте сте 
Бі бо 
Бу 

Візники – люди 
Трамваї – люди 
автомобілібілі 
бігорух рухобіги 

рухливобіги [2, с. 25] 
Цей твір написаний у футуристичному ключі і репрезентує 

експеримент зі словом, звуком. Звуки справді відображають поспіх, шум, 
гамір, метушню великого міста. Гримкотить транспорт, шумлять заводи, 
йдуть дими, а люди живуть своїм життям — кохають, хворіють, радіють, 
включені в особливий кругообіг, що зветься життям мегаполісу. Згодом 
українські авангардисти 80 – х років ХХ століття спиралися на принципи 
поезії Семенка. 

Не можемо не згадати, що Михайлю Семенку належить заслуга 
активного використання верлібра (вільного вірша): „Семенкові верлібри 
були якщо не абсолютно новим, то в усякому разі новим – як 
послідовний художній принцип – явищем для української поезії. Хоча 
створювались вони все-таки на основі відомої національної поетичної 
традиції. З одного боку, як це зазначав ще в двадцяті роки 
О. І. Білецький, верлібр мав „деяке коріння в старій народній чи 
напівнародній поезії дум та історичних пісень” [2, с. 182]. З іншого – 
його підготувала величезна версифікаційна практика Миколи Вороного. 
Верлібр став для Семенка справді вільним віршем, вільним од жорстких 
норм класичної версифікації і вільним у трохи іншому значенні – 
значенні духовного розкріпачення, можливості вилитись без оглядки не 
лише на строго регламентовані віршові прийоми, а й прийоми їх 
обов'язкового для футуристистичних прокламацій руйнування. Ще в 
десяті роки Семенко підготував грунт, на якому пізніше виник вільний 
вірш Василя Еллана, Валеріана Поліщука, Майка Йогансена та ряду 
інших поетів перших років революції. Верлібр поета не може бути 
зведений тільки до певних абстрактно взятих, зовнішніх ознак. Він 
цікавий і значний насамперед тим, що певні внутрішні стани художника 
органічно не могли кристалізуватися в жодних інших віршованих 
формах, крім форми вільного вірша. Коли в 60-х роках знову почав 
відроджуватись інтенсивний інтерес до вільного вірша, більшість 
молодих українських поетів, захоплені його зовнішньою розкутістю, не 
знали величезного – саме в цій галузі – досвіду Семенка. Не знали, 
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передусім, закону, органічно освоєного і багато в чому відкритого його 
індивідуальною поетикою спочатку до революції, а потім у революційні 
роки. У верлібрі важлива не так звична відсутність рим, певна 
непередбачуваність ритмічних ходів і т. д., як конкретна душевна чи 
об’єктивна ситуація, що внутрішньо вимагає саме такого, а не іншого 
вираження у вірші:  

Багнеться бути  
Кондуктором на товарному потязі.  

В похмурну ніч,  
Осінню, дощову,  
Сидіти на тормозі  

У кожусі,  
Зігнувшись і скупчившись,  

Про дні, що минули,  
Що в серці. зосталися  
Ясними плямами,  
Про образи згадні  

„Кондуктор” [2, с.28] 
Критика сприйняла футуристичні вправи Семенка однозначно – 

як бажання насадити чужорідне явище на українському ґрунті, будь-що 
віднайти відповідник тому, що з’явилося в російській літературі. Ми не 
можемо однобічно оцінювати творчість Семенка, адже до своєї ідеї він 
ставився більше скептично, ніж фанатично. Він завжди обстоював 
сучасність у мистецтві і літературі, боровся з відсталістю, 
провінційністю, бажав вивести українську літературу на світовий рівень. 
Безперечно, десь він і помилявся, але його творчість не була, „мов у 
кляксах, у помилках” [4, с. 123]. Незважаючи на екзотичність мислення 
Михайла Семенка, непримиренність натури, його твори мають посісти 
належне їм місце в літературному процесі, повернутися до читачів і стати 
предметом літературних дискусій.  
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Анотація 
У статті здійснено спробу переосмислити творчість Михайля 

Семенка, його роль в становленні українського футуризму. Наголошено 
на нагальній потребі перечитування спадщини митця, оскільки в 
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сучасній українській літературі науковці визначають присутність рис 
авангардизму.  
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ЖІНКА ПРО ЖІНКУ: НОВАТОРСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ ЖІНОЧОГО 

ДИСКУРСУ В ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО 
 

Характерною рисою сучасного літературознавства є 
ретроспективний перегляд української літератури кінця ХІХ - початку 
ХХ ст., коли твори українських письменниць вперше виказали свою 
свідому ідейну та естетичну альтернативність щодо пануючої „чоловічої” 
моделі письма. Як показують дослідження, цей процес був зумовлений 
принциповими змінами в патріархальній системі цінностей, де жінці 
відводилася пасивна й другорядна роль. Метафорично висловлюючись, 
під час певного літературного „розгардіяжу", українське жіноцтво почало 
„випробування” своєї літературної вправності у розхитуванні 
„запліснявілих” патріархальних устроїв [8, с. 1]. 

Актуальність обраної теми зумовлена відкритістю в українському 
культурному просторі проблеми „жіночого голосу”, „жіночого письма”, 
„жіночої літератури”, оскільки феномен, що ховається за подібними 
синонімічними означеннями ще й тепер перебуває в ролі „іншого” й 
„інакшого” щодо витвореної чоловіками літературної традиції нової та 
новітньої української літератури. Як не дивно, незважаючи на те, що 
багатьом українським письменницям вдалося стати переможницями 
значної кількості літературних конкурсів, – їхнє слово глибше проникає в 
жіночу душу й жіночу свідомість. Ми не ставимо завдання оцінити, 
добре це чи погано. Прагнемо схопити елементи жіночого дискурсу 
творчості І.Роздобудько на тлі злободенних соціокультурних реалій 
української дійсності.  

Метою цієї статті є осмислити художню специфіку жіночої теми у 
творчості І. Роздобудько. Об’єктом обрано такі романи письменниці, як 
„Ґудзик", „Останній діамант міледі". Предмет становить феміністична 
складова їхнього змісту та її оригінальний розвиток літераторкою. 

Творчість І.Роздобудько ставала об’єктом уваги Я. Козачка 
("Вітчизняні традиції сучасного українського фемінізму") [3], Ю. 
Джугастрянської ("Ірен Роздобудько: коли жінка – поет…") [2] та інших 
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дослідників. Усі вони відзначали свіжі ноти в постановці та розкритті 
письменницею жіночого профілю життя. 

Особливо добре це можна побачити на діахронічному тлі розвитку 
нашого письменства. Українській літературі притаманна традиція показу 
страдницької долі жінки, яку визначають і скеровують винятково її 
суспільні ролі й обов’язки, зумовлені цими ролями. Згодом письменники 
(переважно жінки) підіймають проблеми вільного життєвого вибору, 
рівності жінки в суспільстві, її права жити за велінням власної душі, за 
своїми переконаннями і поглядами (О. Кобилянська „Людина” (Олена), 
„Земля” (Анна); Л. Українка „Бояриня” (Оксана). М.Євшан став одним із 
перших українських діячів, хто спробував підсумувати досягнення 
письменників у цьому напрямі. Очевидно, його спостереження й 
висновки можуть лежати в основі модерного розуміння діалектики 
жіночого світу в українській літературі. 

В останні десятиліття гендерний аспект української літератури 
набув особливої важливості. Поліфонічна проблематика сучасності з 
точки зору жінки стає відображенням її внутрішньої ситуації. 
Постмодерністський фемінізм „байдужий до історичної та соціальної 
реальності жіночого досвіду”. 

У ХІХ-ХХ ст. фемінізм спорадично заявляє про себе більшою чи 
меншою амплітудою в різному суспільному контексті та 
культурологічних інваріантах [3, с.5]. Нині фемінізм трактується як 
багатоаспектне явище – філософсько-ідеологічне, літературознавче, 
культурологічне, психологічне, конкретно прагматичне. У своєму 
соціальному за ангажуванні він маркує сучасний світ.  

Відтак, твори сучасних письменниць не лише відбивають сучасне 
життя та відносини в ньому, а й моделюють наш світ, формують низку 
актуальних питань не лише специфічно „жіночого”, а більш 
універсального характеру. 

І. Роздобудько – авторка повістей із жіночого життя, які водночас 
дають краще зрозуміти наш світ. На мій погляд, постать І. Роздобудько – 
непересічна, якщо говорити про літературу власне „жіночу". В її доробку 
знаходимо дійсно жіночий погляд на почуття, на життя, на творчість. 
Героїні її творів неоднозначні і загадкові своєю, можна сказати, 
подвійною натурою. 

Цікаво, що авторка, немов навмисно ділить свої романи на 
„чоловічі” й „жіночі", тобто монологи йдуть із вуст жінок і чоловіків. 
Яскравий приклад такого чоловічого роману – „Ранковий прибиральник". 
Але навіть коли йдеться про „жіночий” роман, назвати повністю жіночим 
його не можемо через лінгвостилістичні нюанси – у творах Роздобудько 
немає притаманного „жіночим” романам самоутвердження авторки як 
жінки через мову. До речі, остання деталь говорить лише про те, що 
авторці не так важливо закріпити думку про особливість та унікальність 
жінки в порівнянні з чоловіком. Це радше дає можливість розставити 
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пріоритети в стосунках між обома статями, їх різнорідний погляд на речі, 
що робить творчість письменниці ще більш цінною [4, с. 59]. 

Чимало критиків зверталися до творчості донецької письменниці. 
Після успіху в конкурсі „Коронація слова", де її психологічна драма 
„Ґудзик” зайняла перше місце, про Ірен заговорили досить голосно. Так, 
К.Родик, член журі конкурсу, у газеті „День” так сказав про 
письменницю: „…роман І. Роздобудько вважаю зразком жіночої 
модерної прози, яка особливо сьогодні репрезентована у світі 
Нобелівською лауреаткою Ельфрідою Єленек" 

Відомий літературознавець Я. Голобородько ставить 
письменницю на один щабель із Ю. Покальчуком. „Її художній простір 
має класично-літературні родимки, обриси, профілі – й без них 
неможливий” [4, с.60]. 

Жіноча сутність у романах І. Роздобудько – доволі складна та 
неоднозначна. Спробуємо в цьому розібратися у творах „Ґудзик” та 
„Останній діамант міледі". В обох творах постать жінки-персонажа, який 
рухає сюжет, – подвійна. Єлизавета та Ліка у „Ґудзику", Влада і Жанна в 
„Останньому діаманті міледі” – це ніби два боки однієї медалі, дві 
іпостасі однієї жіночої сутності. Сильна – і ніжна. Єлизавета, Влада – 
творчі, неординарні особистості, які розкривають свій потенціал, 
долаючи життєві труднощі. Під час „штилю бутя” (Єлизавета після 
повернення чоловіка з таборів, Влада до зникнення Жанни) вони 
губляться на тлі життєвої рутини, злегенька депресують, змірюючись із 
обставинами, жертвують своїм щастям задля щастя близьких. Натомість 
Ліка, Жанна постають дещо химерними, епатажно-чудними, яскравими, 
але дещо непристосованими до повсякденного життя. Ліка, головний 
персонаж „Ґудзика", з дитинства дивує інших специфічним 
світосприйняттям, а її, у свою чергу, лякає реакція інших на його вияви. 
„У сім років вона намалювала плакат із малюнком та підписом, 
зробленим смішним дитячим почерком: „Люди – ви вільні!", і 
задоволений батько часто заводив до дитячої кімнати своїх соратників, 
поки дівчинка не зірвала плакат зі стіни” [5, с. 84]. Жанна просто 
видається рідній сестрі Владі трохи „не від світу сього". Їх, здається, 
слабких та непередбачуваних, захищають та опікуються ними „сильні” 
жінки – Влада, Єлизавета. 

Канон жанру авантюрного роману вимагає яскравих сюжетних 
перипетій, тож ефектний фінал із хепі-ендом закономірно має місце. 
Однак, попри те, протягом усього твору в обох випадках не полишає 
ілюзія єдности таких несхожих на перший погляд двох головних героїнь. 
Одна з них з’являється напочатку. Її вчинки стають головним рушієм 
сюжету, і враз непомітно провідну роль перехоплює інша, виявляючи в 
нових обставинах риси, яких від неї не чекали, радше, сподівалися б від її 
антиподу. Після зникнення сестри, яка хотіла помститися за коханого, 
Влада з тихенької непомітної жіночки невідомого віку, яка все ще шукає 
себе й постійне місце роботи, перетворюється на сильну і сміливу даму-
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вамп, яка веде не тільки нарацію тексту, увагу читача, а й увесь сюжет. 
Однак бінарна опозиція „сильна жінка – слабка жінка” залишається 
сталою попри всі градації в характерах персонажів. Щастя однієї 
неможливе без щастя іншої, біда однієї тягне за собою нещастя в її 
„відповідника". Це обумовлено лінією сюжету і, водночас, – духовною 
сутністю обох персонажів. Така нерозривна єдність витворює 
надсюжетно амбівалентний образ жінки – сильної і слабкої водночас, 
самодостатньої, здатної на блискучу самореалізацію, і заразом – хисткої, 
такої, що потребує опіки й опори. [5, с. 40]. 

Можемо зауважити, що така двозначність обумовлена глибоким 
зануренням у внутрішній світ персонажів, притаманним жіночому типу 
письма. Оригінально представлений і концепт материнства: продовження 
жінки в жінці. Воно відбувається на двох рівнях: надсюжетному, коли 
динамічне навантаження переходить від одного персонажа до іншого, і 
власне сюжетному (родинні зв’язки, почуття тощо). 

І недаремно – стикаючись із життєвими трагедіями, „ніжні” творчі 
натури ламаються (Ліка отримує нервовий зрив, відчайдушна місія 
Жанни провалюється, і саму її доводиться рятувати Владі) [5, с. 160]. 

Нині ми маємо справу переважно з масовою культурою, де 
„жіноча проза” обросла специфічними рисами і функціями. Багато 
залежить від того, чи авторка експлуатує ці риси, чи намагається 
залишатися поза ними і якісно працювати зі словом і сюжетом. В 
першому випадку в літературному тексті ми маємо мотив Попелюшки, 
наслідування глянцевих статей про біографії видатних жінок типу Коко 
Шанель, високий рівень інфантильності жіночих образів, низький рівень 
узагальнень й обертання довкола приватного світу, який обмежується 
любовними стосунками. Ми знайдемо спекулятивний характер у сюжеті і 
мелодраматизм, або ж будуарну іронію. 

У другому випадку можна очікувати більш складний художній 
світ, у якому відчутне соціальне тло, побачене очима жінки. Варто 
сказати, що обидва випадки мають право на життя.  

Ми чудово розуміємо, що є проза І. Роздобудько і Л.Денисенко, є 
молодіжні книжки І. Цілик, І. Карпи, а є проза О. Забужко. В Росії є 
книжки І. Дєнєжкіної, а є твори Л. Петрушевської. Втім, усе вищесказане 
стосується повною мірою і авторів-чоловіків, які можуть на диво по-
жіночому писати романи. Скажімо, Я. Вішнєвський добре розуміє, як 
вичавити сльозу з читачки її ж методами [1, с. 3]. 

Разом з тим, я переконана, що і та й інша група мають право бути 
почутими. Очевидно, що сучасний світ розкриває нові можливості для 
відвертої розмови на гендерну тематику. Процес відновлення 
паритетності в площині Чоловік/Жінка поступово, але впевнено 
встановлюється. Адже наше покоління має право почути власне жіночу 
світоглядну позицію. А художня творчість пані Ірен, відзначена низкою 
нагород, гідна, щоб бути представленою читацькій аудиторії. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ 
ЛІНИ КОСТЕНКО 

 
Багатьох поетів називали „поет-метафори” [3, с. 47]. Це 

закономірно. Ліна Костенко також поет метафори. Недарма серед 
багатьох поетичних творів українських авторів привертають увагу саме 
вірші Ліни Василівни.  

Проблема метафори на сьогодні розглядається в контексті різних 
напрямків філологічної науки, а також ведеться багатоаспектне 
дослідження її природи, структури, функціонування, ролі у формуванні 
художнього тексту тощо. Наприклад, С.С.Гусєєв, В.М.Вовк, Е.А.Лапиня, 

http://www.azh.com.ua
http://www.ukrlit.vn.ua
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В.В.Петров, А.О.Ткаченко та ін. досліджують специфіку й функції 
метафори у різних видах текстів.  

Потебня вважав, що „метафора допомагає навіювати читачеві те, 
що розповісти неможливо” [4, с. 48]. Метафору в поетичному тексті 
можна розглядати з різних боків, але насамперед її роль – у розумінні 
цілісності, неповторності, гармонії поетики митця. І саме метафорична 
лексика у творах письменниці використовується як атрибут 
індивідуального стилю.  

У даній роботі зробимо спробу осмислити індивідуально-
авторські метафори в поезії Ліни Костенко, що й буде метою нашого 
дослідження. А обрана тема дозволяє проникнути в лабораторію 
поетичної мови поетеси як виразника свого часу.  

Індивідуально-авторські метафори, що використовуються в 
поетичному мовленні, є продуктом творчості майстра слова й 
народжуються імпульсивно в поетичному мовленні. Вони несподівано 
відкривають читачеві нову семантику слова і загалом знайомлять його з 
авторським досвідом, спостережливістю, з індивідуальним баченням 
світу. Наприклад, до індивідуально-авторських метафор у ліриці Ліни 
Костенко можна віднести: „Очима ти сказав мені: люблю. // Душа 
складала свій тяжкий екзамен” [2, с. 143]; „Цей білий світ – березова 
кора, // по чорних днях побілена десь звідтам” [2, с. 75]; „У груші був 
тоненький голосочок, // вона в дитинство кликала мене” [2, с. 221]; 
„Гроза проходила десь поруч. // Було то блискавка, то грім” [2, с. 174]. 

Поетична мова Ліни Василівни має тенденцію до неочікуваних 
найменувань явищ природи. Індивідуально-авторські метафори такого 
роду можуть передаватися і за допомогою ускладнених образів. Так, 
наприклад, у дослідженій поезії ми помітили, що письменниця часто 
звертається до осені, яка асоціюється в неї із золотим кольором, рідше – 
до зими, весни і літа: „Двори стоять у хуртовині айстр. // Яка сумна й 
красива хуртовина” [2, с. 27]; „Невже це осінь, осінь, о! – та сама. // 
Останні айстри горілиць зайшлися болем” [2, с. 24]; „Марнували 
літечко, марнували. // А тепер осінні вже карнавали” [2, с. 83]; 
„Сьогодні сніг іти вже поривавсь. // Сьогодні осінь похлинулась 
димом” [2, с. 75]; „Вже листопад підкрався з-за дубів // і гай знімає 
золоту перуку” [2, с. 84]. „А вікна сплять, засклив мороз їм сльози. // У 
вирій полетіли рогачі” [2, с. 117]; „На конвертики хат // літо клеїть 
віконця, як марки” [2, с.242]; „І засміялась провесінь: – Пора! – // За 
Чорним Шляхом, за Великим Лугом” [2, с. 133]. 

Крім явищ природи у дослідженій нами поетичній спадщині Ліни 
Костенко постають також ще й такі абстрактні поняття, що входять до 
складу метафоричних словосполучень, як світ, час, танець, гроза, душа, 
життя, тиша, доля, терпіння, мовчання. А деякі з них є навіть символами 
у творчості поетеси. До цього роду метафор можемо віднести такі: 
„Гроза проходила десь поруч. // Було то блискавка, то грім” [2, с. 174]; 
„Життя ішло, минуло той перон. // Гукала тиша рупором вокзальним” 
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[2, с. 143]; „Світали ночі, вечоріли дні. // Не раз хитнула доля терезами” 
[2, с. 143]. 

До окремої групи абстрактних понять можна віднести строфи, які 
описують сміх. Проілюструємо деякі приклади таких метафоричних 
конструкцій, серед яких цікавою також є метафорична тавтологія – 
сміхом засміється: „Усмішкою дитячої фортуни // було для нас 
потрапити в той дім” [1, с. 19]; „То він як пригадає тих драгунів, // котрі 
од нас у розтіч дременули, // та що як скаже! – двиготять кайдани од 
реготу” [1, с. 516]; „Нічого, каже, і на тому світі // душа козацьким 
сміхом засміється, // а вороги хай думають, що грім” [1, с. 518].  

Поетична мова Ліни Василівни відрізняється не лише 
семантичною ускладненістю метафоричних образів, а у ній широко 
використовуються традиційні словосполучення – стійкі поняття образи, 
під впливом яких народжуються індивідуально-авторські асоціації. Так, 
наприклад, в поезії Ліни Костенко поширене слово-символ душа. 
Порівняймо: „Очима ти сказав мені: люблю. // Душа складала свій 
тяжкий екзамен” [2, с. 143]; „Душа задивиться в туман // і марить 
обрисами літа” [2, с. 83]; „Нічого, каже, і на тому світі // душа 
козацьким сміхом засміється, // а вороги хай думають, що грім” [1, 
с.518]. 

У творчості поетеси також можна виокремити ще один 
абстрактний символ – час: „Навколо нього час лежав навалом. // 
Співали птиці в шибку із куща” [2, с. 19]; „Він лікував годиннички 
куповані. // Час зупинявся цокав і кульгав” [2, с. 20]; „Усе життя на 
рівні витривань // А час – він мудрий фікції скасує” [2, с. 67]. 

Отже, спираючись на різноманітний лексико-семантичний 
арсенал сучасної літературної мови, на її нормативні принципи, сучасна 
українська поезія Ліни Костенко є справжньою творчою лабораторією 
для створення найбільш різноманітних індивідуально-авторських 
метафоричних образів. 

Безперечно, аналізувати поезію – справа неймовірно складна. А 
тим паче поезію Ліни Костенко. Тут довелося б більше вдаватися до 
переказів і цитувань – такий високий регістр її музи: Не любить слово 
стимулів пречистих, // Бо п’є натхнення тільки з рік пречистих. // Народ 
шукає в геніях себе [2, с. 6]. 

Також слід відзначити, що під пером великого майстра метафори 
всіх різновидів прислужилися у створенні високохудожніх, довершених 
образів, які допомагають читачу сприймати і розуміти навколишній світ 
крізь призму поетичного. 
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У даній роботі зроблено спробу осмислити індивідуально-
авторські метафори в поезії Ліни Костенко. У цьому аспекті 
проаналізовано абстрактні символи такі як: час, світ, душа, життя, доля, 
терпіння, мовчання, сміх, а також неочікувані найменування явищ 
природи. 
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„ДЖАЛАПІТА” ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ: СЕМАНТИКА МЕТАФОР 
 

Як показує практика, нині філологія втратила пріоритетне право 
на дослідження метафори. Означена проблема знайшла нове висвітлення 
в царині вивчення практичного мовлення, когнітивістики, дискурсології 
тощо. „В метафорі стали бачити ключ до розуміння основ мислення і 
процесів створення не лише національно-специфічного бачення світу, а і 
його універсального образу. Метафора тим самим закріпила зв’язок з 
логікою, з одного боку, і міфологією – з іншого” [8, с. 6]. Визнаючи 
продуктивність міждисциплінарного підходу до дослідження проблеми 
метафори, все ж підкреслимо необхідність розвивати властиво 
літературознавчий аспект цієї останньої, оскільки саме література завжди 
створювала найцікавіші прецеденти для вивчення метафори.  

 У світлі цієї тези актуальність роботи полягає в необхідності 
поглибити уявлення про риторичні, семантичні, прагматичні аспекти 
метафоричного мислення на матеріалі творчості Е.Андієвської. На думку 
Д. Девідсона, метафора - „це марення, сон мови (dreamwork of language). 
Тлумачення сновидінь потребує співпраці сновидця та відгадувача. Так 
само і тлумачення метафори несе на собі відбиток і творця, і 
інтерпретатора. Розуміння (як і створення) метафори є результатом 
творчого зусилля: воно настільки ж мало підпорядковано правилам” [8, с. 
173]. 

Творчість Емми Андієвської так само передбачає наявність 
активного читача, чиє сприйняття та інтерпретація, не 
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підпорядковуючись правилам та обмеженням щоденного мислення та 
мовлення, являтиме собою когерентне співтворче зусилля, у результаті 
якого образи розкривають відпочаткову здатність мови до дії, своєрідних 
„творчих актів, які розігруються між авторами і читачами” [7, с. 235 ]. Те, 
що творчість Андієвської відкрила нові поетичні глибини української 
мови, підтверджує зацікавлення нею дослідників. Яскраві розвідки 
належать, зокрема, Л.Тарнашинській, як то „"Світ - все ще є...", або 
Парадокси Емми Андієвської”, „Гіпертекст Емми Андієвської як 
індивідуалізований світовияв”, Д.Гусару Струку „Як читати поезії Емми 
Андієвської”, І. Зимомрі „Емма Андієвська: „Слово — магічний заряд”. 

Позірна простота поетичного висловлювання не означає простоти 
сприйняття й розуміння. Коли маємо справу з метафорикою Андієвської, 
змушені відмовитися від звички почергово сприймати зміст слів, убирати 
його в контекст речень, поетапно створюючи весь час ширшу й 
досконалішу панораму змісту цілого тексту. Її метафори „заповнюють 
концептуальні щілини” [5, c. 428] тексту, надаючи реципієнту змогу 
унікально переживати літературний твір. 

Метою роботи є спроба аналізу метафоричного світу „Джалапіти” 
Е. Андієвської та ( у перспективі) вивчення авторського погляду на світ 
як яскраво індивідуального. 

„Джалапіта” був написаний 1962 року. Сама авторка називає твір 
збіркою, калейдоскопом новелеток, який овіяний тією ж таємницею, що і 
весь творчий доробок Андієвської. Взявши до рук твір, не помилишся, 
якщо станеш його читати, починаючи з будь-якого „боку” – змісту він не 
втратить. Це – добірка оповідей, що тягнуть за собою серії асоціацій, 
стимулюють думку, здатну почувати й отримувати враження. 
„Джалапіта” має кілька рівнів у прочитанні: філософсько-
екзистенціальний, міфологічний, релігійний, психологічний. Твір 
випромінює яскравий спектр оригінальних метафор, що змушують через 
поетичну мову й образ заглибитись у буттєвий простір власного Я, 
відкрити його нові грані.  

„Джалапіту” можна читати, послуговуючись культурними 
ключами та релігійними, науковими, мистецькими кодами. А можна 
піддатися магії забутих зв’язків, прихованих теперішньою прагматикою 
мислення й мови, перенестися в епоху дитинства, де добро є 
відпочатковим, а зло – лише від невідання межі між цими двома 
началами. Вміти читати її тексти – це вміти читати підтекст, читати те, 
що приховано за зовнішнім змістом. Розуміти її текст – це не сприймати 
його буквально. Її твір виступає моделлю такого середовища, в 
органічній єдності начал якого зосереджено практично невичерпний 
смисловий потенціал.  

Весь твір пронизаний наскрізним мотивом: читач, протягом 
знайомства із текстом, напружено намагається відгадати загадку: хто ж 
такий той Джалапіта? Тут навіть спроби „вчених”, з яких, власне, й 
іронізує Андієвська, виявились марними: „учені …вирішивши 
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приборкати Джалапіту в граматику, оголосили, що Джалапіта взагалі не 
Джалапіта, що походження його дуже підозріле, і не виключено, що він 
постав з простого перекручення двох санскритських слів jali pitar, що 
означає батько води, і jali cara, той, що живе у воді.” [1] 

Ми не можемо чітко з’ясувати, ні його імені, ні його походження. 
Але кожен із сюжетів, кожна, так би мовити, частинка пазлу, творить 
образ головного героя, оповідає про якусь рису його характеру, подію з 
його життя, його погляди на довколишній світ, його філософію буття 
тощо. 

Образ Джалапіти дещо тут перегукується із біблійним „…Бог у 
всьому сущому…Бог у кожному з нас…”: „Джалапіта універсальний. Він 
кожен з існуючих предметів і людей, але він не вони, він Джалапіта” [1]. 
Говорячи про таємницю Джалапіти, згадуємо і епізод з вигадуванням 
дощу від туги, котрий дещо натякає на походження героя: „… близько 
зійшовши до людей, він вигадав дощ, що гоїв усі хвороби і навіть 
любов…” [1]. Якщо Джалапіта зійшов до людей, то це підтверджує його 
позицію НАД людиною. Він – це щось НАД (можливо, - свідоме, - 
звичайне, - природне…) . 

„Частини циклу – наче невеликі анекдоти чи притчі, за стислістю 
нагадують поширений фразеологізм, настільки лаконічно й яскраво 
висвітлена думка й створено оригінальний образ” [4, с. 138 ]. Яскраво це 
відтворено у сюжеті із мостом із води через океан: „Джалапіта побудував 
міст через океан і посадив по краях мосту дерева, щоб ті, які бояться 
висоти, не падали вниз, переходячи. Але міст вийшов трохи водянистий, 
бо Джалапіта будував його з океану, і через нього наважилися йти тільки 
три п'яниці, яким було море по коліна” [1]. Тут авторка цікаво чинить з 
твором народної мудрості, використовуючи його в буквальному сенсі. 
Цим Андієвська ніби ілюструє думку Д.Девідсона, який наполегливо 
твердив про те, що „метафори позначають лише те (і не більше), що 
позначають слова, які входять до їх складу, взяті у буквальному сенсі” [8, 
с. 173]. І знову варіації народної мудрості. Наприклад, цікаво трактує 
авторка прислів’я „Слово - не горобець, вилетить не піймаєш”: 
„Джалапіта розкрив рота і замість промови випустив у небо зграю 
горобців…” [1]. 

Письменниця відсилає читача то до християнської символіки, як 
то з історією про чоловіка і таргана, що прийшли до Джалапіти на суд; ця 
історія в свою чергу нагадує нам мудрі суди біблійного Соломона: „До 
Джалапіти привів чоловік на мотузці таргана і попросив, щоб він їх 
розсудив. “Не дає мені життя”, - скаржився чоловік. “Добре”, - сказав 
Джалапіта, і чоловік і тарган пішли від нього, помінявшись тілами. А за 
кілька днів тарган привів на мотузці чоловіка і сказав, що він не 
витримує, бо такого тирана він ще не зустрічав. І коли Джалапіта знову 
поміняв їх тіла, то тарган пішов в один бік, а чоловік у другий, і вони ще 
довго оглядалися один на одного” [1]. 



 159 

Ще один момент, що нагадує мудрий суд Соломона, - це історія із 
„двоповерховою водою” у річці для худих і товстих, що не могли 
спокійно ужитися між собою: „…створив для них двоповерхову воду. 
Воду, в якій могли плавати лише худі, і воду, в якій могли плавати лише 
товсті” [1]. 

Цікава серія сюжетів присвячена Слову, його здатності впливати 
на людину, навіть „вбивати” думкою: „Джалапіта вірив слову. А слово 
взяло поламало Джалапіті всі кісточки, всю душу, вкинуло в кадовб і 
змішало Джалапіту з цементом і брудом. Бідний Джалапіта лежить, 
подертий на шматочки, а невірне слово ходить, приспівуючи: „Джалапіта 
нерозважний, хіба можна вірити слову” [1]. Тут слово втілює зрадливу 
людину. А ще: „Джалапіта ходив про березі і думав про плинні речі, коли 
до нього підійшла дівчина й накинула на нього зі слова вуздечку. І 
Джалапіта став чахнути, бо слово випікало з нього всі думки…” [1] - 
здатність слова впливати на думки та почуття іншої людини. 
„…Джалапіта мучився,гризучи пісок, пощо Джалапіта – Джалапіта. 
Джалапіту можна вбити однією необережною думкою” [1]. 

Незвичною є також варіація Фаустівського „Спинися, мить!..” : 
„Джалапіта винайшов клей, яким можна було розтягувати на цілі роки 
приємні хвилини, а неприємні, цілі століття, ери – звужувати в одну мить 
або в один міліметр” [1]. 

Знову згадуючи про Гете і його „Фауста”, не можна не помітити 
постійне звучання теми протистояння Добра і Зла, їх, власне, суті як 
філософських категорій та ключів існування людини.  

Андієвська говорить про свого Джалапіту, як про втілення Добра: 
„Джалапіта має тільки одну сталу прикмету: доброту, решта все плинне”. 
Незважаючи на людські знущання і зневагу, Джалапіта – це всепрощення 
і ніжність: „…люди мучили Джалапіту, а він був настільки добрий, що не 
міг боронитися” [1]. Доброту Джалапіти доводить і випадок із 
перенесенням річки, коли ним були незадоволені, а він все одно був 
терплячим і добрим.  

Ще один варіант потрактування добра Джалапіти і тут: „ 
Джалапіта такий добрий, що на ньому хоч млинці смаж. На масницю так 
і робили” [1]. Доброта Джалапіти була не лише в його здатності 
пробачати, терпіти і жертвувати заради людей, а і в бажанні перетворити 
оточуючий світ, вдосконалити його, „здобрити”: „Джалапіта винайшов 
сито, що, крізь нього пройшовши, лиха людина ставала доброю…” -, та 
не завжди його благі починання завершуються успіхом: „… але це сито з 
державних міркувань заборонили” [1]. 

Але не треба думати, що Джалапіта – це всеохоплююче Добро. 
Його сутність складає і частка Зла, що доводить випадок з убивством у 
лазні (хоч і ненавмисного). Саме це робить, гадаємо, Джалапіту реальним 
(настільки це можливо) персонажем нашого світу. Немає, не існує 
абсолютного Добра, я і не існує абсолютне Зло. Наш світ – світ балансу. І 
Джалапіта це ще раз доводить. 
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Текст Андієвської насичений авторськими афоризмами. Тут ми 
бачимо вже загальнолюдські цінності та орієнтири. „Нікчемного й 
малого не існує” - цю думку репрезентують два епізоди твору. Вперше 
цей мотив звучить у сюжеті про маленьку краплюё що була закоханою в 
Джалапіту, але вважала себе „малою, нікчемною, ЛИШЕ краплею, а його 
АЖ Джалапітою”. Герой переконує цинічних насміхів серед людей і 
звірів (до яких належала навіть Свята Корова!) у тому, що „…нікчемного 
і малого не існує”. А вдруге інтерпретацію цієї думки ми бачимо в історії 
про струмок, коли „…пригадавши своєчасно, що лежачих не 
переступають, дуже засоромився й оббіг уздовж потічок і ще встиг не 
спізнитися на запросини, думаючи про мале й велике” [1]. 
Ще одна цікава думка закодована у відповіді Джалапіти на питання 
:“Чому людина має тінь?”.“Тому, що в ній погано працює освітлення 
зсередини”, - відповів Джалапіта” [1].  

„Джалапіта” Емми Андієвської – невичерпне джерело не лише 
авторських афоризмів та неповторних метафор,які виступають водночас 
засобом, конструктивним принципом і конкретною реальністю поетичної 
думки.  
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подальшого розгляду творчості поетеси в контексті притчової традиції 
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СИМВОЛІКА ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ ТА ЙОГО ВІДТІНКІВ 

У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ 
 

Найбільш індивідуально авторське бачення світу виявляється в 
колористиці. Незважаючи на те, що в західній та вітчизняній науці 
проблему колористики вивчали досить ґрунтовно та глибоко, проте 
єдиної наукової теорії кольорономінантів поки що не створено. Цією 
проблемою займалися ще з античних часів, зокрема Платон, Гегель, 
Ньютон. 

Сучасні науковці розглядають колір як фізико-хімічну величину, 
психофізіологічне явище, естетичний феномен. Помічено, що в історії 
вивчення слів-кольоронайменувань склалися лінгвістична, психологічна, 
культурно-антропологічна традиції. Дослідження кольорономінацій 
здійснюється в різних мовознавчих галузях – етимології, словотворі, 
ідіостилістиці, лінгвостатистиці, психолінгвістиці; для слів-кольороназв 
розроблені різноманітні класифікаційні схеми. Результати наукових 
спостережень вміщено в роботах Р. Алімпієвої, О. Василевича, 
Л. Зубової, В. Московича, Л. Пустовіт, Л. Ставицької, Р. Фрумкіної та ін. 

Та варто зазначити, що відсутні комплексні дослідження з аналізу 
семантики конкретного кольору у творчості трьох та більше українських 
поетів. 

Мета нашої статті – визначити семантико-стилістичні особливості 
червоного кольору та його відтінків у поезіях українських письменників. 
Досягнення передбачає виконання таких завдань: виявити структуру 
лексико-семантичної групи “червоний”; дослідити значення 
характеристики її компонентів; проаналізувати відношення традиції та 
індивідуальності в поетичних контекстах. 

Лексико-семантична група зі значенням червоного кольору 
складається з 6 груп: 1) колір обличчя, губ, щік, очей тощо; 2) колір 
одягу, тканин, предметів, речовин; 3) колір рослин і ландшафту; 4) колір 
сходу – заходу сонця, місячного сяйва, площин і предметів, освітлених 
ними; 5) колір крові; 6) колір, пов’язаний із процесом горіння (колір 
вогню, площин, освітлених ним, речовин, охоплених вогнем). 

Великий тлумачний словник сучасної української мови подає так 
семантичну структуру слова “червоний”: “1. Який має забарвлення 
одного з основних кольорів спектра, що йде перед оранжевим, кольору 
крові та його близьких відтінків / темно-рожевий та ін. 2. Який 
стосується революційної діяльності, пов'язаний з радянським 
соціалістичним ладом. 3. Уживається як складова частина деяких 
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ботанічних, зоологічних, технічних, хімічних та інших назв термінів. 4. У 
значенні червоний /заст. червінець, гроші” [1, с. 45]. 

У творчості Лесі Українки червоний колір є семантичною основою 
для більшості переносних і символічних значень (надії, влади, 
кровопролиття, мрії, початку життя, тривоги, напруження, пристрасті, 
осені тощо). 

Динаміку зміни почуттів, швидку реакцію на численні подразники 
Леся Українка передає за допомогою таких дієслівних форм, як 
червоніти, зчервонітись, почервоніти: “Сонечко встало, прокинулось 
ясне, Грає вогнем, променiє / I по степу розлива своє свiтлонько 
красне, — Степ вiд його червонiє” [9, c. 234]. І схід, і захід сонця в 
мовотворчості письменниці забарвлені в подібні кольори (червоний, 
рожевий), це допомагає дослідити явища переходу одного кольору в 
інший. Так, чорна ніч через проміжні кольори – блакитний, сірий, 
рожевий – переходить у червоний схід сонця, що у свою чергу стає білим 
днем, далі червоний захід сонця через рожевий, синій, фіалковий, 
опаловий кольори переходить у чорну ніч (для узагальнення використано 
всі назви кольорів, за допомогою яких Леся Українка у своїх творах 
малює схід і захід сонця, день і ніч) [11, c. 162]: “Темно-червонеє світло, 
неначе той одблиск пожежі, / Лихо віщуючий, темряву ночі розсунув” 
[9, c. 342]. 

Для змалювання місячного світла, що символізує у відповідних 
контекстах спокій, надію, тривогу, передчуття лиха, Леся Українка 
використовує палітру рожевого й червоного кольорів.  

Досліджено, що в мовній палітрі Лесі Українки переважають 
опосередковані, метафоричні, символічні кольорообрази зображення 
крові, кровопролиття, пов’язаного з війнами, повстаннями, революціями. 
Властивим творчій уяві письменниці є явище трансформації кольору 
крові (рожева – червона – чорна), де рожева кров – дитяча, символ 
початку життя, душевної чистоти, непорочності; червона кров – жива 
кров, символ пристрастей, життя; чорна кров – пролита даремне, мертва, 
символ страждання та смерті [8, c. 165]. 

Червоний колір же у поетичних творах М. Рильського 
репрезентований такими кольороназвами: червоний, рожевий, 
пурпуровий, багряний, вогняний, рубіновий, рожево-сизий, багровий, 
блідо-рожевий, червоно-жовтий. 

Кольороназва червоний є домінантою логіко-семантичного 
синонімічного ряду у творах М. Рильського й містить найяскравіше 
узагальнення кольорової ознаки. Кольоризм у лінгвопоетиці не завжди 
ототожнюється із зоровим сприйманням кольору. М. Рильський уживає 
кольороназву червоний як постійну ознаку квітів: “В саду колгоспному 
допитливий юнак / Опилення тонкі досліджує закони, / - А так же 
хороше над чорним ґрунтом мак Переливається, мов полум'я червоне” 
[5, c. 194]; “Піт обличчя їм росою миє, / Заливає очі, ніби сльози, / 
Конюшина падає під ноги, / Втузі клонить голови червоні” [5, c. 44]; “В 
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піску зостався той зрадливий слід, / Її ноги з ясними підківками, / Що 
серце коле, як червоний глід; / Керсетки зблисне здалеку оксамит, / - І 
нова пісня вчеплива, як цвіт, / Колишеться, і в'ється над степами, / І 
плаче, ніби жалібний мотив / У казці про калину та братів” [5, c. 29]. Ці 
ж дві кольористичні ознаки щодо калини й маку можна спостерігати і в 
творчості Т. Г. Шевченка, у якого мак був символом дівочої краси, а 
калина – образом України: “Зацвіла в долині / Червона калина, / Ніби 
засміялась / Дівчина-дитина” (Т. Шевченко) [10, c. 112]. 

Червоний колір асоціюється в народній уяві з кров'ю і вживається 
М. Рильським для зображення тривожних подій: “І де її ступали 
черевички, / Червоні там, криваві стали річки...” [5, c. 92]. Червоний і 
кривавий ужито в одному синонімічному комплексі. 

Сонце – основний символ життєдайності – також асоціюється у 
поета з червоним кольором: “Підперли ганочок старий / Дбайливо білені 
колони, / І сонце вранішнє червоне / Їх орожевлює згори” [6, c. 173]. До 
прикметника-кольороназви М. Рильський додає авторський новотвір-
дієслово на означення процесу творення кольору, утворене 
префіксально-суфіксальним способом, – орожевлює, що підсилює 
функціональну спрямованість прикметника червоний як основної 
семантичної ознаки. 

Рожевий відтінок червоного кольору – це супровідна ознака 
поетичного стилю М. Рильського, на яку натрапляємо в пейзажних 
замальовках: “Світанок стукає у скло / Рожевим (авт. рожевий – 
метафора) пальцем; в першім русі Гілля заграло, потекло / Дзвінкого 
сонця джерело – І струмнем заграє червоним / З неумирущим 
Робінзоном” [6, c. 212].  

У ранній поезії В. Сосюри, починаючи від збірки “Червона зима”, 
провідне місце займає червоний колір. Автор використовує прикметник 
червоний у прямому (червоні плями, червоний місяць) й метафоричному 
значеннях (червона зима, червоні грози, червона президія, червоні крила, 
червоний народ). Цей колір майже в кожному випадку має символічне 
значення, характеризуючи революційний зміст нової епохи. У поемі 
“1871 рік” зустрічаємо такі словосполучення: червоні повстанці, червоні 
відблиски, червоні стрічки, на снігу червоно, червоне повітря, червона 
комета, а в поемі “Залізниця” – крила червоні, червінькова Україна, 
червоні далі, червоний брат у збірці “Осінні зорі” [4].  

Прикметникові епітети, що означають червоний та багряний 
кольори, як і епітет золотий, поступово стають традиційними у творах 
В. Сосюри. Порівняймо: червоний галстук, червоні юнаки, червоний 
кашкет, червоний солдат, червона думка, червоний пил, червона куля, 
червоний агроном, червоний брат, червоний кінь, червоні квіти, червоні 
думи, багряні рани, багряна злива, багряний лист, багряний день, 
багряний вечір. “В небі крик. Червоного коня...” [7, c. 98]; “Вітре 
вечірній, брат мій червоний, / хочу з тобою в далі брести...” [7, с. 145]; 
“Мов райдугу, над нами /розкинув вересень блакить, / багряне листя під 
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ногами / покірно й тепло шелестить” [7, с. 213]; “Ронить край квітки 
червоні /ой на білий сніг” [7, с. 257]; “Багряний вечір, синій ґанок /і 
шелест липи край воріт” [7, с. 298]. 

Зауважимо, що кольори в поезії В. Сосюри – не стільки живопис 
словом, як вияв його емоцій і почуттів. Усі барви й відтінки мають 
здебільшого символічно-емоційний зміст, який змінюється залежно від 
навколишніх обставин. Міфотворчість червоного кольору в 
лінгвопоетиці Сосюри сягає народних джерел. Саме з народнопісенної 
творчості поет запозичує образи червоної калини, червоного маку, 
червоного сонця, червоних яблук. 

Символічного звучання набуває у творчості Сосюри образ червоної 
України (поема “Дніпрельстан”). За допомогою епітетів та інших 
виражальних засобів поет змальовує величну панораму соціалістичної 
республіки, яка в роки першої п’ятирічки, відбудовуючи господарство, 
“домнами ковтає моря огненні чавуна” [5, c. 115].  

Часто в поезіях українських авторів ми зустрічаємо поєднання або 
протиставлення двох кольорів – чорного та червоного. Наприклад, поезія 
“Два кольори” Дмитра Павличка заклала основи кольористичного 
сприймання двох світів, двох протилежностей: “червоний” – символ 
щастя й любові, “чорний” – символ жури й печалі. 

Вогненний спектр червоного кольору – золотий, рудий, змальовує 
спокусливу, чуттєву жінку в поезії Дмитра Павличка: „там палає поміж 
ними / Рудий вогонь із крилами рудими” [3, с. 113].  

У ранній поезії Павличка для зображення образу кохання, образу 
Жінки виступатиме червоний з найбагатшими його відтінками – від 
тьмяного до пурпурного. Червоний колір, який домінує в “Сонетах 
подільської осені” й “Таємниці твого обличчя”, – це колір стиглої 
пшениці й налитого яблука, колір пульсуючої крові, колір сонячного 
проміння, колір палаючого вогнища: “Може, я золотою стану / І 
впаду. /Саме біля твого стану / В грань руду. / Ти – моє святе 
кострище, /То ж бери мене ще ближче /В пломінь молоду” [2]. 

Отже, проаналізувавши семантико-стилістичні особливості 
червоного кольору та його відтінків у поезіях українських письменників, 
ми дійшли ряду висновків. Автори у своїй творчості використовують 
найчастіше прикметники та дієслова, що відображають червоний колір та 
його відтінки (червоний, почервоніти, зачервоніли, багряний, рожевий та 
ін.). Зокрема, поети вживають кольороназву червоний у прямому й 
переносному значеннях. Треба зазначити, що назву червоний автори 
зазвичай використовують на позначення крові, болю, тепла, вогню, 
щастя, пристрасті, кохання, а також ідеологізуючи семантику. Лексема 
червоний завдяки вітчизняним поетам збагатила художні можливості 
сучасної української мови. 
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Анотація 
У статті окреслено лексико-семантичну групу „червоний” (основне 

позначення кольору, його відтінків), визначено семантичну структуру 
кожного з них у конкретних контекстах, простежено зміну семантики 
кольоролексем. За матеріал дослідження взято твори українських 
письменників (від класиків до сучасників).  
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ЧОЛОВІЧІ ІМЕНА У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ 
СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК 

 
Характерною рисою сучасної лінгвістики є орієнтація на цілісне 

осмислення мови як антропологічного феномена, на відображення в ній 
людини та репрезентацію національно специфічних установок, 
цінностей, переконань тощо. На думку більшості лінгвістів (В. М. Телія, 
М. Алефіренко, Л. Золотих, О. Алещенко, О. Брисіна, І. Русакова, 
А. Вежбицька й ін.), мова, з одного боку, є інструментом пізнання світу 
людиною, містить індивідуальний і колективний досвід сприймання й 
оцінки навколишньої дійсності, з іншого, – відображає світогляд, 
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національний характер, психологічний склад народу, його історію і 
культуру. 

Особливе місце в системі літературної мови належить фразеології, 
яка надає мовленню виразного національного колориту. Фразеологічний 
склад мови динамічно реагує на розвиток суспільства, є специфічним у 
різні епохи, у кожній країні й у кожного народу. 

Українська фразеологія разом з іншими видами національного 
фольклорного мистецтва, поза всяким сумнівом, належить до його 
вершинного вияву. Повноправним смисловим, експресивним 
компонентом численних фразеологічних одиниць – прислів’їв, приказок, 
зворотів, порівнянь тощо – були, є і, певне, будуть власні імена. Появу 
власного імені зумовлювала необхідність виокремити когось чи щось із 
ряду подібних осіб чи предметів. З часом індивідуалізовані власні імена 
перетворилися на узагальнені назви і, позначаючи певне явище, певну 
рису людини, ставали засобом типізації. Таким чином, багато власних 
імен з повсякденного вжитку переходили, органічно вкраплювалися в 
живу фольклорну стихію, стаючи лексичною окрасою народних 
афоризмів [2, с. 43]. 

Фразеологізми, у складі яких є власні назви, становлять значний 
шар фразеологічного фонду сучасної української мови. Ці мовні одиниці 
позначені різноманітністю структурних і семантичних типів, мають різні 
експресивно-емоційні та оцінні значення, провідну роль у формуванні 
яких відіграє саме власне ім’я. Завдяки його наявності фразеологізми є 
національно самобутніми, повідомляють через колоритні імена про 
своєрідні звичаї народу, спосіб його мислення, міфологію, історію, 
літературу. 

Фразеологізми з компонентом “власне ім’я” здавна привертали 
увагу мовознавців. Великий інтерес учених завжди викликало питання 
про причини введення до складу фразеологічних одиниць власних імен. 
На думку Б. М. Ажнюка, компонент “власне ім’я” виконує граматичну 
функцію або функцію формального суб’єкта чи об’єкта предикації [2, 
с. 61]. 

Ф. І. Буслаєв підкреслював ритмоутворювальну роль власних імен 
у фразеології. На початку ХХ століття Д. К. Зеленін, а також сучасні 
дослідники Т. М. Кондратьєва, В. М. Мокієнко, Є. С. Отін, 
Л. Г. Скрипник, Н. Д. Бабич визначили й інші фактори залучення онімів 
у фразеологічну тканину, серед яких головними є такі: різноманітні 
побутові ситуації, визначена раніше характеристика, обігрування 
етимологічного значення власного імені тощо. Більшість дослідників 
обстоює думку про те, що в складі фразеологізмів власні імена 
розвивають відономастичні значення, набувають експресії, виступають з 
експресивно-оцінними функціями. 

Мета статті – проаналізувати семантичну структуру чоловічих 
імен у фразеологізмах східнослобожанських говірок. Поставлена мета 
передбачає виконання таких завдань: ознайомитись із дослідженнями 
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науковців, які займались проблемою вивчення й функціонування 
фразеологізмів з компонентом “власне ім’я”, опрацювати фразеологічні 
словники та виявити в них чоловічі імена, зробити висновки щодо 
функціонування та конотації чоловічих імен у східнослобожанських 
говірках. 

У “Фразеологічному словнику східнослобожанських і степових 
говірок Донбасу” [3] подано значну кількість фразеологізмів із 
компонентом “чоловіче ім’я”. Найчастіше у фразеологізмах вживають 
розмовні форми таких імен, як Олексій, Іван, Володимир, Василь та ін.  

Наприклад, форми імені Олексій (Альоха, Альоша, Альошка) 
засвідчують фразеологізми: Альоха запальонний, Альоха з водокачки, 
Альоха з трудоднями, Альоха пітерський, Альоха припудрений, Альоха з 
хімзаводу, Альоша заторможений, Альоша митькуватий, Альоша 
прицюцькуватий, Альоша прибамберений, Альоша приморожений, 
Альоша гулий, Альоша білогорівський (Білогорівка – смт. Попаснянського 
р-ну), Альошка з Бугаївки (Бугаївка – смт. Перевальського р-ну), Альошка 
з Булавинівки (Булавинівка – село Новопсковського р-ну) [3, с. 24–25]. Ці 
фразеологізми використовують на позначення дивної, недоумкуватої 
людини. Альоша з мильного заводу ‘неакуратно одягнена людина‘, 
‘дурень’; як Альоша ‘про людину з якимись вадами в характері’; Альоша 
з психушки, Альоша зі Сватово ‘божевільний, дурнуватий’; не будь 
Олексієм ‘не будь дурним’ [3, с. 24–25]. Можна припустити, що 
фразеологізми з ім’ям Олексій мають відношення до християнського 
подвижника Олексія, чоловіка Божого, який роздав усе, що мав, 
годувався милостинею у руб'ї разом з жебраками й молився під дверима 
церкви Св. Богородиці. Більшість не оцінила його подвигу добровільної 
убогості й вважала дурним, божевільним (вільним від Бога). 

Ім’я Іван та його розмовні форми Ванька, Ваня наявні у виразах: 
Ванька Вєтров ‘незаконнонароджений’ (можливо, асоціація до вислову 
вітром навіяне ‘про дитину в незаміжньої дівчини’); Ванька з Бугаївки, 
Ванька з гори, Ванька пітерський, Ванька шарапівський зневажл. 
‘дивакувата людина’; Ванька дома, Маньки немає ‘y кого – хто-небудь 
дурнуватий’; Ваньку валяти ‘байдикувати’; Ваньку ганяти, Ваньку-
Дуньку валяти ‘прикидатися таким, що нічого не розуміє, не знає (валяти 
дурня)’; Ваня Вєтров, Ваня Вітрогон – 1. бабій 2. легковажний, 
несерйозний (Вєтров – каламбурне обігрування синтаксично 
обумовленого значення слова вітер, словосполучення вітер в голові в 
кого); Ваня Розпилов ‘ледар’ (Розпилов – персоніфікована назва 
апелятива розпил ‘широка дерев’яна дошка, на яку шахтарі лягають 
спати в ІІІ–ІV змінах’, сушити спиною розпил); носитися як Ваня з 
дверима ‘приділяти незначному надмірної уваги’ [3, с. 53–54]. Віднести 
до Івана Могильного ‘поховати кого-небудь, хто-небудь помер’, 
перифрастичний розклад слова могила з подальшою персоніфікацією 
компонентів; два Івани(а), півтора Івана разом (як півтораівана) ‘дуже 
висока людина’; два Івани, два болвани ‘однакові’; зачинати Івана 
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Івановича ‘перебільшувати, обманювати’; Іван Іванович ‘дурнуватий’; 
Іван Вєтров ‘невідомо-хто’; Іван бабі хрещена мати ‘дуже далека рідня’; 
Іван булавинівський, Іван із Солонців (Солонці – вулиця на околиці міста) 
‘дурнувата людина’; піти на прийом до Івана Івановича ‘відправитись y 
туалет’; проутюжений Іван ‘побита горем людина’; як Іван з дверми 
(дверима) зі словом носитися ‘набридливо, постійно (говорити, 
нагадувати)’ [3, с. 142]. 

Форми імені Василь (Вася, Васьок) уживають у таких стійких 
сполученнях слів: Василь бабина сестра (бабі не Тетяна, бабі рідна 
сваха, бабі рідна тітка, бабі сестра вперше, бабі рідний Федір, бабі 
сестра і рідний Федір, бабі тьотка, бабі хрещена мати) ‘дуже далека 
рідня’; Васьок хутірський ‘забита, пришелепкувата людина’; Вася з 
водокачки, Вася з трудоднями, Вася з Фенівки, Вася пітерський, Вася 
приморожений, Вася сватівський ‘дивакуватий’ [3, с. 55]; голий Вася 
‘кінець чомусь, от і все, нічого немає’; прикидатися Васьою (Васею) 
‘удавати із себе простодушного чи дурнуватого’; прикинувшись Васьою, 
можна не мати багатьох проблем; розказувати Васі, почом руберойд 
‘говорити нісенітницю’ [3, с. 56]. 

Ім’я Володя як розмовну форму імені Володимир уживають у 
виразах Володя шарапівський, Володя шарапов ‘дурень’; вроді Володі 
‘дурнуватий’ [3, с. 72]. 

У “Фразеологічному словнику східнослобожанських і степових 
говірок Донбасу” не подано фразеологізмів з ім’ям Валерій, але, як 
засвідчує мовлення мешканців Луганської області (м. Рубіжне, 
м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанск, м. Луганськ) частовживаними є вислови 
не будь Валєрою, ну ти і Валєра, настоящий Валєрон, які 
використовують на позначення дурнуватої людини. 

Отже, чоловічі імена у фразеологізмах східнослобожанських 
говірок мають негативну конотацію. Імена Вася, Альоша, Валєра 
пейоративно забарвлені й виступають символами дурнуватої, 
пришелепкуватої, наївної, недалекої або принаймні дивної людини, 
формуючи досить просторий ряд усномовних фразеологізмів. 

Усталені звороти з антропонімами у своєму складі становлять 
дуже важливий пласт фразеології української мови, оскільки до 
усталених зворотів потрапляють зазвичай найбільш поширені імена в 
тому чи тому культурному середовищі.  
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У статті проаналізовано семантичну структуру чоловічих імен у 
фразеологізмах східнослобожанських говірок, які мають негативну 
конотацію. Вони пейоративно забарвлені й виступають символами 
наївної, недалекої або принаймні дивної людини, формуючи досить 
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АФОРИЗМИ В ІДІОСТИЛІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО: ДО ПРОБЛЕМИ 
АВТОРСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 
„Переклад – це вікно, крізь яке мусить сяяти світло твору-

оригіналу. І це віконце має бути створене з найчистішого у світі скла, – 
так у своєму інтерв’ю висловилась перекладачка Віра Річ. – Перекладач 
має створювати свою версію перекладу в максимально наближеній до 
тексту-оригіналу формі. Переклад має відтворювати як зміст, так і стиль 
оригіналу. Так само, як і олімпійські чемпіони, перекладач, маючи 
вроджений хист (талант від Бога, генетичну детермінованість) має 
тренувати свої мовні якості так, як атлети тренують свої м’язи перед 
виступом на Олімпійських іграх. Усе дуже просто. Слово має обростати 
новими конотаціями, розкривати перед перекладачем свій глибинний 
зміст. Слово повинно відкриватися в нових значеннях, нових 
ситуативних інваріантах. І це теж своєрідне тренування м’язів для 
перекладача. Він має працювати з мовою, з літературними текстами, щоб 
збагачувати себе новими словесними відтінками, щоб якнайточніше 
передати зміст і стиль кожного слова у творі” [7, с. 57 – 58]. 

Переважна більшість українських письменників минулого 
подвижницьки ставилася до перекладацтва. Просвітники свого народу, 
захоплені ідеалом культурної самобутності, а згодом і національної 
самостійності, вони часто обирали знаряддям боротьби – поряд з 
оригінальною творчістю – переклад, що був для них водночас 
ефективним засобом підвищити власну майстерність [4, с. 7]. 

Однією з найважливіших і найскладніших проблем практики 
перекладу є відтворення національно-культурної специфіки оригіналу, 
оскільки в ній чи не найяскравіше проявляється один із „парадоксів 
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перекладу” – переклад має читатися як оригінал, але зберігати 
національний дух, народну специфіку першоджерела. Близька 
спорідненість мов оригіналу й перекладу у багатьох випадках не 
полегшує працю перекладача (як можна було б сподіватися), а навпаки, 
породжує додаткові труднощі, з якими мають справу, перекладаючи на 
неспоріднені мови [3, с. 179]. 

У працях багатьох мовознавців (Р. Зорівчак, А. Швейцер, 
О. Паламарчук та ін.) приділено увагу проблемі перекладознавства. 
Питання відтворення в перекладному художньому творі національного 
колориту, національного духу, притаманного оригіналові, давно 
перебувають у центрі уваги теоретиків і практиків перекладу 
(А. Федоров, Л. Бархударов, В. Виноградов, С. Влахов та ін.), оскільки 
саме в перекладі як специфічному різновиді людської діяльності 
перехрещуються власне лінгвістичні, етнопсихологічні та соціокультурні 
аспекти корелюючих мов. 

Для перекладознавства цікавим щодо передачі національної 
своєрідності оригіналу мовою-переймачем є переклади письменником 
власних творів, тим більше, що такі випадки поодинокі [11, с. 54].  

Отож, метою нашої розвідки є дослідження особливостей 
авторського перекладу афористичних конструкцій І. Роздобудько на 
матеріалі твору „Гра в пацьорки” та його перекладу „Мелкий бисер”. 

Актуальність цієї статті зумовлено недостатньою дослідженістю 
афоризмів у творах сучасних українських письменників і цілковитою 
відсутністю таких праць щодо творчості І. Роздобудько, афористичні 
конструкції якої свідчать про активний розвиток української мови. 

У кожному проаналізованому творі зафіксовано вісімнадцять 
власне авторських афоризмів і шість загальновідомих, використаних 
авторкою у власній інтерпретації чи цитованих. В основному їх 
перекладено дослівно, за винятком шести афоризмів, які дещо 
видозмінено. 

Відтворення лексичного чи граматичного значення мовної 
одиниці у багатьох випадках залежить і від того, на якому рівні 
здійснюється переклад – на рівні мови чи на рівні писемного мовлення 
(дискурсу). Ізольовані слова, сполучення слів (наприклад, усталені чи 
ідіоматичні), навіть окремі речення перекладаються на рівні статусу 
мовної одиниці – незалежно від конкретного контексту, іншими словами 
– на рівні мови. Ті ж самі слова, словосполучення і речення в 
контекстному оточенні, в усному чи писемному мовленні (дискурсі) 
часто реалізовують непередбачені лексичні, а також граматичні, а отже й 
функціональні значення. Слово, потрапляючи в ширшу синтаксичну 
одиницю – словосполучення, речення, чи суперсинтаксичну одиницю – 
текст, і, вступаючи в синтагматичні зв’язки з іншими словами, експлікує 
свої приховані імпліцитні граматичні значення, часом навіть змінює свій 
лексико-граматичний статус [5, с. 224].  
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Цікавими, на нашу думку, видаються афористичні структури, у 
яких одні лексеми було замінено іншими. Так, І. Роздобудько у першому 
випадку перекладає дієслово заїжджений як загнаний: „На відмінницях 
возять воду, в’їжджають до палаців, роблять гроші, а потім… як в 
американському кіно про заїжджених коней – пристрілюють…” 
[8, с. 152] – „На отличницах возят воду, въезжают во дворцы, делают 
деньги, а потом… как в американском кино о загнанных лошадях, – 
пристреливают…” [9, с. 100]. Це дає можливість, на нашу думку, 
виразніше подати афоризм, підкреслити психологічний стан жінки-
відмінниці (не лише такої, що має гарні оцінки, а відмінниці в житті, яка 
прагне все робити максимально гарно та правильно) та те становище, 
яке, на думку авторки, вона посідає в соціумі. 

У другому випадку дієслово непотрібний І. Роздобудько в 
перекладі пропонує як даремний: „Слава іноді обертається тяжким і 
непотрібним тягарем. Особливо тоді, коли вона легко дається…” 
[8, с. 215] – „Слава иногда оборачивается тяжелым и бесполезным 
бременем. Особенно тогда, когда она легко дается…” [9, с. 141]. Сучасні 
перекладні словники подають такі варіанти перекладу: російсько-
український – „бесполезный” – некорисний, непотрібний (напрасный), 
марний, даремний. А у чотирьохтомному словнику російської мови 
подано таке визначення прикметника „ненужный” – такой, в котором нет 
нужды, необходимости, действительной потребности; мнимый, 
бесполезный [12, с. 457]. Використовуючи такий синонімічний переклад, 
авторка, на нашу думку, підкреслює значення нечесної слави для людини. 
Адже чи може приносити радість щось зароблене не тяжкою працею та 
власними зусиллями? Так само, як і будь що, нечесна слава для людини 
буде не просто непотрібною, а дійсно даремною й, можливо, додасть ще 
й певних проблем.  

Зафіксовано приклад, у якому лексему чоловік замінено на 
людину: „Красивий чоловік – це діагноз. Не його, а твій. І ти поставила 
його сама, тому що – красивий. І можна ним похизуватись перед усім 
світом. Як автомобілем” [8, с. 91] – „Красивый человек – это диагноз. 
Не его, а твой. И ты поставила его сама, потому что – красивый. И 
можно им похвастаться перед всем миром. Как автомобилем” [9, с. 61]. 
Можемо тільки припустити, що І. Роздобудько захотіла урізноманітнити 
мовну палітру перекладеного тексту або видозмінити перекладний текст, 
узагальнивши в російськомовному варіанті приналежність до статі. В 
усякому разі прийом доволі цікавий, хоча, на нашу думку, 
україномовний варіант більш точно передає суть афоризму. 

У наступному афоризмі змінено граматичне число питального 
займенника який з множини на однину, хоча іменників при цьому 
залишилося двоє: „У сімнадцять ми шукаємо розуміння майже так само 
несамовито, як і кохання. Але, якщо любов може статися з будь-яким 
хлопчиськом, то розуміння – це святе. Його треба шукати десь ТАМ, в 
захмарній височині, в архангела Гавриїла чи ж у „духа Ахматової-
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Горенко” яких викликаєш у різдвяну ніч… Решта – до дідька!” [8, с. 9] – 
„В семнадцать мы ищем понимания почти так же неистово, как и 
любви. Но если любовь может случиться с любым мальчишкой, то 
понимание – это святое. Его надо искать где-то ТАМ, в заоблачной 
высоте, у архангела Гавриила или же у „духа Ахматовой-Горенко”, 
который вызываешь в рождественскую ночь… Остальное – к черту!” 
[9, с. 7]. Не зрозуміла мотивація авторки такого перекладу. На нашу 
думку, україномовний варіант чіткіше підкреслює основну думку 
авторки, допомагає ясніше зрозуміти читачеві зміст написаного, оскільки 
російський переклад передає заміну двох особистостей однією. Але 
надзвичайно цікавим є вибір авторкою цих двох постатей. Зупинимо 
свою увагу на архангелі Гавриїлі, який, за християнськими традиціями 
був одним із семи святих архангелів, керівником чину херувимів, що 
оточують Божий Престол і звався також „Лівою Рукою Бога”. Гавриїл є 
Божим вісником та посланцем, що оголошує про важливі події на землі. 
У біблійній традиції Гавриїл теж вважається вісником смерті чи Божим 
посланцем. Він – вартовий раю. А в іудаїзмі архангел Гавриїл є янгелом 
смерті, що забирає лише праведників. Надзвичайно загадкове 
трактування постаті (з одного боку – Божий вісник, з іншого – янгол 
смерті) додає розумінню афоризму містичності та загадковості. 

Особливо привертає увагу афористичний вислів, основний 
компонент якого вміщено в назву твору: „Життя – лише гра в 
пацьорки” [8, с. 13 ] – „Жизнь – лишь игра в бисер” [9, с. 10]. В 
одинадцятитомному словнику української мови подано таке визначення 
слова „пацьорки”: діал. 1. тільки множ. Намисто. 2. Мотузки, нитки, 
шнурки, пасма і т. ін. // Торочки // Обірвані кінці [13, с. 103]. Як бачимо, 
авторка своїм перекладом вирішила ототожнити такі поняття, як намисто 
і бісер. Можливо, вона прагнула так в україномовному варіанті провести 
паралель з давнім звичаєм у християнських церковнослужителів – 
перебиранням чоток або ж просто вказати на те, що життя часом кругле й 
рівне, як намисто, а часом – дрібне й гостре, як бісер. Тобто, для 
розуміння поданого афоризму слід замислитися над українським 
оригіналом у поєднанні з російськомовним перекладом. У будь-якому 
випадку навіть у назві своєї книжки І. Роздобудько вирішила залишити 
загадку читачам, замінивши дієслово гра прикметником мелкий: „Гра в 
пацьорки” – „Мелкий бисер”. 

Ще в одному випадку авторка дієслово припасований у перекладі 
пропонує як прилеглий: „…я знаю: нічого в житті не буває просто так. 
Дощ проливається там, де на нього з нетерпінням чекають. А над 
кожною головою, навіть у маленьких містечках сяє своя зірка. Часом 
вона не помітна за товстою, запилюженою шибкою, або на темному 
горищі із щільно припасованими дошками. Але це нічого. Шибку можна 
розбити. І вдихнути повітря на повні груди. Нехай навіть це буде єдиний 
ковток на все майбутнє життя! Важливо зробити його і, видихаючи, 
промовити: „Я – є!” [8, с. 15] – „…я знаю: ничего в жизни не бывает 
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просто так. Дождь проливается там, где его с нетерпением ждут. А 
над каждой головой даже в маленьких городках сияет своя звезда. Порой 
она не видна за толстым, пыльным стеклом или на темном чердаке с 
плотно прилегающими досками. Но это ничего. Стекло можно 
разбить. И вдохнуть воздух полной грудью. Пусть даже это будет 
единственный глоток на всю будущую жизнь! Важно сделать его и, 
выдыхая, произнести: „Я – есть!” [9, с. 11]. Оскільки значення афоризму 
від цього не змінюється, то ми вважаємо такий переклад вдалим і 
цікавим. Можливо, авторка прагнула поглибити значення того, що в 
кожного в житті бувають моменти, коли здається, що весь світ зачинений, 
і потрібні воля та бажання, щоб вивільнитися з такого стану. 

Як бачимо, пояснити заміну стилістичних засобів доволі складно. 
Ми не беремося з абсолютною певністю трактувати таку варіативність, 
оскільки вважаємо, що це царина суб’єктивізму, від якої науковцям 
краще триматися якнайдалі. Кожну афористичну конструкцію 
вибудувано з урахуванням авторського розуміння естетики та читацької 
прагматики, а отже, реципієнт краще за будь-кого іншого усвідомить і 
сприйме таку структуру в межах художнього тексту, спираючись на 
емпірику та власні уподобання. 

Серед загальновідомих афоризмів, які І. Роздобудько використала 
у своєму творі, на особливу увагу заслуговує вислів, взятий нею з 
відомого роману М. А. Булгакова „Майстер і Маргарита”, який у 
російськомовному варіанті книги наведено дослівно: „Никогда и ничего 
не просите!.. и в особенности у тех, кто сильнее вас! Сами предложат 
и сами все дадут!” [9, с. 8], а в україномовному – вже з деякими 
авторськими змінами: „Ніколи не проси у сильних світу сього – самі 
прийдуть і самі запропонують!” [8, с. 10]. Як бачимо, авторка вирішила 
трохи скоротити вислів, вилучивши з нього іменники ничего, все, 
прислівник в особенности; замінивши синтаксичну конструкцію тех, 
кто сильнее вас фразеологізмом сильних світу сього. Також дієслова 
предложат і дадут у перекладі І. Роздобудько пропонує як прийдуть і 
запропонують. Цікава, як нас, інтерпретація класичного тексту. 

Безперечно, автор твору є унікальним перекладачем за умови 
глибокого й досконалого знання ним мови перекладу. Ретельний добір 
мовних засобів свідчить про те, що для І. Роздобудько надзвичайно 
важливим є питання довершеності власного тексту. 

Ми вважаємо, що українська письменниця сформувала 
оригінальні афоризми в україномовному тексті роману „Гра в пацьорки” 
й зуміла перенести їх на російськомовний ґрунт, поєднавши при цьому 
індивідуальну манеру письма з особливостями двох мов. У наш час така 
письменницька діяльність є надзвичайно важливою. Отож, погоджуємось 
з дослідницею Р. Зорівчак, яка зазначає, що „після здобуття нашої 
державної незалежності, утвердження і захист культурної самобутності 
українців, нашої етнічної серцевини, не втратили свого значення, а тим 
самим, не втратив свого значення і художній переклад. Він – у нових 
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умовах – повинен бути на передньому плані боротьби за культуру, за 
ментальність народу, за мову” [4; с. 7]. 
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ХУДОЖНЯ ПРИРОДА Й ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
НАРОДНИХ ПАРЕМІЙ 

 
Паремії як влучні й лаконічні висловлення давно потрапили в 

коло наукової уваги, лінгвістів, літературознавців, істориків, етнографів, 
та інших дослідників. Розгляд художньої природи та жанрових 
особливостей паремій є на сьогодні актуальною темою. 

Цією проблематикою займалося багато дослідників. Наприклад, 
вивчали їхнє історико-культурне підґрунтя (В. Перетц, М. Сумцов); 
походження, еволюція форми й змісту паремій (М. Пазяк); тематичне 
розмаїття (В. Даль, Г. Пермяков); особливості структури й семантики 
(В. Архангельський, Н. Барлі, А. Дандіс, А. Крікманн, Ю. Левін); 
типологія з огляду на національний та загальнолюдський ґрунт 
(К. Грігас, Е. Кокаре); особливості клішування, образності, поетичної 
структури (В. Анікін, С. Лазутін, Г. Пермяков, О. Саввіна) тощо. 
Проаналізовано кількісний склад, зміст та функції паремій у мові 
українських письменників (К. Дорошенко, М. Пазяк, Н. Пашенько, 
І. Петличний та ін.). 

Мета нашої статті – визначити особливості художньої природи й 
жанрового розмаїття народних паремій.  

Пареміографія – це частина фольклору, яка об’єднує найкоротші 
жанри, що в образній формі відтворюють найістотніші явища й реалії 
дійсності: прислів’я, приказки (приповідки) та їх жанрові різновиди – 
вітання, побажання, прокльони, порівняння, прикмети, каламбури, тости 
[7, с. 197]. Це словесні мініатюри, що в процесі формування закріпилися 
як своєрідні усталені формули, образні кліше. Побутуючи, частина з них 
втратила своє первісне значення та набула іншого, сучасного. Однак у 
багатьох прислів’ях і приказках міцно зафіксовані елементи давніх 
міфічних уявлень, риси доісторичної епохи, що засвідчує їхнє давнє 
походження й дає підставу зараховувати цей жанр до найдавніших 
утворень усної словесності. 

Показовим є й той факт, що віддавна прислів’я й приказки 
виробили основні жанрові ознаки, виконували відповідні образно-
мисленнєві функції й виокремлювалися як певне словесне явище. Так, 
приклади прислів’їв і приказок зафіксовані вже в Руському літописі, де їх 
називають “притчами”. Так, розповідаючи про обрів (сварські племена), 
літописець завершує свою розповідь: “И есть притча в Руси и до сего 
дне: погибоша оки обре” [Там само, с. 201]. Слово “притча” мало тоді те 
ж значення, що й сучасне “прислів’я”, оскільки його етимологію 
виводять зі значення “приєднати, приточити до слова”, тому в сучасній 
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науці паралельно з термінами “прислів’я” і “приказка” на позначення 
жанру вживають термін “паремія” (від гр. paroimia – притча).  

Від цього слова утворилися назви “пареміографія” (записування, 
збирання прислів’їв) та “пареміологія” (наука про прислів’я, 
дослідження, пояснення). Проте обидва терміни часто вживають 
паралельно, як еквівалентні. Крім фольклористики, прислів’я і приказки 
вивчає така галузь лінгвістики, як фразеологія. Фольклористи 
розглядають паремії як жанр народної словесності, аналізують їх з 
погляду композиції, художньо-образної структури, ідейного 
навантаження [1, с. 103], а фразеологи – їх семантичну та структурну 
організацію [8, с. 45], тобто мовознавці розглядають лише лінгвістичний 
аспект і відносять їх до розряду мовних фразеологізмів, пояснюють 
лексичне значення (пряме й переносне), вивчають уживання в 
розмовному мовленні. 

Прислів’я і приказки – невеликий за обсягом жанр, але розмаїття 
паремій за формою і змістом, походженням і художньо-образною 
структурою творить деякі труднощі під час їх збирання, вивчення, 
класифікації. Вони вимагають багатоаспектного дослідження, бо, хоч і не 
великі за розміром, але дуже влучні, відображають найширші „обрії” 
побуту народу, його історію, культуру, традиції, звичаї, вірування, а 
водночас й особливості світосприймання, психіки, самого способу 
мислення, національної ментальності. Першою складною проблемою є 
визначення жанру й жанрових різновидів паремій, оскільки вони дуже 
різноманітні, часто між ними не можна провести чіткої межі. Більшість 
дослідників не розмежовують прислів’я і приказки, а відносять їх до 
одного жанру.  

Прислів’я і приказки – це стійкі афористичні вислови, що в 
стислій, точній формі висловлюють думку про певні життєві явища, 
реалії дійсності, людські риси, вчинки тощо в їх характерних і 
специфічних ознаках [2, с. 94]. Узяті з різних джерел народної 
словесності на основі безпосередніх спостережень над навколишнім 
життям, вони відзначаються влучністю вислову і згущеністю думки: 
увібравши світогляд народу та його багатовіковий досвід, становлять 
невід’ємний пласт народної філософії – скарбницю мудрості. Хоча 
прислів’я і приказки належать до одного жанру, вони відрізняються 
певними структурними особливостями.  

Прислів’я – довершений за змістом вислів, який становить 
граматично й інтонаційно оформлені судження, як правило, у формі 
складного речення, що має двочленну структуру, наприклад, поженешся 
за двома зайцями – жодного не здоженеш. За визначенням В. Даля, 
прислів’я – це коротка притча, у якій висловлено судження, присуд, 
повчання. Приказка, за науковцем, – це простий вислів без притчі, без 
судження, без висновку [10, с. 431], тобто приказка – це образний вислів 
чи мовний зворот, який влучно характеризує людину, її вчинки, явища 
життя тощо та є елементом широкого судження: гнатися за двома 
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зайцями. Прислів’ям властиве повне вираження думки, приказка 
висловлює думку неповно, часто є частиною прислів’я. 

 
Прислів’я Приказка 

Кров людська – не водиця, 
проливати не годиться. 

Кров людська – не водиця 

Найшла коса на камінь: 
коса не втне, камінь не подається 

Найшла коса на камінь. 

Береженого Бог береже, 
а козака шабля стереже. 

Береженого Бог береже. 

Старість не радість, 
похорон – не весілля. 

Старість – не радість. 

Моя хата скраю – я нічого не знаю. Моя хата скраю. 
 
Прислів’я – судження, яке дає узагальнений висновок, що може 

бути застосований для характеристики аналогічних фактів або явищ. 
Приказка – частина судження, позбавлена узагальнювального характеру, 
що передає лише якийсь психологічний момент чи образний натяк. Не 
всі приказки побутують паралельно з прислів’ями, як наведені вище. 
Багато існують відокремлено. Окрім цих основних жанрових понять, 
виділяють піджанри: народні порівняння, побажання, вітання, 
прокльони, прикмети, каламбури.  

Про виникнення прислів’їв і приказок у сучасній українській мові 
існує багато позицій, які умовно можна обмежити двома теоріями. 
Найпоширенішою в наявних підручниках і дослідженнях є думка, 
побудована на матеріалістично-історичному принципі вивчення 
фольклору, яка формулює причину виникнення прислів’їв як прагнення 
людей до організації трудового досвіду в словесних формах, які 
найлегше й найміцніше закріплювалися в пам’яті [10, с. 436]. Однак 
важко погодитися, що прислів’я створювали люди подібно до творів 
інших жанрів. Неможливо уявити також навмисне вкладання життєвого 
досвіду в певні словесні формули, легкі для запам’ятовування.  

Природнішим є інший погляд, висловлюваний представниками 
міфологічної школи фольклористики, що пояснює прислів’я як “уламки” 
інших жанрів народної творчості: замовлянь, байок, казок, легенд, пісень 
тощо. Таким чином, розуміючи етимологію чи походження паремій, 
можна простежити період їх виникнення, асоціативне поле, історичні 
впливи, а загалом – дослідити розвиток усього жанру. Проникаючи до 
змісту кожної приказки, бачимо, що всі вони належать до різних періодів 
національної культури, відтворюють еволюцію світогляду народу, 
фіксуючи не лише історичне, а й етнопсихологічні, релігійні, світоглядні 
риси різних епох.  
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Найдавніші за походженням ті вислови, у яких збереглися 
залишки первісного дохристиянського світогляду: анімізму, тотемізму, 
зооморфізму. Вони є відгомонами давніх жанрів та магічних обрядів 
(замовлянь, ворожінь), вірувань, забобонів. Риси анімізму простежуємо у 
фразеологізмах, пов’язаних із людською душею та одухотворенням 
неживих предметів: вкласти душу, витрясти душу, залізти в душу, як 
тіло без душі, душа втекла в п’яти. Збереглися й елементи язичницького 
політеїзму: який бог намочив, такий і висушить [6, с. 447]. 

Деякі вислови пов’язані з давніми магічними діями. Заговорювати 
зуби походить від звичаю замовляти зубний біль; перемивати кісточки – 
від обряду перезаховання покійників, під час якого мили кістки, а також 
перемивання кісток у жертовному могильнику, де вони зберігалися для 
ворожіння та інших ритуальних дій (люди, які здійснювали цей ритуал, 
пили міцний напій, а тому говорили багато зайвого, лихословили) [6, 
с. 449]. З обрядами ворожіння пов’язані вирази викапаний батько (для 
певних магічних дій викапували з воску фігурки людей, з якими 
здійснювали різні маніпуляції), сказав, як у воду дивився (пов’язано з 
ворожінням по воді, коли кидали в неї каміння чи інші предмети – вовну, 
віск), а також вилами по воді писано (первісне значення слова вила – 
“кола, що утворювалися на воді під час ворожіння, за якими й 
передбачали майбутнє”); пішло за водою, як скупий у мертвій воді, як 
вкопаний теж пов’язано з різними магічними маніпуляціями [4, с. 39]. У 
прислів’ях відображена й магія чисел: Сім разів відмір, а один – відріж, 
Добра жінка дванадцять раз на день одурить, Як дві каплі води, З 
одного вола двох шкур не деруть, Семеро одного не ждуть, сім п’ятниць 
на тиждень. 

Від давніх вірувань беруть початок вислови, суміжні із 
забобонами: переступи поріг, не пускати на поріг (поріг, за уявленнями, 
– притулок померлих душ, сакральне місце), сказав би слівце, та піч у 
хаті (піч – місце існування духу дому, родинного вогню), ні пуху, ні 
пера” (так говорили мисливці перед полюванням, щоб “ввести в оману” 
духів та тварин і тим самим посприяти вдалому полюванню).  

Багато паремій генетично пов’язані з обрядовою творчістю. Так, з 
весільного обряду походять вислови підсунути гарбуза, годувати 
гарбузами (знак відмови при сватання): сидить, як засватана, подати 
рушники, розплести косу, зав’язати хустку та ін.: з похоронного –
врізати дуба (труну робили, як правило, з дуба) [9, с. 53]. 

Не менше приказок прийшло з пізніших жанрів: 
 

Байок:  Пожалів вовк кобилу, лишив тільки хвіст та гриву; добрий 
борщик, та малий горщик; вовкові овечі сльози. 

Казок: За царя Хмеля, коли було людей жменя; скоро казка 
мовиться, та не скоро діло робиться; за тридев’ять 
земель; хто не робить, той не їсть.  
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Байок:  Пожалів вовк кобилу, лишив тільки хвіст та гриву; добрий 
борщик, та малий горщик; вовкові овечі сльози. 

Легенд:  Товчеться, як Марко по пеклу (Марко пекельний); і ззаду 
знать, що Хомою звать (Хома невірний); 

Анекдотів: Не мала баба клопоту – купила порося; купити кота в 
мішку; бачили, очі, що купували – їжте, хоч повилазьте.  

Народних 
оповідань: 

На злодієві шапка горить; кожен коваль свого щастя. 

Пісень: А в суботу на роботу – то хай іде мама, а в неділю на 
музику, то вже піду сама. 

Демонології: В чорта на кулічках; вовкулака, а не людина; продав чорту 
душу; до чорта в зуби [9, с.108]. 

 
Можна виділити групи прислів’їв, які утворилися від інших 

жанрів фольклору. Так, багато висловів з’явилося на основі 
спостереження за різними життєвими явищами: поведінкою тварин (як 
кіт із псом, на задніх лапах, закусити вудила, як мухи до меду, битися, як 
риба об лід, мовчати, як риба), явищами природи (вода камінь точить, 
нема диму без вогню, яблуко від яблуні далеко не падає, з великої хмари 
малий дощ, причепився, як реп’ях до кожуха) [3, с. 300].  

Досить великий пласт пареміології утворився на основі розвитку 
ремесел і суспільних відносин. Ці вислови виникли порівняно пізно, а 
тому стосуються переважно побуту й відображають реалії матеріального 
світу: клин вибивається клином, все перемелеться, коса найшла на 
камінь, товкти воду в ступі, передати куті меду, на один аршин 
(кравецька міра), вивести на чисту воду (рибу, щоб легше витягнути 
сітку, не зачепити за водорості) [3, с. 309]. 

Частина прислів’їв і приказок виникла на основі певних 
історичних подій чи епох: Гість не в пору – гірше татарина, Пусто, як 
Мамай пройшов, Добриня хрестив мечем, а Путята – огнем, Свої люди – 
не татари, не дадуть пропасти, Козак з бідою, як риба з водою, Пропав, 
як швед під Полтавою. Деякі з них відображають давні закони та звичаї: 
З ним каші не звариш (у часи Київської Русі на знак укладання мирного 
договору два ворожі табори сходились і разом варили в одному котлі та 
їли кашу, а на деяких територіях такий звичай існував також під час 
укладання шлюбного договору); піднести печеного рака (знак відмови), 
залити за шкіру сала, здерти шкіру (способи катування) [5, с. 308]. На 
окремих приказках позначені й деякі міжнаціональні взаємини і впливи. 
Так, вислів підсунути свиню походить з часів історичних зв’язків 
українців із мусульманами, яким Коран забороняє їсти свинину, – їм 
підсовували свинину, щоб з них посміятися.  

Найближчі до сучасності приказки, у яких зафіксовано певні 
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суспільні відносини, реалії соціального життя, абстрактні поняття: 
правда і в морі не потоне, доля чумацька гірка, щастя щербате, срібло-
злото, заведе в болото; двоє б’ються – третій не лізь; один за всіх і всі 
за одного; як замість судді гроші; не чекай правди, за добре діло стій до 
кінця сміло [5, с. 310]. До найновішого пласту належать ті зразки жанру, у 
яких ідеться про моральні якості людей, психічні стани: совість спати не 
дає; сльозами горю не поможеш; що в тверезого на думці, те в п’яного 
на язиці; краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти.  

У статті було узагальнено, що пареміографія — це частина 
фольклору, яка об’єднує найкоротші жанри, що в образній формі 
відтворюють найістотніші явища і реаліях дійсності: прислів’я, приказки 
(приповідки) та їх жанрові різновиди — вітання, побажання, прокльони, 
порівняння, прикмети, каламбури, тости. Було встановлено відмінності 
між близькими поняттями - “прислів’я” і “приказка”, виявлено такі 
особливості: прислів’я — це судження, яке дає узагальнений висновок, 
що може бути застосований при характеристиці аналогічних фактів або 
явищ: Береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Приказка — 
частина судження, позбавлена узагальнюючого характеру, що передає 
лише якийсь психологічний момент чи образний натяк: “Береженого Бог 
береже”. 
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Анотація 
Запропонована увазі читачів стаття розглядає українські паремії, 

наводиться порівняльна характеристика приказок та прислів’їв у вигляді 
таблиці. Використані прислів’я та приказки зі збірника М. Номиса 
“Українські приказки, прислів’я і таке інше”. 

Ключові слова: прислів’я, приказка, паремії. 
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О. С. Мишанська 
 
КОНЦЕПТ КОХАННЯ В ПОЕЗІЇ ОКСАНИ ЗАБУЖКО 

 
Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на виявлення мовних засобів, за допомогою 
яких відтворена картина світу особистості поета, оскільки в кожній 
конкретній поезії концепти, збагачені авторської символікою, 
реалізуються по-різному. 

Метою статті є окреслити та проаналізувати концепт кохання в 
поезії Оксани Забужко. 

Поняття концепт представлене в психологічній, філософській, 
літературознавчій і лінгвістичній парадигмах. Дослідження цього 
поняття в останні роки набуло актуалізації. У сучасній лінгвістиці триває 
процес переосмислення концепту, що стимулює появу чисельних праць. 
За допомогою різних засобів сформовані концепти різноманітних 
об’єктів та явищ, часу, простору, представлені звичаї (концепт калина), 
національний характер, почуття (концепт кохання). 

Кохання є складником емоційного та психічного життя людини. 
Це почуття стає цікавим об’єктом лінгвістичного дослідження, оскільки 
передусім пов’язане із словесним вираженням у літературі чи 
повсякденному житті. У поезії концепт кохання має складну сутність. Він 
формується у свідомості поета, відтворює думку й почуття автора, існує 
в усіх картинах світу, але має різне забарвлення. 

Концепт – це культурно спрямований вербалізований зміст, 
представлений у плані вираження певною сукупністю мовних реалізацій, 
що утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму [1, с. 56]. Це 
складне абстрактне поняття, яке вживають при творенні художнього 
тексту і яке стає інтелектуальним стрижнем, що перетворює текст на 
єдину конструкцію, є його визначальною думкою, яка проходить через 
увесь твір у формі образних знаків, а водночас є побудником творення 
символів, метафор, з’єднуючи невідповідні поняття в несподіваному 
ракурсі і тим наповнюючи твір поглибленим змістом [2, с. 91]. 

Різноманітність художніх образів визначається не тільки 
багатством лексики й граматики, але й багатством концептосфери поета. 
У творчості кожного видатного поета наявні улюблені слова-образи, 
слова-мотиви, що, повторюючись, збагачуються, змінюються, у які автор 
вкладає індивідуальний смисл, що лише частково відповідає 
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словниковому. Це і є концепти, що складають ядро творчості поета. 
Художня література відрізняється великою кількістю концептів, за 
допомогою яких кожен автор створює власний світ, він не завжди 
прозорий і зрозумілий, але завжди прекрасний і привабливий.  

Одним з базових концептів є концепт кохання. За тлумачним 
словником, кохання – це почуття глибокої сердечної прихильності до 
особи іншої статі [3, с. 588]. Це складний феномен психічного та 
емоційного життя людини.  

У різні часи концепт кохання по-різному існував у свідомості 
митців. Ми сприймаємо кохання, як щось чисте, замріяне, кохання крізь 
серце. На сучасному етапі тлумачення концепту кохання відтворюють 
такі поняття – щастя, сім’я, домівка тощо, щоправда, інколи набуває 
відтінку жорстокості та буденності через зраду, фізичне захоплення, 
почуття-афекту. 

У сучасній українській поезії головними є психологічні та 
філософські міркування, пошук ідеального образу коханої людини. 
Найчастіше поети прочитують текст власного життя. Одним з джерел 
творення концепції кохання є власний унікальний життєвий досвід поета. 
Це простежуємо і в поезії Оксани Забужко. 

Наше дослідження було здійснене на матеріалі збірки „Друга 
спроба: Вибране”. Концептуальна семантика кохання у віршах Забужко 
виявлена через синоніміку, перифрази, порівняння, непрямі описи. 

У вірші „Коханий” – я пишу це слово навпрошки…” образ 
коханого подано, як щось вічне. Ідеалізований не стільки образ 
конкретної людини, як саме слово „коханий”: „Коханий!” – я пишу це 
слово навпрошки, / Навскіс через листок, і так, немов уперше: / Уперше – 
на віку, і в перше – на віки / Учвал через рядки летить високий вершник! / 
Це слово – з задихань, з притислих-к-грудям рук, / Це слово вище слів: за 
ним – вже тільки стогін!.. [4, с. 178]. Зростання емоційної напруги 
виражено інтонаційно за допомогою градації – розташування елементів 
тексту в напрямі поступового наростання чи спадання їхньої семантичної 
або емоційної значущості у висловлюванні: „це слово – з задихань”, „це 
слово вище слів”, „це слово (о, замри) – переступом межі, й нічого вже 
не бійсь, якщо – переступила…”. 

Мотиви вічного кохання простежуємо також у вірші „Хлопчику, 
хлопчику, знято з підрамника…”. Кохання назавжди залишається в 
пам’яті, а отже, є вічним: Ще ти зостався такий – один: / Я упізнала 
тебе в обличчя / Пам’яттю ґенів і сновидінь. / Тремчу, неначе 
автокатастрофу / Раптом угледіла на бігу… [4, с. 98]. Образ хлопчика 
ідеалізований порівнянням ти зостався такий – один.  

У поетичних творах Оксани Забужко представлені семи, які 
репрезентують позитивні ознаки кохання. Поетеса описує піднесене, 
палке кохання у вірші „Я згоряю від ніжності – я обличчя твоє ліплю”: Я 
згоряю від ніжності – я обличчя твоє ліплю: / Із пітьми, із дощу, що 
обом нас засліплює очі, / Проступає воно – первозданне, як видих: 
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„Люблю”, – / І, стікаючи краплями, пальці мені лоскоче [4, с. 47]. 
Пристрасть та піднесеність цього почуття виявлені у метафоризованих 
рядках: „Я згоряю від ніжності – я обличчя твоє ліплю ”, „Це уже не 
цілунок – політ над дахи й ліхтарі”, „Через губи прозрілі мене 
переймаючи в себе”, „Я вернулась на крилах твоїх усезнаючих рук”. 

Позитивною ознакою кохання є також його щасливий результат, 
як у вірші „Весільна”. Образ щасливого кохання відтворює низка 
метафор та порівнянь: „Молодий, наче світло, щомиті мінявся лицем!”, 
„І в шампанському вибуху вгору злітала оселя!..”, „хилиталася зала”, 
„танцювали стільці”, „кружляли бокали”. Але пік щасливого кохання 
бачимо у порівнянні весілля з казкою: „…Щось таке, як поплутана 
казка з щасливим кінцем”.  

Більшість концептуальних ознак кохання пов’язана із зворотним 
боком цього високого почуття. Це, наприклад, кохання, що обмежує 
свободу, як у вірші „…і солод слів…”: І – відхились… / І – відпусти… / 
Бо в чорнім космосі даремно / Гудуть натужно, як дроти, / Дві долі, 
строго паралельні. / А цей потріскуючий шум – / То шерех крил поза 
спиною… / Любов! Не прихистку прошу – / Свободи, світлої й 
страшної… [4, с. 102]. Прагнення свободи та завершення відносин 
відтворюють метафори: „розломом підлогу і стіни закрутило”, „холод 
сліз”.  

Негативною рисою кохання також є розставання. „Впізнаю тебе, 
мить розставання”, – говорить авторка у вірші „Розмова”. Напругу 
відносин відчуваємо у таких рядках: „смерти нема! і свободи – нема! а в 
любові – тіла і тіла…”, „бізоном зацькованим – розпач наосліп жене!”, 
„час розколовся між нами”, „в тріщину ринули води, розмивши лице”, 
„наче в рані кістки зачепило ножем”, „руки лежать на столі – мов 
значать поміж нами межу…”. Для передачі цього почуття авторка 
використовує метафори. 

У своїй поезії Оксана Забужко створює образ розбитого жіночого 
кохання, кохання, яке не має ніяких надій. Наприклад, у вірші „Жінка з 
цитринами” це почуття передане за допомогою таких рядків: Намалюйте 
січневим снігом / Обличчя жінки, яка не чекає дзвінка. / І озвучте 
годинником, що невпинно хвилини губить, / Ці провалені в сутінь очі, німі 
і безвиразні [4, с. 31]. Біль розбитого серця авторка підкреслює 
метафорами: „годинник губить хвилини” та епітетами: „самітній, 
хворий чайник”, „мімобіжні, рвані, косі усмішки”. 

Образ сильної жінки бачимо у поезії: „З очима безгрішними – 
звідки беруться такі ото?..”. Цей образ авторка відтворює рядками: „Ти 
просто не знав, що мене неможливо покинути”, „Ти просто не знав, що 
мене тобі долею наслано”, „Ти потім прийдеш із дощу, в перекошенім 
шарфі картатім”, „Ти потім збагнеш, що до мене не можна 
вертатись”.  

Ми бачимо, що у своїй поезії авторка звертається виключно до 
жіночого кохання, кохання жінки до чоловіка. Розглядаючи концепт 



 185 

кохання у поетичному мовленні Оксани Забужко, ми виявили ознаки 
довіри, свободи, ніжності, надії, пристрасті, щастя, болю, розлуки, 
страждання. Також широко представлено негативні ознаки кохання, 
вербалізовані через лексеми несвобода, розлука, розставання, біль 
розбитого серця. Отже, кохання в поезії Оксани Забужко – це сенс 
життя, глибоке почуття, але переважно це біль, страждання, 
випробування та втрати. 

Дослідження концепту кохання в художній системі Оксани 
Забужко дає можливість виділити в ньому загальне й індивідуальне, 
глибше зрозуміти процес створення концепту кохання в поетичному 
дискурсі, який є одним з основних у мовній картині світу. 
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Анотація 
У статті досліджено особливості репрезентації концепту кохання в 

українському поетичному тексті на матеріалі творів Оксани Забужко. 
Проаналізовано основні мовні засоби вербалізації концепту кохання, 
виділено серед них загальні та індивідуальноавторські. 
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Ю. С. Рабоча 
 
ЕКСПРЕСИВНІСТЬ У МОВІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ  
 

Актуальність статті зумовлена зростанням ролі телебачення в 
житті суспільства, його соціального та мовного впливу на реципієнтів. 
Залучення нових прийомів привернення уваги глядачів та способів 
впливу на них потребує, на нашу думку, нових досліджень.  
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Мета статті полягає у вивченні функціонування засобів 
експресивності мови сучасних українських новин на телебаченні. 

На сучасному етапі ЗМІ активно вживають експресивність на всіх 
мовних рівнях, оскільки вона надає тексту виразності та посилює вплив. 
У цьому напрямі сьогодні працюють такі дослідники, як Н. Нікітіна, 
О. Стишов, Л. Кудрявцева, С. Єрмоленко, О. Соловйова, Г. Шаповалова 
та ін. 

Експресивність – це підсилена виразність, така соціально й 
психологічно мотивована властивість мовного знака, яка деавтоматизує 
його сприйняття, підтримує загострену увагу, активізує мислення, 
викликає почуттєву напругу слухача (читача) [1, с. 7].  

Поняття експресивності є комплексним і містить такі компоненти, 
як інтенсивність, оцінка, емотивність, стилістична маркованість тощо [2, 
с. 119]. Показниками експресії виступають хронологічні, соціальні, 
територіальні, іностильові чи інокультурні ознаки, актуалізовані у 
зв’язку з входженням лексичної одиниці до інших шарів, що зумовлює 
стилістичний контраст, невідповідність усталеним нормам 
слововживання щодо доцільності, можливості, доречності тощо [3, с. 19]. 

Експресивність має мовну природу, діє через механізми мови, 
проте її ефект виявляється тільки в мовленні, виходячи за межі слова й 
словосполучення в текст. Отже, дослідження явища експресивності 
полягає в аналізі того, як спосіб, використаний мовцем, створює 
експресивний ефект.  

У багатьох мовних сферах (у фонетиці, граматиці, лексиці, 
словотворі) експресія посідає чільне місце. На кожному рівні 
використовують різні засоби: у фонетиці – інтонацію, у лексиці – 
особливий шар слів, у словотворі – афікси, у синтаксисі – порядок слів, 
актуальне членування, особливі конструкції тощо.  

Отже, усі експресивні засоби сучасної української мови 
взаємопов’язані й мають системний характер. Експресивна та емоційно-
оцінна лексика посідає важливе місце в системі стилістичних засобів 
сучасної української літературної мови, поширюється на ряд її 
функціональних стилів і виконує експресивну функцію мови, забезпечує 
образність і виразність текстів. Експресивне забарвлення значення слова 
рухоме і залежить від контексту. Різноманітність, багатство та 
розвиненість експресивних засобів свідчить про невпинний розвиток і 
вдосконалення української мови. 

Засоби масової інформації (ЗМІ) об’єднані як особливий тип 
комунікації й здійснюють зв’язок між комунікатором і реципієнтом. 
Вони виконують чотири функції: інформаційну, коментуючу, 
пізнавально-освітню, функцію впливу. 

Мета ЗМІ – зацікавити й вплинути на споживача інформації, для 
здійснення чого до тексту вмотивовано вводять лексичні елементи інших 
стилів, зокрема розмовного. Розмовна лексика в мові ЗМІ неоднорідна за 
своїм складом і набуває експресивності у новому контексті. Вона 
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охоплює: 1) емоційні синоніми до стилістично нейтральних слів 
(нагармузляти, сунутися); 2) розмовно-просторічну лексику, яка 
включає також вульгаризми (шашні, псих, лохотрон), кримінальну 
лексику (ксива, глухар, шмон) та елементи сленгу (розкручений, кльовий, 
фішка); 3) живорозмовні новотвори (даїшник, соціалка) [4, с. 8-9]. 

Одне з основних завдань засобів масової інформації – формування 
суспільної думки – неможливе без дієвого, емоційного, виразного, 
експресивного слова, здатного реально й точно змалювати картину подій, 
уплинути на свідомість і думки читача, змусити його до рішучих дій, 
переконати в правильності тієї чи іншої точки зору, позиції [4, с. 16]. 

Надзвичайно важливим чинником ефективності медіа-текстів є 
мова засобів масової інформації. Експресія тут має підкреслено 
соціальний характер, вона передусім цілеспрямована, вибірна й оцінна 
[4, с. 7]. Уживання системних експресивних засобів і прийомів посилює 
загальний експресивний тон тексту, оскільки будь-який прийом – це 
активна і серйозна „гра” значеннями і смислами, що має комунікативну 
мету і прагматичне призначення – емоційний вплив на адресата. 
Посилення виразності медіа-текстів виокремлює їх з-поміж інших, надає 
їм своєрідності, сприяє підвищенню їхньої ефективності.  

Дослідження мови сучасних українських засобів масової 
інформації показують, що вони виконують функції впливу та 
маніпуляції. Мова ЗМІ стає засобом здійснення соціальної влади, 
засобом формування світогляду і світосприйняття адресатів. Тому 
телебачення, у свою чергу, є найпотужнішим інструментом пропаганди, а 
його мова – джерелом збагачення сучасної української мови.  

Телебачення – це важливий інформаційний канал, який має 
необмежений вплив на глядача. Телевізійні передачі – це ж перш за все 
видовище. Звісно, в одних випадках велику роль у передачі інформації 
несе слово, в інших – зображення. Мабуть, тільки синтез усного слова і 
зображення може забезпечити телебаченню найкращі комунікативні 
можливості. 

А. Швейцер зазначає, що одна з причин, яка лежать в основі 
експресивності текстів ЗМІ: прагнення до ідеологічного впливу для 
формування суспільної думки й прагнення зробити продукцію ЗМІ 
яскравою, помітною й привабливою (і, отже, продаваною) [5, с. 122].  

Телевізійні новини мають перевагу порівняно з іншими засобами 
масової інформації, оскільки реципієнт сприймає інформацію і на слух, і 
наочно. Це значно посилює їх вплив на свідомість людини, викликаючи 
миттєву емоційну реакцію на отримане повідомлення.  
 Об’єктом нашої роботи є засоби створення експресивності у 
мовленні дикторів новин українського загальнонаціонального 
пізнавально-розважального телевізійного каналу „СТБ”. У процесі 
дослідження було виявлено, що у мовленні дикторів активно 
функціонують засоби експресії всіх рівнів. Також виявлено 
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безпосередню експресивну функцію назв рубрик, які супроводжують 
сюжети та посилюють зміст представленої в них інформації.  

Однією з основних ознак експресивності мовлення теледикторів є 
інтонаційна акцентуація уваги глядача на важливих моментах подій. 

На лексичному рівні диктори найчастіше вживають вкраплення 
розмовних, оцінних та стилістично-маркованих слів. Наприклад: Він 
угледів вплив Заходу; Сільрада позвалася до суду, зачаїла образу, 
вихлюпнула її, озброєна підозрами; Звіряка настрахав Наталю, а її 
дворічного сина Ярика – й поготів; Розщелина м’якого та твердого 
піднебіння, по-простонародному – вовча паща; Жодного чотирилапого 
врятувати їм не вдалося; Псяче кладовище, дітей там навчають на 
мотлосі; бринькають на фортепіано; Директор марить про 
концертний рояль „Стенвей”, німецького красеня приперли до школи з 
магазину; Шурхотіло, виблискувало та грюкало (про гроші й золото); 
Ялинка разом із новорічними вогнями гепнулася; Дипломну,  
за батьківські гроші – також злизав; Попер креатив; Про них 
пащекують сусіди; Хлопчик самовіддано гоцає на репетиціях; 
Чолов’яга; Платитимуть мізер; Молодик розчавив на пішохідному 
переході позашляховиком трьох жінок; Курка гацатиме, гупцюватиме 
на паркеті; За дрібне розбишатство; Вільно пересуватися майданом – 
зась.  

Також зустрічаємо фразеологізми, як-от: Американські канали 
подекуди передають куті меду; Селяни обходять смертельну трасу 
десятою дорогою; Журналістам ані пари з вуст. 

Використовуваними в мовленні дикторів є тавтологія (сила-
силенна; з усіх усюд), синонімія (ескулапи – лікарі – медики; зробила собі 
кінець – звела рахунки з життям – вкоротила собі віку). 

У новинах активно використовують експресивно-забарвлені 
прикладки: птахи-друзяки; ветерани-податківці; мандрівник-невдаха; 
горе-матір; диво-народжуваність; диво-апарат.  

Яскраво виділяються на тлі нейтральної лексики словотвірні 
засоби. Здебільшого це слова зі зменшено-пестливим значенням: ненька, 
цуценятко, дітки, старенькі, хлопчик, невеличка келія, справжнісінька 
пригода, новенький „Олімпійський”, вона матиме ручки і ніжки, малюк 
без ручок та ніжок, мініатюрна жіночка, самички. 

Доволі активно диктори новин каналу СТБ використовують 
абревіатури: спец-кнопки; спец-картка; Міносвіти; СІЗО; Мінздоров’я; 
Кабмін; сільрада; СБУ; СБУвці; Державтоінспекція, ДАІвці. 

Під час дослідження виявлено такі експресивні засоби синтаксису: 
1) еліпс:  

− „Вiкна” показують істоту, яку спіймав голова сімейства Богданець, 
тому, хто розуміється на комахах. Ентомологові. 

− На сумці стрічка. На голові берет. Помаранчеві. 
− Вони суспільні вигнанці. Їх зрікаються батьки. Школярки, які 

вагітніють у 16-ть. 
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− Їй 36 років, а вона трохи більша за немовля; Світлана Шевчук 
найменша жінка України; 
2) риторичні запитання:  

− Хто заплатив за цю пропаганду і де її покажуть? Ідея мультика 
постала ще рік тому, в Олександра Клименка. Поки що мультик 
розмістять в Інтернеті та транслюватимуть на державному 
телебаченні; 

− Як живеться українській Дюймовочці? Мініатюрна жіночка вважає 
себе абсолютно щасливою людиною; 
3) інверсія: 

− Що це за таємна фірма-забудовник не знають і селяни. 
− Животіє Інна на тисячу гривень. 

4) вставні і вставлені конструкції:  
− У світі, враховуючи нездорову екологічну ситуацію, вже діє така 

практика, коли люди беруть живі ялинки напрокат. 
− Як і очікували, перемагає провладна партія „Єдина Росія”. 

Окремий інтерес становить рубрикація. Дослідження показало, що 
назви рубрик містять від 4 до 6 слів. Проте, незважаючи на незначний 
обсяг, у них можуть бути поєднані 2-4 засоби експресивності. 
Наприклад : 

Торкнутися життя. Долоні долі – абстрактні іменники вжиті з 
конкретним значенням і мають метафоричний характер. 

Наші гімнописці у пошуках ОЛЕ – слово гімн описці, утворене 
складанням, виражає неоднозначне ставлення в реципієнта; ужитий 
вигук має характер піднесеного настрою і передає його адресатові. 

Мажорів вирок. Рішення Феміди – поєднання сленгізма та 
метафори викликає неоднозначну реакцію на інформацію. 

Ескулапи махнулися. Гайда на заробітки – назва постає дещо не 
зрозумілою, а отже, пробуджує інтерес глядача до невідомих подій. 

Убивче кохання. Злі любові – вживання абстрактного іменника у 
множині надає назві загадковості, а епітет убивче кохання насторожує і 
навіть жахає. Обидва засоби несуть у собі експресивно-стилістичний 
ефект, викликаючи певні емоції в адресата. 

Вагітна у 16. Лихо чи втіха?; Пропаганда для дітей. А ти 
сплатив податки? – в обох випадках наявне риторичне питання, що 
позначене значною експресивністю. 

Слово урядовця – обіцянка-цяцянка – використаний розмовний 
елемент-прикладка викликає негативне ставлення до урядовця. 

День свободи. Обмежено в пересуванні – протиставний характер 
частин одна одній наголошує на несправедливості й використаний з 
певною іронією. 

Маленьке серце – хоробрий вчинок – на відміну від попереднього 
прикладу протиставлення має позитивне забарвлення і викликає почуття 
поваги. 
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Отже, експресивність може бути виражена найрізноманітнішими 
засобами мови та мовлення, створює відповідний ефект стилізації 
висловлення та неминуче здійснює вплив на свідомість реципієнта. 
Використання мовленнєвої експресії надає змогу ЗМІ акцентувати увагу 
адресата на заздалегідь визначених необхідних аспектах життя, 
формувати потрібне ставлення до певних осіб або явищ та спрямовувати 
викликану реакцію на користь суспільства. Новини є одним із найбільш 
дієвих засобів масової інформації. Активно вживаними засобами 
експресії є стилістично-марковані слова, синонімія, епітети, вставні і 
вставлені конструкції, еліпс та риторичні конструкції.  
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Анотація  
У статті досліджено особливості використання експресивності на 

телебаченні та її вплив на реципієнта. Описано різні шляхи реалізації 
експресії у телевізійних новинах та з’ясовано мету її застосування. 
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УДК 81’221.2 
 

Н. В. Тернова 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОЇ І ЖІНОЧОЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ  

 
Жити – значить спілкуватися! Спілкування є основою всіх 

міжособистісних стосунків, і наші щоденні життєві ситуації заповнені 
досвідом спілкування. Завдяки йому ми досягаємо порозуміння один з 
одним, вчимося любити, встановлювати зв’язки, більше дізнаватись про 
себе, про навколишній світ.  

Спілкування – це складний, багатоплановий процес встановлення й 
розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільної 
діяльності та включає обмін інформацією, сприймання та розуміння 
іншого; по-друге, це взаємодія суб'єктів через знакові засоби, викликана 
потребами спільної діяльності та спрямована на значимі зміни стану, 
поведінки партнера. 

За типом кодової системи спілкування поділяється на вербальне (за 
допомогою знаків природної мови) і невербальне (за допомогою 
парамови жестів, символічних систем мистецтва, гри, математики тощо). 
Вербальне спілкування неможливе в чистому вигляді, адже його 
супроводжують кодові системи паравербальних засобів, на які, за 
підрахунками дослідників, припадає 60 – 80 % інформації. 

Невербальна комунікація – цілеспрямований процес 
інформаційного обміну. 

Спілкування як особливий рід діяльності – це творча гра 
інтелектуальних та емоційних сил співрозмовників, це взаємне навчання 
партнерів, досягнення ними нових знань під час обговорення предмета 
розмови, це, нарешті, досягнення встановлених кожною стороною мети 
переговорів (обмін думками, враженнями). 

Люди можуть обмінюватись різними типами інформації на різних 
рівнях. Відомо, що спілкування не вичерпується усними або письмовими 
повідомленнями. У цьому процесі важливу роль відіграють емоції, 
манери партнерів, жести. Психологи встановили, що в процесі взаємодії 
людей від 60 до 80 % комунікацій здійснюється за рахунок невербальних 
засобів вираження і лише 20 – 40 % інформації передається за 
допомогою вербальних. Ці дані примушують нас замислитись над 
значенням невербального спілкування для взаєморозуміння людей, 
звернути особливу увагу на значення жестів і міміки людини, а також 
породжують бажання оволодіти мистецтвом тлумачення цієї особливої 
мови, якою ми всі розмовляємо, навіть не усвідомлюючи цього. 

Отже, метою нашої статті є виявлення особливостей невербального 
спілкування, показ характерних ознак чоловічого і жіночого типів 
комунікації. 
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Предмет дослідження – особливості невербальних засобів 
спілкування. 

Актуальність обраної теми зумовлена такими чинниками: 
§ особливістю невербальної мови є те, що її виявлення 

обумовлене імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості 
підробити ці імпульси дозволяє нам довіряти цій мові більше, ніж 
звичайному вербальному каналу спілкування; 

§ успіх будь-якого контакту значною мірою залежить від 
уміння встановлювати довірливий контакт зі співрозмовником, а такий 
контакт залежить не стільки від того, що людина говорить, скільки від 
того, як вона тримається. Саме тому для успіху комунікації особливу 
увагу слід звертати на манеру, позу й міміку співрозмовника, а також на 
те, як він жестикулює; 

§ розуміння мови жестів дозволяє більш точно визначити 
позицію співрозмовника. Читаючи жести, ми здійснюємо зворотну дію, 
котра відіграє визначну роль у цілісному процесі ділової взаємодії, а 
сукупність жестів є важливою складовою такого зв’язку. 

Людина має один дуже цінний дар – можливість спілкуватися. Саме 
спілкування найбільше бракує, коли ми тривалий час залишаємося самі. 
Адже спілкуючись, ми передаємо інформацію, яка живить наш мозок і 
допомагає розвиватися духовно (звісно, залежно від інформації та її 
джерела). Мова – це та особливість, що відрізняє нас від тварин та інших 
істот. 

Спілкування „чоловіче – жіноче” вивчають різні науки: медицина, 
біологія, соціологія, однак у лінгвістиці та психології тема “Мова та 
гендер” почала активно розроблятися з 60-х рр. ХХ століття під впливом 
феміністського руху в країнах Західної Європи та США.  

Відомий дослідник Т.В.Данильєнко у своїй статті „Особливості 
комунікативної поведінки чоловіків та жінок” наголошує, що традиційна 
комунікативна система орієнтована на чоловічий інтерес, участь жінок у 
суспільному житті (економічному, культурному) призвела до підвищення 
значущості жіночої комунікації, яку раніше сприймали як другорядну, 
ненормативну, порівняно з чоловічою.  

Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, 
тональність великою мірою залежать від гендерних і комунікативних 
статутів учасників спілкування. 

Гендерну диференціацію як природний процес, у якому біологічні 
відмінності між чоловіком і жінкою мають соціологічне значення, 
відображаємо в ситуативній мовленнєвій поведінці суб’єктів соціуму.  

Як засвідчує спостереження за живою мовною практикою, 
комунікативна поведінка жінок часто експресивна, надто емоційна, не 
завжди послідовна. Очевидно, з цими характеристиками асоціюється 
словосполучення „жіноча логіка”. У цьому виразі передано особливості 
сприймання й осмислення світу жінкою. Жіноча логіка – це особлива 
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логіка в діях, вчинках, мовленнєвій поведінці. З нею пов’язані 
стереотипні уявлення українців про мовленнєву поведінку жінок. 

За даними російської дослідниці Т. Бендас, чоловіки під час 
переговорів частіше використовують директивні мовні паттерни (більша 
тривалість мовлення, негативне успішне переривання мови партнера, 
дублювання, вибір теми дискусії), а жінки – паттерни підтримки (менша 
тривалість мовлення, звуковий фон, постановка питань, повторення, 
сумнів та заперечення, посмішки, сміх, доторки) [1, 200 с.]. Коли 
чоловіки та жінки спілкуються, вони демонструють типові гендерні 
характеристики. 

Найпоширеніші серед невербальних засобів мовлення – погляд, 
вираз обличчя, пантоміміка, жести, предметні ознаки. Найважливішим 
вважають візуальний контакт, який безпосередньо впливає на 
міжособистісний простір. 

ПОГЛЯД. Функція багатьох знаків – демонстрація миролюбності, 
відсутності ворожості, агресивності. Це засвідчував насамперед погляд 
людини, її очі, що, як кажуть у народі, є „дзеркалом душі” й часто 
повідомляють більше, ніж слова. Отже, не випадково компонент очі є 
надзвичайно продуктивним: блиснути очима, очі метають блискавиці, 
блимати (бігати, блудити) очима (поглядом), бити в вічі, очі на лоб 
лізуть, дивитися великими очима, вести оком, очі мало не вискакують з 
голови, витріщити очі (баньки), закрити очі на що-небудь, і оком не 
повів, робити великі (величезні, круглі, страшні) очі, очі з голови 
вилазять, пускати ґедзики очима, відводити очі, водити очима, ховати 
очі, вивернути очі з-під лоба, бісики грають (іскряться, горять) в очах, 
пускати бісики, не зводити очей [7, с. 35]. 

Фіксація погляду на іншому означає не лише зацікавленість, а й 
зосередженість. Етикетне функціонування очей регулюють певні норми, 
неоднакові в різних суспільствах. У нас неввічливо, розмовляючи з 
людиною, відводити очі вбік, розглядати якийсь предмет або свої нігті, 
роздивлятися довкола, вивчати своє відображення у дзеркалі чи витрині, 
спеціально примружуватися. Спілкуючись, українці дивилися й 
дивляться у вічі один одному.  

Велике значення для передавання та сприйняття інформації 
надано погляду. Його вважають найсильнішим компонентом комунікації. 
Зустрівшись, люди обов’язково дивляться коротко один одному у вічі. 
Цей, перший погляд є „пробою на довіру”. Щирість у цьому швидкому 
погляді означає доброзичливе ставлення. Люди схильні довіряти тим, хто 
дивиться прямо в очі, та не довіряють особам, які уникають прямого 
погляду. Через очі та погляд можна практично безпомилково визначити 
емоційний стан людини. Українські фразеологічні одиниці, за допомогою 
яких передається погляд людини, виражають різноманітні емоції 
людини, стан, почуття тощо. Наприклад, дивитися бісом, відкрито 
глянути в вічі, глядіти в вічі, глянути збоку, відводити погляд, не 
відривати погляду, поглядати згори, поглядати скоса, не зводити 
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погляду, оббігти поглядом, кинути погляд, поглядати з-під лоба. 
Наприклад, жінка може обдарувати чоловіка вбивчим поглядом, і вона 
абсолютно чітко передасть йому своє ставлення, навіть не розтуливши 
при цьому рота. І все ж посмішка, напевно - найуніверсальніший засіб 
невербального спілкування. Деякі психологи дотримуються думки, що 
ми посміхаємося не лише тому, що чомусь раді, але й тому, що посмішка 
допомагає нам відчувати себе щасливіше та впевненіше. При зустрічі 
посмішка знімає настороженість перших хвилин і сприяє впевненішому 
та спокійному спілкуванню. Вона виражає радість зустрічі, говорить про 
дружелюбність та прихильність. Посмішка супроводжує і слова 
привітання. Недарма кажуть: „Поділись своєю посмішкою, і вона до тебе 
неодмінно повернеться”.  

Про українців деякі іноземці зі здивуванням говорять, що „коли 
вони посміхаються, у них всміхаються навіть очі”. І то правда, адже ми 
не з тих націй, що звикли просто тримати „keep smile” лише задля 
ввічливості, адже ми сміємося, коли нам весело, смішно, радісно. Тому й 
легко вирізнити з натовпу іноземця, надто американця, у якого на 
обличчі застигла немиготлива посмішка, наче його щойно 
сфотографували. Пам’ятаймо, що щирість завжди була краща за 
фальшивість, а посмішка – за похмурий погляд. Ставмося до людей так, 
як би ми хотіли щоб вони ставилися до нас, тоді нам не загрожує жодне 
непорозуміння [6, с. 67]. 

Своїм поглядом людина створює візуальний контакт або уникає 
його. Засвоєні в дитинстві навички користуватися поглядом під час 
спілкування впродовж життя майже не змінюються. Дещо відмінним є 
використання погляду в комунікації жінками й чоловіками. Українські 
жінки зазвичай використовують прямий погляд частіше, ніж чоловіки, 
вони більше дивляться на співрозмовника й довше не відводять очей. 

Тим людям, котрі дивляться в очі менше третини тривалості 
розмови, рідко довіряють. Однак пильний тривалий погляд на людину 
викликає в неї відчуття збентеженості й може сприйматися як ознака 
ворожості [3, с. 59]. Взаємний візуальний контакт легше підтримувати, 
обговорюючи приємні питання. „З того, як люди дивляться один на 
одного, можна з ясувати, які між ними стосунки” [5, с. 60]. 

Іноді обличчя людини виражає більше змісту, ніж сказане, є 
правдивішим за слова. Недаремно в народі існують вислови „видають 
очі, видає міміка”. 

МІМІКА – це „рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній 
душевний стан людини; один з важливих елементів акторського 
мистецтва” [2, с. 59]. Фіксований, „застиглий” стан м’язів, міміку в 
статиці називають „виразом обличчя”, або „міною”. І рухи м’язів, і їх 
„застигання”  це знаки, що мимовільно чи „керовано” беруть участь у 
вираженні почуттів, оцінок, ставлення до співрозмовника, його 
мовлення. Певних висновків про людину можна дійти, звернувши увагу 
на її брови: ознакою інтелігентності вважають прямі або злегка підняті 
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брови в горизонтальному положенні на малій відстані між ними; 
дугоподібні або сильно опущені збоку вниз на значній відстані між ними 
– ознакою неінтелігентності [4, с. 29]. 

Міміка належить до ідіоетнічних ознак. В українській мові існує 
багато слів і виразів, які описують ці ознаки. Це й наморщити чоло, 
вишкірити зуби, закусити губу. Українські хлопці та чоловіки, щоб 
показати прихильність до дівчини або жінки, підморгують бровами. 

Українці підморгують і тоді, коли хочуть на когось чи на щось 
звернути увагу, натякнути, покепкувати. Не менш цікаву комунікативну 
функцію виконують і виконували чоловічі вуса.  

Особливого значення надано усмішці. Усмішка – „особливий 
порух м’язами обличчя (губ, очей), який виражає схильність до сміху” [2, 
с. 47]. 

Уміло послуговуючись нею, можна змінити мікроклімат між 
співрозмовниками. Усмішка може бути доброзичливою, знущально-
пронизливою, поблажливою, скептичною, довірливою, зневажливою, 
презирливою, вимушеною, грайливою, хитрою, доброзичливою. 
Дослідники розрізняють майже два десятки її видів, що відбивають різні 
почуття та душевний стан – задоволення, недовіру, зніяковіння, 
симпатію, погорду, презирство.  

Вважають, що відкрите обличчя, прямий погляд, привітна 
усмішка – це прикмети людини чесної, розумної, вихованої. 
„Усміхайтеся до кожного, з ким ви маєте намір установити контакти, і ви 
переконаєтеся, що усмішка настроює розмову на зовсім інший лад. І 
люди навкруги здаватимуться вас приязнішими, доброзичливішими” [5, 
с. 29]. 

Неабияке значення має тон розмови. У тоні розмови відтворено 
відтінки емоційності та вольової дії. З тону можна здогадатися і про 
настрій людини. „Від 60 до 90 % правильних суджень про людину, її 
внутрішній стан ґрунтується на вмінні розшифровувати характеристики 
голосу і манери говорити” [1, с. 67]. Тон певною мірою відображає 
характер людини, показує, з вихованою чи невихованою людиною ми 
спілкуємося. Тон в етикеті означає так само багато, як жести й пози в 
манері триматися під час спілкування. Одне й те саме слово чи фраза 
впливають на нас по-різному. 

Чоловік і жінка дійсно відрізняються один від одного, зокрема 
будовою свого головного мозку. Тому інформація, що отримується, 
обробляється у них по-різному. У жінок відносна вага мозолистого тіла  
пучка тканин, що пов’язує ліву та праву півкулі,  більша, ніж у чоловіків, 
і це забезпечує кращий обмін інформацією між півкулями [1, с. 200]. 

Цей феномен пояснює незвичайну інтуїцію жінок, яку вважають її 
безсвідомим розумом, так званою жіночою логікою.  

Чоловіки більш диференційовано підходять до процесу 
міжособистісної взаємодії, ніж жінки. Вони по-різному поводяться зі 
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своєю та протилежною статтю, що виявляється в невербальному ритміко-
інтонаційному оформленні мовлення. 
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Анотація 
У статті досліджено особливості чоловічих та жіночих типів 

спілкування; звернено особливу увагу на невербальні засоби комунікації: 
міміку, жести, постанову, посмішку тощо; аргументовано визначено роль 
невербальної поведінки при спілкуванні в сучасних умовах. 
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УДК 811.161.2 ’272 

 
О. Л. Федореєва 
 

ВЕРБАЛЬНА МАНІПУЛЯЦІЯ 
 
Новий крок людства зумовлюють зміни в будь-якій сфері 

суспільства. З кожним днем соціально-культурне середовище 
трансформується, відбуваються зміни у світі інформації. Це, своєю 
чергою, викликає появу нових явищ та понять. Сьогодні існує таке 
поняття, як вербальна маніпуляція, що пронизує всі сфери суспільства: 
політику, мас-медіа, маркетингову комунікацію тощо. Видів маніпуляції 
можна назвати багато, але звʼязок між ними полягає в тому, це 
насамперед вербальні засоби – озвучені, написані, надруковані, тобто, 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2009_74_1/29.pdf
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слова в посланнях політиків, журналістів, маркетологів та ін., ужиті з 
маніпуляційною метою.  

Вивченню вербальної маніпуляції присвячено чимало наукових 
праць у галузі лінгвістики, психології, філософії, соціології, 
культурології та ін. Досліджували цю проблему такі науковці, як Д. 
Болінджер, К. Бредмайер, С. Кара-Мурза, А. Вержбицька, Т. 
Пархоменко, Є. Доценко, І. Стернін, М. Таїрова, І. Мельник та ін. Так, у 
наш час розроблено різноманітні підходи з дослідження й класифікацій 
маніпуляційних стратегій і засобів їх репрезентації. Але ми маємо 
недостатньо праць, де б техніка вербальної маніпуляції була зображена в 
еволюції, з погляду її зародження та розвитку й трансформації у наш час. 
Так, мета нашої статті – визначити, що таке комунікативна маніпуляція, 
де її витоки й чим вона відрізняється сьогодні. 

Якщо заглибитися в розвиток осмислення дієвості вербальної 
маніпуляції, то можна побачити, що розуміння можливостей словесного 
маніпулювання усвідомлювалося поступово, але витоки цього процесу 
наявні вже навіть у діалогах Платона. А про ступінь усвідомлення 
Аристотелем маніпуляційності ораторського мистецтва свідчать такі 
слова з його трактату “Риторика”: “Оскільки уся справа риторики 
спрямована на збудження тієї чи тієї думки, слід турбуватися про стиль 
не як про щось таке, що містить істину, а як про щось необхідне, бо 
найголовніше –прагнути тільки до того, аби промова не спричинила ані 
печалі, ані радості: справедливо битися зброєю фонетів так, щоб усе, що 
було поза цариною доведення, ставало зайвим, однак виявляється дуже 
важливим внаслідок моральної зіпсованості слухача” [1, с. 128]. 
Становлення самоусвідомлення античною риторикою своїх 
маніпуляційних можливостей має свої особливості: Горацій позитивно 
сприймає маніпуляційні можливості красномовства, Платон категорично 
засуджує, а Аристотель відзначив існування техніки маніпуляції, але 
списує її на зіпсованість звичаїв своєї доби, Деметрій убачає у 
маніпуляційних можливостях красномовства засіб захисту від “сильних 
світу цього ”, тобто розглядає їх як вимушені засоби, до яких за певних 
обставинах може звертатися оратор [1, с. 15 – 164; 2, с. 277 – 286; с. 6, 49 
– 212]. З кожною новою епохою змінювався механізм самого 
маніпуляційного впливу. І, якщо в давньогрецькому ораторстві 
маніпуляція спрямована на раціонально-логічний наслідок у слухачів, то 
зараз максимально експлуатують емоції та почуття реципієнтів для 
досягнення своєї мети. 

Механізми впливу словом на масову аудиторію приблизно одні і ті 
самі в будь-якому соціальному прошарку. Ці механізми розглядає 
лінгвістична прагматика. Щоб зрозуміти явище мовленнєвої маніпуляції, 
необхідно в загальних рисах окреслити, що становить собою маніпуляція 
та за якими ознаками той чи той мовленнєвий вплив на реципієнта можна 
віднести до маніпуляційного. Так, Т. Пархоменко розглядає маніпуляцію 
як різновид соціального управління, яке має свої особливості: 
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„1) відсутність усвідомлення факту управління з боку об’єкта 
управління; 2) приховування справжніх цілей та інтересів суб’єкта; 
3) особиста зацікавленість, або користь суб’єкта управління” [5, c. 337 – 
338]. Дослідниця Є. Доценко формулює таке визначення: “Маніпуляція – 
це вид психологічного впливу, при якому майстерність маніпулятора 
використовується для схованого впровадження у психіку адресата цілей, 
бажань, намірів, установок, які не збігаються з тими, які наявні в 
адресата ” [3, c. 60]. І. Стернін також визначає маніпуляцію як “вплив на 
людину з метою спонукати її зробити будь-що (повідомити інформацію, 
здійснити вчинок, змінити свою поведінку і т. ін.) несвідомо або 
всупереч власному бажанню, думці, наміру” [7, с. 35]. 

Т. Пархоменко виділила рівні маніпуляційного впливу: 
раціонально-логічний, емоційно-афективний та підсвідомий. 
Маніпулювання інформацією здійснюють на раціонально-логічному 
рівні: викривлення, приховування (повне або часткове), спрощення, 
вульгаризація та ін. На емоційно-афективному рівні маніпуляцію 
здійснюють “за допомогою експлуатації емоцій та почуттів людини і як 
безпосереднє звернення до деяких з них, насамперед емоцій страху, 
почуття, любові, справедливості, гордості, і за допомогою використання 
асоціативного ряду, у якому враховано емоційне забарвлення вже сталих 
вербальних маркерів” [5, с. 338]. Маніпулювання на підсвідомому рівні 
враховує те, що інформація сприймається критично, але не усвідомлено. 
Цьому рівневі притаманний такий метод маніпулювання, як мовна 
сугестія. Проміжним рівнем, де існує маніпулювання, дослідниця вважає 
ситуацію когнітивного дисонансу, “коли інформація, що потрапляє до 
свідомості суб’єкта за допомогою різних каналів перцепції, суперечить 
сама собі: вербальна – невербальній, аудіальна – візуальній та ін.” [5, 
с. 339]. 

Ефективний вплив на реципієнта передбачає обов’язкову апеляцію 
до його емоцій, оскільки вони завжди ближчі до сприйняття світу 
людиною. Тому інформація, яка прямує до реципієнта, набуває яскравого 
емоційного забарвлення. Така експресія досягається завдяки 
використанню різноманітних мовних засобів. На вербальному рівні це 
можуть бути одиниці, наприклад, лексичного та лексико-фразеологічного 
рівня мови: оказіоналізми, сленгізми, метафори, крилаті слова, оцінні 
висловлення тощо. Отже, експресивність мовних одиниць робить їх 
засобом маніпуляції в сучасній комунікації. Такі лексичні одиниці 
можуть зацікавити, створити потрібний ефект чи асоціацію та дають 
змогу маніпуляторам нав’язати реципієнтові власну думку. 

Розглядаючи маніпуляції свідомістю як невід’ємну частину 
комунікативного процесу, зазначимо, що деяка частка 
“маніпулятивності” властива практично будь-якому висловленню. При 
цьому основною лінгвістичною передумовою впливу мови на свідомість 
є принципова невідповідність між безліччю фактів дійсності й 
широкими, але не безмежними можливостями мови, тобто кінцевою 
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кількістю мовних одиниць, які використовують для опису 
навколишнього світу. Інтерпретація реальних фактів адресантом 
мовлення, з одного боку, і вибір ним мовних засобів з кінцевої кількості 
можливих для оформлення повідомлення, з іншого, неминуче призводять 
до перекручувань під час передачі/сприйнятті бажаних значень. 

Отже, наше століття – це висування нової актуальної галузі 
наукового знання – психології маніпуляції за допомогою слова, яку 
розглядають як форму спілкування між людьми, як перехідний період до 
цивілізованих відносин між виробниками різних галузей та їх 
споживачами, її навіть можна назвати оптимізацією суспільних відносин. 

 Перспективу подальшого дослідження цієї проблеми ми бачимо в 
тому, щоб, дослідивши феномен зародження й розвитку вербальної 
маніпуляції, виокремити функціонування її в українському дискурсі на 
семантичному, фонологічному й лексичному рівнях. 
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