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Г Г 2 Т Е Р Л  Т И Р  О З И Л  В  С  Т Б  О

Олександр Попович

БРАТИ ВОРОБКЕВИЧІ В ОЦІНЦІ ОСИПА МАКОВЕЯ
Зацікавленість О.Маковея літературною творчістю Сидора Воробкевича, сучасника 

і другого за масштабністю і багатогранністю таланту українського письменника Буковини 
після Юрія Федьковича, припадає на другу половину 90-х років м и н у л о г о  століття, 
коли він редагував чернівецьку "Буковину” До того О.Маковей лише був знайомий із 
Данилом Млакою (С.Воробкевичем) через галицько-буковинські видання, котрі, 
починаючи від 60-х років, друкували його поетичні та прозові твори. О.Маковей, як 
історик літератури, не мав морального права залишити поза літературним процесом 
цього оригінального майстра слова і не менш обдарованого музиканта, талановитого 
педагога. Він побачив утворах С. Воробкевича "... вірні спостереження народного горя 
і щастя, велику любов до нашої бувальщини, до України і Буковини, бажання кращої 
долі народові...” (5, с.7). В свою чергу, С.Воробкевич у постаті О.Маковея. як 
центрального "нерва” в національно-культурному житті буковинського краю другої 
половини 90-х років XIX ст., відчув якусь притягальну силу. Про це свідчить лист 
С.Воробкевича до О.Маковея, писаний 11 серпня 1896 р. з Якобен (місто в Румунії): 
"...Ви втаборились і вкоренитись глибоко в моєму серці, о Вас моя щоденна мила думка- 
гадка. Ви так здається мені щось заподіяли, мене наче чаруючим любистком напоїли. [...] 
Вашим любим поважаним словом. Вашою безсторонньою об'єктивністю зділали Ви з 
мене Вашого щирого прихильника і друга. Тут до нікого руським словом заговорити, то 
подумав я собі: напиши де щось до любого Пана Маковея і тобі спаде тяжка скала з 
груди...” (1 ,№665). Мабуть, ці слова є свідченням того, що О.Маковей - один із небагатьох 
дослідників, котрим С.Воробкевич міг довірити свої художні твори і котрі б глибоко 
зрозуміли його внутрішній світ як поета і композитора.

Справді, на початку 90-х років С.Воробкевич починає хворіти, продуктивність його 
літературної праці почала спадати. І в ці важкі для дещо призабутого митця часи важливу 
роль відіграв І.Франко, а вслід за ним і О.Маковей. Вперше об’єктивну оцінку 
літературної творчості С.Воробкевича дав Каменяр. У передмові до єдиної прижиттєвої 
збірки поета "Над Прутом” (1901) він, зокрема, відзначив "велике багатство життєвих 
спостережень” її автора, побачив у ньому “одного з перших жайворонків нової весни 
нашого народного відродження”, а його поезії назвав “запахущою китицею (11, с. 114) 
До такої високої оцінки згодом приєднався й О.Маковей. У статті”До книжки! він писав: 
"Ще в ті часи, як на Буковині тільки зоріло, два жайворонки весни нашого відродження, 
Федькович і Ізидор Воробкевич, розносили славу по всіх наших українських землях (4).

Прагнучи розкрити значення різнобічної літературної діяльності С.Воробкевича для 
української культури в цілому і Буковини зокрема, О.Маковей наприкінці ХГХ - в перші 
Дисятиріччя XX ст. багато зробив для вивчення, видання й популяризації його творчої 
спадщини. Вже протягом 1895-1897 рр. О.Маковей видрукував у “Буковині’ такі 
оповідання С.Воробкевича, як "Амбросій Остапкевич , Хто винен? , Ірина І (ап



була копітка праця, яка передбачала збір художніх текстів письменника у рукописах та 
тих, що були розпорошені по різних виданнях, опрацювання архівних матеріалів, що 
стосувалися його життєво-творчого шляху. Взагалі перу О.Маковея належить декілька 
літературно-критичних статей про життя і творчість С. Воробкевича, створених після 
смерті митця.

Надзвичайно цікавим є листування С. Воробкевича з видавцями і редакціями 
періодичних видань, керівниками театральних труп, письменниками та культурно- 
громадськими діячами, упорядковане, прокоментоване і опубліковане під назвою 
"‘Матеріали до історії зносин галичан з буковинцями” О.Маковеєм у львівській газеті 
“Руслан” (1907. -Березень-грудень; 1908. - Липень-грудень; 1909.- Січень). Ці матеріали 
мають значення для вивчення не лише творчої біографії письменника, а й суспільно- 
політичних умов, громадсько-культурного і літературного життя на західноукраїнських 
землях у 60-90-х роках XDC ст.

Серед публікацій О.Маковея про С.Воробкевича пильної уваги заслуговує стаття 
“Ізидор Воробкевич”, вміщена у “Читальні” (Чернівці, 1911. -Січень). Все число цього 
місячника для просвіти народу присвячене С.Воробкевичу. Статтею О.Маковея 
відкривається видання, оскільки вона являла підсумок багаторічного вивчення життя, 
творчості буковинського жайворонка.

У преамбулі до статті автор відзначає, що, попри Ю.Федьковича, “найславнішим у 
нашім буковинськім письменстві” минулого століття був С.Воробкевич, і тут же закликає 
вивчати, пам'ятати й згадувати його, ставить за приклад, як кожен “повинен працювати 
для свого краю і для свого народу”.

Дослідження відзначається багаУоаспектністю вивчення життєвого шляху 
С.Воробкевича. У невеликих розділах йдеться про походження родини Воробкевичів, 
про навчання Сидора у чернівецьких школах. Зокрема, ведучи мову про навчання, 
О.Маковей підкреслює, що з таких шкіл, як чернівецькі, “Ізидор вийшов таки Русином, 
а не Німцем або Волохом” (8,с.4). Ця ж думка розвивається і в наступному розділі 
“Із.Воробкевич панотцем на селі”. Кількохрічна священицька праця в селах Буковини не 
знівелювала у С.Воробкевича патріотичного духу, жадоби вчитися рідного слова. В цей 
час він познайомився з Б.Дідицьким, який надрукував у Львові в 1863 р. його перші 
поезії. Мабуть, не перебільшував О.Маковей, коли підкреслював, що С.Воробкевич, 
живучи у віддалених гірських селах, краще знав про літературні новини та громадсько- 
культурний рух на Україні, “ніж усі тодішні буковинці, винявши хіба кількох у Чернівцях 
та Федьковича у Путилі” (12, №26, арк.149). Справді, С.Воробкевич, будучи уже 
священиком, самотужки вчився "‘і мови, й історії свого народу7 і з чоловіка, що зі шкіл не 
міг ніякої руськості винести, зробився свідомим русином; він знав уже, як має своєму 
народові служити” (8, с.7).

Окремі сторінки дослідження О.Маковей присвятив С.Воробкевич)7 як учителеві 
співу і музики в Чернівцях, куди його запросила православна консисторія. Цікавим є 
свідчення автора про входження С.Воробкевича у тогочасне культурно-громадське життя 
Чернівців, зокрема про його стосунки з заснованим у 1863 р. товариством “Руська 
бесіда”.

Із статті дізнаємося про особисту' долю С.Воробкевича, яка не так уже часто посміхалася
йому.

V розділі “Праці ІВоробкевича” О.Маковей коротко аналізує художню творчість 
Буковинського Жайворонка. При цьому на перше місце виносить “поезії і співанки” 
(“Буковино моя мила, мій солодкий краю”, “Чом красна Буковина звенить від гучних
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нуг" “Сонце ся сховало за високі гори", “Якби була я зозуля". Ви, дівочі сині очі 
“Зазвенімо разом, браття", “Над Прутом у лузі хатчина стоїть", Тей же до чарки, мій 
брате! ), якими С.Воробкевич “будив любов і до цілого нашого народу в Австрії і в 
Росії, і до нашої тіснійшої вітчини, Буковини.. " (8,с. 11). Дослідник нагадує, що не слід 
забувати церковних пгсень і служб божих С.Воробкевича, адже після його укла п 
“співають їх і в наших часах, не лише на Буковині, але і в Галичині, не лише ми. Русини 
але й Волохи...'” (8, с. 11).

Кращими прозовими творами С.Воробкевича О.Маковей вважає оповідання, писані 
до 1870 року. Із “штук для театру" виділяє ті, що описують народне життя: “Гнат 
Приблуда", “Убога Марта", “Новий двірник" і “Блудний син". Також у свій час, свідчить 
О.Маковей, набули розголосу “веселі оперетки С.Воробкевича": “Янош Іштенгазі" і 
“Пані молода з Босни". Вони з успіхом йшли на сценах театрів.

У невеличкому заключному розділі праці йдеться про заслуги С.Воробкевича перед 
рідним народом. Автор закликає “вирятувати з забуття бодай те, [що] краще", що створене 
письменником і композитором, аби й “молоде буковинське покоління не забувало 
Із.Воробкевича, читало його твори і співало його співанки" (8, с. 13).

О т е , стаття О.Маковея “Ізидор Воробкевич" була першим своєрідним узагальненням 
на той час знань про буковинського співця, закликала й надалі збирати, досліджувати і 
популяризувати його творчу спадщину, яка мала неперехідне значення у піднесенні 
соціальної і національної самосвідомості трудящих на західноукраїнських землях.

Протягом першого десятиріччя XX ст. О.Маковей збирав численні рукописи і 
першодруки С.Воробкевича і підготував їх до друку Багаторічна праця дослідника і 
збирача увінчалася тритомним виданням творів письменника, що побачило світ у 
львівському видавництві товариства “Просвіта" в 1909-1911 роках. Друк останнього 
тому було закінчено лише після першої світової війни, у 1921 р. У покажчику своїх 
творів, складеному в 1924 р. для Д.Лукіяновича, О.Маковей зазначив, що він “видав 
разом коло 75 аркушів друку" творів С.Воробкевича і “без ніякої заплати, аби лише 
спасти від забуття щирого робітника" (1, №2726, с.31).

Тритомник С.Воробкевича включав поезії, оповідаїшня і драматичні твори. Упорядник 
написав вступну статтю про життя і діяльність поета, а також оригінальні статгі-післямови, 
вміщені у кожному томі, про поетичні, прозові та драматичні твори письменника. До того 
ж кожна книга супроводжувалася примітками.

У творчій спадщині С.Воробкевича О.Маковей, як і І.Франко, віддавав перевагу 
поезії, що й склала перший том творів (Львів, 1909). Зокрема, І.Франко вважав, що 
С.Воробкевич у своїй творчості стоїть вище як поет-лірик, бо саме у ліриці він є “вповні 
паном своєї сили, розсипає велике багатство життєвих спостережень, осяяних тихим 
блиском щирого, глибоко людського і народолюбного чуття" і “оця щирість чуття, 
близькість до народу і його життя та простота вислову - все то прикмети, що запевнюють 
кращим поезіям Данила Млаки почесне місце в нашім письменстві.. ( 1 1 ,  с. 114).

Підтримуючи І.Франка, О.Маковей також був вищої думки про лірику поета, аніж 
про романтично-історичні поеми та “думи" з козацької історії, де "він на лад Шевченка і 
Куліша оспівував бувальщину, мало маючи джерел до того..." (5 с.7). В “Загальних 
замітках про поезії Ізидора Воробкевича" критик слушно вказав на два головні джерела 
творчості письменника. “...Народні пісні і наша історія були першими джерелами єго 
одушевлення і творчості"' (6, с.401), - писав О.Маковей. Мабуть, він справедливо вважав
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С.Воробкевича більше цікавим ліричними віршами, які за своєю формою нагадують 
народні пісні. Що ж до “дум”, у яких оспівувались різні сторінки козацької історії, то 
вони, на думку О.Маковея, “мало оживлені”. Не маючи достовірних джерел з історії 
України, автор окремі моменти з часів козаччини уявляв собі так, як їх відтворили у 
своїх працях німецький історик Й.Енгельта представник романтично-історичної школи 
у польській літературі М. Чайковський. Адже саме їх вивчали в часи С.Воробкевича у 
навчальних закладах Австрії. Так, козаків поет уявляв собі “романтичних, охочих до 
пісні, любові, бійки і чарки заведій, трохи ідейних у справах віри і України - а зрештою 
зовсім не таких, якими вони справді були” (6,404).

Захоплення С.Воробкевича історичним минулим України, народними думами та 
переказами особливо відбилось у таких поемах, як “Мурашка”, “Скалозуб”, “Нечай”, 
що побудовані, як зазначає критик, “...більше-менше на історичних основах і усних 
переказах” (6, с,401).

На думку О.Маковея, звертання С.Воробкевича до історичного минулого України 
було продовженням традицій письменників-романтаків І пол. ХЕХ ст., твори яких певною 
мірою будили на західноукраїнських землях національну свідомість мас, зацікавлення 
історією рідного народу. О.Маковей вважає, що значення романтично-історичних дум 
С.Воробкевича в тому, що вони писалися буковинцем “досвіта”, перед усякими проявами 
національного життя на Буковині” і мета їхня - “рятувати віршем від забуття козацьку 
історію” (6, с.403).

Отже, романтично-історичний напрямок - це одна з головних прикмет поетичної 
творчості С.Воробкевича, яку визначив О.Маковей.

Друга прикмета поетичної творчості С.Воробкевича, на яку звернув увагу дослідник, 
- “це етнографічний напрямок, заміший найбільше в його ліриці” (6, с.404). При цьому' 
О.Маковей вказує на перше і найважніше джерело ліричних поезій С.Воробкевича - 
народну пісню. Як поета і композитора, вони “займали Воробкевича обома своїми 
сторонами: і текстом і мелодіями” (6, с.405). Про зацікавленість народними піснями свідчить 
лист С.Воробкевича до Д.Танячкевича з 1865 р., наведений О.Маковеєм у статті - 
післямові. Автор листа, перелічуючи збірники пісень із власної бібліотеки, зізнається, 
що “порох не припав їх, сто раз я їх читав, учився - і характер нашої народної пісні так 
серцю присвоїв, що лиш в тім тоні співати знає і борше заніміє, як єго лишиться (покине)” 
(6, с.404).

На музичності і мелодійності переважної більшості ліричних віршів С.Воробкевича 
О.Маковей наголошував ще в 1901 р. у рецензії на поетичну збірку “Над прутом”. Він, 
зокрема, писав: “Отсю двояку душу музики-поета мусимо мати на увазі, коли хочемо 
вірно оцінити його поезії; їх треба би не тільки прочитати, але й почути разом з мелодією, 
щоб сказати остаточний засуд” (2). Окрім того, зіставляючи словесний і музичний образи, 
О.Маковей припускав, що у С.Воробкевича першим народжувався останній образ, а до 
написаної мелодії він створював текст. Інколи, на думку дослідника, гарна музика 
покривала в поета недоліки тексту.

Аналізуючи Воробкевичеві пісні, О.Маковей вказував, що він і в них “показує значний 
поетичний талант і багато щирого чуття” (6, с.407). Разом з тим дослідник звернув увагу 
на такі недоліки ліричних поезій С.Воробкевича, як неправильна розстановка наголосів, 
і те, що рими часто не всюди добірні”. Та все ж О.Маковей підкреслив, що С.Воробкевич 
па свій часта ще на Буковині дав багато і нового, і свіжого, і ідейного” (6, с.407).



Закінчуючи післямову до першого тому творів С.Воробкевича, О.Маковей нагадав 
що ще І.Франко назвав С.Воробкевича одним з перших жайворонків весни нашого 
відродження і, підтримуючи Каменяра, додав: “Справді, він, може, й не соловій між 
поетами, може, дійсно, лише жайворонок, але й жайворонкова пісня дуже люба - та ще по 
такій тяжкій зимі, по такій безпросвітній темноті, в якій жила Буковина до часів 
Воробкевичата Федьковича. Багато було у Воробкевича і таланту, і свідомості, і енергії, 
і доброї волі, і любові до свого народу - і він служив ему щиро цілих сорок років" (6 
с.408).

У літературній спадщині С.Воробкевича друге місце після поезії посідає проза. 
Двадцять три оповідання, нариси і повісті, підготовлені до друку О.Маковеєм, склали 
другий том творів С.Воробкевича (Львів, 1911). Видавець на свій розсуд відібрав 
найкращі зразки прози С.Воробкевича, щоб репрезентувати його світові як прозаїка.

Оповідання С.Воробкевича вперше були зібрані О.Маковеєм у цій книжці. Позитивним 
є те, що О.Маковей простежує еволюцію С.Воробкевича-прозаїка. До аналізу творів 
дослідник підійшов з урахуванням часу їх написання. По-перше, він справедливо вважає, 
що кожна епоха вимагає свого добору тем і відповідного їх “оброблення”; по-друге, 
немаловажне значення мають відомості про оповідання, “з котрих довідуємося, як они 
повставали та що нового давали у загальну скарбницю нашої літератури” (7, с.402). 
Саме з таких позицій підійшов О.Маковей до розгляду поставленої проблеми.

Вже на початку післямови автор застерігає, що перші оповідання С.Воробкевича 
“треба оцінювати на тлі 60-их років мин[улого] століття, коли в Галичині і на Буковині 
талановитих оповідачів, крім Федьковича, не було” (7, с.402).

Як і в поезії, у ранній прозі С.Воробкевича О.Маковей виділяє романтичний 
“козаколюбний” напрям, а перше оповідання “Турецькі бранці” (1865) вважає “прозовою 
даниною автора” історії козаччини. До розряду оповідань, побудованих на “романтичних, 
а то й випадкових ситуаціях” ( 10, с. 14), належить і друге за часом написання оповідання 
“Вимуштрований кінь”, V якому, як зазначив дослідник, “знати спосіб писання М.Вовчка” 
(7, с.403).

Третє оповідання С.Воробкевича “Олена” (1866) О.Маковей не взяв до збірного 
видання, аргументуючи тим, що на його сюжеті побудована драма “Гнат Приблуда”, яка 
пізніше увійде до третього тому “Творів...” письменника. Однак дослідник звернув 
увагу, що вже у цьому творі автор зачіпає тему з народного життя, “подібно як і єго 
ровесник Федькович” (7, с.403), а, за прикладом•Г.Квітки-Основ’яненка, “подає опис 
сватання, похорону і храму, бо такий був тогді звичай в літературі” (7, с.404).

Проаналізувавши листування С.Воробкевича, О.Маковей встановив, що до 1866 р. 
допитливий 'буковинець уже знав твори Т.Шевченка, П.Куліша, Г.Квітки-Основ’яненка, 
Марка Вовчка. Він дійшов висновку, що “читання цих авторів, очевидно, не могло не 
мати доброго впливу на літературне вироблення Із.Воробкевича” (7, с.404). 
Підтвердженням цієї думки критик вважає оповідання “Амброзій Остапкевич (або Дяк 
з долішньої церкви)” (1867). Справді, О.Маковей мав рацію, назвавши твір “правдивим 
образком з життя”, бо він свідчив, що “Воробкевич попри романтичну дорогу вже 
шукав собі іншої, реальної” (7, с.404).

До часів “побуту” С.Воробкевича в горах (священицькапраця в Руській Молдавиці) 
О.Маковей відносить оповідання “Месть чорногорця” (видруковане в 1 Правді аж у 
1876 р.), з якого бачить, як талант письменника ширшав, набирав сили і зважувався на
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складні теми. Оскільки в основі твору лежить історична тема, то “треба було більших 
студій історії, топографії і етнографії, - справедливо зазначає літературознавець, - і в 
оповіданню видно їх5’ (7, с.405). До цього ж періоду видавець зарахував оповідання 
'■Циганка" (або 'Над золотою Бистрицею”) (1869). Він звернув більше уваги на історію 
видання цього твору. А насправді, як вважають сучасні літературознавці П.Никоненко 
та М. Юрійчук, оповідання “Циганка” - один з кращих, “найбільш художньо довершених 
ранніх прозових творів письменника, в якому подається романтична і разом з тим трагічна 
історія кохання сільського парубка Максима з легковажною красунею циганкою Марою” 
(10, с. 14).

Оповідання “Суджена” (1870) О.Маковей не включив до збірки через те, що воно, як 
і оповідання '‘Олена”, стало одним із джерел мелодрама “Гнат Приблуда”. “Судженою”, 
вважає дослідник, завершується один з періодів у прозовій творчості С.Воробкевича. 
Далі було “мовчання” С.Воробкевича-прозаїка. В цей час він захопився драматургією. 
Окремі його драматичні твори з успіхом виставлялися народним театром у різних куточках 
Галичини і Буковини. Спостереження за театральним життям, особливо у малих містечках, 
як доводить О.Маковей, лягли в основу гумористичного нарису '‘Наш театр у повітовому' 
містечку Н”. Загалом - це “вірний опис незавидної долі нашого колишнього театру” (7, 
с.406). З цього нарису О.Маковей починає відлік друтого періоду у прозовій творчості 
С.Воробкевича, позначеного постановкою нових тем, проблем, характером відображення 
дійсності.

С.Воробкевич часто писав “короткі повістки” до буковинських видавництв, тому 
вони в переважній більшості, як помітив О.Маковей, носять “календарський, легкий 
характер, гумористичний або дидактичний...” (7, с.406). Наприклад: “Старий Мартин”. 
“Як мужик Гарасим лікарем став”, “Як Митро Лазаренко тогу взяв, котру щиро покохав”, 
'‘Мій перший поцілунок”, '‘Як панич Гаврильцьо Довгоніс оженився” До того ж
О.Маковей зумів на основі власних спостережень і аналізу низки образів у названих 
творах розпізнати деяких відомих на той час у “маленькій громаді буковинської інтелігенції" 
людей.

Отже, О.Маковей далі акцентує увагу на тенденції С.Воробкевича до поглибленого 
змалювання реальних картин життя. Так, дослідник зупиняється на оповіданнях з 
гуцульського життя “Хто винен?” та “Що людей єднає?”, відзначаючи, що вони не можуть 
рівнятися з оповіданнями Ю.Федьковича, котрий першим впровадив у літературу 
Буковини оповідання на гуцульську тематику.

Тонким баченням життя народного музиканта позначене оповідання С.Воробкевича 
“Мошул Николай Сучавський”, яке так і не було надруковане за життя автора. У сюжеті 
твору О.Маковей відчув зворушливе до глибини душі сприйняття С.Воробкевичем не 
так далекої від тих часів минувшини, пов'язаної із життям народних музикантів, зокрема 
скрипалів-циганів із Сучави (місто в Румунії). О.Маковей зазначає, що це були справжні 
живі люди, “яких тепер уже нема на Буковині”. Позитивним є те, що С.Воробкевич, як 
талановитий оповідач та ще й Богом обдарований музикант-композитор, першим 
звернувся в літературі на західноукраїнських землях до змалювання образу народного 
віртуоза-музики - Миколи із Сучави (Сучавського). Тому О.Маковей вважає, що можна 
лише шкодувати, що змалювання скрипалів-циганів С.Воробкевич “збув ... тільки 
коротким нарисом: теперішні автори вже їх не опишуть” (7, с.407).. Вважаємо, що 
оповідання-спомин “Мошул Николай Сучавський” є одним із кращих у прозі
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С.Воробкевича про місце і роль справжнього митця у житті народ\
Із прозових творів, написаних С.Воробкевичем у 90-ті роки минулого статті я 

О.Маковей виділяс повість “Іван Мазепа і Василь Кочубеи ' та оповідання 'Алій паша 
Яиігш і Суліотів”. Зрозуміло, що історичні теми, порушені в цих творах, цікаві, але. за 
словами критика, - “без успіху”. О.Маковей справедливо зауважує, що “довгі монологи 
і розмови заступають всяку акцію” як у повісті, так і в оповіданні, робить докір їх 
авторові за сплутування 'Цайзвичайніших вимог драми і повісті”(7.с.408). Саме через це 
упорядник не взяв згаданих творів до збірки.

Оповідання “Гуцульська доля” - “...смутний образок з Гуцульщини” (7. с.408). - як 
назвав його О.Маковей, - позначене кращим добором “живих і правдивих красок”. Однак 
дослідник не вважав за необхідне включити його до видання, бо ж подібна тема розроблена 
і в однойменній поемі, що увійшла до першого тому.

Останнім твором із прозового доробку С.Воробкевича, на якому загострює думку
0.Маковей, є оповідання “Панич Леонід”. О.Маковей назвав цей твір “дуже живим і 
правдивим”, бо “люди, виведені тут Воробкевичем, інтересні й типові для буковинської 
шляхти” (7, с.409).

Підсумовуючи свої роздуми з приводу прози С.Воробкевича, О.Маковей наголосив, 
що він 'певно не здивує істориків літератури якимось незвичайним талантом”. Але 
незаперечним є те, що у С.Воробкевича назбиралося дуже багато оповідань, “гідних 
будь що будь друку' як задля своїх тем і оброблення, так і з літературно-історичного 
становища” (7, с.409).

На нашу думку, стаття-післямова до другої книги “Творів Ізидора Воробкевича” - 
“Загальні замітки про оповідання Із. Воробкевича” - є першою в українському 
літературознавстві професійною оцінкою прози С.Воробкевича. В ній О.Маковей 
накреслив у цілому правильні орієнтири щодо оцінки епічного доробку' буковинського 
майстра другої половини ХЇХ ст. Аксіомою стало твердження першого дослідника і 
популяризатора прози С.Воробкевича про те, що “на свій час, та ще до того на Буковині.
1.Воробкевич був дуже поважним новелістом, другим по Федьковичу” (7, с.409).

Як уже згадувалося, друк третього тому творів С.Воробкевича через матеріальну' 
скруту' видавництва, та й першу' світову війну', було завершено лише наприкінці 1921 
року. Ця книга містила кращі драматичні твори С.Воробкевича, які не були друковані: 
“Гнат Приблуда”, “Убога Марта”, “Новий1.двірник”, “Блудний син”, “Пан мандатор”, 
“Пані молода з Боснії”. Решта драматичних творів, як уважає упорядник О.Маковей, “не 
побачать світа божого, бо або пропала, або не викінчена остаточно автором, або не 
заслуговує на друкування”(9, с.406). Том споряджений “поясненнями” та досить 
поширеною статтею-післямовою “Загальні замітки про драматичні твори Із.Воробкевича”. 
В аналізі драматургічного доробку' С.Воробкевича О.Маковей дотримується принципу 
хронології, що, як нам видається, є виправданим.

Дослідник почийає вести мову про С.Воробкевича-драматурга від 1864 року, коли 
були написані “Козак-бандурист” та “Іван і Олена”, яких називає “першими пробами 
письменника у жанрі драматургії і які позначені віддаленістю від реального житгя. 
О.Маковей добре розгледів певну невправність пера молодого драматурга, прагнув 
показати, як сам автор дивиться на драматургію і театр, використавши з цією метою 
окремі листи С.Воробкевича. Так, у листі до Б.Дідицького від 18 жовтня 1865 р. 
С.Воробкевич зізнається, що аби для сцени щось доброго написати, треба мати глибокі
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знання, тому кинувся я тепер на драматургію і учуся... може, по часі щось ліпшого 
напишу як Іван та Олена” і “Козак бандурист” (9, с.404). Наведені слова свідчать про те; 
якого великого значення надавав С.Воробкевич рідному національному театрові у 
порівнянні з чуженародним” театром, який він назвав “цвіткою з чужого поля”.

Із післямови дізнаємося, що драматургією С.Воробкевич активніше почав займатися 
після повернення до Чернівців у 1867 р. Спочатку він створив ряд “опереток”, що 
добре сприймалися публікою, а потім, у 70-80-ті роки, написав такі сценічні твори, як 
“Гнат Приблуда” (1875), “Убога Марта” (1878), “Пані молода з Боснії” (1880), “Пан 
маидатор” (1882), “Новий двірник” (1883), “Петро Конашевич Сагайдачний” (1884), 
“Кочубей і Мазепа” (1891) та ін.

Приступаючи до оцінки заслуг С.Воробкевича перед театром, О.Маковей слушно 
зауважив, що у зв'язку з цим треба сказати слово про його музичну творчість. Тут слід 
мати на увазі думку С.Воробкевича про те, що він лише через театр зможе собі в Галичині 
дорогу як музикант прокласти, та О.Маковей, не будучи фаховим музикантом, не взяв 
на себе відповідальності судити про музичну творчість буковинського письменника і 
обмежився тим, що вказав на заслуги С.Воробкевича у розвитку церковного співу, 
світської пісні і т.п.

Доречним є те, що О.Маковей для оцінки драматургії С.Воробкевича залучив думки 
багатьох відомих його сучасників, як, наприклад, О.Барвінського, М.Романович, 
М.Кропивницького. Так, Г.Цеглинський, прихильно поставившись до драми “Гнат 
Приблуда”, вважав, що ця річ могла б навіть зворушити драматичний “лєтарг” України 
Великої. О.Маковей був також високої думки про “Гната Приблуду”: “Сею драмою 
можна би .. починати історію поважних сценічних творів з народного життя на землях 
Галичини і Буковини” (9, с.408). Справді, не можна не погодитись із дослідником, що 
С.Воробкевич, котрий своїми оригінальними оперетками і народними драмами різко 
почав усувати зі сцени чужі офенбахіади, “був справді новиною”. (9, с. 410).

Далі дослідник зупиняє увагу на явно слабших за “Гната Приблуду” речах - таких, як 
“Убога Марта”, “Новий двірник”, “Блудний син”, “Демон і горілка”, які свідчать, що 
С.Воробкевич вважав театр “важною школою для нашого народу” (9, с.412). О.Маковей 
робить висновок, що “більше щастя” мали оперетки С.Воробкевича: “Пан мандатор”, 
“Янош Іштенгазі”, “Пентелей Трубка” (“Пані молода з Боснії”). До речі, останню 
Г.Цеглинський назвав “алмазом наших опереток”.

Можливо, О.Маковей дещо переобтяжив свою статтю-післямову цитуванням листів 
сучасників С.Воробкевича. Однак він зробив корисну справу, бо, по-перше, передав 
нам цікаву інформацію, яка через часову відстань могла б і не дійти до наших днів; по- 
друге, із наведених листів вимальовується портрет С.Воробкевича-драматурга, його 
значення в розвилку українського театру і драматургії. Очевидно, що О.Маковей поділяв 
погляди тих істориків літератури, театральних, культурних діячів, до чиїх думок він 
звернувся у статті. Зокрема, О.Барвінський писав у одному з листів до С.Воробкевича: 
"... Досі ні один автор трго не зробив для сцени, що Ти” (9, с.414). І.Гриневецький - 
директор Львівського театру - відзначав, що львівська публіка, як “руська”, так і “чужа" 
одушевлена творами С.Воробкевича, без яких “не був би можливим ... репертуар 
театральний (9, с.414). Відомий музикант і композитор П.Бажанський обожнював ‘Тната 
Приблуду”, а особливо його “меланхолійні мелодії”. До певної міри контрастнішою є 
цитата з Історії літератури” Ом.Огоновського, який писав, що твори Данила Млаки
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подобались публіці саме завдяки хорошій музиці, що Млака в сих писаннях не вск ці 
наблюдае правила драматургії, та вдовільняється понайбільше тим, що поодинокі типи 
людові здоймає з природи вельми вірно’1 (9, с.415).

На завершення О.Маковей ще раз наголосив на розумінні театру та драматурги в 
житті народу самим С.Воробкевичем, котрий у листі з 1891 р. до К.Підвисоцького писав: 
"‘Лиш твори народні мають вартість для нашого народу, лиш вони можуть йому сквернь 
і гній його ран відкрити і серце простолюдина ублагороднити, ніжнійшими чувствами 
наповнити’1 (9, с.416).

Слова сучасників, самого С.Воробкевича і, зрештою, вся статгя-післямова О.Маковея. 
цінні ще й тим, що найкраще відтворюють обставини, в яких розвішався галицький 
театр, розвиток театральної критики.

О.Маковей, підсумовуючи розмову про драматургічний доробок С.Воробкевича, 
доходить об’єктивного висновку, що між західноукраїнськими драматургами 80-х років 
минулого століття “без найменшого сумніву першим був Із[идор] В[оробкев]ич’' (9. 
с.417).

У цілому, на нашу думку, видання творів С.Воробкевича, здійснене О.Маковеєм, має
неперехідне значення для вивчення як літературної спадщини буковинського співця, так
і всього літературного процесу на західноукраїнських землях.

*  *  *

Паралельно з вивченням творчості Сидора Воробкевича О.Маковей популяризував, 
видавав твори його молодшого брата - Григорія Івановича Воробкевича (Наума Шрама) 
- “таланту незрівнянно меншого1', як зазначали В.Лесин та О.Романець - упорядники 
вибраних поезій С.Воробкевича, що видані в Києві 1964 року. Саме в додатках до цього 
видання вперше у радянський період було надруковано півтора десятка поезій 
Г.Воробкевича. Найповніше видання поетичної спадщини цього маловідомого 
буковинського співця з’явилося 1904 р. За ухвалою “Руської бесіди’1 в Чернівцях до 
двадцятиріччя з дня смерті Г.Воробкевича О.Маковей підготував і видав окремою 
книжкою його “Поезії”, куд̂ и увійшло до чотирьох десятків віршів.

Для нас становить інстерес передмова до збірки, оскільки вона належить перу 
О.Маковея і поки що залишається найповнішим друкованим джерелом про життя і 
творчість “одного з найвизначніших і найсвідоміших русинів на Буковині в часі від 1860- 
го до 1884-го року7, себто саме того часу, коли з появою часопису “Буковина” почався 
новий період в історії буковинської Руси” (3, с.УІ).

Заслуга О.Маковея полягає в тому, що він насправді врятував від забуття літературну 
творчість ще одного поранкового птаха Буковини, який у складний для буковинців час 
національного пробудження своєю творчістю орієнтував їх на вивчення історії рідного 
народу/ і мови.Вагомим чинником, що змусив О. Маковея взятися за перо, аби ознайомити 
читачів із життям і творчістю Г. Воробкевича, стали знайдені на початку XX століття 
рукописи творів, щоденникові записи і чимало листів поета.

Письмових згадок про Г.Воробкевича на той час було вже й не так багато. Більшість 
них появилися у  буковинських і галицьких виданнях одразу ж по його смерті. 

О.Огоновський, як зазначає О.Маковей, у своїй історії літератури писав, що Г.Воробкевич 
був “дійсно талан поетичний”, але він, “зломаний невзгодинами життя, вдарив бандурою 
об землю”, та гомін його дум “лунає ще досі на зеленій Буковині” (3, с. V). Тому О.Маковей 
вирішив зібрати “думи” Г.Воробкевича. зберегти їх для майбутніх поколінь. Він
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опрацював усі українські вірші поета, які тільки міг віднайти. В основному вони були у 
рукописах, адже за життя поета опублікованих віршів була мізерна кількість. Багато 
місць у поезіях О Маковею довелося редагувати, '‘щоб гладше вірш читався", також 
подати й окремі невикінчені поезії - "лише для характеристики автора і часу” (3, с.УШ). 
В цілому упорядник надавав збірці "літературно-історичний інтерес з огляду на час, в 
якім вона була зложена автором...” (З, с.УШ).

О.Маковей детальніше зупинився на життєписові Г.Воробкевича, який наповнений 
цікавими фактами з його біографії та проливає світло на першопочатки буковинського 
відродження. Дослідник коротко розповів про дитячі роки поета, його навчання в народній 
школі міста Кіцманя, в Ч ерн івецькій  гімназії.

У житті і літературній діяльності Г.Воробкевича О.Маковей виділяє кілька періодів. 
Один з них пов’язаний із селом Горошівці (нині Заставнівський район), куди випускника 
духовної семінарії призначили "адміністратором” (тимчасовим священиком). До періоду 
проживання в Горошівцях, за свідченням О.Маковея, належать чотирнадцять перших 
українських поезій Г.Воробкевича: серед них лише дві на патріотичну тему, а решта - це 
мотиви туги та споминів за молодими літами. Патріотичні мотиви, очевидно, були навіяні 
героїчними сторінками прочитаних книжок з історії України. Вже перші записи в 
щоденнику, розпочатого в березні 1886 р., стосуються українського козацтва; далі 
довідуємося, щоГ.Воробкевич читав "Богдана Хмельницького” М.Костомарова, "Чорну 
раду” П.Куліша, петербурзьку “Основу”.

Відомо, що Г.Воробкевич розпочинав свою творчість як німецькомовний поет і в 
60-х роках XIX от. навіть підготував збірку німецьких ліричних поезій. Однак О.Маковей 
на основі щоденників, листування приходить до висновку, що в Г.Воробкевичеві 
перемогли все ж таки природні почуття до рідного слова і першочергову роль у цьому 
відіграли старший брат Сидір та О.Барвінський зі Львова.

Особливо плідно почав працювати Г.Воробкевич у Львові, куди він переїхав на місце 
священика у православній церкві в 1868 р. Львів оживив українську душу поета, тут 
він чимало писав. Та, песиміст за характером, Г.Воробкевич не зміг прижитися у Львові 
Часто у його листах до брата, як пише О.Маковей, бачимо "розбиту душу хорого 
чоловіка”. Він не сприймав львівську громаду і через її “польську надутість”, не зміг 
знайти щирих приятелів серед львівських русинів. Розповідаючи про перебування поет а 
у Львові, автор передмови зазначає, що той "довго жив у великих нестатках з причини 
недбалості чернівецької консисторії, що не присилала платні, [...] так що ... називала його 
інтриганом і агітатором” (3, с.ХІУ-ХУ). Відповідний настрій Г.Воробкевича, безперечно, 
відбився на його творах. Іноді він скептично дивився на свою літературну працю. "Я не 
родився поетом, я ліпше не буду писати, я віршомаз, я не знаю мови...” (З, с.ХУІ), - писав 
він в одному з листів до О.Барвінського.

По від’їзді зі Львова Г.Воробкевич поетичною творчістю займався менше. На цей раз 
він повернувся до Чернівців, де працював спочатку в духовній семінарії, а згодом 
викладав історію і географію в реальній школі. О.Маковей підкреслює, що в Чернівцях 
Г.Воробкевич проявив себе більше у громадсько-культурній роботі. Саме 70-ті роки 
XIX ст - це той час, коли між народовцями і москофілами точилися гострі суперечки, і 
його позиція в цих процесах була чітко виражена - рішучий захист руського народу 
Буковини і його материнської мови.

З початким 1881 року в житті Г.Воробкевича відбулися зміни - він став парохом в
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одному 3 великих буковинських сіл поблизу Чернівців - у Топорівцях Тут лктав 
можливість виявити свої связценицькі здібності, бо "зроду мав талант бесіди а так, * 
зайнятися конкретною громадською роботою: Г.Воробкевич організував \ Топорівцях 
читальню, товариство тверезості, планував заснувати громадську крамницю Та 
погіршення стану здоров'я не дало отцеві Григорію виконати всіх намірів. Смерть 24 
листопада 1884 р. обірвала діяльність патріота Буковини, про якого якнайкраще 
відгукувалися топорівські селяни.

0.Маковей, переглядаючи літературну спадщину' Г.Воробкевича, правильно підмітив, 
що її слід оцінювати за мірками 60-х рр. XIX ст., оскільки стан вивчення \країнської 
мови і поетичної форми наприкінці XIX ст. значно “поступився вперед". Дослідник 
звернув увагу на мову поета, яка, на його думку, була досить гарною, якщо зважити, що 
вивчав він її самотужки, в основному' за книгами Шевченка, Куліша і ті. Щодо поетичної 
форми, то О.Маковей констатує її статичність у Г.Воробкевича, який не був активним 
шукачем нових розмірів і форм. З приводу цього він мав свої поіляди, про що О.Маковей. 
на жаль, не говорить. Упорядник збірки, як нам здається, не в достатній мірі зверн\в 
увагу на зміст поезій. Помітивши в них романтичний патріотизм 60-х років минулого 
століття, він, зокрема, писав: “Як Федьковича і ще більше Ізидора Воробкевігча. так і 
Григорія одушевляла або смутила історія України, а найбільше історія козацька" (з, 
с XXI). О.Маковей помітив великий вплив “Досвітків” П.Куліша, поезій Т.Шевченка на 
творчість Г.Воробкевича. У цьому плані виділяється поема “Берестечко'! що 
характеризується “буйнішим полетом і висловом".

Ліричні поезії Г.Воробкевича з часів побуту його в Горошівцях, підкреслює О.Маковей. 
- “переважно співи про себе самого, виплив розчарувань, туги і самоти” (3, с.ХХП). 
Лише життя у Львові дещо піднесло патріотичний настрій поета. Загалом О.Маковей 
робить висновок, що в поезіях Г.Воробкевича видно “його чутливе серце, його щирий 
патріотизм і добру волю послужити свому народові” (3, с ХХП).

Передмова до збірки Г.Воробкевича “Поезії” була першою спробою ширше 
познойомити читачів із життям поета і культурно-громадського діяча, глибше оцінити 
його літературну спадщину. Виданням книжки О.Маковей зробив велику справу - 
засвідчив, що українське слово на Буковині в другій половині XIX ст. починало активно 
розвиватися і тим збагачувало русло загальноукраїнського літературного процесу.
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Богдан МЕЛЪНИЧУК Галина НАВЧУК

ХУДОЖНЄ СЛОВО ПРО ЛЕСЯ МАРТОВИЧА
(З п о гл я д у  істори ч н о ї та х уд о ж н ьо ї правди)

З легкої руки Антона Крутнельницького за трьома класиками української літератури 
- Василем Стефаником, Лесем Мартовичем і Марком Черемшиною - 'закріпилося поетичне 
наймення “Покутська трійця”, покликане підкреслити спорідненість, навіть нерозривність 
їхніх життєвих і творчих доль. ї справді, в цих долях чимало суголосного, спільного, 
починаючи від місця народження (мальовниче Покуття) і часу приходу в світ (В. Стефаник 
і Л. Мартович - ровесники, цьогорічні “стодвадцятип ятилітники", Марко Черемшина - 
на три роки молодший)... Водночас кожен із трьох покутян - яскраво виражена особистість, 
неповторна індивідуальність - і суто людська, і творча

Стосовно постаті автора “Мужицької смерті5' й “Забобону" скупий на похвалу В. 
Стефаник не шкодував найвищих епітетів. “- Лесь Мартович - мій хлоп’ячий сміх і смак 
генія55, - признавався він в автобіографічній новелі “Серце” (1927) (13; 287). “Мартович 
був надзвичайно здібний55, - читаємо і в його спомині, датованому 25 жовтня 1916р. (13. 
282), і в Автобіографії 1929 року (13; 278). Ще промовистіше свідчення з Автобіографії 
1926 р.: “Писати я почав дуже рано, ще в гімназії, та величезний талант Мартовича 
просто паралізував мене, і я ніколи не признавався, що я також письменник” (13: 284). 
Незвичайну обдарованість друга (“геніальний письменник55) і потужну силу його творінь 
(“... і тепер я не можу забути того щастя, яке нам давав Лесь Мартович своїми геніально 
злосливими оповіданнями”) підкреслював В. Стефаник у спомині “Людмила” (13; 285).

З-поміж найталановитіших натур Л. Мартович виділявся не такою вже й поширеною 
навіть у середовищі українців яскравістю сатирично-гумористичного дару, що дав про 
себе знати ще в дитинстві. За свідченням того ж В. Стефаника, коломийські гімназисти 
шанували й любили Леся55... за його веселу вдачу й ще за ті дотепні оповідання, які він 
видумував. Лежить, бувало, на ліжку лицем до стіни і сам до себе сміється і аж потім 
оповідає55 (13; 282). Згадавши про цю особливість “творчої лабораторії” свого друга в 
1916 р., В. Стефаник підтверджував її в Автобіографії 1929 р.: “Ще тепер серед його 
знакомих і приятелів ходять оповідання, які він компонував, не записуючи їх ніколи. 
Добре було б, щоби його приятель Лев Бачинський списав з пам’яті тоті бродячі 
оповідання” (13; 278).

Хоч свої власні спроможності В. Стефаник розцінював у тій же Автобіографії вельми 
критично (“Я був хлопчина дуже середніх здібностей...”(13; 276)), він не поступався 
перед Л. Мартовичем ні силою таланту, ні житейською неординарністю; щоправда, у 
його феномені домінували зовсім не сатирично-гумористичні барви. Останнє стосується 
і Марка Черемшини, також незвичайної в людському й творчому' відношенні постаті.

Унікальність і привабливість постатей, що склали “Покутську трійцю , спричинилися 
До зацікавлення ними з боку' багатьох письменників і до появи майже двохсот творів - 
переважно поетичних, а також прозових і навіть драматичних. Однак, якщо художня
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стефаникіана і черемишншна вже здобувалися на дослідницьку увагу*, то звернуті до 
Леся Мартовича речі стають предметом оглядової розмови вперше.

Маємо підстави говорити, що біля джерел творення художнього образу автора 
“'Забобону5' стояв уже згадуваний не раз Василь Стефаник. Адже, крім спомину “Перший 
твір Леся Мартовича5', написаного невдовзі по смерті побратима і надрукованого в 
альманасі ‘‘Кривавого року” (Відень, 1917), крім пізнішої мемуарної згадки “Людмила 
(Із споминів про Леся Мартовича)” (1927), де розсипані промовисті штрихи до 
характеристики його постаті, В. Стефаник залишив дві автобіографії, в одній з яких, 
датованій 1926 роком, знаходимо, по суті, вставну мікроновелу - та не перший художній 
твір, звернутий до Леся Мартовича:

“Вже, може, яких десять літ пізніше ми оба з Мартовичем їхали до двірця в Залучу, 
щоби залізницею дібратися до Коломиї, де ми вчилися в гімназії. Нас відвозив Проць, 
наймит, вже старший. Був вечір, і Мартович, як все, почав шукати теми для веселої 
розмови. Розказував Процеві, що мій батько, який цілком певно мав приятеля чорта, дав 
мені маленького чортика, щоби мені послуговував та помагав вчитися та учителів 
обдурювати. Цілу дорогу Мартович дуже детально описував Процеві характер, натуру 
і заняття малого чортика через цілий день і ніч. Весело було з Мартовичем, як все. та так 
ми під'їхали до Пруга вже ночею, щоби переїхати брід. Та тут Проць заявив нам рішучо, 
що як ми оба перед ним не перехрестимося, і то три рази, то він не поїде в воду. Мартович 
ревів з радості, і ми мусили хреститися. То вже наші товариші з Коломиї знали на свою 
радість, як ми переходили Прут” (13; 270).

Що цей фрагмент Стефаникової автобіографії - достеменна новела, підтвердило 
подальше розгортання його письменником Володимиром Бандураком в оповідання “Як 
Прут-річку переходили...”, яке ввійшло до його книжечки “Лесь Мартович сміється5' 
(1961).

Втім, хронологічно цій книжечці передували інші твори про “галицького Гоголя55 - 
мемуарні есе та спогади-новели Михайла Рудиицького (1889-1975), зібрані в першому 
випуску його тригомника “Письменники зблизька” (1958-1964). Серед оповідей, 
заснованих на особистих враженнях автора від зустрічей з Іваном Франком, Михайлом 
Павликом, Осипом Маковеєм, Василем Стефаником, Марком Черемшиною, був у цьому 
випуску розділ “Лесь Мартович55, складений з есе “У львівському товаристві”, “До 
його поетичної біографії55, “Чому' він не одружився”, “Агітаційна промова55, “Ненаписані 
задуми”, "У Погариську”, а також із дотепних мініатюр “Іскорки гумору55.

Позаяк М. Рудшщький знався з Л. Мартовичем упродовж 1907-1914 рр., до початку 
світової війни, то його оповіді стосуються переважно цього періоду, пов'язаного локально 
зі Львовом і Львівщиною. Обставина ця, однак, не завадила авторові окреслити героя з 
різних боків - як професійного юриста, письменника і громадського діяча, торкнутися

Див. оглядові статті Б. Мельничука “Вінок Стефаникові” (Рад. Буковина. - 1971. - 
4 черв.). "Початки худож ньої стеф ан икіан и” (С теф аниківські читання. - Івано- 
Франківськ. 1990. - Вип. 1. - С. 62-67), “Художня стефаникіана останнього п'ятдесятиріччя55 
(Василь Стефаник і українська культура. - Івано-Франківськ, 1991. - Частина 1. - С. 68- 
69), "Силует русівського генія" (Рад. Буковина. - 1991. - 16 трав.), “Є ж, крім фактичної, 
Ще й художня правда..." (Василь Стефаник у  ром ані Р. Іваничука “ ІІІрами на скалі”) 
(Стефаниківські читання. - Івано-Франківськ. 1993. - Вип. 2. - С. 54-56): “Ми подаємо  
р>ку Черемшині : Поетичне слово про співця Гуцульщини" (Рад. Буковина. - 1974. - 12 
чеР* • Став адвокатом народу...": Х удож нє слово про Марка Ч еремш ину” (Буковина.
- 1994. - 16 листоп.). '
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його стосунків з друзями-л ітераторами та взаємин з жінками.
Характеризуючи Л. Мартовича, М. Рудницький часто вдається до гумористичних 

барв. Що забезпечує неабияку колоритність -створеному ним образові Зокрема, це 
стосується історії залицянь письменника, повіданої на підставі жартівливих відповідей 
тим, хто цікавився причинами його хронічного холостякування.

Втім, як дає відчути М. Рудницький, сміх його героя не завжди був безжурним. 
Нерідко він бував гоголівським - сміхом крізь сльози. І ще одна вдало підмічена 
особливість: “Його сміх часто прикривав співчутливість, якої він соромився” (10: 98).

Після “Письменників зблизька” М. Рудницький звернувся до постаті Леся Мартовича 
в одному з творів книжки “Ненаписані новели” (1966), скомпонованої з цікавих і повчальних 
життєвих історій, що їх почув автор з уст визначних діячів української культури, - 
співаків Олександра Мишуги та Модеста Менцинського, художників Івана Труша й 
Олександра Архипенка, артистки Катерини Рубчакової, письменників Івана Франка, 
Михайла Павлика, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Осипа Маковея та ін. 
Складається враження, що він скористався з наведеної вище Стефаникової поради 
Л.Бачинському - “списати з пам’яті” “бродячі оповідання”, які свого часу не встигли - з 
тих чи інших причин - лягти на папір.

У тій новелі, що стосується Леся Мартовича (“Радикальний спосіб”), гуморист 
промовляє в гурті львівських друзів десь років за п’ять до ранньої кончини (“Сороківка 
обчімхала його голову, яка стала ще круглішою від світла лампи, вкритої серпанком 
тютюнового диму” (11; 186). Промовляє на “поважну тему” виборчої кампанії до 
парламенту, в ході якої виявляє неабиякий талант агітатора за радикальну партію. 
Промовляє дотепно, з відчутною дозою самоіронії, від чого стає ще привабливішим. 
“Смійтесь з мене, так мені і треба. Але не гадайте, що я справді з глузду з'їхав і по ночах 
через дівчину' не спав. Не спав я від виборчої крутанини. І коли засихало в горлі, а я 
трохи покропив його, - я ясно зрозумів, що я таки ліпший агітатор, ніж Дон-Жуан, а 
може, навіть ліпший, ніж письменник” (11; 192).

Якщо в полі зору М. Рудницького перебували зрілі, прикінцеві роки житгя героя, то 
згадуваного вже Володимира Бандурака (1915-1982) найбільше зацікавило дитинство та 
отроцтво Леся Мартовича. На це були свої причини. Сам він, краянин видатного 
письменника, в 1944-1948 рр. мав щасливу нагоду вчителювати в селі Торговиця 
Городенківського району на Івано-Франківщині, де народився і провів дитячі роки 
Л.Мартович. “Старожили села, - признавався В. Бандурак у преамбулі до книжки 
“Оповідання про Леся Мартовича” (1977), - мені розповідали чимало подробиш, із життя 
свого славного земляка, їх розповіді, а такрж скупі документальні дані, які збереглися 
про цю непідкупну, товариську й дотепну людину, і лягли в основу моїх 
оповідань” (3; 4).

У кінцевому підсумку з-під пера В. Бандурака вийшли три прозові книжки про 
видатного земляка - сатирика. Першою була згадувана на початку огляду збірка коротких 
оповідань “Лесь Мартович сміється” (Станіслав, 1961), другою - повість “Лесь Мартович 
зблизька” (Ужгород, 1971), третьою - названа попереду збірка ‘ Оповідання про Леся 
Мартовича” (Ужгород, 1977).

Об’єднані постаттю головного героя, ці книжки не тільки відображають авторську 
еволюцію в художньому освоєнні цієї постаті, а й дають чимало дня розуміння одної з 
тенденцій уіфаїнського історико-біографічного оповідання останніх десятиліть. Маючи



здебільшого автономне значення, воно часом ставало складником більшого цілого - 
тематично й хронологічно впорядкованої збірки, яка, в свою чергу, переростала в 
повістеву структуру Так, зокрема, сталося з короткими оповіданнями Дмитра 
Красицького, Шевченкового правнука по сестрі Катерині, котрий об’єднував їх спершу 
в окремі книжки-повісті: “Дитинство Тараса” (1959), “Юність Тараса” (1967), “Тарас- 
художник” (1973), що, в свою чергу, склали згодом повістеву трилогію “Тарасові 
світанки” (1979,1989), яка охопила добру половину життя героя - аж до його звільнення 
з кріпацтва. Подібне вийшло з творами В. Бандурака. На основі складеної з окремих 
оповідань (частина їх публікувалася в періодиці) збірки “Лесь Мартович сміється” 
написалася пізніше повість “Лесь Мартович зблизька”. Своєрідним синтезом обох цих 
книжок стала заключна збірка автора “Оповідання про Леся Мартовича”. Маємо, отже, 
не позбавлений інтересу приклад взаємопереходу від одного жанрового стану до іншого, 
що можливе хіба що в історико-біографічній літературі.

Втім, є потреба повести докладнішу мову про кожну' з книжок.
Перша з них, “Лесь Мартович сміється”, -крім вступної замітки “Від автора”, 

витриманої в дусі нав’язуваних у ті часи трафаретних протиставлень дорадянського і 
радянського життя на користь, звичайно, останнього, включила двадцять два невеличкі 
оповідання переважно гумористично-сатиричного характеру.

Позбавлений такого характеру хіба що заспівний твір збірки - “Легенда про походження 
батька Мартовича”. Тут В. Бандурак оповідає незвичайну історію, згідно з якою .одного 
березневого вечора торговицькі селяни, повертаючись із містечка, знайшли недалеко від 
села сповите в полатану ряднину немовля. Забрали його з собою, охрестили. Ім’я та 
прізвище дали йому, скориставшись порадою старенького дідуся: “ - Нині маємо празних 
святого Симеона, то най Семеном буде. Ну, а знайшли ми її в марті, то най Мартовичем і 
прозивається” (1; 7). Підрісши, Семенко навчився самотужки грамоти, став підручним 
старого писаря* а коли той помер, обійняв його посаду. За розум і непідкупність здобув 
повагу всього села.

Таке трактування Мартовичевого родоводу підказали В. Бандуракові перекази, почуті 
в Торговиці. Інакше писав про це В. Стефаник у “Людмилі...”: “Батько родини Семен 
Мартович був писарем у Торговиці та в сусідніх селах. Чоловік наскрізь розумний і 
чесний. Оригінальне ціле його життя будо. Вродився в жидівській фамілії, прийшла 
мачуха і відігнала від хати. Служив довгі роки наймитом у господарів, сам навчився між 
людьми читати й писати, врешті вихрестили його, і так він поволі увійшов між господарів, 
як рівний. Купив коло 15 моргів поля - очевидно, не за раз, - оженився на Буковині і жив 
мирно, а навіть і вигідно” (13; 285).

Як бачимо, трактування не ідентичні, хоча й ряд моментів збігається. Встановити ж 
остаточну істин)7 допомогли б відповідні документи, яких, на жаль, поки що не виявлено.

Решта оповідань збірки “Лесь Мартович сміється” стосуються безпосередньо 
Семенового сина і воскрешають багато епізодів його життя, починаючи від народження 
(“Як його купали...”) і закінчуючи часами, коли працював конципієнтом (помічником 
адвоката) в різних галицьких містечках (“Як Лесь старості дулю в с у к а в . “Я по-хамску 
нє розумєм!. “І тут насолив”). Змальовані у творах події відбуваються в селах Торговиця. 
Залуччя, Орелець, у містечках Заболотів, Городок та ін., а найчастіше в Коломиї, де Лесь 
Мартович навчався у польській гімназії впродовж 1882-1890 рр.

За свідченням В. Стефаникд, тут панував польсько-шляхетський дух, усе вкраїнське
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принижувалося та зневажалося. "‘У великій салі першої класи польської гімназії в Коломиї.
- згадував він, - ми, селянські хлопці, зайняли послі дню лавку. Товариші наїш в лакерованих 
чобітках глузували з нас та насміхалися” (13; 271). І трохи далі: "Гімназія, крім 
формального научання і ворожого відношення до нас, українці в -студенті в нічого нам не 
давала” (13; 273).

Передана В. Стефаником атмосфера тодішньої Коломийської гімназії, що 
характеризувалася протистоянням селянських хлопців, одягнених у вишиванки, і 
'■‘паничиків з передніх парт”, взутих у лаковані чобітки, а також узурпаторськими методами 
навчання з боку частини викладачів, відбиласяв низці оповідань В. Бандурака, зокрема, 
таких, як: "Перше знайомство”, “Сповідь”, “За моє жито ще й мене б и т о . “Око за око. 
зуб за зуб...” У них, щоправда, в становище скривджених потрапляють товариші Леся 
Марговича - Василь Стефаник, Іван Семанюк (Марко Черемшина), а сам він, надзвичайно 
винахідливий і гострий на слово, виступає, як правило, в ролі месника за завдані їм 
кривди.

Таким бачимо його і в оповіданні “Хто сотворив світ?..”, заснованому на комізмі 
ситуації, до якої спричиняється у першу чергу збитошний Лесь Мартович. Змальована 
тут подія відбувається на уроці закону божого, під час якого засинає один з учнів - 
Гаврило Сухолиткий, синок косівського багатія, відомий підлабузник і донощик, котрого 
в класі боялися і ненавиділи. Саме в цей момент отець-катехит звертається до нього із 
запитанням, хто сотворив світ. Сусід по парті штовханом під бік будить Гаврила, той 
зривається з місця і, встигши почути лишень Мартовичеву підказку ззаду: “- Отець 
питають, як ти розбив шибку в коридорі”, випалює у відповідь: “- Прошу отця, це не я... 
Це на мене хтось набрехав...”, і клас вибухає реготом. Знервований панотець карає учня, 
поваливши на крісло і вибиваючи “ще позаторішній пил з його штанів”. Колоритну 
картинку підсумовує іронічна авторська ремарка: “Але Гаврило так і не зрозумів тоді, 
за що його били: за те, що не розбив шибки, чи за те, що не сотворив світу...” (1; 13).

Як видно, в цьому оповіданні дістається не тільки несимпатичному учневі, а й далеко 
не ідеальному педагогові - служителеві культу. Різні моральні вади духовних осіб 
викриваються в інших творах збірки “Лесь Мартович сміється” - “Сповідь”, “Як Лесь 
попа провчив”, “Як піп у Леся шапку замінив” тощо. Загалом це викриггя не суперечить 
Мартовичевому ставленню до певної частини галицького попівства, відомому нам з його 
писань, надто повісті “Забобон”. Але не можна не помітити, що під впливом обставин 
часу, коли насаджувався войовничий атеїзм, В. Бандурак іноді відступав від історичної 
правди, прагнучи зробити свого героя мало не стовідсотковим безвірником (“Наука не 
йде в ліс...”таін.).

В інших Бандуракових оповіданнях Лесь Мартович насміхається з панів і сільських 
дуків (“Перцем під ніс”, “Голос божий”), представників цісарської влади (“Як Лесь 
жандарма обдурив”, “Як Лесь старості дулю всукав”, “І тут насолив”), допомагає 
знедоленим (“Голодного накорми!..”). Одверту неприязнь, навіть ворожість викликає в 
нього зневажливе ставлення до української мови - як з боку позбавлених національної 
гідності перевертнів-українців (“Дьоготь”), так і з боку австрійських службовців 
польського походження (“Я по-хамску нє розумєм!..”).

При всій своїй колоритності й привабливості, центральний герой книжки Лесь 
Мартович сміється” окреслювався все-таки однобоко, лишень у відповідності з її назвою. 
Крім Василя Стефаника і частково Марка Черемшини Та Василя Равлюка, в його оточенні
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немає жодного з документально засвідчених українських діячів, із якими стикався герой 
і в Коломиї, і поза її межами. У збірці йдеться про його бесідницький хист (“Перцем під 
ніс”), підкреслюється, що “Мартович мав дар справжнього артиста” (“А що взяв собі 
дячок, Лесю?..”), однак обминається його потяг до літературної творчості й інтерес до 
фольклору Між тим відомо, що, будучи іще коломийським гімназистом, Л. Мартович 
видав книжечку “Нечитальник” (1889), що здійснив у ті часи записи низки народних 
пісень - історичних, соціально побутових, любовних тощо. Обминається також його інтимне 
життя. Одне слово, у новелістичній мозаїці збірки бракувало деяких досить істотних 
кольорів.

Значну частину прогалин цієї збірки В. Бандурак компенсував у третій своїй книжці. 
присвяченій письменникові-землякові, - “Оповідання про Леся Мартовича”, а в другій, 
повісті “Лесь Мартович зблизька”, задався метою поглиблено розкрити ранній, 
торговицький період життя свого героя.

З видавничої анотації виходить, що ця повість задумувалася як перша частина 
“широкого біографічного твору про майстра української сатири”. Не виключено, що 
видавництво нав’язало не дуже вдалу назву книжки. Невдалу, по-перше, тому, що вона 
наслідувальна, позаяк були вже, як знаємо, “Письменники зблизька” М. Рудницького, а 
по-друге, тому, що не відображає суті твору та ще й схиляє до думки, що В. Бандурак. 
як і М. Рудницький, знав героя особисто. А, як видно з начерку Степана Пушика “Його 
земля”, що з’явився незадовго до 100-річчя від дня народження Леся Мартовича, твір 
мав інший заголовок: “Лесеве дитинство”. Це наче дякаписьменника-учня письменникові- 
вчигелеві” (8).

Як би там не було, але в повісті йдеться саме про дитячі літа Леся Мартовича, точніше 
про його шкільне дитинство: розпочинається вона з показу найпершого учнівського дня 
майбутнього письменника, а завершується картиною його проводів на навчання до 
Коломийської гімназії. Інакше кажучи, тут простежується зо п’ять літ із життя головного 
героя - десь від 1877-го і до 1882 року. Простежується в десяти розділах, кожен з яких 
у свою чергу складається із кількох (від двох до п’яти) невеликих епізодів. За винятком 
одного (першого за порядком у дев’ятому розділі), що під назвою “Як Лесь жандарма 
обдурив” входив до збірки “Лесь Мартович сміється”, всі ці епізоди новостворені й, 
узяті в сукупності, подають цільну картину формування щедро обдарованої юної душі. 
А формується вона у родинному середовищі (в стосунках з батьком, матір’ю, сестрами), 
у взаєминах з однокласниками та вчителями, в контактах з односельцями різних занять, 
статків і характерів, з управителем панського маєтку' і панотцем, з усяким заїжджим 
людом - циганами, передвиборними агітаторами, шкільним інспектором, екзекутором, 
жандармом тощо.

За винятком деяких скупих згадок Маргговичевих ровесників, документальних свідчень 
про його шкільні літа не збереглося,* а це відкривало перед В. Бандураком широкий 
простір для художнього вимислу й домислу. І він цим письменницьким правом скористався 
великою мірою.

Власне, вимислом* є вже те, що, за повістю В. Бандурака, Лесь Мартович здобуває 
початкову освіту в одній школі - Торговицькій. Між тим, у рідному селі він закінчив 
лишень два класи, після чого навчався три роки в школі сусіднього села Топорівці (6; 
14). Першим учителем майбутнього письменника літературознавці називають Льва 
Козанкевича, про інших і зовсім не згадують. У творі В. Бандурака героя навчає спершу
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Ядвіга Яцюжинська, полька з-під Варшави, котра, “проживши понад сорок років серед 
покутян(...), зблизилася з ними, не цуралася їх мови та звичаїв...” (2; 12). Відтак, коли за 
симпатії до чіхлопів” її звільнили, посаду вчителя Торговицької школи обійняв Влодзімеж 
Вольський - вигнаний з війська підофіцер, що винесену звідти звичку до “капральських 
експериментів” продовжує закріплювати на дітях. Третім учителем малого Леся, згідно 
з В. Бандураком, був Северин Навроцький, котрий, істотно відрізняючись від свого 
попередника-узурпатора, тримав школярів у руках не фізичними покараннями, а сшюю 
волі та мудрої розповіді: “Навіть найвідчайдушніші шибайголови від одного погляду 
цього вчителя вгамовувалися. І діти, і дорослі спрагло ловили кожне його слово” (2,86). 
Саме він звертає увагу на неабиякі здібності Леся Мартовича, готує його до вступу в 
гімназію і, позаяк батько прихворів, зголошується відвезти свого учня до Коломиї та 
влаштувати його на квартиру.

Очевидно, плодом авторської фантазії є Лесеві товариші-однокласникй - і його велика 
симпатія Настунька Гуцуляк, що, промокнувши до нитки на пасовиську, простуджується 
та вмирає, і, висловлюючись по-сучасному, його підшефний учень, тин нужденного 
сільського грабаря Микола Гандрабатий, і декотрі інші. Не кажемо вже про численні 
історії, в які вони потрапляють разом з головним героєм - і в школі, й поза її стінами 
(лови лиса на пасовиську, облаштування печери в старому глинищі, викрадення одягу 
Влодзімежа Вольського під час його купання в ставку, обтрушування грушки в 
панотцевому саду та інші дитячі акції помсти над кривдниками).

Чимало вимисленого й домисленого в Бандуракових характеристиках батьків Леся 
Мартовича.

Щодо матері, то відомості, які маємо про неї, надзвичайно скупі. В. Стефаник навіть 
не називав її імені: “Мати його походила з Буковини” (13; 282). Сучасний дослідник 
щедріший на інформацію, але не набагато: “Досягнувши незалежного становища в селі, 
завівши невелике господарство, пасіку, Семен Мартович десь у першій половині 60-х 
рр. одружився з дівчиною з села Шипинці, що на Буковині, - Оленою Десяковською, - 
дочкою дрібного службовця” (6; 13). Ухитрився не згадати її В. Бандурак у збірці “Лесь 
Мартович сміється”. Зате в повісті, називаючи Оленою та Семенихою, “дозволяє” їй не 
тільки спорядити й провести сина до школи в першому розділі, а й виступати в ряді 
інших. Зокрема, в розділі сьомому вона розбурхує синову уяву піснею і розповіддю 
про Олексу Довбуша, і тезко славного народного проводиря підбиває відтак однолітків 
на ігри в опришків та на копання печери, в якій сам мало не загинув.

Маючи в своєму розпорядженні порівняно більше відомостей про Лесевого батька, 
аніж про матір, В. Бандурак, до того ж, збагачує їх художньою вигадкою. Щоправда, 
інколи вона не зовсім доречна, як, скажімо, в епізоді святої вечері (розділ п’ятий), коли на 
репліку доньки Марії про те, що забули помолитися, Семен Мартович випалює: Не
біда!.. Бог простить, а люди не осудять, бо не бачили” (2; 61). Зрозуміло, що випалює з 
волі автора, котрий на догоду ревним борцям з “опіумом для народу” змусив покутського 
селянина минулого століття, нехай і писаря, знехтувати священною традицією.

На щастя, це поодинока невідповідність. У тому ж п’ятому розділі святвечірній, та й 
увесь різдвяний обряд відтворюється згідно з прадавньою народною традицією, 
покуштувавши кожної з дванадцяти страв, діти Мартовичів залазять під сгіл, де 
кудкудакають і кукурікають, далі знаходять у розстеленому там сіні горішки, а потому, 
за дорученням батьків, ідуть з вечерею до діда й баби, а Лесь - ще й до свого учня
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сироти Миколки Гандрабатого.
Наступного дня він очолює групу переодягнених вертепників-однолітків, з якими 

колядує по хатах односельців. Під одною з хат, до якої їх не пустили, хлопці заспівали 
складену Лесем пародію:

Бог предвічний народився-а-а!
Ішов швець з Черновець,
Загубив шило та й клевець 
Та й пов ісив ся-а-а!..
Однак кпини колядників виявилися недоречними: швець Мир он Книгиницький не 

відчинив їм через те, що був у траурі, спричиненому смертю дружини. Дізнавшись про 
безтактну витівку сина, батько відлупцював його ременем. Завершує цей весело- 
сумнуватий розділ (а в такій тональності витримано й низку інших) дотепний авторський 
висновок: “Отак Лесь Мартович за свій перший твір одержав перший гонорар. Як 
добре, що він завжди буває невеликий!” (2; 68).

Ненав’язливий, психологічно вмонтований художній вимисел допоміг В. Бандуракові 
доторкнутися до початків Мартовичевої творчості, а це дуже важливо для історико- 
біографічної розповіді про письменника.

Так само ненав’язливо, природно розкриваються витоки бесідницької вправності 
героя. Успадкований хист оповідача-дотепника (в повісті є згадка, що Лесь “обіцяв повну 
торбину побрехеньок від свого діда принести” (2; 28)) він виявляє і вдосконалює під час 
хлоп’ячих теревенів на пасовищі, де навіть встановлювалася “черга баляндрасити”, а 
надто в близькому від пасовища панському7 млині, де сивоголовий “веселий мельник” 
Остафій Хрип’юк, що “сходив вздовж і впоперек усю габсбурзьку державу”, любив 
частувати пастушків різними билицями і побрехеньками. З його вуст Лесь почув приказку 
“Від Снятина до Кракова - скрізь біда однакова” і “торбу” інших. Зрештою, скрізь, де 
буває хлопець, він “намотує на вус” влучний вислів чи дотепну історію. Скажімо, зі 
Снягина, куди батько взяв його, завтрашнього гімназиста, аби придбати“міську одежину7”, 
і де, за В. Бандураком, відбулося знайомство з Василем Стефаником, Лесь привіз приказку: 
“Добре, люди, у Снятині, коли штани не латані!”

Обмаль документальних свідчень, пов’язаних із дитинством Леся Мартовича, диктував
В. Бандуракові потребу пильнішого вдивляння в його художні твори. І це помітно в 
повісті. Зокрема, в характеристиках торговицьких дітей, Лесевих ровесників, їхнього 
побулу, звичок, психології відчувається вчитування в зворушлива оповідання 
письменника Тарбата”. А при змалюванні “передвиборної гарячки” і самих виборів до 
австрійського парламенту (восьмий розділ) В. Бандурак спирався на оповідання “Хитрий 
Панько”, “Смертельна справа” та ін. Іноді доходить навіть до текстових запозичень:

У Л. Мартовича;
“- Знов б’ють, - перебив Іван, - а казали, що цих виборів не будуть бити” (5; 124).
У В. Бандурака:
'- Знов б’ють, - зітхнув кривий Василь Нагірняк. - А говорили, що цих виборів уже 

не будуть бити...” (2; 101).
Журнальний відгук на Бандураків твір Оксана Сенатович починала з досить високої 

загальної оцінки: “Писати документальну повість нелегко. Адже треба не сліпо 
дотримуватись фактів, а переосмислювати їх. А це вже “бій” з документальним матеріалом, 
художня творчість.



Володимир Бандурак вийшов з такого бою переможцем'' (12:153).
Можна погодитися з цією оцінкою, додавши водночас, що повість “Лесь Мартович 

зблизька” - творчий здобуток не тільки автора, а й усієї’ української історико-біографічної 
прози 70-х років.

Третя Бандуракова книжка з постаттю “галицького Гоголя” в центрі - “Оповідання 
про Леся Мартовича” - стала, як уже частково мовилося, своєрідним синтезом двох 
попередніх, а водночас і хронологічним продовженням другої - повісті “Лесь Мартович 
зблизька”, бо розповідь про життя героя доведено тут до січня 1890 p., тобто до того 
часу, коли його посеред навчального року було виключено з Коломийської гімназії.

Основу збірки “Оповідання про Леся Мартовича” (вісімдесят сторінок із загальної 
кількості сто сорок) склала повість: матеріал її десяти розділів трансформовано тут у 
дев’ять автономних творів, відповідно озаглавлених: “Стежка крізь бур’яни”, “На 
“збродах”, “Шкода”, “Прибив писком три лати...”, “Перший гонорар”, “Опудало у 
капральських штанях”, “Обскубаний виборець”, “Лесева позашкільна наука”, “Дорога 
за обрій”. Менша частина збірки - це або цілковито нові твори (“3 гніздечка 'На піддашші”, 
“Тітка Ганна”, “Історія “Рудаля”, “Дивна книжечка”, “Пущений із пращі”), або нові 
частково, бо написані з використанням низки тих, що входили до книжечки “Лесь Мартович 
сміється” (“Дві несподіванки”, “Торговицькі будні” і “Під завісу літа”).

Якщо трансформацію повісті можна прийняти без особливих застережень, то 
вмонтування сатирично-гумористичних мініатюр із книжечки 1961 р. в тканину збірки 
“Оповідання про Леся Мартовича” викликає іноді й зауваження принципового характеру. 
Стосується це передусім схильності В. Бандурака до заміни місця дії та імен персонажів 
деяких творів. Скажімо, село Вербівці з історії, повіданої в оповіді “Як Лесь старості 
дулю всукав” ( 1961 ) при перенесенні до збірки 1977 р. (оповідання “Дві несподіванки”) 
стало Воскресіннями, голова читальні Семен Поворозник - Семеном Білокрильцем, а 
його небіж Василь - сином Федьком. Синок косівського багатія Гаврило Сухолиткий з 
мініатюри “Хто сотворив світ?..” ( 1961 ) при аналогічній операції зробився в оповіданні 
“Торговицькі будні” (1977) Гаврилом Баштанником. Навряд чи такі метаморфози 
сприяють зміцненню читацької довіри до зображеного, адже їх зроблено в історико- 
біографічному, а не в якомусь іншому творі. Немовби згадавши про це, В. Бандурак не 
вносив подібних змін у мініатюри “Короткий отченаш” та “Як Прут-річку переходили. 
вписані в оповідання 1977 року “Під завісу літа”.

Узяті в цілому, вісім заключних оповідань Бандуракової збірки дали досить широке 
уявлення про життя Леся Мартовича періоду його навчання в Коломийській гімназії. У 
порівнянні з книжкою 1961 року поглибилося ‘трактування його взаємин із Василем 
Стефаником, а водночас він постав у стосунках з діячами, про яких там не було згадки, - 
їхнім спільним товаришем Левком Бачинським, коломийським адвокатом Северином 
Даниловичем, письменником Михайлом Павликом та його сеслрою Анною, відомою 
громадською діячкою. Шкода лишень, що зостався в тіні Іван Семанюк, знаний згодом як 
Марко Черемшина (він удостоївся буквально однієї згадки в розповіді про зібрання 
таємного учнівського гуртка) та що зовсім не згадано Івана Плешкана, організатора 
цього гуртка, талановитого поета, котрий, за В. Стефаником, “заскоро вмер (13,287).

У “коломийській” частині книжки В. Бандурака знайшлося місце для відображення 
участі Леся Мартовича і в цьому гуртку, і в пов’язаному з його діяльністю чигальняно- 
просвітницькому русі на Покутті. На відміну від збірки 1961 р. біограф не обминув т у т
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потягу свого героя до записування фольклору і, що не менш важливо, торкнувся початкщ 
його літературної творчості як письменника-гумориста.

Власне, цьому присвячене повністю оповідання “Історія “Рудаля”, написане, щоправда, 
не зовсім рівно. Якщо сам процес створення “Рудаля” (так первісно називався 
“Нечитальник”) подається тут дещо спрощено, то подальша доля оповідання (вимогливий 
розгляд рукопису початківця досвідченим Михайлом Павликом, котрий, до речі, підказав 
і нову назву, циганення у матері коштів на видання твору окремою книжечкою; поїздка 
з цією метою трьох побратимів - Леся Мартовича, Василя Стефаника і Василя Равлюка 
- до Чернівців, знайомство там з власником друкарні Чопом, перипетії з друкуванням і 
виходом у світ) окреслюється пластичніше, жвавіше, художніше. Очевидно, не останню 
роль у цьому зіграла обізнаність автора зі спомином В. Стефаника “Перший твір Леся 
Мартовича”, спогадами В. Равлюка, що дали імпульс його художній фантазії.

Історико-біографічний твір - не літературознавча праця. Тож навряд чи правомірно 
підходити до нього так, як зробив це Василь Полтавчук у рецензії на збірку “Оповідання 
про Леся Мартовича”: “Сумнівною, на мій погляд, є вірогідність змальованої В. 
Бандураком першої зустрічі Леся Мартовича з Василем Стефаником (оповідання “Дорога 
за обрій”). Ця подія відбулася, як повідомляє автор книжки, на торзі у Снятині. А тим 
часом і С. Крижанівський у передмові до “Вибраних творів” (1952) письменника, і В. 
Лесин - автор книги “Лесь Мартович” (1963) - небезпідставно твердять, що це знайомство 
відбулося у Коломийській гімназії” (7).

С. Крижанівському та В. Лесину не залишалося нічого іншого, як стверджувати 
засвідчене документами. На те й вони літературознавці. А письменник В. Бандурак мав 
повне право дати волю своїй фантазії. І скористався ним ненав’язливо, тактовно, у 
відповідності з життєвою і художньою логікою: завдяки батькам, двом Семенам, які 
зналися раніше (проживали ж у сусідніх селах!) знайомляться і їхні діти.

На жаль, художнього вимислу такої якості В. Бандурак домагався не завжди. Цілком 
можливо, що його герой конфліктував з професором історії Коломийської польської 
гімназії на грунті неприйняття останнім патріотичної діяльності Богдана Хмельницького. 
Але навряд чи він так примітивно, в дусі сумнозвісних компартійних “Тез про 300-річчя 
возз’єднання України з Росією...”, відповідав на звинувачення гетьмана в зраді своєму' 
народові: “- Брехня! - вирвалося в Леся. - Богдан Хмельницький возз’єднав Україну з 
Росією! На це була воля народу!” (3; 137).

Занадто вже акцентує В. Бандурак на соціалістичних симпатіях Леся Мартовича. 
Припускається він і фактичних неточностей. Скажімо, з оповідання “Пущений із пращі” 
виходить, що автор “Нечитальника” навчався в Коломиї лишень п’ять років замість 
фактичних восьми (1882-1890).

На щастя, подібних недоглядів та огріхів у збірці “Оповідання про Леся Мартовича” 
небагато. Загалом її написано з повагою до документальних свідчень, як і до самого 
героя. Завдяки цьому він постав непримиренним до несправедливості та прихильним до 
упосліджених, компанійським, дотепним, талановитим. Тому' доводиться шкодувати, що
В. Бандуракові не вдалося довести до завершення задум широкого полотна про славетного 
краянина, художньо освоїти всі етапи його недовгого життя.

Значно ширше від В. Бандурака охопив це життя Роман Горак у романі-есе “Лесь 
Мартович’ (1990). Власне, з тринадцяти розділів твору (“Не для слави, а для людей”, 
Походження’ , “Коломийська гімназія”, “Дрогобич”, “Становлення”, “Скрута”, “Трохи
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у Львові”, “Визнання’ , “Городок”, “У Львові, н^ провінції”, “Забобон". “Останні дій 
“Смерть”) постає у більш-менш повному освітленні весь шлях героя, за винятком хіба 
що дитинства, про яке мовиться надто побіжно. Цю прогалину автор пояснює таким 
чином: “Про дитячі роки-Леся Мартовича взагалі нічого не відомо. Та й що мало би бути 
відомо? Звичайне дитинство в селі серед природи, вулиці, вигону за селом, майдану коло 
церкви і всього того, що так необхідно сільській дитині, щоб,сп явшись на ноги, вже бути 
робочою і мудрою. Не залишив про нього ніяких спогадів, хіба що гіркий усміх в 
оповіданні “Гарбата”../’ (4; 53). Нам же здається, що Р. Горак залишив у тіні світанок 
Мартовичевого життя ще й через те, що до нього це висвітлив докладно В. Бандурах

Поверховість у змалюванні дитинства героя автор роману-есе компенсував 
докладнішою, ілюстрованою багатьма фактами і цифрами розповіддю про село, де він 
народився, про батьків і трьох сестер письменника, їхні родини.

Оповідаючи про Семена Мартовича, батька, Р. Горак переконливо полемізує і з 
легендою, яку, як знаємо, використав В. Бандурак, і з твердженням В. Стефаника про 
його “єврейськість”. “А чи не було все простіше, ніж у всіх цих легендах про Семена 
Мартовича? - запитує він і відповідає: “Втратив батьків, люди, як це часто буває, аби не 
пропала дитина, віддали його до корчмаря. Вигнав. Прийняв його двір, там навчився 
писати, читати. Став писарем...” (4; 52).

“Всю цю історію з походженням не варто було б і згадувати, - продовжує Р. Горак, - 
якби вона не принесла стільки прикрих хвилин в життя Леся Мартовича” (4;52). А річ у 
тім, що згодом, у 1909 р., коли кандидатуру письменника було висунуто до віденського 
парламенту, легендою про його єврейське походження успішно скористалися противники 
Л&я Мартовича в передвиборній боротьбі з ним самим.

На підставі записів у діловій церковній книзі, яку свого часу виявив колишній директор 
музею Леся Мартовича в Торговиці Василь Липчук, і де, до речі, немає жодного натяку 
на те, що Семен Мартович вихрест (про нього йдеться &к про звичайнісінького 
християнина), Роман Горак подає цікаві відомості про матір героя. Вона, Олена 
Десяковська, була дочкою Якова та Ірини Маковської, селян із села Шипинці тепер 
Кіцманського району на Буковині. Шлюб із Семеном Мартовичем узяла в 1857 р., а не 
“десь у першій половині 60-х рр.”, як стверджує Ф. Погребенник (6; 13). Померла 29 
травня 1895 р.

Розділи про навчання Леся Мартовича в Коломийській і Дрогобицькій гімназіях 
зацікавлюють передусім історією цих освітніх закладів, як і малознаними відомостями з 
культурного життя міст їхнього розташування. Знаходимо тут важливі штрихи до 
характеристики і самого героя, і його оточення, зокрема Василя Стефаника. Однак ці 
розділи збіднює відсутність розповідей про обставини написання та публікації оповідань 
“Нечитальник” і “Лумера”, що були створені Л. Мартовичем-гімназистом. Щоправда, 
про це в романі-есе мовиться, але попереду, ще в першому розділі, що утруднює 
сприймання еволюції письменника. Шкодять розділам і неточності, на зразок того, що В 
Стефаник навчався на медичному факультеті Віденського університету (4; 61) (насправді 
- Краківського), а “І^лим Обух - літературний псевдонім Северина Даниловича (4,71) 
(це прибране ім’я Кирила Трильовського).

У розділі “Становлення” помилку щодо місця навчання В. Стефаника виправлено, 
зате допущено інші невідповідності, що стосуються переважно перебування Л. Мартовича 
в столиці Буковини. Зокрема, голослівним вийшло твердження: “Особливого враження
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Чернівці на нього не справили”, ж  і подальше: “Місто на той час було трохи більше за 
Коломию” (4; 79). За даними історика Чернівців Р.Ф. Кайндля, в 1890 р., за два роки д() 
запису Л. Марговича на університетські студії, в місті проживало 54.171 чоловік. Коломия 
такої кількості населення сягнула мало не через сто років. А в матрикулі Л. Мартовича 
був запис про історико-юридичні, а не “історично-природничі” іспити (4; 79). Попри щ 
невідповідності, висловлюються слушні міркування, пояснення, зокрема, щодо причин 
того, чому роки навчання в Чернівецькому університеті не залишили ні найменшого 
сліду в творчості письменника: “Очевидно, робота в студентських товариствах не була 
його стихією. Мартовича манило село, його проблеми, просвіта селянства, організація 
виборів. Там він почувався вільно” (4; 80).

У цьому ж розділі висловлюються інші цікаві пояснення та припущення. Оповідаючи 
про навідини Василя Стефаника, учня Дрогобицької гімназії, до Івана Франка, що 
перебував у Нагуєвичах, Р. Горак запитує: “Але чому Стефаник пішов до Франка без 
Мартовича? Мартович побоявся? Пам’ятав ще про “Нечитальника”? Важко відповісти 
на це питання. Мабуть, що так” (4;73). А річ у тім, що раніше, влітку 1888 р., І. Франко 
висловився проти публікації цього оповідання в журналі “Товариш”.

Паралельно з навчанням у Чернівецькому університеті в 90-ті роки минулого століття 
Л. Мартович працює по адвокатських конторах у Снятині й Кутах, служить “однорічним 
охотником” австрійської армії, співробітничає в редакції газети’Тромадський голос” у 
Львові, веде на Тернопільщині передвиборну агітацію за кандидата від радикальної 
партії І. Франка, знов обіймає посаду канцеляриста в Снятині. Про все це йдеться в 
розділах “Скрута”, “Трохи у Львові” та “Визнання”.

Попри відоме, тут чимало нового. Р. Горак уперше вводить в обіг фрагменти листів 
К.Трильовського до М. Павлика, спирається на листи самого Л. Мартовича, на його 
запис у кореспонденційній книзі, що зберігається у Львівській науковій бібліотеці ім.
В.Стефаника, тощо.

Сдин з листів Л. Мартовича, писаний 1898 року7 в Снятині, засвідчую висоту його 
людської та гшсьменницької гідності. Коли сатирик довідався, що його оповідання 
“Мужицька смерть”, надіслане до “Літературно-наукового вісника”, збираються 
зредагувати і вмістити під рубрикою “Перші проби”, то не міг стримати обурення 
Прохаючи “о зворот рукописи”, рішуче заявляв: “Я не думаю здобувати собі патенту 
руського писателя, через те й не хочу вогненої проби в рубриці “Перші проби”. Я й не 
згорів зовсім за честю бути співробітником “Л.В.”, через те також не хочу фігурувати 
хоть би й у рубриці “Перші проби”. (...) На слушай видрукування тої новели удамся хоть 
би й на судову дорогу ”. З рішушістто гордого автора не могли не порахуватися видавці 
журналу: "Мужицька смерть” Леся Мартовича була опублікована без змін... І не в 
рубриці “Перші проби”, - підсумовує Р. Горак (4; 108).

Розділ “Городок”, що являє собою розповідь про чотирирічне (1900-1903 рр.); 
"вбивчо важке” життя Л. Мартовича в містечку; розташованому неподалік Львова, - 
один з найбільш “есеїстичних" за манерою викладу і найбільш насичених цікавим фактажем, 
зіставленням створеного письменницькою уявою з реаліями буття. Злодійсько-розпуснии 
слуга Львова' надихнув Л. Мартовича на ряд картин, підказав низку характеристик ; 

повіслі "Забобон”. На городоцькому матеріалі зросли новели "Ось поси моє”, “За межу' 
“За топливо” та ін. “Городок мусив мати Мартовича і дістав його!” - робить висновок Р 
1 орак (4; 118). А далі уточнює: "Городок шліфував Леся Мартовича, вчив його сміятись



крізь сьози” (4; 119). І в цьому автор таки переконує читача.
Щодо розділу “У Львові, на провінції”, де під останньою маються на увазі села 

Орелець на Снятинщині (там Л. Мартович працював у 1905-1906 рр.) та Сіде на 
Самбірщині, а також містечко Щирець поблизу Львова, то в ньому, крім традиційних для 
попередніх розділів оповідей про службові, громадські й творчі справи героя, Р. Горак 
торкається і його інтимного життя. Шкода тільки, що при цьому спирається не на власні 
пошуки, а задовольняється цитуванням відповідних місць із книги М. Рудницького 
“Письменники зблизька”.

Цілком природно, що основному творові Л. Мартовича присвячено окреміш розділ 
роману-есе, який так і зветься - “Забобон”. Деякі обставини написання повісті допомагає 
прояснити цитований тут лист Івана Кунціва до редакції газети “Діло”, датований 9 
вересня 1935 р., а історію її публікації - переднє слово В. Гнатюка до першого видання 
“Забобону” (1917 р.) й відповідне листування його з Л. Марговичем та М. Грушевським. 
Що ж до значення повісті, то глибшому осягненню його сприяє замовчувана в тоталітарні 
часи стаття Михайла Грушевського “Світлотіні галицького життя”, уривки з якої 
наводяться в романі-есе. “Приходиться сильно жалувати, що такий цінний твір не вийшов 
тоді, як міг”, - писав у ній видатний учений і підкреслював, що це “один з найбільш 
серйозних, змістовних утворів нашої літератури, не тільки галицької, але і української 
взагалі, і сяє всякими артистичними прикметами, не вважаючи на плями, котрі можуть 
зрадити око пуриста” (4; 148).

Не бідні на малознані факти прикінцеві розділи роману-есе - “Останні дні” та “Смерть”, 
де окреслюється трагедія письменника, що, не здійснивши багатьох задумів і втративши 
у воєнному вировищі низку написаних, але ще не обнародуваних творів, іде з життя у 
неповні сорок п’ять літ. Шкода лишень, що не всі факти належним чином тут переплавлені, 
що біограф задовольняється часом трафаретним переповіданням сюжету'творів (драми 
“Політична справа”, повісті “Село Підойми5’).

Власне, недостатня художня трансформація багатого документального матеріалу 
відчувається і в деяких інших розділах роману-есе. Прагнучи пожвавити виклад, а 
воднораз наголосити на головному в діяльності героя, Р. Горак робить відступ від 
традиційної для історико-біографічного твору хронологічної послідовності: його роман- 
есе відкривається розділом “Не для слави, а для людей” з викладом історії появи двох 
“Нечитальників” - львівської збірки новел 1900 року та чернівецького “метелика” року 
1889-го, а також оповідання “Лумера” (1891). Якоюсь мірою автор домігся своєї мети, а 
водночас ускладнив читацьке сприйняття еволюції Л. Мартовича як людини і як 
письменника та спричинився до повторів у подальших розділах.

Далося взнаки й те, що в розповіді про сатирика й гумориста Р. Горак узяв надто вже 
серйозний тон. Полонені солдати з Катеринославщини, котрі доглядали недужого 
Л.Мартовича, згадували (і ця згадка є в книзі), що навіть у передсмертні дні він любив 
з ними балакати і жартувати” (4; 166). А біограф не дає змоги героєві пожартувати і в 
значно сприятливіші для цього моменти, що відчутно шкодить небідному на свіжі 
матеріали й міркування творові.

Дотеперішня історія художнього освоєння постаті Леся Мартовича свідчить, що 
порівняно інтенсивніше й плі дніше робиться це засобами художньо-документальної прози. 
Для порівняння: постаті двох інших учасників "‘Покутської трійці - Василя Сгефаника 
та Марка Черемшини - успішніше осмислюються поезією, ліричною та ліро-епічною.

27



Очевидно, в цьому є своя логіка.
З поетів писали про видатного сатирика та гумориста переважно його краяни - Григорій 

Гришко (“Лесю Мартовичу”, 1961), Юрій Бундзяк (“Читаючи новели Мартовича”, 1966. 
сонетний триптих "Думи про славного покутянина”, 1971), Ольга Стрілець (“Сила'
1971), Мирослава Бундзяк (“Покуття моє”, 1981), Ярослав Руданець (“Сміх із болючих 
сліз”, 1996), а також киянин Анатолій Поліщук (“Ти житимеш віки”, 1971). В їхніх рядках 
прочитується велика любов до знаменитого попередника, хоч, на жаль, не завжди вона 
висловлюється на художньому рівні, гідному постаті Леся Мартовича.

І ще одне “на жаль”: про “галицького Гоголя” не залишив окремих творів блискучий 
майстер поезій історико-біографічного плану Максим Рильський. Зате в його “Карпатських 
октавах”, створених улітку 1959 року, є згадка про письменника, варта багатьох віршів.

Сьогодні ми у Довбуша країні.
Серед ланів Стефаника й Франка,
Ми подаємо руку Черемшині,
Вітає нас Мартовича рука... (9; 224).
“Великий гранослов свого народу'” (Д. Павличко) поставив Леся Мартовича в ряд 

найбільших діячів, яких дала Україні та світові Галичина, і засвідчив його живу присутність 
у нашому житті.

Мартовичева рука вітатиме і наших правнуків...
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This is a study of historic and artistic truth of the works on Les’ Matrovych. 
writer-satin st, a student of Chemivtsi University at one time. The works bv 
V.Stefanyk, M.Rudnvtsky, V.Bandurak, R.Horak and others are under study in 
the present paper.
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Ростислава Лозовсъка 

Біля витоків української публіцистики на Буковині
Перші ластівки публіцистичного жанру рідною мовою на Буковині з'явилися 

одночасно з виходом у світ першого у краї українського літературного альманаху 
“Руська Хата” (1877 р.), виданого відомим згодом українським письменником, 
композитором, музичним педагогом і активним громадським діячем Сидором 
Воробкевичем (1836-1903) під його письменницьким псевдонімом Данило Млака. Добір 
матеріалу в ньому, правопис та й сама його назва засвідчує помітний вплив Кулішевої 
“Хати” (1860 р.), видавець якої послідовно відстоював ідею єдності українського народу, 
його мови, письменства, культури і національного менталітету.

Видавець “Руської хати” виступив не лише як автор поетичних творів, а й “Переднього 
слова”, яке, власне, і являє собою зразок першої публіцистичної статті українською 
мовою в краї. В ньому письменник порушив дві гостропубліцистичні (не лише для того 
часу) тези про українців як корінне населення краю, про тяглість його з часів Київської 
Русі і Галицького князівства та про єдність буковинських українців з усім українським 
народом, його культурою та літературою, про роль інтелігенції у духовному житті 
народу, формуванні його громадської і національної свідомості, своїм виданням він бажав 
“приєднатись до суспільної будівлі народно-літературного музею й зробити перший 
крок від імені Буковини”, тобто тих буковинців, які “не цураються заповіту віщого 
Тараса”. Альманах, на думку7 видавця, це перший крок, бо доти Буковина не проявляла 
літературної єдності з іншими землями Русі. Хоч автор статті й зазначає, що твори 
Ю.Федьковича, Наума Шрама (тобто Г.Воробкевича), пробудили найкращі надії, зігріли 
не одне серце до любові братньої, але то були лише перші паростки української літератури 
на Буковині. Він вважає, що Русь Буковинська ще не зрозуміла значення літератури в 
народному житті. Не усвідомила, що письменство рідною мовою - це “зеркало, в котрім 
одбиваєсь душа народня, - тіло, в ж е прибралась мисль народа” (4.1)”, що це єдина 
дорога до самопізнання та саморозуміння.

На жаль, інтелігенція Буковини на той час ще не осягнула цього. І між “просвіщеною 
верствою” запанувала чужа мова, а “дух руський не розпустив тут крила свої” (4.1). 
Хоч інтелігенція і відцуралася від народу, письменник переконаний, що “простолюдин” 
заховав щирість і простоту первісну”. І, судячи з перших літературних спроб, можна 
сподіватися, що Буковина ще сплатить й “свою дань до скарбниці народної”. Наука і 
література - то основа просвіти і сила народу, але ні просвіта, ні сила народна не 
здобуваються без праці поодиноких, без апостолів просвіти, без світлої інтелігенції. І їй 
пора пройнятись ідеєю народною, каже письменник.

Думку “Переднього слова” про єдиний загальноукраїнський літературний процес 
переконливо підтверджують вміщені в альманасі твори буковинських, наддніпрянських 
і галицьких авторів, а також правопис, яким, за одним винятком, вони надруковані “Руська 
Хата”, представивши на своїх сторінках письменників з усіх кінців України, сприяла 
роз’ясненню народного духу, розбудженню народного самопізнання.

Треба сказати, що майже всі порушені С.Воробкевичем теми не втратили своєї

* При цитуванні в дужках зазначено: перша цифра - номер джерела у списку використаної 
літератури, друга - сторінка.



актуальності і в сучасних умовах нашого краю з його cвoqэiдним історичним минулим і 
етнічним складом, а особливо ж закликали до активної праці “апостолів просвіти - 
“світлої інтелігенції'”.

Публіцисінчниихист С.Воробкевича проявився і в його пізніших популяризаторських 
статтях "Борислав і його земні скарби”, “Дещо про письмо, папір та чорнило” (1885 р.) 
та інших. У першій з них автор, не обмежуючись основним предметом, висловлює свої 
думки про умови життя і визиск тих, хто добуває ці “земні скарби” (у т.ч. й на Буковині). 
Він зазначає, що гірка доля бідних робітникій: життя їхнє кожної хвилини на ниточці 
висить, рік у рік їх багато марно гине. “На зарббки сюда они йдуть зь Подгоря, зь 
самборського и стрыйського округу, сильни мужЪ и жЪнки, парубки и дЪвчата; а сиви 
дЪди и бабы, одни зъ них голи и босй, въ дрантивъхш, нафтою и воскомъ замазаныхъ 
полотнянках до дому вертають, а друга зновъ вЪчный спочинокъ находять пбдь глиною 
на борыславскомъ цментари.

Горькій ихъ заробокъ, та кровава заплата! Беруть денно та, що при магазинахъ и що 
вбскъ зъ вадеръ выбирають, 60 крейцаровъ. Гуляй душо! Роби, працюй цТ>лТ>сенькій 
день, крути корбою, ажь поты тебе збывають... и за ту всю цЪлоденну муку достанешь 
80 крейцаровъ.

Но еще кровавшш заробокъ бЪдного рбпника, котрый въ ямЪ цТшЪсеньюй день які, 
чорний вблъ працює ... Пращой, чорний рабе, не часъ на то думати, диви ся, приправь 
скоро дилину7, если не хочешь, щобы тебе глиба глины якъ ту мушку придавила. А яка 
нагорода за таку пекельну7 працю? Двадцять шЪсток! Жій якъ хочешь, небоже! ХлЪь 
дорогій и злый заплатишь за бохонець 20 кр., и ничого не бачишь, а такихъ зъЪсть ся и 
два на день, а до того треба ще и огброчокъ або кусничокъ сыра купити. Дай за мокрый 
смердячій ночлягь 10 кр....” (1.96). У такому емоційно полемічному стилі відтворює 
С.Воробкевич долю ріпника, що гине або повертається з заробітків тілесним і душевним 
калікою.

А в статті “Дещо про письмо, папір та чорнило” автор, популярно розповідаючи 
історію письма, викриває занедбаний стан освіта та шкільництва на Буковині: “Були 
часи, що той, котрый радь бувь научити ся письма, не мав средствъ, итакъ Мимо доброй 
волЪ неписьменним умиравъ. В грЪхъ, непростимый грЪхъ попадають нынТ> люди, 
котрй писати и читати не учать ся и такими умирають, якими родились”. (2.95). Він з 
пафосом закликає народ до світи: “Посылайте тому7 вашихь дЪтчокъ пильненько до школы, 
тамъ они всего научат ся, и лишь такъ будуть цЪлыми людьми, котрй на свЪть родились 
и свою цЪль осягнули, окрасою своего народа здЪлались и не померли такъ, якъ та 
безумна худобина” (2.96).

Пристрасною публіцистичністю пройняті й сторінки деяких художніх творів
С.Воробкевича. Наприклад, початок його нарису “Мошул Николай Сучавський” про 
знаменитого буковинського скрипаля Н.Піку. Тут фактично йдеться про роль музичної 
культури в людському7 суспільстві і гостро засуджується тих, хто навіть “Божий дар” - 
пісню і музику - намагаються використати для того, щоб посіяти ворожнечу7 між народами, 
які споконвіку7 проживають на буковинській землі. Автор поетично знайомить читача з 
особистістю уславленого музиканта. “У Сучаві, колишній столиці молдавських воєводів, 
проживав наш мошул Николай, сей незвішайний скрипник-музик, природний талант з 
божої ласки.

Жили у нього дома єго жінка та діти, а сходила ся в него мов до родини належала ціла
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юрба наєристів, флуєристів, цимбалістів, басїстів і Бог зна' ще яких грачів Се була сто 
музикальна дружина, з якою він ходив не лише по Буковині, але і по Молдові. Семигородї 
і Галичині. Всюди лунала сто слава... після ритмів сто чарівної скрипки гуляли і бояри в 
Яссах, проливаючи дрібні сльози підчас меланхолійної, рідної донни: і угорські Мадяри 
вибивали запятками, коли смичок Николая вигинав ся по струнах, як гадюка та виводив 
дивні, горячі мотиви чардаша.

Моя душа і сегодня, мов та ластівка, злітає під небеса, моє серце і сегодня молодіє та 
забуває все горе і смуток, коли припімну собі, як то старий мошул Николай, бувало, грав 
гуцулки-коломийки...” (3.222).

З-поміж авторської розповіді яскраво виділяється публіцистичний відступ: “Що то за 
часи були тогди! На кожнім весіллю, на кожній забаві, на храму мала тогди гуцулка- 
коломийка таке саме горожанське право, як і инші танці; тогди чи Русин чи Румун гуляв 
І гори* і коломийки. Тепер то все змінило ся: при румунській забаві не почуєш уже 
звуків коломийки, а в руськім домі з горою і не виривайся. Незрілі плоди нинішньої 
національної відрубності... Гу! аж стидно говорити, що і музику пошматкували, кожному’ 
подали окремий кусень і забули, що она божественна, є майном загалу, є дарунком Божим 
для всіх людий” (3.222).

Манера публіцистичних інкрустацій (вставок) С.Воробкевича у твори іншого 
характеру і жанру використовувалися й іншими авторами. Нею скористався і автор 
надрукованого в тій же “Руській Хаті5' етнографічного нарису “Храм на Буковинській 
Русі” І.М. (очевидно, Ісидора Мартиновича). Описуючи буковинське свято “Храм”, він 
полемічно загострює питання про важливість збереження народних традицій: “ВТ)дома 
есть рЪчъ, що много старыхъ обычаЪвъ, хоть помалу и непримЪтно, подь вліяніемь 
времени гинеть. Духъ умертвляющій скептицизма, ложный встыд запирающій ся свого 
родного гнЪзда, въ конецъ современне направленіє до такъ званого гуманного 
космополітизма затирающого всяку первоначальну индивидуальность народню - вже 
давно в середній версты нашего народа проникнули, колись и всЪ оригинальніи обычаи 
нашего простолюдія только живописной характеристики ему надающій вЪ глуху традицію 
переведуть, а на его народню особливбсть монотонну и безхарактерну якусь 
униформность наложать.

Сій уваги кожного народолюбца одолжають, все, що нашь народь характеризуеть, 
оть знжценія схороняти, и для потомныхъ етнографовь завчасу автентичній матеріали 
собирати”” (5.207).

Автор вкраплює в нарис публіцистичні відступи про політизованість селян: “Отже и 
селяни не лякаются политики. И для чегожь бы, коли прецЪнь шевцТ), кравцЪ, переклики 
и ихніи такій могуть быти политиками?” (5.218).

І.М. лякає та прірва, яка виникла між селянами (як основними носіями народного 
духу і народних традицій) і так званими “образованиТ)йшіми сословіями” (5.214). “У 
насъ еще много воды до моря поплынетъ, поки такь далеко отстоящіи верствы до себе 
зближатися начнуть. Февдалізмь, котрый бЬдного селянина сыномъ Хама уважати звыкль, 
еще въ своихъ егшгонахъ а больше еще въ своемъ пролетарыятТ) не изкорЪненный..
(5.217).

“Жалі” автора, що забуваються народні свята, набувають “общемодній харакгеръ , і

* Ьога - молдавський народний танок
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що народний характер вже лиш в дуже слабеньких контурах виступає, зрозумілий кожном 
читачеві

І в статті Н.Шкургана "Дещо о науці” в популярну розповідь про розвиток науки та 
освіти в інших країнах, зокрема в Америці, вкраплено публіцистичні роздуми про стан 
шкільництва на Буковині: Пора уже понята и намъ, що темнота и невЪжество нещасно 
и шкодливо отдТшяють на наше житье, на наше удержание. Теперь, слава Богу, и мы 
Русины начинаемъ поволи познавали хосенъ науки и можна надЪяти ся, що наука 
просвЪтить и найдалыни мЪстности въ нашихъ чудесных рускихъ Горахъ-Карпатахт, 
протягаючихъ ся и через нашу зелену Буковину” (7.79).

В умовах підбурювання владою міжнаціональних сутичок на Буковині у другій 
половині XIX ст. гостро публіцистичний характер мала і публікація розділів про 
буковинське письменство з шеститомної "Історії літератури руської” Омеляна 
Огоновського (1833-1894). Наприклад, у розділі “Просвіта на Буковині” автор правдиво 
відтворив той нестерпний стан українців - автохтонного населення цього краю, - які 
зазнавали дискримінації з боку владних структур, котрі різними засобами намагалися 
тримати їх у “пітьмі духовній”, не допускати до просвіти їх рідною мовою.

Ом. Огоновський з жалем констатував, що після захоплення Буковини Австрією \
1775 році цісар Йосип П велів зводити школи народні, але лише з волоською (молдавською) 
і німецькими мовами навчання, а руської і церковно-слов’янської вчили священики і 
ДЯКИ 3 доброї ВОЛІ. Вони не МОГЛИ бути добрими вчителями, бо навчались чужою МОВОК) 
У запровадженій 1786 року в Чернівцях школі для питомців, з котрої мали виходити 
духовні учителі народу, українська мова не вивчалась. З перетворенням школи в 
богословський інститут (1826) і навчання в ньому велося латинською і румунською 
мовами. Тож Буковина була ізольована від літературного руху сусідньої Галичини, 
котра у 1848 р. пробудилась від довгого сну до “нового життя просвітного і 
національного”,- каже автор.

Висловлюючи тотожну з С.Воробкевичем думку, Ом. Огоновський вважає, що своїх 
земляків, приголомшених недолею, міг зворушити й одушевити тільки такий муж, що 
був би костію від кості примоченого ЛЮДО7, ЩО виніс би з-під сільської стріхи душу 
непорочно7 й серце, повне любові до незрячих братів, що пізнав би усі кривди, якими 
побивались ті брати від могучих чужинців, що громом рідного слова звістив би зав мершим 
пісню воскресіння. Таким віщим мужем став Осип Федькович. “Вон настроив на нон 
тужливу и заспЪвав пЪсню чудову, народну. И вод того спЬву Буковинського соловТія 
пошла луна по горахъ, що дрЪмали, водь поконвЪку и не чули ще нТжоли пЪснТ) въ 
мовЪ родной. Тому то мы Галичане, дознавшись (1861) про животворну музу Федьковича, 
поставили єго побочь нашого Маркіяна Шашкевича, що отворивъ уста матери-Руси - 
уста, зачинени недолею вТжовою” (6.90). Отже, Федькович пробудив Буковину7 до нового 
народного життя і долею занапащеного народу стали займатись буковинські патріоти 
бажаючи піднести земляків просвітою до самопізнання і до “самостойного побуп 
національного”.

Автор історичного нарису розвитку українського письменства, віщуном кращої долі 
Буковини, продовжувачем справи Ю.Федьковича назвав С.Воробкевича, і вони 
благословили на Буковині своїх послідовників. їх попередниками він вважає священика 
Гаврила Продана, Василя Ферлеєвича, який у виданих 1849 р. псалмах і віршах церковн} 
мову подекуди оживляв народними словами і формами. А першим руським патріотом
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автор називає брата Гаврила Продана - Василя, який заснував у 1868 | літературне 
товариство “Руська Бесіда”, яке стало першим осередком руського національно! «тля 
на Буковині Однак і В.Продан, у “письмахь своихь не могь позбутись взбрцЪвъ церковні>- 
славяньскихь, то устне єго слово причинилось чи мало до народного водродження 
Русиновъ буковинъекихъ” (6.91). А вже Григорій Воробкевич. брат Сидора, відомий ч 
літературі під псевдонімом Наума Шрама, відзначався 'йе талько горячимь пшрюгдамочгь. 
але й любвою до живого письменного слова” (6.91).

Далі автор називає українських діячів на культурно-освітній ниві б>ковинськи\ 
українців. Так, у кінці 70-х і на початку- 80-х згуртував навколо себе буковинських 
народовців Ігнатій Онишкевич, що був першим професором української мови та 
літератури у Чернівецькому7 університеті. Після його смерті народними і просвітницькими 
справами на Буковині займалися щирі патріоти: Сидор Винницький, радник крайового 
суду, Омелян Попович, учитель народної школив Монастириську. тодішньому передмісті 
Чернівців: Єротей Пігуляк, професор хімії в Чернівецькій реальній шкаті; доктор Степан 
Смаль-Стоцький, професор української літератури і мови в університеті; саме він стояв 
на сторожі самостійної української хмови проти централістичних забаганок румунів і 
деяких моквофілів. Отже, Ом. Огоновський сподівався, що живе українське слово від 
українських кафедр понесеться далі до інших наукових інституцій. Буковинський альманах 
“Союз”, виданий у Чернівцях 1885 року, є доказом плідної праці для добра рідної України. 
Знаменитим речником національних прав став також часопис “Буковина'’ (з 1885 р.). 
Автор вважав, що можна сподіватись, що українська просвіта збереже “рускій шодь вод 
румунизащЬ и стане ся захисткомь національного змагання въ той чудовбй крайнТі 
великои наш о и батькЪвщины” (6.92).

Ом. Огоновський робить оптимістичний висновок: “Саме теперь пробудилась, одже, 
руска Буковина водь вТжового сну и пбдъ проводомъ дЪяльнихъ патріотовь стала жити 
новымъ житємь народными. А вжежь поважне число буковинських^ Русиновъ (239.690 
дуть) єсть порукою, тцо меншбсть румунська (209.116) не довго буде верховодити надь 
Русинами, котри вже пбзнають, чіи огш дЬти” (6.91).

Докладний виклад цієї частини праці Ом. Огновського викликаний тим, що в 
радянському літературознавстві міцно вкорінилася насаджу'вана нігілістична оцінка його 
багатотомної “Історії літератури руської”. Наведені приклади переконливо доводять, 
що концепція розвитку громадсько-літературного процесу на Буковині, розроблена 
Ом.Огоновським, сприйнята всіма наступними дослідниками духовного життя краю, в 
тому числі й тими, хто зневажливо оцінював працю автора. Цілком зрозуміло, що такі 
дослідники, як Іван Франко, Осип Макове’й, більше і грунтовніше заглибитись у 
досліджуваний процес.

Ідейно-тематичний аналіз перших публіцистичних публікацій в українській пресі 
Буковини засвідчує, що в них ставилися принципові питання про потребу єдності 
поділеного між різними державами українського народу, про роль рідної мови у житті 
нації, про потребу розвитку7 національного шкільництва й освіти та обов’язок інтелігенції 
перед своїм народом, про значення збереження національних традицій тощо.

Однак ці ж публікації переконливо показують, що в галузі публіцистики (як і літературі 
взагалі) значною перешкодою була неусталеність правописних норм. На Буковині майже 
до кінця XIX ст. тривала “правописна епопея”, в процесі якої урядово насаджувалася 
‘"креатура с критих москвофілів” - так званий етимологічний правопис, який був штучним



гальмом у розвитку письменства. Навіть у “Руській Хаті”, надрукованій “кулішівкою 
видавець “по волі автора” змушений був статтю “Храм” І.М. друкувати узаконеним в 
Австро-Угорській імперії етимологічним правописом.

З наведених у цій статті цитат (свідомо розлогих) - як з названої, так і інших аналогічних 
публікацій, видно, які труднощі для читачів становив цей правопис з його “Т>”, ‘V  
Скільки треба було мудрствувати при передачі ураїнського “і”, коли за тим правописом 
залежно від його походження треба було передавати ще й через “Т>” “й” або “б”.

Та справа не лише в ускладненні абетки. Етимологічний правопис використовувався 
і як знаряддя для відмежування буковинських українців від загальноукраїнської 
літературної мови. Одночасно з його дотриманням спотворювався, архаїзувався 
лексичний склад мови введенням до нього церковнослов’янських, російських і частково 
діалектних слів. Ю.Федькович назвав таку мову “мовою черців ХШ століття”. А ще 
називали її “язичієм”. Він виступав проти “пагубного буковинського сепаратизму і 
мовного у тому числі. Один з таких “мовних патріотів” ще й у 1892 р. писав: “Наша 
буковинська руска мова малоруска-червоноруска, але не украинска! То ж стережЪи 
нашого нарЪча червоноруского, якого уживає наш рускій народ в ГаличинЪ и БуковинЪ, 
й запротестуймо всЬ як один проти тых, що хотять нам свою фонетику*, а з фонетикою 
и украинске нарЪче накинути, а ту - краєве нарЪче видерти і потлочити! (9.156).

Подібне “язичіє” помітне і в статтях І.М. та Н.Шкургана.
Тож початковий період української публіцистики на Буковині і характеризується у 

мовному плані певним “співіснуванням” загальноукраїнської літературної мови (дещо 
забарвленої говірковою лексикою й деякими граматичними формами) та “язичія”.

Як відомо, Ю.Федькович ще з 60-х років домагався запровадження фонетичного 
правопису - “кулішівки”. Він запропонував свій “Буквар”, відкинутий консисторією, 
писав і статті на цю тему (8, 124-130). Ставши редактором “Буковини”, письменник 
запровадив у своїй газеті фонетичний правопис. Але етимологічний правопис панував 
фактично аж до 1895 року.

З цього часу починається новий етап української публіцистики на Буковині.
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Борис Бунчук, Лариса Ковбан

ВІРШУВАННЯ ГРИЦЬКА ЧУПРИНКИ

“Він кожним днем свого життя 
творив поему, аж доки не 
поставив - і то свідомо, як 
дійсний митець, що зважує, 
конструює розміри свого твору, - 
криваву точку кінця...”

Є. Маланюк
Більше як півстоліття українська поезія серед своїх майстрів не мала Грицька 

Чупринки. До сьогодні найповнішим виданням творів поета залишається празьке видання 
1921 року. Свій перший програмний твір автор друкує в журналі “Рада”, але пізніше 
пориває з ним і сповідує позиції “Української хати”. У 1910 році виходять збірки “Метеор 
та “Ураган”, у 1911 р. - “Білий гарт”, “Сон-трава”; у 1913 - збірка “Контрасти” та поема 
“Лицар-Сам”

Поезія Г.Чупринки - це своєрідна кардіограма духовного биття серця значної частоті 
інтелігенції першого десятиріччя XX століття.

Творчість Грицька Чупринки ще мало досліджена. Є невеликі наукові статті, спроби 
аналізу деяких поезій автора, окремі дослідження біографії, але великої монографії про 
життя і творчість Грицька Чупринки немає до сьогодні. Недослідженою залишилася 
його поезія з точки зору метрики, строфіки і римування. Розглянувши за виданням 1991 
року 416 поезій, 10330 рядків, спробуємо дати загальну статистичну картину віршування 
цього автора.

Н.В.Костенко у праці “Українське віршування XX століття” дослідила метричний 
склад, співвідношення класичних і некласичних форм в українській поезії нарізних етапах 
її розвитку.
^~У 10-20 роки співвідношення між класичними і некласичними формами, за даними

Н.В.Костенко, виглядало так:
класичні твори некласичні твори
72,3% тв о р ів  27.7% творів
70,9% рядків 29,1 % рядків

у Г. Чупринки:
класичні твори некласичні твори

93.6% творів 6.4% творів
92,2% рядків 3,74% рядків

У нашого автора переважають класичні твори, але, на відміну від неокласиків, поет 
використовує і некласичні форми. Серед некласичних розмірів - дольники (18 віршів, 
287 рядків), тактовики (8 віршів, 66 рядків) та верлібр (1 вірш на 15 рядків).

Вільний вірш, або верлібр. - це система віршування, яка базується на повторах різних 
рівнів (звук, склад стопа, наголос, слово, словосполучення), тобто він не має однорідного, 
наскрізного повтору, не має рими, що наближає його до прози. У Г.Чупринки знаходимо 
лише один твір, який викликає уявлення про верлібр:
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Я так жду, я так хочу весни, що боюся її не побачити.
І коли вона справді прийде вже тоді, як я буду лежати в могилі,
то прийди, я прошу, і скажи мені, крикни, що вже царство весни,
царство щастя і волі навколо!..
(“Доказ безсмертя”)
Цей вільний вірш дуже тонізований, будується на базі трискладових стоп, але зміни в 

синтаксисі, навіть його деформація, призводять до того, що окремі рядки стають 
акцентними. Таким чином, в основі ритму цього вільного вірша - склабо-тонічний ритм, 
підсилений внутрішньорядковими та різними видами міжрядкових повторів.
1- Основний класичний розмір, яким користується Г.Чупринка, - хорей (приблизно 65% 
від загальної кількості віршів та 72% від загальної кількості рядків). Він утворює 
різноманітні поєднання: Х2 (2 вірші, 74 рядки), Х4342 (4 вірші, 64 рядки), Х ^  (2 вірші, 36 
рядків), Х4343 (7 віршів, 212 рядків) та інші, але найбільше поетичних творів витримано 
в руслі чотиристопного хорея, яким написано 238 віршів (57%), 6687 рядків (67%). 
Приклад:

Глянь, голубко, як на небі 
Ясні зорі миготять,
Глянь, як інші з їх додолу,

Наче вигнанки, летять...
Н.В. Костенко, досліджуючи українське віршування XX століття, підкреслює, що 

“Г.Чупринка, можливо, найбільше з українських поетів початку XX століття 
експериментував у царині хореїв” (6, 157). І хоч Чупринчині хореї не завжди вдалі, не 
завжди “добре зроблені (...), але це таке мале в порівнянні з тим, хто гарячково записував 
на шматку паперу свого пекучу спрагу...” (9, 12).

“У 10-20 роки першість належала Я4, який має глибокі традиції в українській метриці, 
започатковується у творчості І. Котляревського, Т. Шевченка” (6, 46).

У Грицька Чупринки 50 віршів (12%), 1179 рядків (11,5%) написано виключно 
чотиристопним ямбом. Приклад:

О, ні, поет - не гладіатор,
Що бавить натовп цирковий!
Поет - пророк, Поет - новатор 

І вільний мучень життьовий...
(“Поет”)

На початку XX століття трискладові розміри відходять на другий план. Не тільки 
поети-модерністи, але й поети-реалісти відмовляються від традиційної для XIX століття 
практики трискладових розмірів. Некласичні розміри, розростаючись саме на 
трискладовому грунті, приглушують їх, відсувають на друге місце.

Г. Чупринка - не виняток. Трискладовими розмірами написано 65 його творів (15,6%), 
1084 рядки (10,5%). Найуживанішим серед них є амфібрахій. Ним написано 32 твори 
(7,7%), 607 рядків (6%). Найчастіше трапляється поєднання чотиристопного та 
тристопного амфібрахія (19 творів, 358 рядків).

Наприклад: Вже досить, поете, журливих пісень - 
Дай волю мотивам гарячим,
Веселим, мигтячим, як сонячний день,
Щоб блиснуло світло й незрячим.

(“Поетові”)
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Дакгиль та анапест - менш поширені розміри. Дактилем написано 24 твори (5,7%), 2 5(, 
рядків (3,3%), анапестом - 28 творів (6,7%), 207 рядків (2%).

Отже, поетична творчість Г Чупринки на фоні загального розвитку української поезіі 
початку XX століття в плані метрики виглядає так:

Розв. укр. поезії Поезія Г. Чупринки
поч. XX ст. (10-20 рр.) за Н.Костенко
___________ (дані у %)_________________ (дані у %)
розмір вірші рядки вірші рядки
х4 40,2 4,4 57 67
х . 5,9 4,9 0,2 0,1
х* 29,3 22,3 6,27 5,5
я 4 35,6 33 12 11,5

Д 3,4 3 5,5 3,3
Амф 5,4 5 7 5,5
Ан 4,8 4,5 1,5 1,5
У поезії Г. Чупринки є як строфйші, так і нестрофічні вірші. Переважають строфічні 

(93% творів, ?1% рядків), астрофічних - 7% творів, 9% рядків. ‘
Серед строфічних форм автора найпоширенішим видом строфи є чотиривірш. 

Катреном написано 234 вірші (56%), 4830 рядків (47%). Крім катренів, автор звертається 
до шестивіршів: 44 твори (11%), 830 рядків (8%); п’ятивіршів: 24 твори (3%), 200 
рядків (12%); семивіршів: 8 творів (!”%), 386 рядків (4%) та інших строфічних форм.

43 вірші (10%), 2107 рядків (20%) написано строфоїдом. У строфоїда також 
строфоподібна будова, але немає єдиного виду строфи, хоча наявність рим дає підстат 
відчувати певні елементи строфічної організації. Нестрофічної поезії у Г. Чупринки 
значно менше: 30 віршів (7%), 858 рядків (9%).

оригінальності творів Г. Чупринки значну роль відіграє римування. Автор 
використовує рими різні за складом, характером звучання, принадлежністю до тієї чи 
іншої частини мови.

Найчастіше вживаються рими, в яких співзвучні окремі звуки або цілі слова: одваги- 
поваги, хвилину-покину, лоскоче-ночі. Значно рідше трапляються складні рими, коли 
співзвуччя охоплює два і більше слів: колихати - коло хати. За характером звучання 
найпоширеніші точні рими: цвіт - літ, горя - моря.

Залежно від того, до яких частин мови належать слова, що римуються, розрізняють 
одногрупні й різногрупні рими. Чупринка частіше вживає одногрупні. Це іменникові 
рими: принада - естрада, неволі - болі, одваги - поваги; прикметникові: терновий - нервовий, 
ясний - прекрасний; дієслівні: прогримлять - оживлять, палай - здолай та ін. Рідше 
трапляються різногрупні рими: огні - навесні, собі - боротьбі, волі - доволі.

Найчастіше поет вдається до перехресного римування, наприклад: АвАв (122 вірші. 
1148 рядків), АВАВ (53 вірші, 1124 рядки), аВаВ (43 вірші, 846 рядків). У п’ятивіршах: 
АвААв (10 віршів, 250 рядків), аВааВ (2 вірші, 30 рядків). У шестивіршах: АВАссв (7 
віршів, 168 рядків), ААвссв (10 віршів, 248 рядків).

Суміжне і кільцеве римування трапляється значно рідше. Суміжно заримовано 19 
віршів (45%), 346 рядків (3,5%). Кільцева рима характерна для 4-х віршів (1%), 73-х
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рядків (0.5%).
У 76 віршах, 2975 рядках римування довільне. Лише один вірш (верлібр) - 

неримов ании.
Одержані нами дані допоможуть у вивченні поетики Грицька Чупринки, доповнять 

загальну картину українського віршування.
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The article deals wint verse poetics of Hrytsko Chuprynka, a famous 
Ukrainian poet of the first decade of the twentieth century. Metre, stanza and 
rhyme have been statistically analyzed. It was established that the classical 
units:trochee, iambus were often used. Among non-classical forms are different 
metres of accent verse.

Stanza verses are prevailing with the poet. Pentametre and sextametre are 
most widely used. Interlaced rhyming was the author’s favourite technique.The 
data received will help in learning H.Chuprynka’s poetry and add up to the 
overall picture of Ukrainian verse poetics.
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Семен АБРАМОВИЧ

ІСТОРИЧНЕ ЖИТТЯ ПСАЛМА ЯК ЛІТЕРАТУРНОГО  
ЖАНРУ

Псалом (гр. уаЛцо'а лат. реактив; переклад єврейського слова гаігтбг - від гр. 
у аХ\(£>- '‘оспівую”) - специфічний жанр іудейсько-християнської релігійної літератури, 
релігійний гімн. Проте цей гімн є принципово відмінним від античних пеанів та дифірамбів. 
Останні - типовий вираз “колективної свідомості”, яка ще не піднеслася до почуття 
особистого. У давньогрецьких гімнах божество виступає не як потаємна “душа світу”, 
яку прагне зрозуміти поет: останньому доволі художньо-пластичного відтворення досить 
локальної низки життєвих явищ, в котрих виявляється бог, його “плоть”. Ці поетичні 
форми, що виникли в УП ст. до н.е. та були канонізовані Аріоном в V ст. до н. е., поступово, 
стали суто поетичним жанром. Це виразно відбилося в поезіях Івіка, наприклад, у його 
оспівуванні Ероса:

Лиш навесні розцвітає цвіт 
Яблунь кидонських, що річка їх 
Щедро живить, там, де сад дівиць,
Сад необібраний. Лиш весною 
Ті плодоносні бруньки, що набрякли так,
На винограднім стеблі розпускаються.
Та не дає він мені зітхнуть,
Ерос. Летить від Кіпріди він, - 
Темний, що жах викликає в нас, - 
Наче у блискавці сяючи 
Вітер північний Фракійський,
Пеклом шаленниціва...

(2, с. 88).
Тут особистість поета цілком розпочинається в пантеїстичному перживанні, й сам 

“бог” є втілення емоційно-тілесної стихії. Пізнання такого “бога” є й одночасно втрата 
власної свідомості, що, власне, й жахає античного автора.

Однак у традиціях поезії давнього Ізраїлю від самого початку вимальовується 
розуміння Божества як неповторної, незбагненної особистості (це не означає, начебто в 
грецьких божеств зовсім відсутня індивідуальність - у міфах вона, наприклад, 
виявляється дуже яскраво, але тут йдеться про сферу лірики). Так, у відомій “Пісні 
Дебори” (ХП ст. до н. е.) Ягве має риси “вихору”, енергетичного поштовху, відчуття 
якого підносить людину над буденщиною, дає змогу зрозуміти Його шлях серед видимих 
форм буття. Цей монотеїстичний пафос ще більш виразно конденсується у Книзі Псалмів, 
авторство яких звичайно надається цареві Давиду (ХІ-Х ст. до н.е.). Він був талановитим 
музикою і складав псалми, акомпонуючи собі на псалтирі (варіант арфи, гр. \|/аА.трршУ, 
євр. паЬаІ). Після перенесення Мойсеевої скінії до Єрусалима Давид започаткував тут 
іудейську літургію, центральним моментом якої було урочисте виконання псалма. За 
позначками в тексті Біблії можна зрозуміти, що й псалми призначалися для хорового 
виконання (кантор-соліст буде пізніше) з музичним акомпанементом, наприклад: "Для 
диригента хору. На гитійському знарядді". А проте лад псатма сприяв виявленню не 

полісної чи “пантеїстичної” свідомості, а “життя серця”, пошуку' людиною,
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відокремленою від світу, шляхів єднання з Божественною Першопричиною: Ти - Ьоі 
Єдиний! Дорогу свою покажи мені. Господи, і я буду ходити у правді Твоїй, приєднай 
Моє серце боятися Ймення Твого! Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе. Боже Ти мій 
і славити буду повіки їм я Твоє, велика бо милість Твоя наді мною, і вирвав ти душу мок 
відшеолу глибокого!” (Пс. 86/85: 10-13). Підчас реформи Єздри (V ст. до н.е і ці гімни 
було об’єднано в книгу під назвою “tehiHm” - “хваління”, але формування корпусу 
текстів псалмів тривало аж до 150 р. до н.е. Зрозуміло, що сам Давид був автором не всіх 
150 псалмів, але лише початкового ядра (приблизно 50 текстів) Сучасники та пізніші 
продовжувачі його традиції лише прилучалися, за літературним етикетом давнини, до 
його імені та авторитету, і це не є, звичайно, фальсифікацією. Деякі імена тут відомі: сини 
Кореєві, Асаф, Єтам; два тексти приписуються Мойсею і Соломону; є й анонімні твори 
Після перекладу тексту Старого Заповіту грецькою мовою у П ст. до н.е. (Септуагінта) 
увійшла в ужиток назва Книги Псалмів, введена Філоном Александрійським, - Псалтир 
(“арфа”); гр. уаАдцршу.

Зауважимо, що нумерація псалмів у Псалтирі не зберігається в єврейській Біблії (так 
званий Масоретськйй канон, прийнятий рабинами П ст. н.е. після остаточного 
розмежування іудаїзму та християнства, який прийняли протестанти), і в православно- 
католицькому варіанті, заснованому на Септуагінті та Вульгаті (латинський переклад 
Єроніма, V ст. н. е.). Між православним і католицьким варіантами є розбіжність у три 
тексти.

За змістом Книга Псалмів поділяється на: 1) псалми, що уславляють Бога як Творця 
Всесвіту; 2) псалми, що оспівують Бога як Царя на троні; тут розробляється тема Месії 
як Помазанника Божого, котрим у християнстві є Христос, і тому у християн ці псалми 
вважають пророчими; автор їх - цар Давид; 3) шлюбну пісню, яку іудейські теологи 
тракр/ють як союз Бога із Своїм народом, ізраїльтянами, а християнські теологи - як 
союз Христа та Його Церкви; 4) плачі грішника, як, напр., проникливий 50/51 псалом 
Давида, написаний ним після того, як пророк Натан викрив його перелюбство з Вірсавієюі 
цей псалом включений до числа обов’язкових щоденних молитв у православ’ї; 5) прохання 
до Бога про справедливість; 6) філософсько-медитативні псалми, що відзначаються 
прагненням зрозуміти Божі шляхи; 7) прокляття на ворогів, генетично пов’язані з 
найархаїчнішими шарами поетичної свідомості (пор.: у монгольських шаманів існує погляд 
за яким віршоване художнє прокляття неодмінно збудеться (6, с. 84); до речі, Католицька 
Церква на сьогодні є єдиною конфесією, що вилучила цю групу псалмів з ужитку).

За своєю художньою мовою псалми Старого Заповіту органічно пов’язані з фольклором 
і частково з писаним героїчним епосом епохи Мойсея та Судців (близько ХШ-ХП ст. до 
н.е.). Є в них і елементи діалогу. Проте перед нами передусім яскравий приклад релігійної 
лірики, яка існує поряд з так званою філософською, політичною й інтимною і є шляхом 
Духовного самовдосконалення особистості. Стиль псалмів - зразок невимушеності, 
Щирості й поетичної глибини:"... омий Ти мене - і я стану білішим від снігу. Дай почути 
мені втіху і радість - і радітимуть кості, що Ти покрутив” (Пс. 50/51:9-10). Це ритмізована 
проза, і поділ на “вірші” є, власне, як і поділ всього тексту Біблії, прийомом, що полегшує 
Цитування, а не поетичною ритмізацією. Ритм фрази псалма зумовлюється внутрішніми 
ритмами івриту, грою консонантів та граматичних форм слова, синтаксичним паралелізмом 
типу; “Нехай згинуть грішні в землі, а безбожні - немає вже їх” (Пс. 104/103:35). На 
думку' спеціалістів, у псалмах часом простежується й вишукана гра на рівні художньої
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фоніки та графіки (наприклад, акровірш), але подібні прийоми характерні для пізніших 
зразків. Звичайно, не всі псалми мають високий літературний рівень, проте чимало з них 
можуть бути зараховані до шедеврів світової поезії.

При всій своїй неповторності псалми Старого Заповіту мають певних попередників 
Адже Давид та його продовжувачі спиралися й на традиції літератур Близького Сходу 
Своїм корінням ці традиції сягають шумерської цивілізації. Так, шумерський гімн 
'‘батькові Енлілю, що сидить у священном}' капжці” (“Енліль! Усюди...”), був одним з 
перших прагнень людини порозумітися з небом. Шумерська традиція мала розвинене 
продовження у вавілонській літературі (пор. заклинання Іштар: “Бачити тебе - благо, 
воля твоя - світоч! Помилуй мене, Іштар, подаруй долю! Ласкаво поглянь, прийми 
молитви!”). Можливо, від часів Мойсея, який за вихованням мав бути єгипетським жерцем 
й глибоко відчувати відлуння релігійної реформи Ехнатона (заміна старого багатобожжя 
поклонінням Атону-Сонцю), ізраїльська словесність засвоїла певні мотиви (а може, й 
прийоми) давньоєгипетських гіннографів. Уже в епоху Давнього Царства у Єгипеті 
бую створено такий “космічний” за звучанням гімн, як, напр, богині Нут:”0  велика, що 
стала небом... Сповнюєш ти всяке місце своєю красою, земля уся лежить перед тобою - 
ти охопила її, оточила ти й землю, й усі речі своїми руками” (3, с. 55). Крім цього, за 
якийсь час перед виходом іудейського народ}' з Єгипту фараон Ехнатон (XV ст. до н.е.) 
спробував ввести монотеїстичну релігію Атона-Сонця, заборонивши культи численних 
стародавніх божеств. Сам Ехнатон, людина поетичної вдачі, склав величний культовий 
гімн Атонові, який дійшов до нас і може вважатися певного роду “передчуттям” псалма 
з його хвалою Єдиному:

Ти сходиш, прекрасний, на обрії неба 
О, живий Атоне, що дарує життя!
Коли з’являєшся на сході неба,
Ти осяюєш землі своєю красою.
Ти прекрасний, великий і сяєш високо над всякою країною,
И шляхи твої обіймають усі землі, що тобою створені...
Однак не слід і перебільшувати значення цього тексту, так само як і реформи Ехнатона 

взагалі. Чимало дослідників дотримується думки,що тут домінував філософсько- 
естетичний момент, і вся культурна революція епохи Ехнатона зовсім не зачіпала сфери 
моралі. Наведемо слова відомого єгиптолога Пендлбері: “Сьогодні мистецтво та культура 
Амарни (Амарна - нова столиця, побудована Ехнатоном) справляють на нас враження 
метелика-одноденки з його повною відсутністю моральних норм, що звичайно властиво 
щасливим недоумкам” (5, с. 204).

При всій подібності погляду Ехнатона чи будь-кого з поган, що визнають існування 
“бога над богами”, до іудейского монотеїзму, між такими “передчуттями” й відчуттям 
Бога Живого - справжна прірва. Ате це не виключає можливостей певного впливу.

Хоч як ворожі один одному світ Біблії та світ поган-фінікійців, котрі вклонялися 
/богові Ваалу, а проте слід згадати, що гімни Ваалу та його коханій Анат співали свого 
часу й ті нащадки Ісава, котрі залишилися в Ханаані й за братами Йосипа до Єгипту не 
пішли; вони перемішували в своїх віруваннях заповідане Авраамом поняття про Єдиного 
та суто поганські уявлення. Ледь не силоміць прилучені до Ізраїльського царства за 
часів Давида, вони внесли в культуру суспільства, що зароджувалося, певні традиції. 
Звичайно, у глибоко переосмисленому вигляді вони відгукнулись у новій практиці
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псалмоспіву. Зокрема, можна відчути тут відлуння традиції весільної" та 'жалобної 
хорової лірики ханаанеян.

Однак усі ці впливи мають характер хіба що стилістичної домішки, ще й використаної 
в полемічному дусі. Поганська поезія не знала Бога як Особистості - ні у греків, ні в 
Межиріччі, ні в Єгипті, ні в Ханаані. Вона кохалась у переліку матеріальних благ та 
вередів, що їх “боги” (сили природи чи демони “надприродного” світу) надсилають 
людині за власними примхами або приписами фатуму. Це була лірика розпачу-, благання 
невпевненості людини в своїй молитві, лірика, що відбивала екзистенціальну розгубленість 
людини перед життям. У Біблії Бог та людина перебувають у відносинах любові, ревнощів 
або ж Заповіту - домовленості. Спілкування людини з Богом тут є шляхом пізнання й 
осягнення буття, повернення до Бога після сваволі первородного гріха.

У межах іудейської словестності античної епохи були написані й так звані Псалми 
Соломонові (І ст. до н. е.).

У новонародженному християнському середовищі псалми одразу ж набули виняткової 
ваги. По-перше, Давид був, за родоводом євангелістів, предком Христа, про якого й 
пророчив у псалмах. По-друге, Псалтир активно пропагувався як шлях до Бога. В 
одному7 з найперших документів християнської ери - Соборному посланні св. апостола 
Якова - містилася настанова: “Чи страждає хтось з вас? Нехай молиться! Чи тішиться'.’ 
Хай співає псалми” (Як5:13). До того ж закликав і полум’яний апостол Павло (Еф. 5:19; 
Кол. 3:16). З традицією псалмоспіву пов’язана й перша спроба "християнського" 
ліуургічного тексту: це творіння Вардесана (П - Ш ст. н.е.), 150 псалмів начебто за 
зразком Старого Заповіту. Проте правильніше сказати, що всупереч йому: адже автор 
був гностиком, не визнавав ані Старого Заповіту, ані Бога Ягве. Літургічні тексти виникли 
вже після Вселенських соборів, коли на певний час придушено було єресі й християни 
досягай догматичної згоди. У створених у IV ст. та подальші часи літургіях посідають 
найпочесніше місце й традиційні псалми Давида, й новостворені гімни (наприклад, 
“Славослав’я велике” Амвросія Медіоланського, IV с.). На Заході, за даними св. Єроніма 
(V ст.), селянин співав псалми за плутом, виноградар - підрізуючи віти й т. д. (4, с. 584). 
С. Аверінцев зауважив, що саме псалом став витоком “Сповіді” св. Августина (IV ст), 
котра започаткувала могутню традицію світової літератури - аж до Руссо й Л.Толстого 
(1, с. 63). На сході Псалтир уважався настановою в мандрах душі (Афанасій Великий), а 
цар Давид - супутником людини на її життєвому шляху (Григорій Нісський). Але згодом 
написання нових псалмів тут згасає, хоча Псалтир користується величезною шаною: його 
часто видають окремою книгою, за ним провадять відправи у церквах, навчають грамоти, 
читають над небіжчиком, на його тексті навіть ворожать. Але загалом на православному 
Сході написання нових псалмів закінчилося з остаточним становленням літургічного 
канону'. До XIX ст. цей процес остаточно занепадає. Наприклад, характерна ситуація 
описується в оповіданні А.Чехова “Святої ночі”: ченці засуджують свого собрата, котрий 
насмілився писати власні акафісти - за “гордовитість” ...

На Заході ж, навпаки, почала активно ширитися традиція написання нових псалмів, 
котрі поступово перетворилися на додатковий, але дуже вагомий елемент літургії. 
Особливий поштовх цьому дала Реформація: оскільки протестанти по-своєму тлумачити 
Св. Письмо і почали широко й вільно виливати свої релігійні почуття саме в нових 
псалмах, то й Католицька Церква вважала за потрібне надати повну свободу' в цій сфері. 
Так, в Польщі розповсюдилися збірники “псальм” та “кантів” (збірники типу “Каїйсгукі ).
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нові псалми широко вводилися до молитовників. У часи, коли тут з явилися перил 
протестанти, зокрема антитринітарії, релігійна конфронтація і подальша перемога 
католицизму знайшли вираз в інтенсивному створенні псалмів, насичених автобіографічно- 
психологічним матеріалом. Це “Десять покутних пісень” Трембецького (кінець XVII ст.), 
витримані в бароковому дусі, що дає змогу сполучати спіритуалізм і натуральність 
(наприклад, опис багатих жнив і плодючих стад у восьмій пісні). Подібні речі писали 
Я. Кохановський, Є.Морштин та ін. (збірники “Сім пісень на сім розділів Молитви 
Господньої”, “Пісні набожні з різних місць Святого Євангелія... ” тощо). Всюди на першому 
плані - жива особистість автора, що прилучається до імперативів Св. письма вільно та 
невимушено.

З Польщі такі форми прийшли й в Україну, де існували давні традиції псалмоспіву 
(“Повість минулих літ”, твори Феодосія Печерського, Іларіона Київського, Володимира 
Мономаха, Кирила Туровського та ін.). Але йшлося вже про псалом як такий, про сам 
жанр, а не про ремінісценції з Псалтиря. До того ж ренесансний процес в Україні, на 
відміну від Росії після Івана Грозного, таки розвивався, й польський вплив тут 
безперечний. У XV-X VI ст. тут з’являються й псалми-доповнення до літургії, й своєрідні 
“псалми”, що являли собою куплетно-віршову переробку текстів Псалтиря й співалися 
на багатоголосся не лише в церкві, а й у побуті. їх писали учні духовних навчальних 
закладів, серед яких вирізняються особистості на зразок випускника Києво-Могилянської 
Академії Симеона Полоцького, котрому судилося оновити у XVII ст. літературу Росії, 
започаткувавши там вперше не лише віршовані форми, а й вільну, розкуіу поетичну 
позицію (“Псалтырь римфованная”, 1680). Згодом на теренах України та Росії 
розгортається й діяльність відомого письменника Дмитра Туптала (св. Дмитрія 
Ростовського), автора проникливих ліричних псалмів. Саме Україна була в ці часи 
провідником західного впливу в Росії, хоча спостерігалися й спроби нищити українські 
книжки, начебто “заражені латинщиною” (патріархи Філарет Романов, Іоаким). Врешті- 
решт все те живе й творче, що йшло від західної традиції псалмоспіву, було тут задушене 
казенно-офіційною церковністю. Але серед посполитого люду як України, так і Росії 
подібна творчість все ж не вгасала (так, російські “духовні вірші”, хоча мають епічний 
сюжет, виразно тяжіють до традиції “псальми”). В Україні “псальми” стали одним з 
витоків думи, вони міцно увійшли до репертуару українських лірників. Окремо слід 
відзначити роль греко-католицької церкви, яка підхопила тоді цю народну традицію, 
надала такого роду творам помітне місце д богослужінні й побуті. Виданий у Почаєві 
1790 р. “Богогласник” править у цій галузі за основу й протягом XIX-XX ст. 
Заслуговують також на згадку світські переробки псалмів мандрівними дяками, котрі 
часом вдавалися навіть до комізму й бурлеску в своїх спробах створити розважальний, 
невішушений текст.

Усе це стає грунтом для досить широкої інтерпретації традицій псалма в українській 
та російській літературах ХІХ-ХХ ст. Та хоча вони умовно становили в ці два століття 
начебто якийсь “симбіоз”, виразно відчувається й принципово різний підхід двох літератур
до даного джерела.

В українській словесності традиція псалмоспіву не втрачається. Так, “Сад 
божественных пЪсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія” Г. Сковороди - цілком 
природне продовження “псальм” ХУП ст. Широко використовуючи традицію Давида- 
Псалмоспівця, автор спирається на алегорії та символіку Псалтиря:
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О прелестный мір! Ты мнЪ - окіан, пучина 
Ты - мрак, облак, вихр, тоска, кручина 
Се радуга прекрасная мнЪ ведро блистает,
Сердечная голубочка мнЪ мир вЪщает 
Прощай, о печаль! Прощай, зла утроба!
Я на ноги встал, воскрес от гроба.
0  отрасле Давидовска! Ты брег мнЪ и кифа,
Ты радуга, жизнь, ведро мнЪ, свЪт, мир, олива.
(ПЪснь 16-я).
Закликаючи Давида - “кіфу” (тобто “наріжнийкамінь”) ‘"убити тілесну (в кім) роботу . 

дати “новый род сей побЪ ды”. Сковорода виступає як духовний борець проти елегійної 
пасторальності, яка увійшла в літературу в часи сентименталізму й була в очах автора 
“прелестю”, тобто “спокусою”. До речі, оформлення пісень Сковороди нагадує своїми 
примітками оформлення псалмів Біблії. Це свідчить про те, що й у XУШ ст. українська 
словесність в особі найвизначнішого її представника зберігає живий зв’язок з духовним 
ідеалом Біблії (при свій своєрідності духовної позиції Сковороди).

Шевченко, що вчився грамоти за переписаними у дитинстві “сковородинськими 
псалмами”, виступає в першій половині XIX ст. у відомих “Давидових псалмах” цілком 
вірним даній традиції. Щоправда, очевидні і його богоборчі поривання, ретельно 
висвітлені радянським літературознавством. Але:

Помолюся Господеві 
Серцем одиноким
1 на злих моїх погляну 
Незлим моїм оком...
Ще не до кінця досліджено питання, коли Шевченко був більш глибоко народним - 

коли, начебто за настановами Чернишевського, закликав “гострити сокиру”, чи коли 
отак щирим серцем оспівував релігійне всепрощення. У кожному' разі, саме ця щиро 
християнська нота все виразніше відчутна в його творах з плином часу, вона бринить у 
нього саме тоді, коли йдеться про духовно близьких йому борців; мученицька доля Яна 
Гуса викликає у Шевченка не спалах мстивості, а нагадує про шлях Христа, і недаремно 
за епіграф до свого “Єретика” Кобзар бере саме цитований у Євангелії Ісусом псалом 117 
- про наріжний камінь, який відкинули будівельники і який, проте, зробився основою 
кута.

У російській же літературі ХУШ-ХЕХ ст. форма псалма виразно “секуляризується”, 
стає естетичним вмотивуванням прагнень, дуже далеких від релігійного життя. Досить 
сказати, що був момент, коли Ломоносов, Тредіаковський і Сумароков використали 
структуру псалма 143 для доказу переваг тої чи іншої системи версифікації (“змагання” 
1743 p.). Більш глибоко переживався псалом Тредіаковським, не позбавленим ані 
релігійності, ані живого відчуття краси біблійного стилю. Але вже у Ломоносова 
“псалмодія” підміняється науковою риторикою, як, скажімо, у відомих одах, де викладено 
“ранкові” та “вечірні” роздуми поета про божественну велич. Тут не стільки поезія, 
скільки елоквенція, розумування у дусі протестантської теології. Просякнута духом 
псалмів творчість Державша, який вдало передавав сувору красу біблійних взірців у 
своїх переспівах. Але й він не утримувався часом від того, щоб не дати у такии спосіб 
чисто політичної шпильки - недаремно його переспів псалма 81 був вилучений, за наказом

45



Катерини її, з журнального тексту. Автор мусив виправдовуватися від звинувачення у 
якобінстві тою безперечною обставиною, що “цар Давид не був якобінцем”. Так само 
насичував політичними алюзія ми свої "‘Опыты священной поэзии” декабрист Ф.Глінка. 
котрий акцентував у першу чергу ідею боротьби проти рабства. Хіба що Язиков та 
Хом1 яков на початку XIX ст. залишилися досить вільними від духу “обмирщення” й 
передавали величну; часом вражаючу красу взірця сильним та яскравим віршем. Але 
основним напрямом стало зречення йпародіювання (напр., “Открытое в любви духовного 
человека”, 1802).

У другій половині XIX ст. дух псалмоспіву живе у фольклорі, рілігійному самовиразі 
народної маси. Та серед літераторів Росії переважає тенденція до секуляризації: 
найвидатніші християнські письменики тут - прозаїки (Гоголь, Л.Толстой, 
Ф.Достоєвський). В Україні, навпаки, переспіви псалмів зустрічаються досить часто 
(І.Франко, С.Руданський, В.Александров, Я.Щоголів, П.Куліш та ін.). Щоправда, після 
1917р. міг з’явитися й такий твір, як “Псалом залізу” П.Тичини.

Але т исячолітня історія християнства в Україні створила міцніший духовний грунт, 
ніж на те сподівалися руйнівники традиційної культури.

Несподіваної інтенсивності й експресії набрала традиція псалма в сучасній українській 
літературі, яка до останнього часу перебувала під гнітом залізних табу соцреалізму. В 
цій системі виключено було саме поняття Бога та богоспілкування людини, отже, 
псалмоспів трактовано було як суцільну архаїку. Проте саме внутрішній опір системі чи 
не найбільш органічно вилився в те русло духовної свободи й вільного екзистенціального 
самовизначення особистості, яке прокладено було псалмодією минулих століть. 

Просвіти, Господи, душу мою 
І відкрий мені дорогу стать тим,
Ким повинен на землі Твоїй.
Я приношу на вівтар офірний Твій 
Усе, що люблю.

(Є.Сверстюк; 9, с. 141).
Зі сміливістю справді великого поета обирає не просто форму псалма, а вперше ужиту 

Шевченком формулу “Давидові псалми” Л.Костенко. Подібно до основоположника 
сучасної української літератури, вона спирається тут на мотиви, започатковані царем- 
псалмоспівцем, що відбили тугу його шляхетної душі в часи, коли “збіговиська облудні” 
душили й вихолощували “душу живу”, саме почуття особистості. Тоталітаризм часів 
царя Миколи й тоталітаризм XX ст. виступають тут ланками одного ланцюга. Л.Костенко 
закономірно відчуває себе продовжувачем цієї багатовікової боротьби особистості проти 
тлуму, свободи проти поневолення. Урочисто й велично бринить у неї мотив 1-го 
Давидового псалма, органічно збагачуючись інтонаціями українського слова й рефлексами 
українських реалій:

Блажен той муж, воістину блажен, 
котрий не був ні блазнем, ні вужем.
Котрий вовік ні в празники, ні в будні 
не піде на збіговиська’облудні.
І не схибнеться на дорогу зради, 
і у лукавих не спита поради.
І не зміняє совість на харчі, -
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душа його у Бога на плечі.
І хоч про нього скажуть: навіжений, 
то не біда, - він все одно блаженний.
І між людей не буде одиноким.
Стоятиме, як древо над потоком 
Крилані з нього вродяться плоди, 
і з тих плодів посіються сади.

(4, с. 216).
Інтонація, близька до розпачу, справді - бо “глас того, що кличе в пустелі”, відчувається 

в інтерпретації Л.Костенко 22-го псалма, й сумніви, гірке усвідомлення покинутості Богом, 
безкрайньої самотності особистості в її “самостоянні” (О.Пушкін) переростає у гірке 
самоосудження раба, котрий обрав сам власну долю (відчутно тут й відлуння 
Шевченкового “славних прадідів великих правнуки погані"):

Боже мій, Боже мій, Боже! Душу врятуй від грабунку!
Далекі слова мого крику від снів мого порятунку!
Боже мій, я ж Тебе кличу! Що ж Ти робиш зі мною?
Що ж Ти мій голос, Боже, мені ж повертаєш луною,
Боже, хіба ж Ти пустка? Чом же Ти відвернувся?
Наші батьки Тебе кликали - і до них відгукнувся...
А я - ніщо. Одоробло. Опудало власних городів.
Я - посміховисько людське, бидло поміж народів.

(4, с. 217).
І, наче підхоплюючи цю інтонацію, пише великий та досконалий за формою цикл 

“Покаянні псалми"' Д.Павличко. Цей цикл підтверджує, що українська словесність 
остаточно “канонізує” даний матеріал, стає традиційною, вічною поетичною темою. 
“Класичність” циклу Павличка начебто підкреслюється ужитком строгих, традиційних 
віршових форм - неочіфвано, наприклад, сонет стає абсолютно адекватною змістові 
псалма формою, допомагає виявленню філософічності жанру. Разом з тим Павличко - 
поет XX, знервованого століття, і його псалми часом аж пашать уже згасаючим помалу 
жаром традиційного просвітительського сумніву в існуванні Самого Бога. Але, як це 
було і в Шевченка, розпач та гнів на адресу відчуженого Всевидячого Ока змінюється 
надією.

Знову перед нами той самий 1-й Давидів псалом, в якому на цей раз акцентовано в 
саркастичних інтонаціях тих, хто почувався своїм на “раді нечестивих’", але цілком 
невимушений і сьогодні:

Блаженний муж мовчить на пишнім вічі,
Де нещодавнє рабство всі клянуть,
В лакузах тих себе не впізнають,
Що перед сильними згинались тричі.

(11, с. 44).
Єднаючи наскрізний біблійний мотив Вавілону як уособлення гордині та богоборства 

3 реаліями історії України, поет протиставляє “вавілонській змії” свободу народу й 
особистості,яку не вдалося скорити “парлійним вельможам”, - адже рідний край “з могили 
встає”, мов Іудея після вавілонської навали. Людина, що в зухвалості своїй поривалася
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"до тих непрояснених сфер, Де паном ходить Люцифер", людина, “неподужана й слабка 
одночасно, кається у ГІавличка в тих блудах, до котрих призвела, як відомо, 
секуляризована свідомість XX ст. і які-принесли свої плоди, на зразок хоча б Чорнобиля 

Інтерпретація псалмів Л.Костенко та Д.ГІавличком є певного роду канонізацією 
Шевченкових започаткувань. Разом з тим це відбиття гіркого та водночас багатого 
духовного досвіду сучасного українця, котрий, пройшовши немалий шлях, - від "‘опудала 
на власному городі’' до полум’яного шукача свободи та істини, - звіряє знову власнші 
шлях з Біблією. Вічна українська тема “треносу”, плачу покинутої матері серед 
зруйнованих святинь, набуває тут кінець кінцем інтонації світлої надії та передчуття 
щастя:

Прийди, як грім в безоболоччі,
Зірви з нас залишки труни!
І не карай, а глянь нам в очі,
І дух наш твердістю натхни!

(11, с. 69).
І останнє. За даними Книги Гінеса, нараховується 95 000 християнських псалмів, що 

виразно нагадує слова Ісуса Христа про зерно, що, впавши в добру землю, приносить 
добрий врожай.
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The psalm is the ohginal o f oldjeM>ish literature which was springing up in 
context o f religion and poetic guests o f Bib lie. It was tied to all literatures of 
Ancient East especially Babel and Egiptian. But conception o f God in the psalm 
differs from pagan point ofview and the subject ofpoetiy is life human soul. It 
was revolution in literature which influenced the ■ Christian culture. There 
are nu my stylizations in Ukraine, Poli '’■ and Russian literatures. This Tradition 
is living in a modem religion Poetiy.
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Анатолій Нямцу

ЛЕГЕНДАРНО-МІФОЛОГІЧНА ТРАДИЦІЯ В ЛІТЕРАТУРІ
(т е о р е т и ч н и й  а с п е к т )

За змістовими характеристиками більшість традиційних образів легендарно- 
міфологічного походження є своєрідними психологічними типами або моделями поведінки 
які відображають суттєві - як правило, екзистенційні - сторони індивідуального або 
колективного буття. Подібні структури первинно схильні до досить високого рівня 
семантичної універсалізації, в результаті якої вони сприймаються в читацькій свідомості 
як образи-символи (знаки, поняття, емблеми), що стають багатозначними при їх включенні 
в свідомість іншої культурно-історичної епохи, що досягла іншого бачення і розуміння 
оточуючого світу і природи людини. Найбільш очевидним результатом такої рецепційної 
універсалізації є, як правило, розширення і збагачення змістовного об’єму персонажа 
(сюжетної схеми), ускладнення інтегральних та диференційних характеристик з точки 
зору синхронії і диахронії його функціонування.

Цей процес не є безшовно обов’язковим для всіх традиційних образів, деякі з них вже 
від моменту первинного розвитку протообразу буди орієнтовані на формалізований 
розвиток, суттю якого є орієнтація на принцип циклізації. Так, напр., цілком очевидно, 
що при всіх сюжетних поворотах і оригінальних мотивуваннях будь-які продовження 
Гуллівера, Шерлока Холмса і т.п. за своєю суттю є одним з багатьох можливих продовжень, 
які цілком самостійні і можуть розглядатись незалежно від первісного матеріалу 
Об’єднуючою детермінантою в таких творах є персонаж (точніше, його загальновідома 
репутація), який своїми діями чи знаковим ім'ям сприяє утворенню в читацькій свідомості 
асоціативно-символічних або формальних зв’язків між зразком і його новим (черговим) 
продовженням (дописуванням). Іншими словами, розширення подієвого плану не 
обов’язково потребує ускладнення змістовного об’єму, традиційний образ такого типу 
може існувати цілком самостійно від вихідного зразка.

“Світи” загальнокультурних зразків легендарно-міфологічного походження (сюди можна 
включити і багато “авторських міфів”: Франкенштейн, доктор Джекіл і містер Хайд, роботи 
К. Чапека та ін.) характеризуються високим рівнем семантичної концентрації і аксіологічним 
драматизмом. Тому будь-який функціонально значимий елемент нового завжди провокує 
реципієнта на зближення, порівняння, протиставлення нового варіанта традиційної структу ри 
з її вихідним зразком, що дозволяє оцінити діалектику традиціііного і оригінально-авторського 
в конкретній інтерпретації на повсякденному рівні. Складна подієва структурованість 
традиційного сюжетно-образного матеріалу часто передбачає поліваріантність його 
функціонування в різних національних літературах, для котрого характерний не просто 
розвиток певних сюжетних колізій, але й, головне, їх морально-психологічна драматизація, 
висунення нетрадиційних мотивувань, перенесення загальновідомих сюжетних схем на 
матеріал конкретної національно-історичної і культурно-психологічної дійсностей (Д. Джойс 
“Улісс”, Т. Манн “Доктор Фаустус”, М. Зарінь “Фальшивий Фауст” та ін.), осучаснення 
проблематики, а у ряді випадків і розщеплення єдиної структури на поліваріантні сюжетні 
ходи і мотивування (“агасферівський комплекс”, архетип тіні, мотив договору людніш з 
Дияволом, перепідпорядкування традиційно незмінного поведінкового статусу парних 
персонажів і т.п.).

49



Процеси реміфологізації, які активно відбуваються в літературі (своєрідний, якщо 
скористатися виразом К.Г. Юнга, “штурм образів”: 5, с. 105), характеризуються 
складністю рівнів освоєння фольклорно-міфологічних традицій, очевидною направленістю 
на дослідження протиріч духовного світу особистості. У новому культурно-історичному 
контексті загальновідомі міфи і легенди підлягають прямому чи опосередкованому 
осучасненню, набувають національно-психологічних характеристик народу, що запозичує 
В результаті цього здійснюється складно взаємопов’язаний процес онтологічної й 
аксіологічної “перевірок” по дієво-семантичних домінант традиційних структур: з одного 
боку, сучасні реалії допомагають глибше осмислити універсальні морально-психологічні 
проблеми загальнокультурних зразків; з іншого - позачасові колізії легендарно- 
міфологічних структур, накладені на конкретний національно-історичний матеріал, часто 
пропонують несподіване з точки зору повсякденної свідомості дослідження глибинних 
джерел сучасного духовного континууму.

Поліфункціональність традиційних сюжетів обумовлена тим, що за своєю смисловою 
значимістю вони є відкритими художніми системами, які не тільки демонструють очевидні 
зв ’язки із сприймаючою реальністю, але і є іманентними суспільному буттю структурами, 
що характеризуються комплексом основних і допоміжних функцій. Тому 
загальнокультурна і конкретно-історична інтерпретації сюжетів часто не співпадають, 
що потребує всебічного дослідження процесів взаємодії “малого часу” і “великого часу” 
(1, с. 369) в еволюційній спіралі протосюжету (протообразу).

Художнє осмислення часової узгодженості (гармонійності) світу в традиційних сюжетах 
здійснюється в напрямку гносеологічного освоєння часу і демонструє діахронію 
культурно-історичного синтезу різних сторін матеріального і духовного досвіду людства. 
Відкритість, своєрідна “незавершеність” традиційних структур визначає процес 
постійного розширення й ускладнення простору їх характерів. Внаслідок цього їх 
архетипічні константи істотно переосмислюються, що приводить до руйнування дистанції 
між сюжетно-особистісним часом традиційного матеріалу' і предметно-побутовими 
реаліями його нового варіанту. Позачасовість персонажа чи традиціоналізована 
прив’язаність хронотопа сюжетної схеми переборюються або включенням нових 
темпоральних характеристик подієвого плану', що суперечать загальновідомим, або 
створенням екстремальних духовних станів персонажа, які руйнують стереотипи 
інтерпретації, що склалися.

У процесі осучаснення проблематики легендарно-міфологічних структур відбувається 
руйнування епічної дистанції між протосюжегним хронотопом і змістовними координатами 
епохи-реципієнта. Незавершене теперішнє при багатосторонній взаємодії з замкнутим, 
ціннісно усталеним минулим, що здійснюється в новому літературному контексті, утворює 
складну часову модель світу (національну чи загальнолюдську), яка в підтексті має 
ймовірну направленість у майбутнє. При цьому ціннісний аспект морально-психологічних 
характеристик використовуваного зразка переноситься з абсолютного минулого (воно 
матеріалізується в хронотопі протосюжету і його усталених смислових компонентах) на 
недосконале, з нашої точки зору, і незавершене теперішнє, ''висвічуючи” в ньому суттєві 
проблеми і стани. Тому' традиційні структури грають роль етичного “дзеркала”, що 
відображає і пояснює глибинні тенденції епохи-реципієнта.

В літературі XX ст. подібні структури часто виконують функцію морально- 
психологічних моделей, що мають чітко виражені гносеологічну, прогностичну,
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поведінкову і аксіологічну функції. Активність міфологічних і легендарних сь жепв 
обумовлена, з одного боку, загальновідомістю культурних зразків, що використову ються, 
і багатозначністю їх структурно-змістовних характеристик; з іншого - підкресленою 
актуалізацією позачасових координат традиційних сюжетів, перенесенням художньої уваги 
З розробки подієвого плану на всесторонне дослідження світоглядних 1 моральних 
мотивувань канонічних ситуацій. Дякуючи цьому, у творі формується багатошаровий 
асоціативно-символічний підтекст, що встановлює змістовні зв'язки і переклички 
конкретно-історичного, національного з універсальним, всечасовим.

Для сучасних інтерпретацій традиційних сюжетів характерний напружений психологізм 
оформлення їх змістовних характеристик. В літературі XX ст. на перший план висувається 
не питання про те, що відбувається (чи відбулося), а чому це відбулося, як воно 
співвідноситься з загальновизнаним моральним імперативом. Подібна семантична 
переакцентуація в структурі традиційних образів (колізій) відкриває надзвичайно широкий 
простір для моделювання різних аспектів духовної екзистенційності світу окремої людини 
чи реконструйованої письменником картини його матеріального буття. Так, якщо в 
класичних робінзонадах причини ізоляції людини досить умовні (але правдоподобнг. 
корабельна аварія, примусове заслання, неможливість знайти зворотну дорогу і т.п.), то 
сучасні художні варіанти мотиву зосереджені переважно на дослідженні морально- 
психологічних антиномійу свідомості особистості, яка з різних причин втратила всі зв 'язки 
з суспільством (У. Голдінг '"Володар мух" і його "‘жіноча'' модифікація в романі Е. Теннант 
“Володарка каміння5', О. Адамович '‘Остання пастораль", Р. Мерль “Мальвіль") 
(див.: 3).

Важливою тенденцією функціонування загальновідомих структур є гуманізація їх 
традиційної семантики, яка здійснюється під впливом реальних процесів епохи звертання 
письменників до них. Звичайно, далеко не все тут однозначне, багато трактувань '‘не 
вписуються" у сказане вище. Однак найбільш значні інтерпретації легендарно- 
міфологічного матеріалу виразно демонструють активізацію цього процесу, 
підкреслюють глибину його аксіологічної детермінації і логіко-психологічної 
мотивованості (П. Лагерквіст“Смерть Агасфера", В. Короткевич“Христос приземлився 
в Городні"). При цьому соціально-ідеологічний контекст епохи, що запозичує, ніби 
провокує змістовні характеристики, що потенційно присутні у традиційному матеріалі, 
включаючи їх саме цим в духовну свідомість часу. Іноді це здійснюється через накладення 
універсальних колізій на модельовану реалістичну дійсність (Н. Казандзакіс Христа 
розпинають знову", І. Марек “Тристан, або Про Любов", Л. Дюрко '‘Щаслива подорож 
доктора Фауста в пекло", В. Гавел “Спокуса"), в інших випадках - включенням у 
традиційний матеріал актуальних для епохи-реципієнта символів, алюзій, ремінісценцій 
(Л. Мепігерхазі “Загадка Прометея”, Е. Юнсон "Прибій і береги"). Ці дуже різні прийоми 
контамінації сучасного і вічного зближуються не тільки актуалізацією традиційного 
хронотопа, а й створенням місткого мотиващйно-психологічного простору, який, 
акумулюю™ досвід багатьох поколінь, має очевидну орієнтацію в майбутнє.

У “Новому пролозі до “Антігони" Б. Брехт закликав "подібні згадати вчинки в 
недавньому минулому. Або ж, навпаки, відсутність схожих вчинків' (2. с. 167). Явище 
повторюваності найбільш виразно простежується при розгляді закономірностей 
функціонування традиційних структур “по висхідній", тобто від окремої інтерпретації 
До певної МНОЖИНИ творів, ЩО використовують ОДИН І ТОЙ же сюжет. І ІЛЬКИ £ цьому
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випадку виявляються характеристики, які властивості даному традиційному матеріал)' і 
мають відносну стійкість. Іншими словами, дослідження закономірностей еволюції 
конкретної традиційної структури в літературі XX ст. завжди повинне враховувати 
тенденції її функціонування в попередні культурно-історичні епохи.

Еволюція подібних структур у літературі характеризується суттєвою активністю 
“пам'яті” протосюжету (сюжету-зразха), який повністю чи у формі системи сюжетних 
елементів входить до складу традиційної сюжетної схеми, специфіка трансформації якої 
регулюється мотивуваннями і характеристиками, що містяться в ній. Тому, наприклад, в 
контексті художнього твору “пам’ять” міфа, легенди і т.п., універсальна по своїй суті, 
часто протиставляється конкретно-історичній пам’яті цивілізації, завдяки чому остання 
звільняється від ідеологічних, політичних та інших стереотипів і в ній починають домінувати 
загальнозначимі аксіологічні характеристики. Саме таким чином традиційні структури 
активно перешкоджають ерозії загальнокультурної пам'яті, виступають стабілізуючим 
компонентом її змістовного об’єму.

За своїми ідейно-естетичними характеристиками варіант традиційної структури 
повинен відповідати логіці еволюції персонажів у новій культурно-історичній дійсності, 
не допускається і повне руйнування основних характеристик загальновідомого матеріалу 
(виняток становлять апокрифи і пародії). В більшості нових версій традиційного сюжетно- 
образного матеріалу у трансформованому вигляді зберігаються, як правило, якісь істотні 
риси загальновідомих ситуацій і мотивувань, які гарантують їх пізнавання для читача, 
що є вихідною передумовою для встановлення характеру переосмислення класичних 
зразків. Тому сприйняття проблематики сучасних обробок традиційних структур 
передбачає певний рівень художньо-естетичної підготовки читача, знання фольклорно- 
міфологічного і літературного матеріалу, що використовується автором. Іншими словами, 
такі твори вимагають “подолання матеріалу” (вислів М.М. Бахтіна), бо їх сюжетно- 
композиційна і проблемно-тематична побудова базується, як правило, на складному 
асоціативно-символічжжіу зближенні і синтезі багатьох активно взаємодіючих між собою 
літературних традицій і смислових домінант.

Акумулюючи в різних аспектах багатовіковий досвід людства, традиційні сюжети й 
образи в новій соціально-історичній і культурній дійсності спочатку пристосовуються 
до вимог іншого національного середовища, а потім переходять на більш високий, 
порівняно з попередніми інтерпретаціями, ідейно-тематичний рівень сприйняття, 
моделювання і пізнання дійсності. Завдяки високому ступеню концентрації соціально- 
етичних універсалій у традиційних структурах, вони сприяють утворенню в контексті 
літературного твору своєрідної “програми” можливих дій індивіда в тій чи іншій 
екзистенційній ситуації. При цьому особливо важливу роль відіграє принципова 
багатофункціональність традиційного матеріалу, яка найбільш чітко виявляється при 
впливі на нього колізій і проблем нового часу. З одного боку, традиційні сюжети є 
своєрідною художньою формою універсальної пам’яті, яка зберігає і осмислює 
загальнолюдський досвід (величезна кількість життєвих ситуацій колись, хай і в інших 
умовах і формах, вже виникала перед людством, яке змушене було виробити своє 
відношення до них); з іншого - етична імперативність більшості легендарно-міфологічних 
структур при накладенні її на реалістично-життєподібний план літературного твору 
формує особливу систему ціннісних орієнтирів.

Наявність у структурі твору загальних етичних координат істотно підсилює
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аксіологічні критерії поведінки особистості, яка в конкретних життєвих ситуаціях або 
підноситься над буденністю (наприклад, князь Мишкін наділений якостями і 
характеристиками Христа і Дон Кіхота одночасно), або демонструє свою духовну 
невідповідність тим ідеям і уявленням, носієм яких є традиційний персонаж. Не випадково 
письменники часто використовують прийом порівняння своїх героїв з легендарно- 
міфологічними, літературними та історичними персонажами. Завдяки таким порівнянням 
у творі виникають додаткові асоціативні зближення сучасного та вічного, реалістично- 
життєподібного плану з його загальнокультурним змістом (гак, наприклад, О. Гончаров 
порівнює Обломова з Галатеєю, що надає додаткової глибини персонажу, в нарисі Л. 
Андрєєва “Смерть Гуллівера” формальна ознака свіфтівського героя сприяє 
встановленню якісно нового оціночного плану по відношенню до Л. Толстого та ін.).

Даний прийом активний у фантастичних версіях міфів і легенд, які лежать за межами їх 
реалістичних пояснень, одночасно наближуючи надзвичайне до зрозумілого і звичного. 
Бо ж легше допустити справжню можливість винайдення машини часу або факт контакту 
представників двох зоряних цивілізацій, ніж визнати в XX ст. існування земних богів (4, 
219-224). Фантастична “гра в контакт’' є тим сюжетним ходом, який дозволяє дати 
псевдонаукове пояснення “продукту” народної творчості, включити його в контекст 
повсякденних уявлень, зробити можливим з точки зору обсягу сучасних людських знань. 
Проблемно-тематичний діапазон таких трансформацій виключно широкий і 
багатоплановий, він торкається практично усіх сторін духовного і матеріального буття 
особистості та соціуму, які можуть бути цікавими для фантастики в плані створення 
несподіваних сюжетних колізій та їх мотивувань. Такий, наприклад, прийом 
антропоцентричної фікції в робото системах, суть якого полягає в тому, що олюднений 
робот набуває не тільки гідності, але й, головне, недоліків людини (тобто робот як 
“підробка” людини; див., наприклад, цикл А. Азімова “Я робот” та ін.); антропоценгризм 
богів з точки зору людини природний, ця властивість у представників іншої космічної 
цивілізації є фантастичною умовністю, необхідною для створення драматичної моделі 
свідомості окремої людини чи осмислення групової психодинаміки людей, які опинились 
в складній ситуації. Використовуваний у таких випадках прийом ретрополяції дозволяє 
істотно активізувати принцип комбінаторності сюжетних колізій в традиційних структурах, 
змінювати їх смислову орієнтацію аж до створення апокрифічних версій (не Мефістофель, 
а Фауст пропонує укласти договір; людина майбутнього своїми діями творить міфи і 
легенди минулого; люди обожнюють мандрівника в часі і т.п.).

Поєднання легендарно-міфологічного .матеріалу з реаліями певного історичного 
контексту дозволяє дати міфологічним антиноміям переконливе соціально-історичне та 
психологічне пояснення, зруйнувати стереотипи їх тлумачення. Іншими словами, між 
різними культурно-історичними шарами загальнолюдського мислення виникає 
своєрідний діалог, який сприяє глибинному проникненню в закони розвитку обох 
дійсностей. Несподіваний сюжетний хід, придуманий письменником, не тільки дає 
квазінаукове пояснення загальновідомих ситуацій, але й у певній мірі визначає напрямки 
подальшої еволюції традиційної структури.

Мотив часових подорожей, наприклад, дозволяє реконструювати лаконічні 
протосюжети зсередини, наповнювати їх національно-історичними та предметно- 
побутовими реаліями, створювати ілюзію правдивості розповіді (завдяки машині часу 
оповідач став очевидцем або учасником подій традиційного сюжету). Виходить так, що,
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формально зберігаючи недоторканість законів іншої епохи, гість з майбутнього активно 
сприяг матеріалізації того, що зафіксовано в міфологічних і легендарних ‘концентратах 
загальнолюдської пам'яті і протягом століть вважалось вигадкою. Крім того, мандрівники 
в часі свідомо чи мимоволі провокують процес міфологізації реальних подій, а часто і 
самі стають об'єктами міфологічного поклоніння й обожнювання.

Смислова місткість і багатозначність традиційних структур дозволяє їм вступати в 
процесі творчої переробки в різні структурно-змістовні зв’язки, в результаті чого у 
новому варіанті формуються оригінальні подієві і семантичні домінанти. Слід підкреслити, 
що більшість варіантів традиційних сюжетів та образів в літературі XX ст., не зважаючи 
на формальне дотримування часових і топографічних координат, як правило, орієнтовані 
на сучасність. Це значить, що конкретне трактування сюжету (образу, мотиву) завжди 
прямо та опосередковано пов’язане з проблематикою епохи-реципієнта і її необхідно 
розглядати не як абстрактний художній експеримент, а ж  реакцію автора на жісь події і 
процеси конкретно-історичної дійсності.

У структурі традиційного сюжету завжди є соціально-ідеологічна та морально- 
психологічна домінанта, яка не тільки визначає характер його традиціоналізаціїв літературі, 
але і є вихідним моментом принципового переосмислення зразка в наступні епохи. Слід 
враховувати, що в сучасних варіантах традиційних сюжетів часто здійснюється поєднання, 
накладення й асоціативно-символічне зближення декількох семантичних, а іноді й подієвих 
полів, кожне з яких, взяте окремо, є значним саме по собі. В цілісному ж літературному 
контексті в результаті такої взаємодії відбувається ідейно-естетичне оновлення 
загальновідомих констант, виникає додаткова смислова напруга.

Конкретний традиційний сюжет після певного періоду функціонування набуває 
стабільних формально-змістовних характеристик, ж і визначають специфіку його 
читацького сприйняття (Ахіл - доблесний герой, Дон Жуан - спокусник, Марія Магдалина 
- грішниця, що розкаялася і т.п.). При цьому смисловий об’єм традиційних сюжетів 
орієнтований на їх початкові характеристики, і вони використовуються культурою ж  
своєрідні художні емблеми та символи. Загальновідома структура у певному смислі 
втрачає здатність до подальшого подієвого і проблемно-тематичного розвитку і стає 
літературним штампом (наприклад, еволюція міфу про Амфітріона в європейських 
літературах до комедії Мольєра, трансформація фаустівського сюжету до гетевської 
трагедії і т.п.). Однак в якийсь момент функціонування традиційного матеріалу з’являється 
інтерпретація, жа робить неможливим або небажаним використання загальновідомих 
сюжетних колізій і мотивувань (епігонські переробки і обробки ми не враховуємо), ніби 
“перевертає” уявлення про даний матеріал, що встановилось (такий, наприклад, апокриф 
К. Чапека, після жого образ Дон Жуана одержує жісно інше семантико-психологічне 
тлумачення; в булгаківському романі образ Воланда в значній мірі заперечує традрції 
зображення диявола в світовій літературі та ін.).

Численість смислів традіщійних сюжетів в сполученні з відносною стабільністю 
провідних подієвих і семантичних домінант пояснює їх здатність вступати в процесі 
літературного функціонування в складні структурно-змістовні відносини, переплітатись, 
взаємопроникати і доповнювати одне одного (наприклад, “фаустизація” сюжету7 про Дон 
Жуана, підключення гамлетівського начала до семантики образу Дон Кіхота та ін.). Можна 
стверджувати, що загальне смислове наповнення традиційних сюжетів усвідомлюється 
та пізнається за межами епохи-творця і багато в чому7 залежить від гносеологічної орієнтації

54



і аксіологічних принципів сприймаючого континуухіу.
Багаточисельні форми та способи рецепції і переосмислення традиційного сюжегно- 

обраного матеріалу світовою літературою в певному смислі ідеальні, том\ що в художній 
практиці рідко зустрічаються ‘‘чисті1' варіанти трансформації класичного матеріалу Том\ 
при розгляді генетичних, контактних і типологічних зв’язків і сходжень між літературними 
явищ ам и, які засновані на сюжетно-образному матеріалі минулого, необхідно враховувати 
не тільки елементарно-наочні сили взаємодії між ними (переклик сюжетів, образів, мотивів, 
полеміка, номінативна подібність персонажів, продовження, переказ і т.п.), але й ті глибинні 
опосередковані зв’язки, які виникли в процесі творчого засвоєння пам'яток минулого і 
далеко не завжди усвідомлюються самими авторами (останнє, на наш погляд, є результатом 
дії своєрідного варіанту “фрустрації пам’яті”).

В літературі XX ст. традиційні сюжети функціонують не як “власність” культури, що 
створила їх, а, зберігаючи національну своєрідність протосюжету (сюжету-зразка), 
демонструють тенденцію до принципової інтернаціоналізації своїх формально-змістових 
характеристик. Загальновідомість традиційних структур і всечасова універсалізація їх 
проблематики визначають той факт, що різні національні культури звертаються до них в 
певні історичні епохи, трактують їх в подібних ідейно-тематичних аспектах.
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The article deals with the regularities o f theXX-th century World Literature 
traditional plots, subjects images functioning. Special attention is paid to analy
sis o f legendary mythology and Gospel material transformation into modem 
authors ’ literary versions.
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т о в о з їш в  а і б  о
Ніна Гуйвакюк

ТИПИ КОРЕФ ЕРЕНТНИХ С П ІВВ ІД Н О Ш ЕН Ь  
У СИНТАКСИСІ

У результаті мовної еволюції та всезростаючих комунікативних потреб мова 
перетворилася, за висловленням JI.B. Щерби, в “досить складну систему більш чи менш 
синонімічних засобів, так чи інакше співвіднесених один з одним” [1,121 ]. Співвідносні у 
формально-семантичному плані мовні засоби постійно перебувають у полі зору лінгвістів. 
Особливо актуальним є дослідження формально-семантичних співвідношень (ФСС) в 
галузі синтаксису, що вивчає одиниці мови, які безпосередньо співвідносять 
повідомлюване з реальною дійсністю, з процесом комунікації, з актом мовлення, 
охоплюючи як зовнішню, так і внутрішню, інтелектуальну й емоційну сфери життя. 
Однак проблема ФСС у синтаксисі поки що остаточно не розв’язана.

Під формально-семантичними співвідношеннями розуміються регулярні можливості 
потенційної взаємосубстилуції двох чи більше інформативно ідентичних синтаксичних 
одиниць, об’єднаних спільним чи близьким граматичним значенням, але відмінних 
граматичною формою і відтінками семантики. Так, наприклад, у синтаксисі існують 
ФСС, пов’язані з експліцитним та імпліцитним вираженням семантико-граматичних 
категорій речення, із “спрощенням”, “скороченням”, “конденсацією”, структурною 
редукцією” чи, навпаки, з “розгортанням”, “ускладненням” семантики висловлень різними 
смислами суб’єктивного, стилістичного й прагматичного характеру, з актуалізацією 
компонентів чи сегментів висловлення тощо. Предметом дослідження були синтаксичні 
одиниці різних рангів (синтаксеми, словосполучення, прості й складні речення, а також 
дискурсивні поєднання речень - надфразні єдності) у плані ФСС.

Проблема формально-семантичних співвідношень відображає один з аспектів загальної 
т інгвістинної проблеми - системного аналізу синтаксичних одиниць з боку їх структури 
та семантики, зокрема, з’ясування, в який спосіб конкретний “формальний зразок 
співвідноситься з іншими, яке місце він займає в синтаксичній системі мови” [2,454]. У 
зв’язку з цим актуальним є комплексний аналіз ФСС у системі синтаксичних одиниць 
української мови з урахуванням різноманітності їх структури, семантики, функціональних 
та комунікативних характеристик.

Крім того, дослідження ФСС висвітлює досить цікавий аспект синтаксису як динамічної 
системи функціональних одиниць, взаємопов’язаних різними відношеннями 
(дериваційними, трансформаційними, парадигматичними та ін.), вивчення яких тільки-но 
розпочинається в українському мовознавстві.

Однією з причин недостатнього висвітлення ФСС синтаксичних одиниць є те, що вони 
в основному' були предметом стилістичного синтаксису і розглядалися як “синоніми”, 
“варіації”, “паралельні конструкції”, пов’язані спільністю основного змісту. Широке 
розуміння синтаксичної синонімії не дало змоги ученим глибше проникнути в суть явища 
формально-семантичної співвіднесеності. Складність проблеми ФСС та її нерозробленісп.
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пояснюється такими факторами: 1 ) неможливістю провести чіткі межі між і к аями 
віртуальних мовних знаків та їх фактичними реалізаціями, оскільки синтаксична система 
перебуває постійно в розвитку, 2) труднощами у диференціації явищ синхронії й діахрокі і 
3)великою кількістю й різноманітністю фактичного матеріалу (співвідносних засобів 
передачі різноманітних відношень у синтаксисі); 4) різноманітністю й своєрідністю 
ієрархічної системи синтаксичних одиниць різних ранпв (синтаксем, монопредикативних. 
напівпредикативних, співпредикативних та поліпредикативних конструкцій), між якими 
встановлюються відношення функціональної еквівалентності; 5) нерозв’язаьгістю цілого 
ряду проблем синтаксичної номінації, номінативної деривації, функціонального й 
комунікативного синтаксису української мови. У зв’язку з цим актуальним є і питання 
типологіїї ФСС, враховуючи системність та ієрархічність синтаксичної будови української 
мови.

Поглиблений аналіз формально-граматичної і семантичної природи синтаксичних 
одиниць, що здійснюється останнім часом в українському мовознавстві В.М 
Русанівським, І.Р. Вихованцем, К.Г. Городенською, O.K. Безпояско, С.Я. Єрмоленко та 
ін. з урахуванням функціонально-комунікативних характеристик мовних засобів, а також 
референційно-денотативна концепція семантики речення, представлена у працях Т.П. 
Ломтєва, В.Г. Гака, О.В. Падучевої, Н.Д. Арупонової, В.І. Кононенка та ін., поставили на 
часі потребу по-новому висвітлити і проблему ФСС. Референційний підхід до вивчення 
семантики синтаксичних одиниць пов’язаний насамперед з ономатологічною функцією 
мови і з процесом номінативної деривації, тобто номінації події, факту чи ситуації дійсності, 
у тісному зв’язку з процесом граматичного структурування (синтаксування). Внаслідок 
різного структурування речення, що мають спільну референційно-інформативну 
семантику, вступають у ФСС.

Критеріями кореферентності синтаксичних одиниць є: 1 ) референційна тотожність; 2) 
функціональна еквівалентність; 3) лексичний паралелізм основних компонентів 
висловлень; 4) ізофункціональність різнорівневих одиниць синтаксису; 5) відмінності в 
ієрархізації структури інтерпретаційних смислів; 6) взаємотрансформації та 
взаємосубституції; 7) регулярна відтворюваність у мові та мовленні.

В основі ФСС синтаксичних одиниць ж  знаків номінації, що мають спільне референтне 
значення чи спільний інформативний зміст, лежить кореферентність, тобто відношення 
референційної тотожності й функціональної еквівалентності (лат. со - спів; referens 
(referentis) - предмет думки, з яким співвідноситься мовне вираження).

Явище кореферентності слід відмежовувати від явищ синтаксичної синонімії і 
варіантності, які іноді трактуються досить широко. Відоме, наприклад, твердження 
Ш.Баллі, що “у принципі всі мовні факти, пов’язані спільністю основного змісту, можна 
розглядати як синоніми, незалежно від їх внутрішньої форми і граматичної конструкції’ 
(З, 169). Подібне трактування співвідносних форм знаходимо і в праці О.М.Гвоздєва 
“Очерки по стилистике русского языка” (4). Виходячи з такого широкого розуміння 
формальне семантичної співвіднесеності мовних одиниць, синтаксичними синонімами 
можна вважати, наприклад, такі речення: “У наш час мало милосердя , "У наш час 
бракує милосердя”, “У наш час не вистачає милосердя”, '‘Сьогодні милосердя становить 
Дефіцит”, “Де в наш час знайдеш милосердя?” і под. Ці речення, маючи "спільний зміст , 
все ж суттєво розрізняються, вони не тотожні за референціиним смислом, оскільки мають 
неоднакове лексичне наповнення складових компонентів. Кореферентними, на наш погляд.
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слід вважати лише висловлення тгату: "У наш час милосердя є дефіцитом” // ‘"У наш час 
милосердя - дефіцит” // “У наш час милосердя в дефіциті”

Одиницями кореферентних співвідношень в синтаксисі є синтаксеми, поєднання 
синтаксем, граматичні речення {висловлення) та поєднання речень (дискурсивні 
висловлення).

У кореферентні співвідношення вступають як одиниці одного рангу, так і одиниці 
різних рангів.

Кореферентність синтаксичних одиниць, що лежить в основі ФСС, пов’язана з 
варіантами структурування спільнолексичних мовних одиниць та з актуальним 
членуванням висловлень (співвіднесенням конкретного мовного знака з дійсністю 
відповідно до потреб мовленнєвої ситуації).

Основними актуалізаторами, що забезпечують існування кореферентних співвідносних 
значень у синтаксисі, є співвідносні лексичні засоби, різні службово-лексичні засоби 
(прийменники, частки), функтиви (сполучні засоби), граматичні формативи (відмінкові 
та особові закінчення), а також синтаксично-кокіунікативні засоби (порядок слів, інтонація, 
логічний наголос).

Формально-семантичні співвідношення у синтаксисі забезпечуються такими факторами: 
1) діянням загальномовних тенденцій на певному етапі розвитку мови; 2) синтаксичною 
дохідністю одних форм та конструкцій від інших; 3) близькістю ономасіологічних 
харакгеристик складових компонентів висловлення; 4) комунікативно-прагматичними 
інтенціями мовців; 5) потенційною здатністю співвідноситися з тим самим референтом 
дійсності.

У поняття мовнореферентного значення входить власне референтне (денотативне) 
значення номінативної одиниці, ономасіологічне (частиномовне) значення словоформ та 
синтаксичне (конструктивне) значення словоформи чи схеми речення в цілому.

Кореферентні ФСС утворилися в процесі історичного розвитку синтаксичної системи 
української мови і є результатом ііггелектуально-комунікативної діяльності мовців. Вони 
об’єднують мікросистеми співвідносних засобів вираження предикативних і 
непредикаттаних (атрибутивних, об'єктних, локальних, темпоральних, каузальних та ін.) 
значень. Зміни у мові, що спричинилися до появи ФСС у синтаксисі, пов’язані з 
конкретною історією народу - творця мови, з активними і пасивними контактами з іншими 
мовами, а також із всезростаючими потребами мовців. Крім того, зміни, що зумовлювали 
появу нових знаків номінації і "затирання” старих, які продовжують певний час залишатись 
в арсеналі віртуальних знаків, пояснюються діянням внутрішньомовних тенденцій. 
Основною такою тенденцією є загальномовна тенденція асиметричного дуалізму між 
змістом і формою мовних одиниць як знаків йомінації. Процес становлення синтаксичної 
системи української мови проходив у вигляді змін функціональних співвідношень на 
синтагматичному й парадигматичному' рівнях.

Появу функціональних еквівалентів зумовиш, зокрема, такі загальні тенденції: 1) до 
уточнення, увиразнення уже існуючих засобів: 2) до диференціації членів речення та 
видозміни функціональних співвідношень між компонентами простого речення; 3) до 
конкретизації мовного вираження: 4) до мовної економії та, спрощення синтаксичних 
конструкцій, 5) до семантичного ускладнення існуючих синтаксичних структур; 6) до 
підвищеної експресивності мовних засобів. Так. під виливом тенденції до уточнення 
існуючих раніше мовних засобів відбулися такі мовні процеси, як зосередження 
присудковості у дієслові, що т,мовило появу ФСС в системі дієслівних та іменних речень.
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перехід від синтетизму до аналітизму, що спричинив появу багатьох ФСС у системі 
І односкладних та двоскладних речень. Діянням тенденції до диференціації членів речення 
І та видозміни функціональних співвідношень між компонентами структури речення 
| пояснюються: 1) витіснення чи обмеження морфологізованих засобів вираження 

компонентів речення та заміна їх неморфолопзованими; 2) розширення функцій інфінітива.
3) заміна других (узгоджуваних) предикативних відмінків орудним предикативним чи 
Прийменниково-відмінковою формою та ін. Ці процеси зумовили появу в синтаксисі 
великої кількості ФСС.

Аналіз ФСС у плані синтаксичної номінації й номінативної деривації дає змогу визначити 
основні передумови кореферентності синтаксичних одиниць. В основі кореферентності 
лежить віртуальний (потенційний) характер омосемії мовних одиниць, що передбачає 
наявність декількох актуалізованих варіантів в конкретних актах мовлення.

Кореферентні співвідношення забезпечують, зокрема, такі фактори: 1) існування 
різних типів прямономінативнихтанепрямономінативних найменувань, фразеологізованих, 
екзоцентричних тощо; 2) співвідносне використання експліцитних та імпліцигних 
актуалізаторів тих самих референтних значень; 3) близькість ономасіологічних 
характеристик різних частин мови (непохідних, первинних, та похідних від них, вторинних), 
що вживаються в тій самій синтаксичній позиції; 4) прагматичний характер висловлень, 
поєднання диктумних і модусних значень, які формують інформативно-референційний 
смисл кореферентних засобів; 5) потенційна здатність до варіювання (зміни ієрархізацїї) 
експонентів смислів в інформативно-референційній структурі висловлень; 6) потенційна 

і здатність синтаксичної одиниці до варіативного структурування (модифікаційної,
І транспозиційної, інтерверсивної, метатаксичної та комунікативно-актуалізаційної 

видозміни); 7) потенційна спроможність до структурного та семантичного ускладнення; 
існування багатьох синтаксичних одиниць, що мають синкретичні (симультанні) значення;
8) ізофункціональність (позиційно-функціональна еквівалентність) синтаксичних одиниць 
різних рангів; 9) регулярна можливість взаємосубституції та відгворюваність у мові і 
мовленні.

Кореферентність синтаксичних одиниць є однією з важливих характерних рис їх , 
функціонування. Виявлення кореферентних співвідношень повинно бути складовою 

і  містиною загального синтаксичного аналізу, який може здійснюватися на декількох рівнях:
1) формальному (аналіз співвідносних форм, структурних схем та моделей); 2)

| семантичному (аналіз співвідносних однопозиційних та різнопозиційних омосемічних 
синтаксем, висловлень з омосемічною структурою); 3) функціональному (аналіз 
функціонально-еквівалентних форм і конструкцій); 4) номінативно-комунікативному 
(аналіз кореферентних форм і конструкцій як комунікативних варіантів).

На основі варіантного структурування мовних одиниць виділяється п’ять основних 
типів кореферентних співвідношень у синтаксисі: 1) модифікаційні; 2) транспозиційні; 3)

; штерверсивні; 4) метатаксичні; 5) комунікативно-акіуалізаційні.
Модифікаційними є формальні видозміни тієї самої синтаксеми чи конструкції без 

''Міни їх основного граматичного значення. Засобами, що “модифікують часткові 
граматичні значення синтаксеми чи синтаксичної конструкції, є: 1) відмінкові закінчення 
’меннників (займенників), прикметників, дієприкметників; 2) відмінювано-особові 

| 'скінчення дієслів; 3) деякі прикметникові та дієслівні префікси й суфікси; 4) прийменники; 
і 5)Частки; 6) дієслова-зв’язки; 7) десемантизовані елементи в плеонастичних сполученнях;
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8) редупліковані форми: 9) сполучники, 10) відносні займенники та займенникові 
прислівники, що вживаються у ролі функтивів складних речень.

Основними типами модифікаційних співвідношень є кореферентні співвідношення у 
сфері предикативних синтаксем (предикованої і предикуючої); у сфері непредикативних 
синтаксем (атрибутивних, об’єкп-шх, локашвних, гемпоративних, каузативних, допустових 
мети, умови, способу дії, міри та ступеня, зіставно-видільних), а також у сфері складних 
речень. Модифікаційні співвідношення на рівні предикативних синтаксем безпосередньо 
стосуються структурування граматичної основи (мінімальної структури схеми) речення, 
тобто пов'язані з категорією об’єктивної модальності. Серед предикованих синтаксем 
виділяються, наприклад, такі модифікації суб’єктів-підметів двоскладних речень: “Три 
брати (троє братів) поселилися в одному селі”; ".П'ятеро студентів (п’ятеро із 
студентів) взяли участьу страйку”; “Біля кожних воріт два сторожі (по два сторожі) 
сидять”; “Десяток зайців (з десяток зайців) пливло на крижині” тощо. При 
модифікаційних видозмінах суб’єктного компонента змінюється відповідно його семантична 
якість. Крім загальної додаткової вказівки на кількість суб’єктів-пі дметів, модифікація 
форми зумовлює появу семантичних відтінків, а саме: збірності, вибірковості, 
розподільності, приблизності та ін.

У модифікаційних кореферентних співвідношеннях досить часто перебувають 
предикуючі сннтаксеми. Актуалізаторами референтних значень є особові закінчення 
дієслів, частки, повтори; в іменних присудках є десемантизовані елементи плеонастичних 
синтаксично неподільних словосполучень, різні відмінкові закінчення іменної частини 
тип зв’язки, експліцитне чи імпліцитне її вираження (нульовий показник) тощо. В основі 
кореферентних співвідношень предикуючих синтаксем лежать додаткові семантичні й 
модально-експресивні відтінки повноти / неповноти дії, тривалості, раптовості, 
експресивності, початку' дії, повинності та ін. Вони зумовлюються, наприклад, також 
видозміною зв'язку координації за умови вираження інфінітивами чи незмінними, так 
званими усіченими, формами дієслів, як-от: Я їй розказувати, а вона сміятися та радіти 
(М. Вовчок). Я, бачся, каганець усе ховав під свитку', Та якось теє... зирк - горить (Л. 
Глібов).

Модифікація форм простого дієслівного присудка здійснюється також способом 
ускладнення повторами і частками. Так, способом вираження високого ступеня 
інтенсивності дії є тавтологія - повторення тієї самої форми, як-от: “Шукали-шукали. 
бідкались-бідкались. та й знов до Паценка” (Б. Грінченко); повторення інфінітива тип) 
говорити говорить, мовчати мовчить і под.; стійкі вирази з орудним тавтологічним тип)' 
' ‘криком кричати”, '‘сном не снити” та ін. В ускладненні присудків української мови 
беруть участь частки як, як не. коли. ,зе; наче, мов, начебто, буцімто тощо.

У сфері засобів вираження іменної частини складеного присудка виділяються такі 
основні типи модифікаційних співвідношень: 1) взаємозамінні форми орудного-називного;
2) називного- орудного- знахідного з прийменником за; 3) називного- орудного- місцевого 
множини з прийменником в[у];4) орудного- називного- порівняльного звороту 
Вирішальними факторами використання співвідносних форм є семантика імені та його 
лексико-морфологічний тип; семантика зв'язки та її граматична форма, а також 
комунікативно-актуалізаційні фактори, як, наприклад, відсутність зв’язки. Пор.: '‘Хлопець 
силився негідником” // “Хлопець - негідник

Форми орудного і називного відмінків у сучасній українській мові є основними
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кореферентними засобами вираження предикативної ознаки (найчастіше значення 
кваліфікації й ідентифікації суб'єкта-підмета), хоч мають певну специфіку і в семантичному 
і в стилістичному плані. Значно рідше іменна частина присудка виражається знахідним 
відмінком з прийменником за, здебільшого за умови, коли присудковим іменем ( переважно 
назвою істоти) передається тимчасова, нестала, непостійна ознака, з виразним відтінком 
заступництва, пор.: “Йому я стану за дитину” (Т. Шевченко), батько її був у економії за 
прикажчика” (Б. Грінченко). Незначне місце в системі кореферентних форм при зв'язці 
буття займає “в(у) + місцевий”, що означає рід діяльності (як-от: “Батько був у саперах 
// “Батько був сапер (сапером)” чи внутрішній зміст предмета, напр. Та головне, 
звичайно; не в харчах, а в духовній поживі” (О. Гончар). Форми порівняльного звороту 
корелюють з формами називного й орудного відмінків, як-от: “Обличчя стало мов білий 
камінь” (О. Гончар). “Спомин був як блискавка” (М. Рильський). “Тернини - очі. Волосся 
- житній сніп” (М. Подолян).

Модифікаційними можна вважати і співвідношення деяких плеонастичних 
словосполучень з прикметниками та іменниками, що виступають другою (апозитивною) 
назвою суб5єкта-гадмета, а саме: людина, чоловік, жінка, хлопець, дівчина, птиця, квітка. 
дерево та ін., напр.: “Дід був людина проста й малописьменна” (О. Довженко) // “Дід був 
простим і малописьменним”.

Окрему групу модифікаційних співвідношень становлять присудки з тавтологічною 
контамінацією предикуючої синтаксеми. Редуплікація форм типу “красуня красунею ”, 
“герой героєм”, “молодець молодцем”, “теля телям”. “баран бараном” і под. є виразніш 
засобом авторизації з високим ступенем інтенсивності вираженої ознаки. До 
модифікаційних співвідношень предикативних синтаксем належить також співвідношення 
на основі кореляції синтетизму / аналітазму номінативних (речових) і граматичних значень 
дієслівного складеного присудка, як-от: “Завод почав працювати” // “Завод запрацював”: 
“Починає світати” // “Світає” тощо.

Модифікаційні співвідношення непредикативних синтаксем пов'язані насамперед з 
особливостями граматичної семангшки відмінкових форм імені та з лексичною синонімікою 
службових форм (прийменників). Умовами модифікаційних видозмін непредикативних 
синтаксем з атрибутивним, об’єктним чи обставинним значенням є: 1) семантика 
предикатива висловлення; 2) лексичне наповнення синтаксеми; 3) форма її вираження: 4) 
синтаксична позиція. До модифікаційних співвідношень належать: 1) співвідношення 
паралельних безприйменникових форм (як-от: купити хліб - купити хліба; співати пісні - 
співати пісень: випити чад - випити чаю): 2) співвідношення безприйменникової та 
прийменникової форми (сорочка сина - сорочка з сина: лист матері - лист від матері: 
працівник міністерства - працівник з міністерства (у міністерстві): 3) співвідношення 
різних прийменникових форм (приїхати до обіду - приїхали перед обідом: приїхати після 
обіду - приїхати по обіді: знаходитися біля університету - знаходитися поблизу 
Університету - знаходитися неподалік (від) університету тощо).

Модифікаційні співвідношення пов’язані також із словотворчими видозмінами в межах 
тієї самої частини мови. Так, наприклад, різні присвійні та присвійно-відносні суфікси 
вносять певні відтінки у передачу посесивних відношень: -ів/-їв, -ин/-їн) - одиничної 
присвійності; -ськ- / -івськ-, -ївськ-. -инськ-. -їнськ- /, -пьк-. -зьк- - узагальненої 
Присвійності; -ач-/-яч-/, -ий- родової присвійності. Пор.: материна ласка і материнська 
Ласка; батьків наказ і батьківський наказ; жінчин погляд і жіночий погляд тощо
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У системі засобів вираження атрибутивних відношень виділяються дві семантичні 
груші 1) засоби вираження гюсесивності і 2) засоби вираження відносно-якісної 
характеристики предмета. До кореферентних посесивних засобів належать: присвійні та 
присвійно-відносні прикметники, присвійні займенники, родовий та давальний відмінки 
приналежності, деякі прийменниково-відмінкові форми, зокрема в(у)+род.в. 
<<від+род.в.”, "з+род.в.”, “на+місц.в.”та іи. Модифікаїцйними передусім є співвідношення 
різних відмінкових та прийменниково-відмінкових форм, пор.: "Очі в академіка пойнялися 
тьмяною запоною” (П. Загребельний) // "Очі академіка пойнялися тьмяною запоною” // 
"Очі пойнялися академікові тьмяною запоною”.

Другу групу модифікаційних співвідношень у сфері атрибутивних синтаксем 
складають засоби вираження: 1) атрибутивно-дисшнативних значень /жердка до начиння 
// для начинання // на начиння: ліки п р о т и  кашлю // від кашлю і под/; 2) атрибутивно- 
дименсивних /відстань до ста кілометрів // під сто кілометрів; поема на сім глав // з семи 
глав: вода по коліна // до колін і под./; 3) атрибутивно-інтенсивних /спів на повен голос // 
у повен голос/: 4) атрибутивно-інструментальних/знеболення ін'єкціями // за допомогою 
ін’єкцій: гра в сопілку / /  на сопілку / /  на сопілці / /  сопілкою тощо/; 5 )  атрибутивно- 
локальних /річка між скель // між скелями: квітник перед хатою // біля хати // неподалік від 
хати/: 6) атрибугивно-темпоральних /період від сесії до сесії // між сесіями: вечір під 
Новий рік // перед Новим роком/ тощо.Відтінки об’єктного, суб’єктного та обставинного 
типу свідчить про синтаксичну похідність атрибутивних номінацій, утворення їх на базі 
первинних об’єктних та обставинних конструкцій.

В основі кореферентності об’єктних синтаксем лежить спільне граматичне значення і 
зумовлена валентністю керуючих форм варіативність. Розрізняються співвідносні 
модифікації вираження об’єктних синтаксем відтінками значень. Наприклад, засоби 
передачі деліберативного об’єкта при дієсловах мислення, мовлення і под. (типу говорити 
про кого, що // за кого, що // об кім, чім // з приводу кого, чого // відносно кого, чого та ін.) 
відрізняються ступенем його конкретизації. Різні прийменники, зберігаючи своє загальне 
лексичне значення, уточнюють чи видозмінюють значення відмінкової форми. Так, 
кореферентні форми "в(у)+знахідний”, “о(об)+знахідний” та "по+місцевий”, виражаючи 
об’єкт сприймання удару при дієсловах типу постукати, загрюкати, затарабанити (напр.: 
постукати в шибку // об шибку // по шибці/, мають такі семантичні відмінності: 
"спрямування дії на об’єкт”, "зіткнення дії з точкою поверхні предмета” чи "поширення 
дії до поверхні предмета”.

Причини варіантності об’єктних синтаксем зумовлені здебільшого внутрішньомовними 
процесами, пов'язаними з аналогічними впливами, змінами в семантиці та в потенційній 
валентності керуючих форм тощо. Передумови кореферентності безприйменникових та 
прийменникових об’єктних синтаксем спільні і для синтаксем обставинного типу 
(локативних, темпоративних, каузативних, фінальних та ін.). їх кореферентність 
забезпечується спільністю синтаксичних значень, можливістю взаємосубституції та 
великим інвентарем синонімічних прийменників у граматичній системі української мови. 
Так, наприклад, у передачі категорії локальності беруть участь близько 140 просторових 
прийменників, серед яких найбільш вживаними є: біля, близько, від (оді, вздовж. в(У). 
впродовж, впоперек, всередині, довкола, довкіл, збоку, збоку від, поруч, поблизу, 
при та ін.

З урахуванням семантико-синтаксичної структури локативної синтаксеми. що
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формується взаємодією лексичних і граматичних значень як опорного, так і іапежної о 
компонентів, ми виділили 27 кореферентних рядів співвідносних форм. У системі 
модифікаційних співвідогошень темпоративннх синтаксем виділено 10 кореферентних 
співвідношень; у системі каузативних синтаксем - 8; у системі фінальних синтаксем - З 
системі допустових синтаксем - 2; у системі синтаксем з зіставно-видільним значенням - 8 
тощо.

Виявлення кореферентно-співвідносних модифікацій обставинних синтаксем г 
ілюстрацією збагачення й удосконалення граматичної системи української мови.

Модифікаційні співвідношення в системі складних речень грунтуються насамперед 
на використанні синонімічних сполучникових засобів зв’язку між предикативними 
частинами. Так, у системі складносурядних речень виділяються кореферентні 
співвідношення, по-перше, на основі використання синонімічних сполучників (єднальних, 
приєднувальних, зіставних, протиставних, градаційних), кожен з яких вносить певний 
відтінок у загальне функтивне значення (як "предиката предикатів”). По-друге, 
модифікаційні співвідношення виникають на основі ускладнення сполучникових засобів 
підсилювальними частками. По-третє, це співвідношення, що з’являються у результаті 
подвійного сполучникового зв'язку. І по-четверте, модифікаційні співвідношення 
складносурядних речень виникають внаслідок багатозначності окремих сполучників 
та семантичної близькості, зокрема єднальних і зіставних, зіставних і градаційних 
тощо. Наприклад: "Не з початку - з фіналу почни, і (а) початок розкриється, наче 
долоня” (Б. Олійник).

Конструктивні модифікації складнопідрядних речень також зводяться до використання 
синонімічних фуктивів (сполучників і сполучних слів). Система сполучних засобів, що 
складалася у процесі історичного розвитку української мови, відзначається високим 
ступенем диференціації різноманітних відтінків у передачі тих чи інших семантико- 
синтаксичних відношень між предикативними одиницями. Так, наприклад, часовими 
фуктивами в українській мові є сполучники коли, ж , поки, доки, після того ж . в той час 
як. перед тим ж . перш ніж, до того ж . відколи, відтоді ж . з того часу ж . а також 
сполучні слова як тільки, тільки, тільки-но. щойно, ледве, лише, наприклад: "Після того 
ж (коли, ж , відколи, відтоді ж . з того часу як і под.) економ ледве втік з поля в подертій 
одежі, ніхто вже не важивсь займати коні” (М. Коцюбинський). Сполучні слова, що 
вживаються у ролі функтивів, на відміну від сполучників, будучи членами речення 
підрядної частини, беруть безпосередню участь у номінації події чи факту, є складовим 
елементом інформативно-референційного смислу складного висловлення. Значну роль 
відіграє і синтаксична форма функгиву (безприйменникова чи прийменникова), пор.: "Є 
штрих, без жого немає картини” "Є штрих, яким художник виразив майже весь смисл 
картини”. “Є штрих, в жому майже весь смисл картини” і под.

Транспозиційні кореферентні співвідношення грунтуються на явищі транспозиції, 
яке займає чільне місце в теорії синтаксичної номінації. Функціональна транспозиція 
Полягає в переведенні слова однієї граматичної категорії в іншу, внаслідок чого воно 
набуває нових ономасіологічних характеристик (морфологічних показників того класу' 
слів, функції жого воно виконує). Внаслідок транспозиції в синтаксисі утворилася значна 
кількість ФСС.

Транспозиційні співвідношення тісно пов’язані з поняттям синтаксичної дохідності. 
Це здебільшого співвідношення первинних І вторі І і « І їх мовних знаків, що мають спільне
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референтне значення. Як і модифікаційні, транспозиційні співвідношення - це насамперед 
співвідношення однопозиційних синтаксем (предикативних та непредикативних 
атрибутивного, об'єктного й обставинного типу).

Основою транспозиційної співвіднесеності є ономасіологічна близькість та 
функціональна еквівалентність синтаксем, виражених різними частинами мови, а саме:
1) іменника і прикметника; 2) іменника і дієслова; 3) дієслова і прикметника; 4) дієслова і 
дієприкметника; 5) дієслова і дієприслівника; 6) іменника і прислівника; 7) дієслова і 
прислівника; 8) прикметника і прислівника; 9) дієслова і вигука тощо. Наприклад: "Ніколи 
він не лицемірив" (не був лицемірним, не був лицеміром); "Треті півні: кукуріку! - 
Шелеснути в воду" (Т. Шевченко). "Кукурікає півень, злетівши на паркан" (В. Минко); 
"Був вітер" // "Було вітряно": "Стало темно" // "Стемніло" і под.

Одним із типів інтерверсивних співвідношень є випадки їх кореферентності на 
основі конверсії із зміною характеру предикативної частини (наприклад, складнопідрядні 
речення, що виражають причиново-наслідкові відношення). Частина інтерверсивних 
співвідношень у сфері складнопідрядних речень виникає, насамперед у результаті 
ускладнення “співзначеннями”. Так, наприклад, серед підрядних означальних віділлються 
такі підтипи, як означально-з’ясувальні, означально-локальні, означально-часові, 
означально-причинові, означально-допустові, означально-цільові, означально- 
порівняльні та означально-наслідкові, що дає змогу їм співвідноситися з відповідними 
підрядними обставинного типу.

Метатаксичні (від Meta - зміна, перетворення, переміщення і taxis - побудова, порядок, 
розміщення) - це кореферентні співвідношення різно структурних одиниць, що 
належать до різних рівнів (рангів). Вони відображають насамперед взаємозв’язки 
центральних і периферійних засобів вираження таксису у поліпредикативних структурах. 
Метатаксичні співвідношення базуються також на кореляції висловлень з різним ступенем 
актуалізації фрагментів повідомлення про ту саму ситуацію дійсності. До метатаксичних 
належать співвідношення одиниць, в яких беруть участь синтаксичні процеси 
“розгортання”, “розширення”, “ускладнення” схеми речення чи, навпаки, “згортання”, 
“спрощення”, “редукції” , “конденсації”, “злиття” тощо. Це насамперед співвідношення 
семантично неелеменгарних речень з іїіфінітивами, девербативами, дієприкметниками та 
дієприслівниками у функції головних та поширюючих членів речення; речень з сурядними 
рядами слоформ (з однорідними членами); речень з напівпредикативними, 
співпредикативними зворотами та ін. з їх відповідниками - складними реченнями. Подібні 
співвідношення різнорівневих синтаксичних одиниць трактуються мовознавцями як 
синтаксична синонімія (Г.О. Золотова, М.П. Одинцова, Н. Власова); лексико- 
синтаксична синонімія (К. Габка); варіативний синтаксичний ряд (Н.Ю. Шведова,
І.М. Єгорова); синтаксична співвідносність (В.В. Кузьмін); дериваційна парадигма 
(В.А. Бєлошапкова, Т.В. Шмельова) і под. Критеріями метатаксичної кореферентності є 
спільний репрезентативний смисл та ізоморфізм різноструктурних елементів, який 
досягається збереженням спільнокореневих значущих лексем. Відомо, що імпліцитним 
безсполучниковим зв’язком передаються здебільшого відношення часові (одночасності, 
послідовності), протиставні, з’ясувальні, умовні, наслідкові і пояснювальні. Особливо 
виразно передають безсполучникові речення з’ясувальні відношення, вступаючи у 
кореференпп співвідношення з відповідними складнопідрядними реченнями, як-от: “Так, 
вірю я: тут буде місто (М. Терещенко), // “Так, вірю я, що тут буде місто”).
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Часшна безсполучникових поєднань виражає відношення, близькі до складнопідрядних 

означальних, пор.: “Здається, в Англії існує такий звичай - гість може зникнуги непе тн 
не прощаючись...” (Л. Дмитренко) // “Здається, в Англії існує такий звичай, що гість у же 
зникнути непомітно, не прощаючись''.

Безсполучниковий зв’язок трактується багатьма вченими як недиференційний. проте 
правильніше було б сказати, що своєрідність безсполучникового зв'язку полягає у 
вираженні комплексних семантико-синтаксичних відношень. Часто безсполучниковий 
зв’язок характеризується полісемантичністю відношень між двома взаємопов'язаними 
ситуаціями дійсності (одночасності, паралельності, зіставлення, протиставлення, часу, 
пояснення та ін.), тоді як співвідносна сполучникова конструкція експліцитно вказує на 
конкретний тип семантико-синтаксичних відношень, пор.: “Нап’юся з живої криниці - 
візьму доброти від землі” (П. Сингаївський) // “Нап’юся з живої криниці - і візьму 
доброти від землі” // “Як нап’юся з живої криниці - візьму доброти від землі” // “Нап’юся 
з живої криниці, так що візьму доброти від землі” тощо.

Намагання встановити повну, однозначну еквівалентність між безсполучниковими та 
сполучниковими реченнями означало б абсолютне нерозуміння природи 
безсполучниковості як явища надзвичайно місткого в семантичному' відношенні. Заміна 
імпліцитного зв’язку екешііцитним не завжди можлива. Крім того, вона призводить до 
втрати експресивності, характерної безсполучниковим поєднанням.

Співвідношення стилістично нейтральних та емоційно-експресивних комунікативних 
варіантів на основі семантичної транспозиції (переосмислення значень) окремих форм, а 
також введення різних часток, вигуків досить характерні розмовному мовленню: пор.: 
“Дівчина красива” (стилістично нейтральне) і “Ох і красива ж дівчина!”. “Ну й красива 
дівчина!”. “Яка красива дівчина!”. “Хіба не красива дівчина?” і под. Експресивний 
компонент смислу, яий виражає внутрішній стан мовця, різноманітні модально-оцінні 
характеристики доповнюють, ускладнюють основний репрезентативний смисл 
кореферентних висловлень, співвідносних із стилістично-нейтральним комунікативним 
варіантом. Такі кореферентні співвіднощення ми вважаємо комунікативно- 
актуалі заційними.

Комунікативно-експресивні висловлення, в яких наявна семантична транспозиція 
окремих форм, творяться внаслідок видозміни інтонування, в результаті якої маємо 
екзоцентричні /ендоцешричні опозиції. Екзоцентричними є висловлення, інформативно- 
референційний смисл яких не виводиться із значень компонентів, що входять до їх складу’. 
Наприклад, вживання форм наказового способу в значенні умовного (“Василенко вже 
Давно помітив Шляхтича, бо й спробуй його не помітити поміж такими двома геодезичними 
знаками...” (П. Загребельний) // “Василенко'вже давно помітив Шляхтича, бо спробував 
би його не помітити...”); вживання форм одного граматичного часу в значенні іншого 
(“Якщо ви нам не допоможете, ми пропали” (Розм.) // “Якщо ви нам не допоможете, ми 
Щопадем’”): вживання питального речення в значенні стверджувального, спонукального 
чи оптативного (пор.: “А чом би ти не поїхав у Китай? Побачив би світа!” (І. Карпенко- 
Карий) // “Поїдь у Китай!...”); стверджувальних за формою конструкцій у заперечному 
значенні (“Так він тобі допоможе!” (Розм.) // “Він тобі не допоможе”: “От і зрозумій цих 
Дівчат, - гірко думав Тимко” (Г. Тютюнник) // “Не зро зу м іє ш  цих дівчат... ) і под.

Значна кількість комунікативно-актуалізаційних кореферентних співвідношень в
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усному розмовному мовленні безпосередньо пов’язана з тенденцією до зростання 
експресивності й суб’єктивно-оцінної виразності виражальних засобів, а також з 
комунікативно-прагматичними інтенціями мовця, з його намаганням добирати чи 
самостійно творити саме той засіб, який є стилістично багатшим у плані мовної естетики, 
найбільш економним і зручним у вживанні; з прагненням автора висловлення виділяти, 
актуалізувати певний елемент та сегмент тощо.

[нтелекіуальне моделювання факту, події та ситуації реальної дійсності забезпечується 
не тільки індивідуальним добором тих та інших номінативних знаків із сукупності 
співвідносних (кореферентиих) форм і конструкцій, але й з індивідуально-авторською 
репрезентацією загального інтонування висловлення (звичайного та експресивного), а 
також вибором темо-рематичного членування відповідно до конкретної комунікативної 
перспективи.

Аналіз синтаксичної системи української мови в плані ФСС синтаксичних одиниць 
різних рангів та введення поняття про кореферентність сприяє глибшому пізнанню 
своєрідності їх системної організації, дає змогу з ’ясувати особливості граматичної 
семантики, потенційні функціональні й стилістичні можливості мовних одиниць у плані 
національної специфіки українського синтаксису.
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The paper is the study o f  coreference as a functional equivalence o f  
syntactic units. The coreferent criteria are defined as well as five  major types o f  
its correlation.
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Людмила Тарновецька. Олена Полевецька

О Б Р А З Н ІС Т Ь  У  С Е М А Н Т И Ч Н ІЙ  С Т Р У К Т У Р І Д ІЄ С Л ІВ Н О Ї
Е К С П Р Е С И

Систему виражальних засобів мови можна умовно поділити на дві підсистеми, одна з 
яких об’єднує номінативні одиниці, а друга - експресивні. Елементи першої - нейтральні, 
доречні в будь-якій мовленнєвій ситуації, виконують виключно називну функцію 
Експресивні одиниці натомість не тільки називають, а й дають певну характеристику 
оцінку, виражають почуття. Наявність експресивного фонду мови яскраво підтверджує 
думку, висловлену свого часу В.Гумбольдгом, про те, що “мову можна порівняти з 
мистецтвом, оскільки і те, і інше намагається в чуттєвій формі зобразити невидиме” (1, 
379). За висловленням В. Русанівського, “експресія вираження іманентно властива всій 
мові, а отже дає про себе знати в будь-якій сфері життєдіяльності. Тобто, кожен 
функціональний стиль потенційно містить у собі декілька експресивних (...), експресія є 
засобом емотивного виділення найважливіших моментів інформації або ж особливістю 
індивідуально-авторського мовлення” (6, 167). На наш погляд, цю думку варто було б 
розширити, адже індивідуальністю вислову відзначається не лише автор писемного тексту, 
а й мовець, суб’єкт мовлення в будь-якій ситуації спілкування, обміну' інформацією. 
Можливість вибору індивідуальних засобів експресії обумовлена їх наявністю і тривалою 
історичною апробованістю в мовній системі. “Ефект експресивності - це продукт 
експресивної функції мови, того способу, яким встановлюється співвідношення між 
інвенціями суб’єкта мовлення, що відображають форми оцінної, мотиваційної та емотивної 
діяльності свідомості, і знаннями суб'єкта мовлення про справжній стан речей, про правила 
мовного кодування і про стилістичний узус вживання мовних засобів” (8, 63). Таким 
чином, у найновіших дослідженнях, присвячених проблемам мовної експресії, постать 
мовця, тобто особистісний чинник виступає ключовим у реалізації експресивної функції 
мови.

Психічна діяльність людини, як відомо, становить собою єдність інтелектуального, 
емоційного і вольового, що неминуне знаходить своє вираження в сематичній структурі 
мови ( її одиниць різних рівнів, насамперед - лексичних ) і тим більше безпосередньо 
реалізується в контексті, адже “значення слова - це єдність узагальнення і спілкування, 
комунікації і мислення, а спілкування, природно, неможливе без вираження ставлення до 
предмета мовлення і адресата (якщо і є окремі нейтральні одиниці мови, то немає абсолютно 
нейтральних контекстів)” (2,6).

Термін “експресивність” вживають у широкому і вузькому значенні.У широкому' - 
це властивість мовлення, прирівняна до виразності. У вузькому - це підсилена виразність, 
така соціально і психологічно мотивована властивість мовного знака (мовленнєвого 
елемента), яка деавтоматизує його сприйняття, підтримує загострену увагу, викликає 
почуттєву напругу слухача (читача) (7, 7). Але властивість мовного знака мусить 
обумовлюватися певними його складниками, тому енциклопедичне визначення 
експресивності спирається вже на “сукупність семантико-стилістичних ознак мовної 
одиниці, які забезпечують її здатність виступати в комунікативному акті засобом 
суб’єктивного ставлення мовця до змісту чи адресата мовлення” (5,591).

Поєднання і взаємодія експресивних засобів мови дозволяє пракгично будь-якій
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І

одиниці виступати носієм експресії, адже “лексичні значення настільки ж не самостійні. | 
як і відображувані в них явища, а розкриття цих значень обумовлене взаємним контактом 
іексем у словосполученнях і реченнях як у відносно завершених одиницях мови” (3, 87).

Семантизація ексіфесйвності як мовної категорії має за вихідну точку лексичне значення 
слова, яке поєднує денотативні і коннотативні компоненти. Традиційно до коннотативних | 
елементів зараховували емоційність, оцінювальність, образність, експресивність, 
стилістичне забарвлення слова, не даючи чіткого розмежування цих понять і не визначаючи , 
ієрархічних відношень між ними. До того ж утвердилася думка про факультативність 
цих компонентів >’ лексичному значенні слова, оскільки слово розглядалося саме в системі 
мови, а не як засіб побудови контексту. Коли ж слово виступає як функціональна одиниця, | 
підпорядковані ель його сем може видозмінюватися, номінативна властивість може суттєво 
трансформуватися в тому разі, коли лексема відзначається яскраво вираженою І 
експресивністю. При цьому важливо зауважити, що експресивність може бути ознакою 
лише окремих лексико-семантичних варіантів, а не лексеми в цілому (напр.. допекти до ; 
живого і допекти хліб ).

До сукупності ознак експресивної лексичної одиниці належать насамперед емоційність, , 
оці і повальні сть та образність. Враховуючи те, що емоція виступає апаратом оцінки, 
сйособом її реалізації, маємо підстави виділити одну сему - “емоційна оцінювальність”. 
Оскільки доведено, що “емотивну інтерпретацію готує образно-асоціативне уявлення, 1 
яке актуалізується в свідомості шляхом вживання певних зворотів” (8, 60), до того ж і 
таке уявлення, яке спирається в багатьох випадках на систему національно-культурних і 
“речових” стереотипів і символів, то логічно можна виснувати, що саме образність є 
базовою семою експресивності.

Текстова реалізація експресивності спирається на базову одиницю висловлювання 
(текст)') - дієслово-предикат. Дієслова, як відомо, становлять найчисельніший шар 
експресивної лексики, що обумовлене самою семантикою цього розряду слів: виконання 
дії чи переживання стану а також сприйняття дії чи стану часто супроводжується оцінкою, 
а відтак для позначення дії чи стану існує велика кількість інтенсифіковано виразних 
дієслів, що входять до синонімічних рядів і майже завжди мають нейтральні відповідники. 
Виразність дієслів опосередкована образними асоціаціями.

Важливою тексологічною базою, яка дозволяє перевірити слушність викладених 
міркувань, є твори І.Нечуя-Левицького, представника реалістичного напрямку в 
українській літературі, однією з настанов якого було відтворення живої народної мови.
І хоч інтелектуальна цінність творів письменника не надто висока і ніколи такою не була 
(критикував їх ще М.Драгоманов і відповідно відгукувалася Леся Українка: “Бога ради, 
не судіть нас по романах Нечуя, бо прийдеться засудить нас навіки безневвинно” (4,113), 
але майстерність побутописання І. Нечуя-Левицького зберегла для нас живу мову, 
наснажену почуттями, індивідуальністю мовців, і в цьому її безперечна цінність. Дієслівні 
контексти творів І. Нечуя-Левицького дозволяють простежити різноманітні засоби 
створення експресивного ефекту на образно-асоціативній основі.

Одним із прямих засобів є вживання порівняльних зворотів при дієсловах-предикатах: 
Ьородавкін смішив усіх, розказував українські анекдоти, котрі так і сипались з його 

язика, неначе насіння з торби” (6, 85) - тут і далі посилаємося на видання “І. Нечуи- 
Левицький. Зібрання творів у 10-ти томах. - К., 1965-1968 рр.,” зазначаючи першою 
цифрою том. другою - сторінку - прим. авт). “Великий дзвін хрипів неначе стара розбита
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сковорода5' (4,255); “Дід був жвавий, говорив швидко, неначе іш \ъав 
(6,423); “Скибка хліба за скибкою зникають у його широкому р неначе 
в якусь безодню55 (5,417). Проте порівняння, апелювання до образів мок, о и 
Прихованим, зокрема - у словотворчому значення дієслів, похідних від іменники 
Прикметників. Цей образ, як правило, завжди можна відтворити, вдавшись до c.uv гч г 
перифрази: “Це в неї в кишені вітер свище, й вона таки зараз піде циганиш г ' - ■ трі чим .
як цигани”) до архієреїв); “Мабуть, та, тату, бажаєш, щоб ми здичіли отутечки в цій 
дурній глушині?” (8, 310, - 11 стали, як дикі”)', “Його нерви, його розум од того часч 
неначе задубіли (“стали тверді, як дуб55)” (6, 68); чСНадя ніби здеревіла, стояла на одному 
місці55 (5, 128), - “стояла непоруиіно, як дерево”); “Як глянув я на той ярмарок з гори, то 
аж остовпів {стає, як стовп) з дива55 (1,112); “От і ти сядь тай сиди, згорнувши руки, та 
Й паній собі (“сиди, як пані”) хоч і з ранку' до вечора55 (8, 147); “Мабуть, то нагла смерть 
моя стояла коло криниці, бо мені разом світ замакітрився'5 {“світ закрутився, як <: 
макітрі”), (3,26); “Під вербами далеко валував {“ішов валами”) дим” (6,200 >.

В образно-асоціативному уявленні мовця синтезуються дескриптивний і вже оцінений 
зміст та образний аналог позначуваного (8,60). Внаслідок такого індивідуального синт езу 
можуть виникати опозитивні відношення між складовими контексту; які найчастіше 
засновані на традиційній, апробованій системі таких опозицій, яка, у свою чергу, виявляє 
метафоричні стандарти мовної системи, а також індивідуальне метафоричне мислення 
мовця. Дієслова ховають у собі найбільші можливості для різних логічних опозицій, які 
є основою образності і надають експресивного забарвлення цілому висловлюванню. 
Аналізовані дієслівні контексти дозволяють виділити насамперед опозитивні відношення, 
закріплені у фразеологічних зворотах: “Він не дуже-то квапився та поривав очі на бабину 
частку паля” (8, 253); “Він і справді любив більше від усього клепать язиком за ліберальні 
космополітичні ідеї55 (5, 159).

Закріпленню фразеологізмів як сталих образних мовних зворотів завжди передує 
незвична, нелогічна з об'єктивного стану речей сполучуваність слів як відбиття зв'язку 
між матеріальними предметами. “Словесне55 порушення цього зв'язку' створюєв уявленні 
як мовця, так і адресата мовлення певний образ, а отже - забезпечує експресивне 
сприйняття. Таким чином, спостережені опозиції можна звести до таких моментів:

1 ) назва дії, ж  і сама дія, закріплені свідомістю за тваринним чи рослинним світом, а 
діяч - людина або ж людський колектив: “Таких пустих космополітів чи не повно в наших 
городах. Аж кишить” (5, 276); “Олеся брикнула закаблуками Погожасва раз, а далі 
Другий5’ (4,192); частковим виявом такої опозиції є вживання звуконаслідувальних дієслів 
- “З святою неділею будьте здоровенькі, - прокукурікав становий” ( 1, 239); ‘ Ат, верзе 
Щось таке, щой купи не держиться, ще на кінці закувікав” (4, 102); “Згорнула руки на 
грудях та й нявкає, наче свята та божа” (3, 7);

2) назва дії конкретна, діяч - абстрактна назва: “Мстивість та зависність наклюнулись 
в серці” (5,160);

3) дія і предмет дії: “Але Маша, незважаючи на здорову зателепувату ложку, таки 
Добре мотала з миски галушки55 (8,23);

4) дія і діяч, коли опозиція виникає внаслідок того, що об’єкт дії подано ж  суб’єкт: За 
Качками вискочили з кімнати шулики з маком та медой” (4,112);

5) дія і місце дії: “Добриловський потихоньку пірнув у крісло” (6, 233);
6) фізична дія приписана неістоті: “Макітра вареників звалила Балабуху на
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постіль'’ (4, 85)
Експресивний ефект досягається також засобами зв’язності тексту, одним із яких 

виступають слова, спільнокореневі з дієсловом-предикатом: “Тітка цікава на язик, та й 
дядько добрий торохтій: щось таки виторохтять” (4, 90); “Були та загули! Отак і сюди 
тинь, туди тиць, та й розтикав три сотні” (6, 437); “Якби ваш млин молов так добре, як 
оце ми сьогодні ггеремлинкували стільки пляшок та чарок” (6, 212). В останньому з 
наведених прикладів спільнокореневі із дієсловом слова створюють розгорнутий 
метафоричний образ.

Таким чином, дієслівна лексика та її контекстуальні зв’язки виступають пріоритетною 
базою семантизації експресивності, оскільки саме через дієслово можна передати знання 
суб’єкта мовлення про позначувані предмети та явища, “про граматичний код” певного 
мовного виразу, образно-асоціативне уявлення про можливу подібність позначуваного 
з іншим об’єктом. Образність є базовою семантичною категорією у формуванні 
експресивного висловлення і реалізується ж  через синтаксичні, так і через словотвірні 
значення, прямим засобом образності є порівняльні звороти, а прихованими - система 
логічних опозицій та можливих словотвірних перифраз похідних дієслів.
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The problem o f expressive conversation and expressive elements o f a text is 
one o f the most interesting in modem Linguistics, as it concerns person s lin
gual activity and connected with the historical means o f lingual expression and 
image associated, caused by national lingual system o f logical oppositions. 
Semantization o f expression takes place by means o f a verb-predicat and its 
syntaxical connections, and also by different means o f text entirety - compara
tive constructions, words with the same roots.
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Валентина Бузинська

Ш ТОНАЩ ЙНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОВНОЇ 
МОДАЛЬНОСТІ

Закономірності функціонування мовних одиниць у процесі комунікації стають 
зрозумілими за умов дослідження цілого ряду об’єктів. І серед них одне з найважливіших 
місць займає проблема модальних відношень та способів їх реалізації в усному мовленні. 
Питання компонентного складу фонетичної структури, що передає різноманітні типи 
модальних значень, є досить актуальним, оскільки розкриває суть механізму їх передачі 
та з’ясовує участь просодичних факторів у цьому процесі.

Інтонація є одним із засобів передачі об’єктивно-суб’єктивних відношень у мовленні. 
Однак багатокомпонентність явища інтонації спричиняє труднощі у виявленні домінантних 
її власних змістових категорій.

Чимало дослідників висувають на перший план за ступенем важливості в інтонаційному 
оформленні мелодичний компонент. Саме він найбільш чітко сприймається на слух, 
найчастіше виникає і максимально наділений функціональним навантаженням.

Зупиняючись на розгляді інтонаційного оформлення основних типів розповідності 
модальності, тут і далі ми користуватимемося терміном “фраза” як найбільш виправданим 
у інтонаційному дослідженні, оскільки термін "речення” - визначається суто 
синтаксичними критеріями. За О.О.Реформатським, "самеречення як граматична одиниця 
не має і не може мати інтонації. Воно актуалізується в комунікативне явище - висловлення 
через фразу, яку в цілому організує інтонація” (3, 49). При дослідженні саме інтонації 
оперування традиційно вживаним терміном "речення” наштовхується на певні труднощі, 
а іноді протиріччя. - Ці труднощі зумовлені тим, що не так уже й рідко непредикативні 
вирази вважаються реченням, а різні за своєю інтонацією речення відносяться до одного 
й того ж класу (2).

Фрази, об’єднані комунікавним типом розповіді, складають розмаїття видів, котрі, 
підпорядковуючись основній функції, виконують не однакове призначення у процесі 
спілкування. Слід звернути особливу увагу на той факт, що істинному розкрито 
смислового змісту фрази сприяє контекстуальне оточення. При відсутності контексту 
фраза, наділена, без сумніву, певною визначеною семантикою, перестає бути виразником 
комунікативного завдання.

Метою нашого дослідження є доведення припущення стосовно можливості 
розрізнення видів розповіді завдяки їх інтонаційному оформленню. Експериментальним 
матеріалом служили магнітофонні записи текстів покутсько-буковинського говору.

При розрізненні комунікативних видів розповіді всі фрази піддавалися розгляду' у 
подвійному аспекті: за характером комунікації та смисловим змістом фраз. Харакгер 
комунікації визначався опосередкованим чи неопосередкованим відношенням змісту 
висловлення до співрозмовника. Внаслідок цього фрази розподілялися на такі, що 
безпосередньо стосувалися слів співрозмовника, тобто їм властива функція 
безпосереднього спілкування, і на ті, що безпосередньо не стосувалися співрозмовника, 
тобто виконували функцію опосередкованого спілкування.

Смисловий зміст фраз визначався властивістю відображати той чи інший факг реальної 
Дійсності за допомогою його опису, констатації чи конкретизації.
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Піддаючи двоасиектному аналізу наявний матеріал, нами було визначено такі найбільш 
типові для досліджуваної говірки види розповіді: власне розповідні фрази; 

фрази - повідомлення; 
фрази - пояснення; 
фрази - заяви.
Власне розповідні фрази у процесі комунікації покликані констатувати, стверджувати | 

той чи інший факт реальної дійсності, при цьому звернення до співрозмовника не є 
прямим, а має опосередкований характер. Реакція співрозмовника відносно пасивна на 
фразу власне розповідного характеру і не вимагає негайного втручання в акт комунікації. 
Власне розповідні фрази використовуються для констатації певного факту або серії 
фактів з метою створення його загального образу. За граматичною будовою фрази даного 
виду становлять собою прості двоскладні речення. Логічне навантаження розподіляється 
таким чином, що найбільш інформативно вагоме слово виноситься у постпозицію фрази. 
Загальний інтонаційний малюнок фрази сприймається як спадний або ж  спадно-висхідний. 
Початок фрази вимовляється на високих тонах, наступне пониження тону триває до 
місця локалізації наголошеного складу виділеного слова, де висота основного тону фрази 
дістає своїх мінімальних показників. Межа наголошеного складу виділеного слова і 
наступного післянаголошеного складу позначена значним підйомом мелодики голосу.

Темп вимови фраз даного виду розмірений, деяке уповільнення спостерігається при 
вимові наголошеного складу логічно виділеного слова.

Оскільки власне розповідні фрази - обов'язкова складова суцільного контексту, 
інтонаційне оформлення повністю визначається їх функцією у загальній сукупності 
сприяти створенню у слухача певного образу предмета викладу'. Підвищення тону початку 
фрази вказує на продовження незавершеної думки попередньої фрази, а вимова кінцівки 
фрази з пі днесенням тону уособлює констатацію, сигнал про те, що комунікація завершена, 
у наступній фразі продовжуватиметься подальший виклад думки.

Повідомлення відрізняється від власне розповідних фраз більш конкретною 
констатацією фактів, оскільки фраза-повідомлення є безпосереднім зверненням до 
співрозмовника з метою інформації учасників комунікативного акту про той чи інший 
предмет, явище чи дію, що становить інтерес для співрозмовника.

Комунікативний характер фраз типу повідомлення визначається як безпосереднє 
звернення до співрозмовника.

Як і для фраз власне розповідного характеру, для фраз-повідомлень характерний 
автоматизований фразовий наголос з локалізацією ядра фрази у її постпозиції. Це 
виділення здійснюється шляхом пониження висоти тону при вимові логічно виділеного 
слова, особливо його наголошеного складу. І хоча фрази даного виду вимовляється із 
значною економією тонального регістру, обниження тональності при вимові виділеного 
слова сигналізує про особливу увагу до його змісту, разом з тим констатуючи про 
завершеність комунікативного вчинку, що здійснюється даною фразою. Під 
комунікативним мовним вчинком ми розуміємо такий, що становить собою “механізм 
другосигнального відображення реальної дійсності суспільно-трудових і особистих 
стосунків між людьми, що спілкуються завдяки мові” (1,7).

На відміну від власне розповідних фраз, фрази-повідомлення позначені варіативним 
розташуванням логічних центрів. Найбільш вагоме інформативне слово може знаходитися 
У пре інтер - та постпозиції фрази. Виділення логічних центрів позначається
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максимальним показником висоти тону Однак це положення стосується лише фраз з 
локалізованим логічним наголосом. .Для фраз з автоматизованим фразовим наголосом 
виділення кінця фрази за допомогою висотних показників не є релевантною ознакою Цю 
функцію перебирають на себе темпоральні та динамічні ознаки. Щодо загального часового 
оформлення фраз-повідомлень, то вони позначені помітним збільшенням темпу вимови 
протягом усієї фрази за винятком її логічного центру, що маркується значним 
уповільненням незалежно від того, яке положення у фразі він займає.

Пояснення станов иль собою комунікативний вид розповіді, що є характерним як для 
діалогічного, так і для монологічного мовлення. Однак, незважаючи на універсальність 
застосування цього комунікативного виду, йому притаманний безпосередній характер 
комунікативної направленості, при якому зміст фрази обов'язково звернений до слухача 
з метою конкретизації, увиразнення змісту попереднього висловлення. Бажаючи 
привернути і сконцентрувати увагу слухача - співрозмовника на якомусь одному елементі 
фрази, прагнучи зробити його яснішим, зрозумілішим, мовець виділяє його інтонаційними 
засобами. Як і більшість видів розповіді, фраза-пояснення характеризується винесенням 
інформативного центру у постпозицію. Наголошений склад виділеного слова позначений 
підвищенням висоти тону; наступна частина виділеного слова оформлена тотожною 
тональністю або незначним її спадом. Темп вимови фраз цього типу шляхом перцептивного 
аналізу сприймається як прискорений. Оскільки сама фраза-пояснення функціонально 
сформована як додатковий інформативний блок до основного повідомлення, отже її темп 
її вимови змушений підпорядкуватися комунікативному навантаженню і вказувати на 
додатковість, неосновне значення повідомлюваної інформації. Щодо наголошеного складу 
виділеного слова, то він вимовляється у значно уповільненому темпі з метою підкреслення 
уваги слухача до змісту інформативного центру фрази.

Заява за своїм комунікативним спрямуванням подібна до повідомлення. Вона звернена 
своїм змістом до безпосереднього конкретного слухача і покликана не просто інформувати 
співрозмовника про той чи інший факт, дію чи явище, а й викликати відповідну' реакцію 
з боку' слухача. За своїм смисловим змістом фрази-заяви, констатуючи, конкретизуючи 
певні думки, становлять собою певний сигнал, що спонукає до дії чи умовиводу.

Незалежно від характеру, стверджувального чи заперечного, інтонаційний малюнок 
фрази залишається незмінним. Лексичне навантаження фраз даного виду не є 
розрізнювальним показником з-поміж інших видів. Основне навантаження у виконанні 
цієї функції бере на себе інтонація. Логічно виділене слово у фраза-заявах має свою 
постійну' локалізацію у кінцевій позиції фрази. Його виділеній здійснюється завдяки 
мелодичним показникам. Рух основного тону у досліджуваних фразах сприймається як 
висхідно-спадний, рідше - висхідний. Висота тону у фразах-заявах набуває своїх 
максимальних показників саме на наголошеному складі логічно виділеного слова, однак 
наступний післянаголошений склад вимовляється із значним пониженням тону.

Заяві як комунікативному виду розповіді властива певна категоричність, що 
передається інтонаційними засобами не лише у вигляді мелодичних змін, а особливим, 
характерним саме для цього виду розповіді, темпоральним оформленням, так званим 
скандуванням, що дозволяє вимовляти кожний елемент фрази роздільно. І хоча виділене 
слово є обов’язковим компонентом фрази-заяви, кожний її елемент вимовляється з 
підкресленням, що досягається шляхом часткового посилення голосу при вимові фрази 
в цілому.
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Експериментально-фонетичний аналіз досліджуваного матеріалу дозволив виявити 
ряд мелодичних ознак фраз розповідної модальності.

Частотний діапазон фраз розповідної модальності зосереджений у межах від 10 до 22 
пт. що у порівнянні з показниками середніх частотних діапазонів дикторів становить 
величини від 0,94 до 0,64 в.о. При цьому власне розповідні фрази характеризуються 
показниками у відносних величинах від 1,0 до 1,25 в.о.; повідомлення - від 0,64 до 1,0; 
заяви - від 0,64 до 0,94 в.о.

Напрям руху основного тону здебільшого спадний або висхідноспадний, за винятком 
фраз власне розповідної модальності, у яких напрям руху основного тону 
характеризується як висхідний або спадновисхідний. Напрям руху основного тону у 
фразі в цілому і напрям руху у виділеному слові співпадають залежно від виду розповіді.

Максимальний показник частоти основного тону у фразах розповідної модальності є 
розрізнювальною ознакою при диференціації видів розповіді. Цю саму функцію виконує 
показник частотного піку у виділеному слові. Подана таблиця містить зведену 
характеристику мелодичних ознак фраз розповідної модальності.

ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗ РОЗПОВІДНОЇ МОДАЛЬНОСТІ
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Modal relation and ways o f their compilation is the subject of the proposed 
article. We try to prove that evety kind of narration has its own relevant 
intonation.

The explored material which were Pokutsko-Bukovinski dialekt texts have 
been regardedfrom the point o f view o f the character o f their communication 
and contextual meaning.

Perceptual and experimental-phonetic methods of investigation confirmed 
our hypothesis which is illustrated by the shedule o f the narrative modal phrases 
characteristics.



Надія Бабич, Ірина Гуцуляк

ТРОПИ І ФІГУРИ В ПОЕТИЧНОМУ СТИЛІ БАРОКО
В Європі час існування Бароко охоплює ХУІ-ХУШ ст. Батьківщиною нового стилю 

була Італія, яка вже подарувала людству Відродження. Бурхлива рухливість і 
трагедійність - ознаки італійського мистецтва кінця XVI ст. Противники нового стилю 
назвали його '‘Бароко” - “дивний, шалений” (від іспан. регоіа Ьашеса - “перлина вигадливої 
форми”). Стиль Бароко став виразником нового світосприймання людства. Українське 
Бароко формувалося і функціонувало як синтез власних художніх можливостей та 
зовнішнього впливу всеєвропейського естетичного контексту. Наші письменники свідомо 
прагнули до органічного засвоєння рідною літературою набупсів європейського Бароко.

Світоглядні ідеї Бароко знайшли своє вираження у мові, матеріалізувалися у мовних 
конструкціях. Образність віршів українських поетів середини XVH ст. залежала від мови, 
якою вони користувалися. Мова стимулювала пошук нових поетичних форм. 
Письменники Бароко не визнавали спокійного естетичного споглядання. Усе в космічних 
масштабах, на синтезі, узгодженні неузгодженого. Для вираження своїх думок вони 
використовували різноманітні тропи і стилістичні фігури.

Слово “троп” запозичене з грецької мови, де воно означало “спосіб, прийом, манера, 
засіб, характер, лад, склад”. Це слово, що вживається для створення образності. Стиль 
Бароко мав свій, тільки йому притаманний, набір тропів для створення поетичної 
образності.

Ми зупинимося на тропах, які яскраво свідчать про оригінальність, самостійність, 
національну забарвленість стилю Бароко в українській літературі, і зокрема в поезії 
(епітетах та порівняннях), а також розглянемо стилістичні фігури.

Епітет (від гр. epitheton - прикладка, прізвисько) - художнє, образне означення, що 
підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії” (1, 76).

При розгляді епітетів ми будемо користуватися класифікацією, яку запропонував 
І.Г. Чередниченко у “Нарисах з загальної стилістики сучасної української мови” (див.7).

1. Епітети іменниково-прикметникових словосполучень на означення зовнішнього 
вигляду зображуваних предметів: “Кришталовий дожч засохлой кревинЪ выляла” 1 (206), 
“О нензная ваша пасхо. нензный ваш обЪде” (190). “Юж запалила променем огнистым” 
(208).

2. Епітети іменниково-прикметникових словосполучень на означення внутрішніх 
властивостей предметів і явищ: “милостивых словес” (224), “Пріймеш дар пожаданый” 
(206), “непріятель душный” (34).

3. Епітети іменниково-прикметникових словосполучень на означення психологічної 
характеристики явищ і предметів: “смиренных руснаков” (100), “Потоцький здумілий” 
(99), “О трепетный ужасе” (148).

4. Епітети дієслівно-прислівникових словосполучень на означення психологічної 
характеристики дії: “умиленно плачет” (33), “ревно плаче” (123), “В сіє время люто и 
плача достойно” (244).

5. Епітети дієслівно-прислівникових словосполучень на означення якісної

Тут і далі посилання в тексті на видання: Українська поезія: С ередина XVII ст. / 
Упорядники В.І. Крекотень, М.М. Судима. - К.: Наук, думка, 1992. - 680 с.
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характеристики дії: “звязаного Ісуса безчестно порвали” (150), "Живи ж долгофортмгке 
(66).. “Коротко-молчаливого звучно ударяет" (313).

6. Епітети-прикладки для різних характеристик предметів і явиш Бог-сердцевидець 
(34), “Христос-жених” (36), “Церков-матка" (182), “Христу-Цареви” (32)

Поети середини ХУП ст. полюбляли пишність, складність фрази, тому нам зрозуміле 
використання в ролі епітетів складних прикметників. Вони поділяються на три групи

1. Епітети на означення зовнішнього вигляду зображуваних предметів "на свЪт 
свЪтозарного солнца” (223), “Тако звЪрообразным жидом предаваєт” (311), “И хто ж 
рук своих в дворы неподносит Феболунные?” (64).

2. Епітети на означення внутрішніх властивостей предметів і явищ: "Доброгласен 
орган” (40), “О пелынногорчистый трунку” (148), “Оцеан медоточный” (181)

3. Епітети на означення психологічної характеристики предметів і явищ: 
“РозумновЪчною душею” (205), “О многоглаголиве невЪжо!” (35), “Пілат 
нетвердоумный” (46).

Ми побачили, наскільки образні й різноманітні за своєю семантикою наведені епітети, 
їх стилістична функція полягає в тому; що вони дають змогу показати предмет зображення 
з несподіваного боку; індивідуалізують якусь ознаку; викликають певне ставлення до 
зображуваного.

Порівняння - “часто вживаний творчий прийом словесно-художнього зображення 
предмета або явища за допомогою зіставлення з іншими предметами і явищами, що мають 
ознаки подібності” (7, 364). Стилістична роль порівнянь полягає у виділенні якоїсь 
особливості предмета чи явища, яка виступає дуже яскраво в того предмета, з яким 
порівнюється дане явище. Порівнюватися може все - живе й неживе, фізичне й психічне, 
конкретне й абстрактне: “Як саранча, нелетЪли” (114), “Разлися, крове пречиста, аки 
Чермно море” (314), “ЧеловЪк, яко трава” (37), “Привыкохом мы к царю, яко отцу дЪти” 
(226), “А за собою, як за совою” (99).

Природа порівняння/його семантична наповненість залежить від світогляду мовця, 
характеру його світовідчуття.

Стилістичними засобами організації тексту в синтаксичному плані є стилістичні фігури. 
“Це особливі синтаксичні конструкції, що відхиляються від звичайного синтаксичного 
типу й дають оригінальну форму для образного вираження думок і почувань людини” 
(5,357).

“Стилістичні фігури синтаксису глибоко -вростають в усю мовну7 структуру... При 
цьому вони посідають своє окреме місце в загальній системі стилістичних засобів як 
самостійні форми мовлення” (5, 356). Ми розглянемо найбільш уживані поетами середини 
ХУП ст. стилістичні фігури.

Повтор - “це стилістична фігура, яка утворюється спеціальним нагромадженням 
однотипних мовних елементів (звуків, складів, слів, словосполучень) у вигляді повторного 
ЇХ вживання в одному висловлюванні. Основна, найбільш загальна та активна стилістична 
Функція повтору - це художнє увиразнення мови, зміцнення її експресивно-зображальних 
властивостей” (5, 359). У віршах ми найчастіше зустрічаємо анафоричний вид повтору:

Але милост от карности крепуєт,
Милость тебе от пометы, о пане, гамуєт.
Милость на окрутныи болести выдала,
Милость болестным вЪнцем терновым вЪнчала (156).

77



Веселится днесь небо, яко Бог для того 
родится, да приведет в небо святых много.
Веселится днесь земля, радуяся зЪло, 
як от земних себЪ приемлет тЪло.
Дуже виразною в стилі стиш ому7 плані є фігура ампліфікованого повтору. У ньому' 

повторні елементи виступають циклами як парними, так і складнішими. Напр.:
Ісус мой, отец мой, пан мой, на смерть шествует,
ВсЪ стежки пречистою кровыо знаменует.
Ісус мой, ест моими грЪхи потлаченый,
Тяжарем беззаконій моих обтяженый.
Иди ж, о душе моя, за Христом спЪшися,
3 тяжко-горким стогнаньем обфите слезися!
Иди с поспЪхом і вжды слезми стежки мочи.
ПренезмЪрност болю, лзы обфитыи точи!
Иди, а стопы его миле лобызати,
Не престань пречистой крве кроплЪ збирати! (158)
Повтор є стилістичним засобом, що сприяє відображенню хвилюючих моментів у 

житті людини, стану збудження, підвищеного емоційного реагування на щось. Напр.: 
Що чиниш, о проклятый, о невЪрный роде,
Котрій-сь спирикрил, жшочи в небесной свободе?
Що чиниш, чим прагненьє панскоє всмираєш?
Оцтом з горкою желчю пана напаваєш (160).
За допомогою повтору увиразнюються і підкреслюються різноманітні семантично- 

стилістичні відтінки художнього тексту.
Одною з домінант барокового стилю був динамізм, створюваний на основі контрастів. 

“Митці намагалися знайти гармонію між небесним і земним, духовним і тілесним. Вони 
хотіли примирити контрасти не тільки формальні - світла і тіні, радісних і похмурих тонів, 
легких і масивних форм (в архітекіурі), але й “контрасти смислу” - вічність і миттєвість, 
духовність і ницість” (2, 23). Контрасти частіше висвітлюють світоглядні проблеми, 
пов’язані з долею людини, її життям або смертю. У мові літературних творів це стрімкий 
перебіг від однієї думки до іншої, незвичні зіставлення, протиставлення, це відповідні 
мовні засоби - антоніми. Антонімія лежить в основі такого прийому, як антитеза.

Антитеза “(гр. antithesis) - стилістична фігура, побудована на- підкресленому 
протиставленні протилежних явищ, понять, думок, почуттів, образів” (3,69).

У структурі віршів, побудованих на антитезі, основним засобом виділення елементів 
змісту є пари антонімів. Порівн.: “Смерть твоя ачьколвек живот нам справила” (139), 
“Кгды чистого катуют нечистый руки” (153), “Ах, ложе не мягкое, ах, остроє ложе” 
(317), “А нынЪ и тоє свЪтло з очій зышло И аж до отхланій пекла темных зашло” (136).

А ось антитеза у приказці: “СЪют слезами, радостію снопы В жишици горнєй будуть 
складать в копы” (220).

Різке протиставлення понять дає можливість авторові створити надзвичайно виразний, 
динамічний образ.

Як свідчить фактичний матеріал, другою за активністю використання стилістичною 
фігурою є тавтологія. “На тавтологію звичайно дивляться як на непотрібний повтор 
одного і того самого визначення, судження однаковими чи близькими за змістом словами.
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Такий повтор збіднює, засмічує наше мовлення. Але не завжди тавтологія б\-ва< 
Шкідливою, непотрібною. Можна спостерігати тавтологію, стилістично виправдань <4. 
55). Основна сфера вживання тавтології - народна творчість, під впливом якої знаходимо 
такі лексичні одиниці і в художній літературі. Як відомо, на поезію ХУП ст. народне 
мистецтво справило сильний вплив, зумовивши її неповторність і своєрідність. том\ 
знаходимо чимало прикладів цієї стилістичної фігури.

Ми засвідчили здебільшого тавтологію звукову, граматичну: “свЪща світлая” (2271. 
“Злый злЪ страждаєт” (250), “Аз, немощный в немощи моей” (227), “3 горкою печалію 
горко болезнуєт” (159). Поте іноді зустрічаємо випадки й семантичної тавтології “Аз 
плачу, Полща, плачу неутЪшно, Рыдаю в слезах из кровію смісно” (107), “мертва смерть’' 
(93), “мертвій труп” (255), “оцет єму дасть пити з прикростю квасною” (214).

Тавтологія віками складалася у мовленнєвій діяльності народу. Її змістова 
надлишковість нейтралізована поетичністю й експресивністю.

Поети середини ХУП ст. широко використовували такі стилістичні фігури, як 
риторичне звертання і риторичне питання.

Риторичне звертання - “стилістична фігура, яка полягає в тому, що висловлення 
адресується до неживого предмета, абстрактного поняття, відсутньої особи, чим 
посилюється його виразність” (1, 237). За характером стилістичного призначення та 
експресивності виділяються два типи риторичних звертань:

1. Оклично-ліричні звертання, особливо до різних явищ природи, суспільного життя 
тощо, які викликають різні почуття споглядача. Напр.: “О часе вдячный! О літа святыи! 
Дни золотыи!” (63), “О щасливоє древо! Бог был на котором!” (214).

2. Окличне наголошення назви, що висувається на перший план в емоціонально 
насиченому висловлюванні. Напр.: “О многоглаголив е невЪжо! Не в їси. яко и в т іх  
словесєх Оправданий н і  си” (35), “І ти, Чигирине, місто українне, не меншую славу 
Тепер в собі маєш...” (100), “А вы, папіжници горделивые, Яри-сте и гневливые! Русь 
вас не боится, Токмо вЪрою щитится” (116).

Цікаві т. зв. епітетні звертання, які пояснюють, виділяють, підкреслюють певні ознаки 
особи чи предмета або характеризують, зображають його. Такі звертання можна ще 
назвати розгорнутими звертаннями. Напр.: “О христе, царю вЪков, жизни начальнице, 
Существом неприступный живый источниче!” (32), “Царю небесный, наш утЪшителю, 
Душе истинный, всЪх содержителю” (30), “Icyce мой прелюбезный, сердцу сладосте, 
Єдина в скорбех утіха, моя радосте” (318).

Риторичні звертання є стилістичним засобом для емоційно напруженого зображення 
подій, для вироблення в читача певного ставлення до зображуваного.

Риторичне питання - “речення, яке має структуру питального, але передає 
повідомлення, позитивну інформацію, а отже,, не орієнтує на одержання відповіді. 
Риторичні питання завжди передають повідомлення експресивні, емоційно забарвлені” 
(1,237).

Конструкції риторичних питань використовуються для загострення уваги, для 
збудження глибоких почуттів в емоціональній оцінці зображуваного. Напр.: Тде бЪдница 
єсть такая, як я, Россія Малая?” (113), “А для чого ж ти суг сродзе заданы Так окрутньш, 
о творче мой, раны? Чему, безвинный, безвинне страдаєш, Безгрешный, сродзе умираєш?” 
(149).

Конструкції риторичних питань можуть вживатися як прийом збудження уваги до 
наступних авторських відповідей. Напр.:

Кто єст, иже поживет и не узрит смерти?
НЪст ни един. Всяк рожден должен єст умерти (37).
Но на кого, Христе мой, будеши стріляти?

79



На врага ли? То аз враг, на мя сія стрЪлы
Испусти, дабы ся в сердце моє ся унзили (307).
Питальні конструкції можуть бути стилістичним засобом для вираження неможливості, 

сумніву, недоцільності чогось відносно зображуваного. Напр.:
Возшел еси, Ісусе, на крестноє древо:
Сіє ли сЪдалшце имаши царево? (293)
Леч питаю: “Мертвій труп літати чи может?
I вЪра без дЪл мертва, як же то возможет?” (256).
Риторичне питання - засіб увиразнення думки, привернення уваги до висловлення, 

збудження глибоких почуттів. Ця стилістична фігура є ознакою емоційно забарвленої 
мови.

При розгляді риторичних звертань і риторичних питань ми користувалися 
класифікацією окличних і питальних конструкцій риторичного характеру, яку 
запропонував І.Г. Чередниченко у “Нарисах з загальної стилістики сучасної української 
мови” (див. 7).

Окличні й питальні конструкції риторичного характеру використовуються для 
емоціонального зображення, для вираження хвилювання, глибоких почуггів і переживань. 
Ці конструкції властиві для мови поезії. Вони вносять у висловлення тон піднесення, 
різноманітних емоціональних забарвлень.

Протягом ХУІ-ХУШ ст. український народ створив таку безмежно багатоманітну та 
високогуманіетичну культурно-естетичну систему, як Бароко, - систему нового типу 
словесності, музики, живопису, архітектури, театру, різних форм синкретичного 
мистецтва.

У поезії стиль Бароко відкинув простоту і ясність Ренесансу і наповнив мистецькі 
витвори сплеском емоцій, стрімким рухом, грою форм, сплетінням протилежностей. І 
для виконання цього завдання поети використовували різноманітні мовні засоби і 
прийоми. Тропи й стилістичні фігури вносять у вірші тон піднесення, хвилювання, 
переживання, різноманітні емоціональні забарвлення. Поети намагалися показати зміни, 
що відбулися у світосприйнятті, мисленні, творчості.
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Ukrainian language baroque is an issue which has not been under study yet 
though it Mas the baroque works' language which reflected the authors ’ world 
outlook The paper studies functional and semantic features o f tropes and 
figures as stylistic means o f imparting folklore elements. Epithets, similes, rep
etitions, tautologies and others have been under study. . s
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Татьяна 1ИУРИШИНА. Виолетта КРИЧУНЯк'

РОЛЬ РИТМОМЕЛОДИКИ В ФОРМИРОВАНИИ  
СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕСТИ  

Т.Г. Ш ЕВЧЕНКО “НАЙМИЧКА”

Ритмо-интонационная структура художественного текста в творческом процессе \ 
каждого писателя по-своему, индивидуально, но всегда самымнепосредственным образом 
соотносится с художественным целым, с художественной идеей, образом.

Уже самый факт одновреманного возникновения обоих уровней (ритмико- 
интонационного и смыслового) свидетельствует о их изначальной взаимосвязи.’

Взаимосвязь эта признается сегодня аксиоматичной исследователями стихотворной и 
прозаической речи, но тем не менее, она почти не раскрывается в литературе 
лингвистически, нередко лишь постулируется чаше всего в стиховедческих исследованиях 
(8)-

Настоящая работа представляет собой попытку обнаружить эту’ связь в прозаическом 
тексте, взяв в качестве пробного материала повесть Т.Г. Шевченко “Наймичка"'

Повесть “Наймичка” написана по мотивам одноименной поэмы. Случайность это или 
повесть “Наймичка” и поэма “Наймичка” - это разные художественные произведения - 
это вопрос, который еще ждет своего исследователя. Хорошо известно, что поэма 
“Наймичка” вместе с поэмами “Гайдамаки” и “Сон" является одним из лучших 
произведений Шевченко 40-х годов.

В украинском литературоведении принято считать, что Кобзарь в образе наймички 
показал тяжелую судьбу обесчещенной, униженной и оскорбленной женщины-покрытки 
в условиях крепостного права (Кодацкая Л.Ф. (6), Бельчиков Н.Ф. (1), Пильгук И.И. (7) 
и т.д.). Безусловно, это так, но тем не менее, нам представляется, что этот образ рассмотрен 
несколько односторонне. Наши попытки изучения смысловой основы повести с точки 
зрения взаимодействия ритмо-интонации и содержания позволяют предположить, что в 
этой повести заложена более глубокая и сложная художественная информация. 
Анализируя фрагменты повести, мы попытаемся установить ритмо-интонационные 
особенности и звуковой символизм каждого из них, используя методики Н.В. Черемисиной 
(9), С.Б. Бураго (3), А.П. Журавлева (4). .

Наиболее значительным моментом, который, впрочем, есть начало развития событий 
данной повести, является эпизод о том, как женщина, подбросив своего ребенка 
обеспеченным людям, претерпевает невыносимые страдания:

Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, / обходила кругом его, / 
проводила ночи бессонные в рову, / или по воскресеньям, когда челядь уходила в село, / 
она невидимкою подкрадывалася к самым воротам, / чтобы услышать хотя один звук 
своего милого дитяти.// Сколько раз она покушалася взойти на двор и выпросить назад 
или, наконец, украсть свое дитя, / потому что ей без него не можно было жить на свете, / 
без него хлеб не елся, вода не пилася, солнце божие не светило и не грело.// (10,20) 

Используя методику анализа, предложенную-Н.В. Черемисиной, мы, производя 
членение отрывка на синтагмы, учитываем еще смысловую структуру его: он состоит из 
двух частей, в первой из которых сосредоточено стремление матери быть рядом со своим 
сыном, услышать хотя один звук своего милого дитяти"". Она заключает в себе первые
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шесть синтагм, занимающие объем всего первого предложения. Вторая часть - содержи г 
смысловую основу отрывка: причину тех действий, которые описываются в первой 
части. Эта часть занимает три следующих синтагмы или целиком второе предложение.

Вычислив по методике С.Б. Бураго средний уровень звучности каждой из частей, мы 
получим следующую картину (см. график 1.).

Уровень части I практически совпадает со средним уровнем всего отрывка, то есть 
она, как уже и было сказано, несет на себе основную тематическую нагрузку. И в тоже 
время эта часть на 0,07 единиц звучности выше среднего уровня (рассчитанного по 
методике Бураго и обозначенного красной чертой), это свидетельствует о том, что здесь 
сконцентрировано высшее напряжение мысли и чувства матери, понимание ее природной 
неразрывной связи с сыном.

Высшей по звучности точкой этой части и всего отрывка является точка 6-5,97 - 
“ . .чтобы услышать хотя один звук своего милого дитяти”. Очевидно, это и есть высшее 
эмоциональное напряжение Лукии. Доминирующим в этой синтагме, как нам 
представляется, является слово “милого”, что подтверждает анализ всех слов с точки 
зрения звучности:

4.4 - чтобы
4.5 - услышать
4,87 - хотя один
4.5 - звук
5,28 - своего
5.6 - милого
4,5 - дитяти.
Этот немаловажный фактор еще раз доказывает, что автор выражает ясное понимание 

того, что материнское сердце не имеет границ в своей любви к ребенку. Это подтверждается 
в следующей части.

Часть II находится несколько ниже среднего уровня звучности всего отрывка 
(примерно на 1 ед. зв.). Она посвящена изложению мотива боли Лукии, невероятного 
желания находиться рядом с единственным ее дитятей, Марочком. Эта часть практически 
совпадает с точкой 8-5,05, в которой заключена смысловая нагрузка:

..потому что ей без него не можно было жить на свете...” Жизнь без ребенка не имеет 
смысла:

7-4,86 - “Сколько раз она покушалася взойти на двор и выпросить назад или, наконец, 
украсть свое дитя”.

Данный речевой отрезок занимает самое низкое положение на графике. Это уже полное 
отчаяние. Точка 9-5,22 находится несколько выше указанных синтагм. Такое повышение 
свидетельствует, что хоть и “солнце божие не светило и не грело”, но луч надежды все- 
таки остался. Надежда поможет ей найти разумный выход из положения. Выход найден: 
Лукия устроилась наймичкой у стариков, усыновивших Марка.

Итак, изложенное выше приводит нас к выводу о том, что героиня повести - прежде 
всего женщина-мать/ сердце которой переполнено высоким чувством любви к своей 
крови и плоти - к своему ребенку.

Если проанализировать этот отрывок по методике А.П. Журавлева (4), то можно 
обнаружить следующие закономерности (см. табл. №1).

С позиции цветофоносемантики в исследуемом отрывке преобладают светлые тона
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над темными (ярко-светло-желтснбельїй цвет занимает 1 место всего текста ). Ярко-светлые 
тона свидетельствуют, видимо, о том, что тоска по ребенку уходит на второй и третий 
план при мысли о том, что он у нее есть, хотя и не с ней. Стремление к ребенку говорит 
не о ее несчастной доле женщины-покрытки, а о беззаветной любви к ребенку , стремление 
ощущать физическую с ним близость. Об этом свидетельствует и сюжет: она до последней 
минуты не признавалась, что она его мать, ибо ей от него не нужно было ничего, ее 
любовь была бескорыстной, то есть истинно материнской.

Значит, это повесть не о наймичке, это повесть о Матери-Марии (Мадонне), матери- 
мученице. Она так же одинока, несчастна и беспомощна, как и Мать-Мария. Но за этой 
внешней беспомощностью стоит могущественная сила любви, великая жертвенность. Не 
случайно богоматерь часто изображается на иконах в торжественной и монументальной 
позе, которая контрастирует с нежностью и печалью, сквозящем в ее взгляде.

Оранта Ярославская (и другие ее изображения) написана не держащей ребенка на 
руках, не занятой им. Ее маленькие руки с раскрытыми ладонями подняты и раскинуты 
в стороны. Младенец изображен у нее на груди в круте, он у нее в сердце.

Другая икона "‘Умиление’*, где ребенок - на руках у матери, щекой прикасается к 
материнской щеке. В этом - народный идеал материнской любви к сыну; а через эту' 
любовь - ко всему сущему на земле.

Т.Г. Шевченко, выросший в гуще народной, впитавший в себя всю его духовность, 
безусловно, чувствовал интуитивно этот трапгческий параллелизм.

В этом параллелизме видится отражение подлинно народного сознания автора: если 
церковь возвеличивала богиню, то народное искусство прославляло материнство (см 
апокрифы, в которых с замечательной психологической тонкостью и знанием дела 
изображали духовный мир женщины). Именно этот светлый образ повторялся во 
множестве легенд и народных песен, в бесчисленных иконах, росписях, в том числе и в 
украинских. Этим укреплялось не просто внимание к женщине - матери, но и уважение к 
ней. В этом, как нам предстааляется, смысл повести Шевченко “Наймичка”.

Мария - только поначалу мать человека Иисуса, после его смерти и воскрешения,, 
сделавшим из ее сына Бога, Мария превращается в Богоматерь, то есть покровительницу; 
заступницу’ всех людей. Материнство - ее земное качество, как и у Лукии, но смысл ее 
существования в том, что она - наймичка, служительница Господа.

Но обратимся к интересующему нас тексту'. Лукия подбрасывает своего единственного 
сына, во имя его спасения, состоятельным людям. Талько благие, чистые, бескорыстные 
и святые помыслы руководствовали ею. Сюжет этот напоминает собой драматическое 
описание библейской истории. Когда егйптяне уничтожали народ израильский, фараон 
приказал каждого новорожденного сына израильтян бросать в реку. Женщина-мать, во 
имя спасения жизни малыша, положила его в корзинку и спрятала в тростнике у берега 
реки (все знают, что имя этого младенца - Моисей). Ребенок был найден дочерью фараона 
и усыновлен, а мать его нанялась кормилицей, чтобы всю жизнь находиться рядом с ним. 
Эта параллель, как нам представляется, еще раз доказывает могущественную любовь 
матери. Нет сомнении, что помыслы нашей героини были чисты.

Много ей было нужно душевной силы перенести первые минуты и не подать вид, что 
она - самое близкое существо спящему Марочку'. Так автор описывает ее состояние в тот 
момент, когда она осталась наедине с собой:

Она плакала не от горя и неведения, ее прежде Пожиравшего, / но от полноты душевной
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радости. // Она уверилась, / что дитя ее здорово / и что люди, принявшие его, люди 
добрые! //(10,25).

Составим одновременно график (№2) и таблицу цветосимволизма (№2).
В тексте нет цветовых лексем. Результаты таблицы дают основание говорить о скрытой, 

глубинной цветописи, которая представлена преобладанием светлых тонов. Мы произвели 
расчет как всего текста, так и всех синтагм в отдельности. Принимая во внимание показания, 
изображенные графически и выраженные в таблице, можем сделать вывод, что 
методические разработки совпадают, это и подтверждает правильность нашего суждения.

График показывает, что строками, несущими тематическую нагрузку, являются:
3-5,87 - Она уверилась,
4-5,17 - что дитя ее здорово.
Причем отрезок 4-5,17 по силе звучания полностью совпадает со средним уровнем 

звучности всего отрывка. Принимая во внимание семантику анализируемого текста, 
которая отражается в построении данного графика, можно сказать, чгго в этих строчках 
заложена суть, тема отрывка, которая раскроется дальше в тексте повести с еще большей 
конкретностью и силой. Здоровье и счастье ребенка занимает главное место в жизни 
Лукии. Поэтому данная синтагма выделена ярко-светло-желто-белым цветом.

Весьма любопытны по содержанию отрезки:
1 -5,26 - Она плакала не от горя и неведения, ее прежде пожиравшего,
2-4,96 - но от полоты душевной радости.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что физическая близость с ребенком ей 

нужна была для того, чтобы испытывать душевную радость, без которой она, видимо, не 
могла жить так же, как без хлеба, солнца и воды. Это .лишний раз доказывает, что повесть 
о высоком духовном подвиге женщины, ибо ребенок - это ее сердце, ее душа, без чего ее 
существование немыслимо. Точка 2-4,96 находится на самом низком уровне звучности и 
окрашена тускло-темно-коричнево-черным цветом. Как это объяснить? Вероятно, что 
душевное спокойствие, радость матери не столь важны для самой Лукии. Ее счастье, 
состоявшее из земной радости, отодвинуто на второй план, потому что она живет 
возвышенным счастьем своего дитяти. Для себя самой, по всей вероятности, ей ничего не 
нужно, даже того эгоистического наслаждения, которое испытывает мать, глядя на своего 
родного ребенка, смысл ее существования в отдаче всей себя, в высокой жертвенности. 
В тайниках души, истерзанных пытками физических мучений, горит яркий огонь. В 
тусклых тонах загорается живое, яркое пламя, которое сжигает все низкое, эгоистичное, 
но из этого пекла, перетерпев все страдания обычной матери, выходит светлый образ 
женщины-спасительницы. Она в конце концов “сжигает’' и себя саму.

Достоин внимания отрезок 5-5,30, который показывает резкое возрастание звучности. 
Это высшая точка всего отрывка:

“.. .и что люди, принявшие его, люди добрые.”
Данная синтагма, в особенности, слово “добрые”, содержит ощущение благополучия 

красоты, благоденствия. Эти люди дают уверенность ребенку в будущем. Счастье ребенка 
- наивысшее счастье его матери. Сын в руках добрых людей, а это дает ей надежду, веру 
убежденность в том, что он будет таким же, как и эти люди. Они дадут ему земное 
благополучие, но любить его самоотверженно сможет лишь родная мать.

Любопытно проследить динамику развития темы беззаветной, высокой, истинно 
материнской любви.

84



Сказать ли ему когда-нибудь, / что я его родная мать? // Или никогда не говорить1 // - 
И она задумалась. // - Нет, не скажу. // Разве перед смергию на исповеди пот1 покаюся. а 
-го никому в свете не скажу. // (10, 35).

Анализ цветозвукосимволизма показывает следующее (см. табл. №3).
Наиболее близко к среднему уровню (см. график 3) расположены отрезки 5-5,1 и 6- 

5,00. Отметим, что точка 5-5,1 практически совпадающая с идеальным уровнем звучности 

несет на себе основную тематическую нагрузку: “Нет, не скажу', то есть героиня никогда 
й никому не признается, чгго она является родной матерью этого ребенка. Отрезки 1 -5,00 
й 6-5,00, несколько отдаленные, дополняют предыдущий.

1-5,00 - Сказать ли ему когда-нибудь...
6-5,00 -... никогда не скажу.
Соединяясь, эти три синтагмы дают ощущение полноты раскрытия темы данного 

отрывка.
Обратим внимание, что по цветовому изображению первое место всего отрывка (и 

просчитанных нами синтагм) занимает темно-сине-зеленый цвет. Почему темные тона? 
Синий - холодный цвет, связан с состоянием души, с бесконечностью. Этот цвет абсолютно 
точно определяет состояние души этой женщины, но не женщины-покрытки, а женщикы- 
Матери. Такое решение, с одной стороны, опустошает ее внутренний мир, но с другой - 
наполняет его счастьем, глубокими благородными чувствами и верой. Но что же 
претерпевает мать в момент, когда осознает, что никогда не сможет в полной мере ощутить 
себя матерью! На такое способна только сильная и чистая женщина. Она знает, что лишилась 
родного сына навсегда. И этот крест она должна будет пронести через всю жизнь.

Вспомним, что Мария-Мать (Мадонна) тоже никогда в полной мере не чувствовала 
себя матерью, ибо ей приходилось делить своего Сына со всем человечеством, с Богом, 
она знала, что Он никогда полностью не будет принадлежать ей. Кроме того, она прекрасно 
знала, что Он покинет ее. Каким страданиям, мучениям была подвергнута Мария, но это 
страдания, через которые лежит путь к счастью. Если Мария делила Сына с Богом, то 
Лукия - с чужими людьми. А может, так угодно судьбе, Богу. Возможно, не случайно, 
когда Яким спросил, есть ли у нее ребенок, она ответила: “было, да господь себе взял”. 
(10, 2 2 ).

Как уже было сказано выше, отрывок в подтексте окрашен еще и в зеленый цвет, цвет 
надежды.

Обратим внимание на следующую особенность графика. Первый отрезок, построенный 
в форме вопроса, касающийся темы отрывка: “Сказать ли ему когда-нибудь” - находит 
ответ на том же уровне звучания в точке 6-5-00: “...никогда не скажу”. Следовательно, 
вопрос и ответ находятся параллельно относительно друг друга на одном и том же 
Уровне. Это указывает не только на семантическую, но и ритмическую связь слов в 
художественном тексте. Можно ли придумать более убедительное доказательство 
существования закономерности в распределении силы звучания (проще - ритма) прозы 
И связи ее (закономерности) с семантикой текста?

Рассмотрим верхние рубежи графика звучности. Это точки:
2-5,31 - что я его родная мать?
3-5,26 - Или никогда не говорить?
4-5,61 - И она задумалась.
Здесь сконцентрировано высшее напряжение чувств и мыслей говорящей. Особенно
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отрезок 4-5,61, кагорый является наивысшей точкой графика. Очевидно, это и есть 
высшее напряжение размышлений. Именно в этот момент Лукии приходится найти 
правильное решение, сделать правильный выбор. И выбор сделан: Лукия, как уже было 
сказано, никогда не сознается, что она его родная мать. В связи с этим мы видим резкое 
падение тона на графике. Почему? В то время, когда она смело утверждает, когда в ее 
словах слышны оптимистические ноты?

Рассмотрим эти синтагмы:
6-5,00 - никогда не скажу.
7-4,85 - Разве перед смертию на исповеди попу покаюся,
8-4,81 - а то никому в свете не скажу.
Такой резкий спад тона объясняется эмоциональной подавленностью героини. Лукия 

лишена полного счастья материнства, ибо не может назвать Марка своим сыном, а себя - 
его матерью.

На наш взгляд, ритм данного графика и цветообозначения не только совпадает с 
семантикой текста, но и резонирует с ритмом души, ритмом сердца. Это зеркало 
внутреннего состояния человека.

Те же закономерности можно наблюдать и в следующих отрывках текста, развивающих 
дальше сюжетную линию повести.

На рождественских святках хозяева, у которых работала Лукия, поехали в село навестить 
своих знакомых. Челядь тоже отправилась в село на праздник. Лулшя осталась наедине со 
своим сыном. “Ее счастье было полное: она была одна, одна с своим счастливым сыном”. 
Она взяла на руки свое прекрасное дитя, нежно прижимая к груди своей. “О, как она в 
этот миг была прекрасна, как счастлива, какая чудная, торжественная радость была 
разлита во всем существе ее!” Какое сказочное наслаждение должна ощущать мать, 
оставшись со своим сыном наедине! Мы видим, чувствуем, как израненное сердце 
страдающей матери объемлется благоговейным волнением, проникается сладостным 
трепетом и расцветает.

Долго она играла с ним, / подымала его выше головы своей, ставила на пол, / опять 
подымала и опять ставила, / разговаривала с ним, смеялася, целовала его, плакала и опять 
смеялася. / Словом, она играла с ним, как семилетняя девочка, / пела ему песни, сказывала 
сказки, / называла его всеми уменьшительными сердечными именами, / и дитя, как бы 
симпатизируя радости своей счастливой матери, в продолжение дня ни разу не заплакало. 
// И какое оно прекрасное было! // Карие большие глазенки блестели, как алмазы, /и в  них 
много было сходства с глазами его прекрасной матери. // Их оттеняли черные длинные 
ресницы, / что и придавало им какое-то недетское выражение.// (10,29).

Композиционно-смысловое членение содержит две части (см. график 4). I часть - 
ощущение материнского счастья. П часть - реакция маленького человечка: подсознательная 
любовь к матери. Обе части находятся на равном расстоянии от среднего уровня 
звучности всего отрывка. Единственное отличие, 1 часть расположена выше, а П - ниже. 
Это обусловлено тем, что матерью любовь осознана, а малышом - пока еще нет, нона 
уровне подсознания она полностью раскрыта.

Близко расположенные точки к среднему уровню звучания первой части - это:
4-5,25 - разговаривала с ним, смеялася, целовала его, плакала и опять смеялася.
5-5,17- Словом, она играла с ним, как сёмилетняя девочка.
В этих отрезках заключены чувства необыкновенной, нежданной радости, возбуждения
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и покоя, облегчения и подъема. Остальные отрезки целиком их дополняют
Обратим внимание на результаты таблицы (№ 4), где просчитана цветозв\тосимволика.

На первом месте находится тускло-темно-коричнево-черный цвет Так же. как и в 
предыдущем тексте на поверхности радость и счастье, а в подтексте? Как нам 
Представляется, Лукия в этот момент переполнена все же больше не радостью, а 
материнским чувством любви, присущим только женщине-матери, которая выносила 
малыша в своей утробе, родила его. Только родная мать способна дать ребенку чистую 
любовь, которая передается по крови, каждым движением, даже осязанием. Эта любовь 
зарождается в период, когда женщина носит, когда ощущает первые шевеления, именно в 
этот момент происходит внутренний перелом в ее сознании. Так установлено природой. 
Женщина, приемная мать, ни разу не рожавшая, никогда не испытывает такого чувства и 
не сможет испытать к ребенку истинно материнскую любовь. Да, приемная мать может 
дать ласку, любовь, но любовь-жалость или любовь-расчет. Только женщина, выносившая 
и выкормившая ребенка, женщина, имевшая радость от того, что дало ей ее дитя, может 
перерасти физические узы и возвысить свое чувство к ребенку' до высокой, жертвенной 
любви.

Лукии и выпала участь родить ребенка, но не иметь возможность открыто любить 
его, как каждой матери. Вот она - эта земная, физическая палитра!, как и в предыдущем 
отрывке. Возможно, коричневый цвет здесь не случаен, может быть, он не символ, а 
прямое обозначение цвета земли? (цвета старой, отжившей крови).

Что же происходит с ребенком? “...и дитя, как бы симпатизируя радости своей 
счастливой матери, в продолжение дня ни разу не заплакало.” Это маленькое существо 
еще многого не знает, в этом мире еще многое не понимает, даже, если слышит слово 
“мама”, оно осознает его подлинный смысл, но подсознательно душа, сердце, кровь 
давно знает и ощущает, что именно ОНА его родная мать, которая любит его по- 
настоящему:

Синтагма 10-5,02 - “карие большие глазенки блестели, как алмазы” передает его 
внутренее состояние - переполненность счастья, близости матери. Отрезками 5-5,17 и 9- 
5,16, наиболее близко расположенные к среднему уровню звучания всего текста, здесь 
передается основная мысль всего отрывка:

5-5,17 - Словом, она играла с ним, как семилётняя девочка.
9-5,16 - И какое оно прекрасное было.
Что же произошло с родителями, от которых ушла та самая “царица свята” (то есть 

Лукия), с которой мы познакомились в начаде текста? Родители, лишившиеся физической 
близости своей дочери, не смогли пережить это.

Посрамления своего единого дитяти, своей Лукии, / не пережила престарелая мать. / 
/ Она плакала, / потом захворала и вскоре умерла. // Старик, похоронивший свою бедную 
подругу, / не устоял против великого горя, / начал пить /и в  два года пропил все свое 
добро, / уже добивался до самой хаты. //

Такие-то бывают иногда последствия минутного увлечения.// (10,44).
Проделав подсчеты, составим график (№ 5) и таблицу (№ 5).
График звучности показывает, что практически совпадают с идеальным уровнем 

звучания отрывка 2-5,08 и 8-5,07, хотя остальные отрезки также находятся достаточно 
близко, а ритмика и мелодика периодически чередуется, что придает данной синтагме 
равномерного звучания. Тема этого отрывка - последствия случившегося посрамления,
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которая заключена в следующих фразах:
2-5,08 - .. не пережила престарелая мать.
8-5,07 - и в два года пропил все свое добро.
Именно в этих словах передан исход, постигшего родителей несчастья. Действительно, 

для родителей обесчещенная дочь - это огромное горе, которое не каждому под силу 
перенести.

Второй и четвертый отрезки констатируют смерть бедной матери, не перенесшей 
позор своей любимой Лукии.

Интересными являются отрезки 3-5,00 5-5,00 и 7-5,00, которые расположены на одном 
уровне звучания:

3-5 - Она плакала, плакала,..
5-5 - Старик, похоронивший свою бедную подругу,..
7-5-начал пить...
Данные синтагмы дополняют отрезки, несущие семантическую.нагрузку.
Из цветоописания следует, что преобладают светлые и яркие тона: на первом месте - 

светло-синий, на втором - ярко-красный, на третьем - ярко-светло-желто-белый, хотя 
речь идет о трагической участи родителей Лукии. Что же собой представляет светло- 
синий цвет? Вообще, синий - это цвет разочарования, пустоты, что мы и видим в данном 
контексте. Но яркость и светлость свидетельствует о том, что жизнь продолжается. 
Более того, их дочь способствует появлению на свет еще одной жизни, она является 
центром -жизни. А если обе жизни слить воедино, они перевоплотятся в луч, который 
блистанием своим озаряет все окружающее. Это озарение дает шанс и надежду. Смерть 
же матери Лукии дала начало рождения младенца. Вся жизнь подчинена такому ритму: 
кто-то умирает, кто-то рождается; кто-то уходит, а кто-то приходит. А слияние чистых 
душ является объяснением наличия светлых тонов.

Женщина, когда рождает, 
терпит скорбь, потому что при
шел час ее; но когда родит 
младенца, уже не помнит скорби 
от радо^и, потому что родился 
человек в мир.
(16,Иоан.,21).
Родив на свет человека и потеряв сына, Лукия пережила эти страдания, очистилась в 

них и переродилась сама. Это уже не просто женщина-мать, которых тысячи и миллионы, 
это Мать в высоком смысле этого слова. Именно этот смысл и объединяет в глубинном 
подтексте повести Лукию с Богоматерью. Так мы понимаем смысл этой повести.

Ей нельзя было привязываться к ребенку; нельзя было ему открыться. Это ее пост 
материнский. Именно это воздержание от эгоистической любви делает ее непохожей на 
своих родителей.

Как же героиня относится к той участи, которую предопределила ей судьба? Какова 
ее реакция на толки, злословия, суды и пересуды?

В великий пост Лукии нужно было отговеться. С этой целью, а также для того, чтобы 
навестить отца, она поехала в свое село.

Пускай показывают на меня, / пускай смеются, говорят, знущаются, / все вытерплю, 
все выстрадаю, / я должна выстрадать, / я великая грешница. // Об одном.тодько Прошу
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тебя, / милосердный боже мой, / пошли тй здоровья и добрую долю / моему- единому 
сыну.//(10, 55).

Ре зультаты цветоф оно семантики отображены в таблице (№ 6), а анализ ритмомелодики 
по методике С.Б. Бураго на графике (6). Если взглянуть на контуры всего графика (№ 6 
данная кривая ассоциируется с крутой лестницей, которая точка за точкой, с взлетами и 
падениями стремится вверх. Эту кривую можно сравнить с электрокардиограммой 
определенного душевного состояния матери, когда оно наполнено тоской, грустью, но, 
прежде всего, тайной, ярко светящейся, которая стремится вырваться и раскрыться.

Что же собой представляет содержание этого графика? Композиционно данный 
отрывок можно разделить на две части. Первая часть - стремление и покаяние. Вторая - 
вымаливание здоровья и доброй доли своему сыну.

Наиболее близко к среднему уровню первой части лежат отрезки 2-5,00 и 4-5,00: 
“пускай смеются, говорят, знущаются...” и “...я должна выстрадать...”. Очевидно, что с 
семантической точки зрения именно эти строки несут на себе семантическую нагрузку 
этой части. Лукия смирилась с тем, что над ней будут "‘смеяться”, “знущаться”, поскольку 
э го ничтожно по сравнению с тем, для чего она сюда пришла: вымаливать судьбу своему 
сыну.

Наиболее низкой точкой этой части и всего графика является отрезок 3-4,88: “Я все 
вытерплю, все выстрадаю.” В этих словах заключено покаяние, поэтому данная синтагма 
окрашена в темный цвет. Этот цвет ее внутреннего мира, из которого вырывается покаяние, 
после чего идет нарастание тона до слов: “...я великая грешница.” Такой резкий подъем 
тона объясняется тем, что Лукия осознала, призналась сама себе в совершенном поступке, 
в результате которого назвала себя грешницей.

Тема второй части и всего отрывка заключена в синтагме: “пошли ты здоровья и 
добрую долю”, поскольку эта точка близко расположена как к среднему уровню части, 
так и всего текста. Окрашена эта синтагма в тускло-темно-коричнево-черный цвет. 
Объяснение этому есть: матери горько и тяжело осознавать, что ребенок, которому она 
вымаливает добрую долю,-не называет ее самым счастливым для каждой матери именем 
“Мама”.

Наивысшей точкой всего текста является отрезок: “.. .моему единому сын)'”, который 
кроме тускло-темно-коричнево-черного цвета окрашен еще и в темно-сине-зеленый 
Последний, по сравнению с предыдущим, является светлее, тем более, что в нем есть 
зеленый тон, символ которого - надежда.

Сравнив самую низкую и наивысшую точки, можно сделать вывод что Лукия готова 
все вытерпеть, все выстрадать ради счастья единого сына. Только благородная, чистая, 
возвышеная любовь матери способна терпеть, страдать и ожидать.

Глубоким трагизмом и вместе с тем высоким, светлым счастьем наполнена последняя 
сцена повести, где Лукия признается сыну в том, что она - его родная мать.

Марко вошел в хату. / Больная, увидя его, вздрогнула. // Приподнялася и протящла 
к нему руки, говоря:

- Сыну мой! Н Моя дитино. // Иды, иды до мене! // Марко подошел к ней. //
- Сядь, сядь коло мене. // Нагни мени свою голову.//
Марко молча повиновался. // Она охватила его кудрявую голову исхудалы ми рука ми 

/ и шептала ему на ухо: /
- Просты! Просты мене. //Я... я... я твоя маты.//
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Когда Яким возвратился в хату, то увидел, / что Марко, плача, целовал ноги / уже 
умершей наймички .11 (10, 82).

Рассмотрим ритмическую организацию данного отрывка, а также его звукоцветовую 
символику (смотри график 7 и таблицу № 5).

Кроме деления текста на синтагмы, можно провести еще разделение отрывка на две 
части в зависимости от их семантики. Тема первой части - исповедь матери на смертном 
одре. Она заключает четырнадцать синтагм. Вторая содержит мотив прощения, сожаления 
и прощания сына с матерью.

Умирающая Лукия ожидает своего сына, чтоб признаться ему, кто его мать. Как 
глубоко религиозный человек она понимает, что не имеет право унести тайну в могилу. 
Когда “Марко вошел в хату5', “больная, увидя его, вздрогнула'', то есть она понимает, 
что час прощания настал. Наконец, она сможет снять камень с души. Поэтому на графике 
(№ 7) наблюдается повышение тона. Следующие четыре синтагмы являются наиболее 
значительными, так как они отражают сближение между матерью и сыном:
. 3-5,1 - Приподнялася и протянула к нему руки, говоря... Протянутые руки к сыну -
жест пощады, просьба простить ее.

4-5,85 - Сыну мой!
5-5,6 - Моя дытыно.
6-5,91- Иды, иды до мене!
Эмоциональная тревога, неспокойное состояние души показаны на графике (по данным 

таблицы) в последней синтагме тускло-темно-коричнево-черным цветом. Этот цвет 
занимает первое место во всем тексте, что объясняется душевным состоянием матери- 
мученицы.

Интересными представляются 13-4,81 и 14-5,73 синтагмы:
13-4,81 - Просты! Просты мене.
14-5,73 - Я... я... я твоя маты.
Тринадцатый отрезок занимает самое низкое положение на графике и вновь окрашен 

темными тонами. Эта синтагма содержит мотив страха при мысли, что сын ее может не 
понять, следовательно, не простить. Следующая точка отличается резким повышением 
тона и окрашена' в ярко-красный цвет. На последнем издыхании, признавшись сыну, мать 
с чистой, спокойной душой, с облегчением умирает Она освободилась от накопившейся 
боли, которую пронесла через всю свою жизнь.

Какое счастье и в то же время горе постигло Марка! Наконец он приобрел и тот же миг 
потерял свою родную мать. Как давно он хотел услышать эти слова. Об этом 
свидетельствует и сюжет: “Лукие, ты давно у нас живеш. Скажи мне, не знаєш ли ты, кто 
такая моя маты?” Сколько счастья было б, если бы она еще жила, а теперь:

16-5,12- Марко, плача, целовал ноги
17-5,73 - уже умершей наймички.
Отрезки 14-5,73 и 16-5,12 окрашены в ярко-красный цвет. Они свидетельствуют о 

том, что произошло полное слияние двух душ. Красный цвет - цвет крови, цвет любви. 
Союз кровный уступил место духовному единению, в котором физическое родство и 
неродство уже не имеет никакого значения. Обретши, потерял, а потеряв - нашел то. 
ради чего стоит жить любому сыну, любому' Человеку'.

Достойна внимания синтагма: “Марко, плача, целовал ноги...”
Вспомним, как Иисус умыл ноги ученикам своим. Умывая ноги, Иисус все простит
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своим ученикам, поскольку знал, что вскоре будет распят. При этом Христос сказал 
•‘Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь." (13. Иоан. 10).

Марко тоже простил все своей матери, которая чиста, как младенец, но \мывает ей 
ноги своими слезами.

Вспомним еще библейский рассказ о женщине-грешнице. которая, “плача, начала 
обливать ноги Иисуса слезами и отирала волосами головы своей, и целовала ноги Его, и 
мазала миром.” (Лук., 7).

В дохристианских верованиях вода обожествлялась, как сестра Солнца. Поэтому до 
сих пор в многочисленных ритуалах и обрядах вода играет немаловажную роль. В 
народном мировоззрении вода одухотворяется; она имеет огромную, даже магическую, 
силу, является символом очищения.

Когда человек умирвйт, его омывают, то есть очищают. Вообще вода омывает человека 
от зла. Когда кто-то умирает, на окно ставится стакан воды, чтобы душа могла омыться и 
чистой прийти к Богу. Очистительную и целебную силу, как и вода, с давних пор имеют 
и слезы - в них наиболее сильно очищаются провинности и прегрешения человека (5).

Т.Г. Шевченко недаром уточняет, что Марочко, плача, целовал ноги уже умершей 
матери, то есть очищая (мать) и освобождаясь от своей вины перед ней.

Совершив великий грех - родив незаконного ребенка, Лукия всей своей жизнью 
приняла покаяние, этот огонь спалил ее до основания, но не уничтожил, как ее родителей, 
перед смертью она открылась сыну, и теперь этот огонь, который очистил и осветил ее. 
будет гореть в сердце ее любимого Марочка, сына великой Матери.

Такую повесть мог написать только подлинный художник, истинный философ, 
постигнувший не только боль своего народа, но и понявший, ради чего мать рождает 
свое дитя.

Таким образом, факты, которые мы наблюдаем в повести Т.Г. Шевченко “Наймичка” 
заставляют считать вполне вероятным существование связи между художественным 
смыслом повести и его общим (суммарным) символико-ритмо-фонетическим значением.
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Таблица^«

Кол-во 
зв/букв 
в тексте

Доли 
зв/букв 
в тексте

Норма 
доли для 

з/букв

Отношение 
долей з/б 
к норме

Место з/б по 
преоблад. 

над нормой
ЦВЕТ

Е+Э 43 0.094 0.086 1.09 III
светло-
желто-
зеленый

О Е 77 0.168 0.109 1.54 I
ярко-
светло-
желто-
белый

Ы 8 0.017 0.018 0.9
У+Ю 17 0.037 0.036 1.03

И 39 0.085 0.056 1.52 II светло-
синий

А+Я 55 0.120 0.117 1.02

Таблица .N1

Кол-во 
зв/букв 
в тексте

Доли 
зв/букв 
в тексте

Норма 
доли для 

з/букв

Отношение 
долей з/б 
к норме

Место з/б по 
преоблад. 

над нормой
ЦЁЕТ

Е + Э 22 0.113 0.086 1.3

О+Е 17 0.087 0.109 0.8

1 Ь1 - - 0.018 -

у+к 18 * 0.092 0.036 2$ I
темно
сине-
зеленый

И 17 0.087 0.056 \Ь II
светло-
синий

А+Я
С-

33 0.170 0.117 1,49 III
ярко-
красный



Таблицах» 3

Кол-во 
зв/букв 
в тексте

Доли 
зв/букв 
в тексте

Норма 
доли для 
* з/букв

Отношение 
долей з/б 
к норме

Место з/б по 
преоблад. 

над нормой
ЦВЕТ

1
Е+Э 28 0.086 0.086 1.0

СНЕ 46 0.142 0.109 1.3 III
ярко- 
светло- 
желто- : 
белый

Ы 2 0.006 0.018 0.3
1У+Ю- 15 0.046 0.036 1.2 -

и 31 0.096 0.056 1.7 1 светло-
синий

А+Я 51 0.157 0.117 1.34 11 ярко- 
красный 1

Таблица №4

Кол-во 
зв/букв 
в тексте

Доли 
зв/букв 
в тексте

Норма 
доли для 

з/букв

Отношение 
долей з/б 
к норме

Место з/б по 
преоблад. 

над нормой
ЦВЕТ

Е+Э 12 0.053 0.86 0.5
I

1

сие: 32 0.142 0.109 1.2 -*

ы 12 0.053 0.018 2.9 I
тускло
темно - 
коричн- 
черный

I У+Ю 18 0.079 0.036 2.2 II
темно
сине-
зеленый

и 10 0.044 0.056 0.8
А+Я 35 0.155 0.117 1.3 III ярко-

красный



Таблица №5
1 Кол-во 

зв/букв 
в тексте

Доли 
зв/букв 
в тексте

Норма 
доли для 
з/букв

Отношение 
долей з/б 
к норме

Место з/б по 
преоблад. 

над нормой

■]
ЦВЕТ

Е+Э 23 0.056 0.086 0.65
O+E 57 О 1 39 0.109 1 28

її

Ы
15 0.036 0.018 2.04 I

тускло- 
темно
корими.- 
черный

У+Ю 29 0.071 0.036 1.97 . и

темно
сине
зеленый

и 29 0.071 0.056 1.26
А+Я 73 0.178 0.117 1.52 III ярко-

красный
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This article is dedicated to the analisys o f rhythmomelodic o f the text by 
Shevchenko. The language form at the same time is a way o f expression o f the 
writer's idea. A special attention the author pays to the semantic colouring 
which has a symbolic meaning. Methods o f investigation used in this article are 
based on the scientific works ofN.Cheremisinci, S.Burago and A. Zhuravleva.
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ЕЛІПТИЧНІ СПОНУКАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Протиставлення речення за видом повідомлення, зумовлене комунікативною функцією 
мови, є однією з основних і суттєвих ознак, які відрізняють речення від інших синтаксичних 
одиниць, зокрема, від словосполучень.

У мові визначаються три взаємопротилежні функції речень. Кожне повідомлення, яке 
найчастіше має форму речення, виконує лише одну з цих функцій, тобто належить до 
одного з видів повідомлення: розповіді, питання, спонукання [1, с. 17].

В академічній монографії “Сучасна українська літературна мова: Синтаксис” за заг. 
ред. І.К. Білодіда (автор розділу про синтаксичну модальність Л.О. Кадомцева) дається 
коротка характеристика спонукальних речень. “Модальне значення спонукальності, - 
зазначається у цій праці, - виражається у реченні як вимога від співрозмовника такої дії, 
що забезпечувала б реальність позначуваного реченням явища” [2, с. 134], тобто чітко 
розрізняються такі семантичні різновиди спонукальної модальності, як:

1) значення власне спонукальності, що полягає у вираженні адресованої 
співрозмовникові вимоги виконати дію;

2) значення бажальної спонукальності, в якому адресована співрозмовникові вимої а 
певної дії проявляється не категорично [2, с. 134].

До проблеми спонукальної модальності звертається також дослідниця М.У. Каранська, 
яка в посібнику “Синтаксис сучасної української літературної мови” дає розгорнутий 
поділ речень, зумовлений відмінностями спонукальних стосунків між мовцем та 
виконавцем та відображенням цих стосунків у змісті й оформленні речень. За мовознавцем 
М.У. Каранською, “спонукальні речення виражають такі стосунки, якими виражається 
наказ, заборона, заклик, застереження, порада, просьба, побажання, запрошення, 
умовляння та ішн., звідки й функціональний поділ їх на наказові (імперативні) і ті, що 
виражають прохання, заклик, побажання і т.д.” [З, с. 24]. Загальним для всіх цих назв є 
термін “спонукальні речення”, яким у цілому позначають усяке словесно реалізоване 
спонукання. В основі спонукальних речень лежить відображення вольових стосунків 
мовця з виконавцем: перший спонукає щось робити або, навпаки, не робити, а другий має 
здійснювати спонукання. Отже, спонукальні речення повідомляють лише задумане, але 
ще не дійсне. Тому' в цих реченнях, ж  зазначають мовознавці, цілком природним є 
предикативний член у формі наказового способу (друга особа).

У системі спонукальних конструкцій української літературної мови розрізняються 
прямоспонукальні речення і речення непрямого спонукання. Найбільший інтерес 
мовознавці виявляють до конструкцій прямого спонукання, тобто до спонукальних 
висловів у вузькому розумінні, ж і в основних своїх виявах мають своє різне морфолого- 
синтаксичне оформлення, втілюються у певних структурних моделях двоскладних і 
односкладних речень та їх регулярних реалізаціях. Основу прямоспонукальних 
конструкцій звичайно становлять імперативні форми, у'гворювані від дієслів доконаного 
і недоконаного виду.

Відомо, що власне спонукальні речення найчастіше застосовуються в тих випадках, 
коли має місце безпосереднє звертання з наказом, вимогою, проханням до слухача (або 
читача). Через це в багатьох випадках категорія власне наказового способу не має форм

Лариса Бережан

99



першої особи однини та здебільшого третьої особи, які змінюються в разі потреби 
описовими зворотами.

Спеціальні показники наказового способу в особових формах дієслів другої особи 
однини і множини залишаються звичайним засобом оформлення спонукальних речень на 
протязі всього історичного періоду розвитку слов’янських мов.

Імперативна форма прямого спонукання може стосуватися другої особи однини (типу 
піди, скажи), другої особи множини (підіть, скажіть), рідше - першої особи множини 
Сходімо, скажімо).

Наказовий спосіб, виражаючи волю мовця, яка спонукає співбесідника стати 
виконавцем, суб’єктом якоїсь дії, належить до емоційно-вольового мовлення і 
характеризується особливою інтонацією. Вона може перетворити будь-яке слово у вираз 
наказу. У системі наказового способу ця інтонація є органічною властивістю дієслівних 
форм. Поза цією інтонацією наказовий спосіб не існує. Проте, при збереженні імперативної 
інтонації прямоспонукальне значення можуть виражати і окремі бездієслівні конструкції, 
тобто неповні та еліптичні речення. Так, П.С. Дудик зазначає, що “для розмовної течії 
мовлення, крім часто простежуваних явищ синтаксичної надлишковості, ще більшою 
мірою характерні явища протилежного типу - синтаксичної конденсації, компресії 
їущільнення!. їх можна було б також назвати явищами синтаксичної асиміляції або 
редукції” [4, с. 222]. Таку відсутність у реченні одного члена речення, двох чи більше 
(або навіть частини аналітично збудованого члена речення) позначають не зовсім 
однозначними термінами “неназивання”, “випущення”, “пропуск”, “нестача”, “еліпсис”. 
Зокрема, у “Словнику іншомовних слів” еліпсис (від грецького £M,eiv|/is - огрдцення) - 
трактується як “пропуск у реченні слова чи словосполучення, зрозумілого з контексту.” 
Використовується еліпсис для підсилення схвильованості при передачі складних 
переживань, а також для уникнення повторів [5, с. 302].

Еліптичні речення мають найрізноманітнішу будову, скомпоновану з наявних членів. 
Деякі мовознавці вважають їх різновидом неповних речень, інші зараховуються до 
окремого типу синтаксичних побудов. “Еліптичними, - на думку П.С. Дудика, - є такі 
неповні речення, в яких уявлення про неназваний член речення (або його частину) 
безпосередньо встановлюється з їх власного змісту і будови, насамперед із значення та 
форми синтаксично залежних членів. Це головне для специфіки еліптичних структур” [2, 
с. 275].

У системі еліптичних речень учені виділяють і групу спонукальних еліптичних 
конструкцій, що і стали предметом нашого спеціального дослідження. У будь-якому 
еліптичному реченні (двоскладному чи односкладному) пропущені в ньому члени 
встановлюються із змісту та побудови самого неповного речення. Наприклад:

- По машинах! (М. Стельмах);
- “Куди? Ні з місця! - гукнув Василь” (Панас Мирний).
“Адмірал Kopie! Чарку боцману за моє здоров’я!” (О. Корнійчук).
Як слушно зазначає П.С. Дудик, “поява еліптичних речень, на відміну від.... неповних, 

які для більшої точності слід було б назвати власне неповними, можлива завдяки 
внутрішньостуктурним показникам самого еліптичного речення” [2, с. 274].

Еліпсис члена речення в еліптичних реченнях є їх відносно постійною стуктурною 
рисою і не створює неповноти їхнього змісту. Навіть поза контекстом еліптичні конструкції 
загалом або й цілком зрозумілі, такою ж мірою достатні щодо змісту, як і численні речення
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граматично повної будови.
Як зазначив О.М. Пєшковський, для таких речень властива 'достатність речових і 

формальних значень членів самого неповного речення для збудження образу, який 
відповідає відсутньому членові” [6, с. 361]. Мовознавець Попова І.О., характеризуючи 
окремі сторони граматичної будови цих конструкцій, констатує, що в них "функцію 
Присудка виконують члени його групи - імена і прислівники, лексичне значення яких і 
СМИСЛ речення в цілому... в своїй сукупності виражають і сам процес дії або стан суб'єктів 
[7, с. 55]. М.С. Поспєлов справедливо заперечує цю думку. Він вважає, що прислівник, 
іменник з предметно-обставинним значенням чи прикметник, займенник за будь-яких 
обставин не може замінювати неназваного присудка, бо значення дії не властиве його 
семантико-граматичній природі [7, с. 135].

Еліптичні спонукальні речення - це структури з еліписом присудка (або головного 
члена односкладного речення), які виражають наказ, різноманітні заклики, прохання, 
привітання, побажання, подяку, а в окремих випадках - військові та спортивні команди 
тощо. Для таких речень притаманні спільні ознаки: усталеність та емоційність у 
розмовному мовленні. їх граматико - змістова природа тлумачиться неповно й неоднаково. 
Так, О.О. Шахматов вважав їх неповними односкладними реченнями (переважно означено- 
особовими) з пропущеним головним членом [8, с. 246]. В академічній “Грамматике 
русского язьша” ті самі й подібні речення кваліфікуються як такі неповні, "що являють 
собою стійкі фразеологічні сполучення [6, с. 110]. 1.0. Попова вважає, що речення типу 
Руки в г о р у !. Гарячої води!. Тихіше! становлять групу “формально-еліптичних, а по 
суті повних іменних структур” [7, с. 79].

На наш погляд, такі структури слід вважати окремим типом синтаксичних побудов - 
еліптичними реченнями, адже значення дієслівності є для них фактом мовної практики. За 
умов конкретної ситуації цьому значенню відповідає певна дія, що відбувається насправді. 
Її найменування загалом чітко оформлене в свідомості мовців, хоч і структурно не 
виражене.

“Спонукальність” досліджуваних речень, ж  правило, виражається залежними формами 
слів і відповідною спонукальною інтонацією. Порівняймо:

[Софія:] Мерщій же, [ато справді ще пропаде скотина.] І. Карпенко-Карий, 101);
[Рабиня (йде воркотячи):]... Царівно, швидше - [там братик дожидається ...] (Леся 

Українка, IV, 41);
[Касандра: ] Сюди, сюди отих квіток огнистих! (Леся Українка, IV, 93). Дія, що 

вимагається, ж  бачимо, зрозуміла співбесідникам із мовленнєвої ситуації. Вона пов’язана 
з рухом, переміщенням у просторі.

У більшості випадків можна констатувати, що такі речення складаються із одного 
поширюючого члена. Разом з тим, єдиний член досить повно й зрозуміло, без допоміжних 
засобів і незалежно від контексту є в цих умовах виразником спонукальної семантики. До 
того ж, у деяких ситуаціях еліптичні спонукальні речення є свого роду еталоном, а 
використання відповідних повних речень видається відхиленням від норми (наприклад, 
під час хірургічних операцій: Скальпель! чи під час пожежі: Сюди!, тощо), коли кожне 
інше слово, зрозуміле з ситуації, видається зайвим. “Різні випадки лаконізму, - ж  
зазначав 0 .0 . Потебня, - зрозумілі і можуть бути пояснені лише тому, що ... є готові 
складні схеми речень, схеми, в яких уривки мовлення ... кожного разу займають своє 
Певне місце” [9,с. 85-86].
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Слід зазначити, що еліпсис присудка в спонукальних консзрукціях характерний для 
порівняно невеликої кількості широко вживаних груп словосполучень, в яких домінуюче 
слово (дієслово) належить певній семантичній групі. На основі проведеного дослідження 
ми виділили 8 груп еліптичних спонукальних конструкцій:

1) з еліпсисом присудка з загальною семантикою руху; 2) з еліпсисом присудка із 
загальною семантикою мовлення; 3) з еліпсисом присудка з загальною семантикою подання 
(надання) чогось мовцеві або розміщення в певному місці; 4) з еліпсисом присудка з 
загальною семантикою інтенсивної фізичної дії (типу бити, ударяти); 5) з еліпсисом 
присудка із значенням заклику до конкретної дії; 6) з еліпсисом присудка із значенням 
естетичної діяльності (грати, співати, танцювати тощо); 7) з еліпсисом присудка із 
семантикою закличної дії; 8) з еліпсисом присудка у формулах побажань, привітань тощо. 

Еліптичні спонукальні конструкції з еліпсисом присудка із загальною
с ем а н т и к о ю  руху

Це одна з найчисленніших груп. Сюди відносимо словосполучення: - із дієсловами 
руху, як-от: [Лука: Скоріше! (М. Куліш, 224); [Голос Рухлі:] Та швидше мені! (І. Карпенко- 
Карий, 34); - припинення руху; [Пероцький (Біжить по сходах вниз, машинально 
командує):] На месте! Стой! (М.Куліш, 239);

- з дієсловами конкретної дії, пов'язаної зі статичним рухом:
[Гуска:] Навколіна! (М.Куліш, 189);
- з каузованими дієсловами, пов’язаними з рухом:
[Деїфоб:] Ні. Касандру- та хутко! (Леся Українка, IV, 403);
[Стеха:] Сюди його! [ Він один лучче усіх голодранців] (Т. Шевченко, Ш, 31).
Ця модель базується на співвідношенні еліпсису дієслова руху (переміщення) зі 

словами, що означають напрямок, кінцевий пункт руху. В якості опорного члена, що 
виражає напрямок та кінцевий пункт руху, виступають або обставинні поширювачі 
обставинного типу (місця), або об’єктні поширювачі у знахідному відмінку з прийменником 
до, наприклад:

[Гамар:] Вам у ревштаб! (М. Куліш, 225);
[Голоси;] До звірів! (Леся Українка, IV, 70);
[Голос покликача з табору] Ізраїль, до наметів! Ніч надходить! (Леся Українка, З, 

166);
[Виборний:] О так. так! І зараз до волосного правленія та і в колоду! (І. Котляревський, 

269).
Рідше в якості опорного члена, що виражає напрямок, може виступати об’єктний 

поширювач в орудному відмінку з прийменником за, наприклад: [Жандарм:] Гей, люди! 
За ним! (І. Франко. 24, 103). Досить продуктивно в таких реченнях використовуються 
обставинні поширювачі способу дії. Наприклад: За коном голос Мартина: “Сюди, сюди, 
помалу тільки! (І. Карпенко-Карий, 149); [Жандарм:] Помалу! (І. Франко*, XXIV, 99). 
Цікавим є те, що обставинні поширювачі способу дії можуть уживатися як ступеньовані, 
так і нестуненьовані форми, наприклад:

[Соня (після паузи): ] Помалу, помалу. ... (І. Карпенко-Карий, 280);
[Голос Рухлі: ] Та швидше мені! (І. Карпенко-Карий, 34);
[Лука (задихано): ] Скоріїпе! (М. Куліш. 224).
Скорочення дієслів певної семантичної групи, еліптична побудова речення дає 

можливість вираженню сггільних семантичних відтінків, що характерні для цієї моделі.

102



Один із них - відтінок поривчастості, інтенсивності р\-ху.
Вказаний відтінок можна вважати властивістю моделі, оскільки він теоретично 

Притаманний будь-якому еліптичному спонукальному реченню із загальною семантикою 
руху.

Еліптичні спонукальні конструкції із загальною семантикою мовлення
Сюди відносимо словосполучення:
- із дієсловами мовлення, наприклад:
[Вояк : ] Ну, що вони там мимрять? Голосніше! (Леся Українка, IV, 317);
- з дієсловами припинення мовлення:
[Жандарм : ] Зараз усе виясниться. Тихо! (І. Франко, XXIV, 99).
[Руфін : ] На богів, прошу вас, друзі, тихше! (Леся Українка, IV, 171).
Як бачимо, еліпсис дієслів мовлення має таку ж граматичну сутність і здійснюється за 

такими ж правилами, що й еліпсис дієслів руху.
Для словосполучень із дієсловами мовлення характерна наявність поширювача 

обставинного типу способу дії, наприклад:
[Третій голос : ] Скоріше (Леся Українка, IV, 320);
[Руфін : ] На богів, прошу вас, друзі, тихше! (Леся Українка, IV, 171).
Іноді до складу таких конструкцій може входити фразеологізм, як - от: [Дід Касян : ] 

Не треба, Химо, ані слова! (М. Куліш, 121).
Еліптичні спонукальні к о н с т р у к ц і ї  і з  загальною семантикою надання, подання

чогось мовцеві чи іншій особі
Ця модель еліптичних спонукальних речень побудована на основі словосполучень з 

дієсловами відповідної семантичної групи. До його складу входять поширювачі об’єктного 
типу, виражені іменниками у родовому чи знахідному відмінку без прийменників. 
Наприклад:

[Раб-гебрей :] Ой Боже, сил!
Ой Боже, помсти! (Леся Українка, Ш, 264);
[Нартал :] Меча! меча! (Леся Українка, IV, 323);
[Копач : ] Ножа! (1. Карпенко-Карий, 223).
Іноді у таких конструкціях, крім об’єктивних поширювачів, виступають обставинні 

поширювачі місця, наприклад:
[Касандра : ] Сюди, сюди отих квіток огнистих! (Леся Українка, IV, 93).

Еліптичні спонукальні конструкції з еліпсисом присудка із значенням заклику
до конкретної дії

Основою побудови цієї моделі речень є словосполучення з дієсловами семантичної 
групи “брати(ся)”, “хапати(ся)”, в яких залежним компонентом є, як правило, об’єктний 
поширювач, виражений іменником у родовому відмінкові з прийменником до. Наприклад:

[Диякон : ] До збору, сестро! (Леся Українка, IV, 185);
[Лавро : ] До роботи! (М. Куліш, 104);
[3-й майстер : ] Гей, до діла, браття! (Леся Українка, Ш, 2р6).

Еліптичні спонукальні к о н с т р у к ц і ї  з  еліпсисом присудка із значенням 
інтенсивної Фізичної дії (типу бити, ударяти)

У реченнях цього типу наявні об’єктні поширювачі; що називають предмети, які 
піддаються інтенсивній фізичній дії, та об’єктні поширювачі, що називають знаряддя 
Удару, пор. :
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[Хома (до челяді):] Киями його, собаку! (Т. Шевченко, Ш, 39)
Еліптичні спонукальні конструкції з еліпсисом присудка із значенням 

естетичної дії (типу грати, співати, танцювати)
У внутрішньоструктурній групі поширювачів цих речень об’єктні члени, що 

називають об’єкт гри, співу чи танцю, які бажає почути чи побачити мовець. Наприклад: 
[Пархімча : ] Му зико, той такти, не більше! (Марко Кропивиицький, 293). [Дем’ян: ] Ну, 
гуртової! (і. Карпенко-Карий, 74); [Стеха : ] Ну лишень яку-небудь пісеньку з 
приговорками (Т. Шевченко, Ш, 31).

Еліптичні спонукальні конструкції із значенням закличної дії
Семантика спонукальності таких речень стосується дії, що має виконуватися разом із 

мовцем. Найчастіше це конструкції - тости розмовного мовлення, як-от:
[Гнат : ] За козацьку волю і розум! (Випиває) (Т. Шевченко, Ш, 22);
[Тетяна : ] За здоров’я москаля-чарівника (І.Котляревський, 99).

Еліптичні конструкції побажальної споігукальності
Ці речення становлять різновид етикетних формул привітань і побажань з якоїсь 

нагоди. Для них характерна загальна семантика побажання. Наприклад: 3 новосіллям! З 
Різдвом Христовим! З Новим роком! З іменинами! З днем народження!

Розглянуті нами семантичні групи еліптичних спонукальних речень, співвідносні з 
певними класами словосполучень, становлять ядро еліптичних спонукальних конструкцій. 
Для них характерні властивості стандартизованої моделі: строго визначена форма, що 
наповнюється в мовленні різноманітним лексичним матеріалом, досить широкою 
вживаністю і активністю.

Підсумовуючи вищесказане, зауважимо, що в еліптичних спонукальних реченнях 
залежні опорні члени конструкцій лише частково виконують функцію присудка, зате 
зберігають повністю своє об’єктне чи обставинне значення. Синтаксичне значення часу 
не має в спонукальних еліптичних реченнях показників.

Разом з тим у структурі еліптичних спонукальних речень чітко простежується 
двочленність, оскільки вони базуються переважно на конструкціях односкладних 
дієслівних означено-особових речень, що передбачає особу, до якої звертається мовець.

Варто підкреслити, що в системі простого еліптичні речення займають все-таки 
периферійне положення. Незважаючи на продуктивність, для них властиві стилістично 
зумовлені обмеження у вживанні.

Еліптичні спонукальні речення не є загальномовним синтаксичним засобом: вони не 
використовуються в книжних стилях (науковому, діловому). їх уживання обмежене стилем 
розмовного мовлення. Для них характерна зв’язаність граматичної структури, відсутність 
чіткого синтаксичного поділу, експресивність. Еліптичні речення взагалі і еліптичні 
спонукальні зокрема виконують важливі естетично-образні функції у творах 
письменників: вони є одним із найголовніших засобів створення лаконічногсТ, 
конденсованого, емоційно забарвленого художнього тексту, надають оповіді усномовної 
тональності.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алексеев М.Н., Колманский Г.В. О соотношении логических и грамматических 

категорий // Вопросы языкознания. - 1955. - №5.
2. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / за ред. акад. АН УРСР

І.К. Білодіда. -К., 1972.

104



3. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови - K.. 1992
4. Дудик П.С. Неповні речення в сучасній українській літературній мові // Дослілження 

з синтаксису української мови. - K., 1958.
5. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. - K., 1985.
6. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. - М.. 1956.
7. Труды Института языкознания АН СССР. - М., 1956.
8. Шахматов A.A. Синтаксис русского языка. - Изд. 2-е. - М. - JL, 1941
9. Потебня A.A. Из записок по русской грамматике. - М.5 1958.

One ofthe structural and semantic types o f imperative constructions, ellipti
cal sentences, has been analysed in the article. Though being in the periphery 
o f the system ofmeans expression, they are marked by a distinguished peculiar
ity in expressing o f modal and imperative relations.
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Мар’ян Скаб

СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ І ФОРМ АЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ 
ПОЗИЦІЇ ВОКАТИВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ М ОВІ

Незважаючи на значні досягнення української синтаксичної науки останніх десятиріч, 
зумовлені передусім активним запровадженням функціонального підходу до вивчення 
граматичних явищ (див. роботи І.Р. Вихованця, К.Г. Городенської, O.K. Безпояско, 
М.Я. Плющ, А.О. Загнітка, Й.Ф. Андерша), ряд елементів синтаксичної будови української 
мови ще кваліфікується нечітко й неоднозначно. Досі не усунуто протиріч між 
морфологічною та синтаксичною інтерпретаціями такого важливого компонента мовної 
системи, як вокатив: остаточно усталено точку зору на нього як відмінкову форму 
іменника, проте на рівні синтаксису ще переважає тенденція кваліфікації вокатива як 
елемента, що стоїть поза реченням. Такий підхід, зокрема, зумовлюється абсолютизацією 
протиставлення мовних планів апеляції та репрезентації1, хоча, на нашу думку, природніше 
трактувати апеляцію як специфічний частковий прояв репрезентації2.

У цій роботі ми робимо спробу аргументувати центральну позицію вокатива в реченні, 
необхідність синтаксичного вивчення його в єдності з постійним “супутником” дієсловом- 
імперативом. Вихідними пунктами дослідження є положення про те, що: вокатив є 
синкретичною за змістом відмінковою формою іменника, в якій поєднуються семантико- 
синтаксичні функції суб’єкта дії (потенційного) та об’єкта (адресата мовлення); вокатив 
як граматична форма є наслідком редукції семантично складного речення, в якому 
реалізується мовленнєва ситуація апеляції як особливий прояв репрезентації; для вокатива 
та імператива характерними є спільні семантико-синтаксичні та формально-синтаксичні 
ознаки, зумовлені їх особливим функціональним призначенням.

Встановленню формально-синтаксичних позицій вокатива в реченнях сучасної 
української мови передує дослідження його синтаксичних зв’язків з іншими компонентами 
речення, що передбачає здійсненій таких операцій: встановити, з яким синтаксичним 
елементом (групою елементів) у реченні пов’язаний вокатив; простежити напрям зв’язку, 
характер відношень між елементами та відповідно кваліфікувати тип зв’язку; з’ясувати, 
за допомогою яких морфолого-синтаксичних показників реалізується цей зв’язок.

Найчастіше в сучасній українській мові вокативи вживано в придієслівних позиціях:
1. Неси ж мене, коню, по чистому полю (І. Франко); Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув 
я дівчину7 (С.Руданський); Іван узяв ту руку, мов крижину: Ходім зі мною, доленько, 
ходім. Якби мені ти стала за дружин}', яка б то радість увійшла в мій дім (Л.Костенко). 
2 .1 стоїш на валу, Ярославно, із яскравим вогнем у руці. Ні, усе це було так недавно, досі 
сльози тремтять на щоці (Р.Братунь).

Порівняємо моделі цих речень з їх трансформаціями, котрі переводять висловлювання 
з плану апеляції до плану репрезентації. 1. Адресате, дій (діймо) - Адресат діє (Адресат 
і Адресант діють). 2. Адресате, дієш (діємо) - Адресат діє (Адресат і Адресант діють). Ці 
трансформації є типовими двоскладними реченнями з головними членами іменником у 
формі називного відмінка та дієсловом-індикативом у формі третьої особи теперішнього 
та майбутнього часу’. Зв'язок між головними членами речення безсумнівно кваліфікується 
як предикативний, а взаємозалежність головних членів виявляється у взаємодії 
граматичного значення називного відмінка іменника та значення третьої особи дієслова
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Є всі підстави припускати, що в моделях речень з вокативами, які досліджуємо 
спостерігаємо той же тип зв’язку: у всіх випадках вокатив пов'язаний з дієсловом і 
неможливо виділити опорний та залежний компоненти такого зв’язку. Вокативна форма 
іменника і форма дієслова Поєднані взаємозалежним зв'язком, який виявляється у взаємодії 
найважливіших граматичних категорій імені та дієслова. Поява форми кличного відмінка 
в реченні супроводжується особливим граматичним значенням особи дієслова (вокатив 
взаємодіє з дієсловом 2-ої особи).

Зауважимо, що внаслідок трансформації змінюється лише функціональна 
спрямованість речень (вони вже не позначають ситуацію мовленнєвого спінювання, а 
окремий момент позамовної діяльності). Зміна форми вокатива формою номінатива тягне 
за собою і зміну дієслівної форми 2-ої особи формою 3-ої особи, що цілком природно: 
людина, до якої звертаємось, - завжди 2-а особа , людина, про котру говоримо, - 3-я 
особа. Отже, можна кваліфікувати зв’язок між вокативом та дієсловом -імперативом 
(рідше індикативом) 2-ої особи як особливий вияв предикативного зв'язку - координації.

Відзначимо, що трактування вокатива як актанта, що займає позицію підмета, не нове 
у мовознавстві. Цю думку аргументував ще 0 .0 .Потебня3. Вона має досить багато 
прибічників4.

Деякі дослідники, вважаючи первинними конструкції, у яких вокативна форма стоїть 
після особового займенника, трактують займенник як підмет, а вокатив взагалі 
позбавляють права займати позицію підмета навіть у реченні без займенника, висуваючи 
тезу про безпідметовість імперативного речення або факультативність підмета у таких 
реченнях5.

Тлумачення безпідметовості імперативного речення вважаємо наслідком традиційної 
концепції звертання як асинтаксичного та асинтагматичного елемента в реченні. Ніхто не 
пробує заперечувати наявність підмета-номінатива у двоскладних реченнях, яким 
відповідають означено-особові односкладні речення, посилаючись на те, що суб’єкт дії 
відомий з ситуації тощо. Однак для семантично і структурно тотожних імперативних 
означено-особових речень це не лише видається можливим, але й стало майже 
загальновизнаним, аксіомою в сучасному мовознавстві.

На нашу думку, дієслово-імператив, як і будь-яке дієслово іншого способу, може 
займати формально-синтаксичну позицію присудка двоскладного речення, у котрому 
позицію підмета займає або іменник у вокативі або його "‘замісник’' займенник. У випадку; 
коли в реченні наявні і іменник, і займенник, -займенникова грамема, що стоїть в препозиції 
відносно іменникової, займає позицію підмета, а вокативна форма позицію уточнюючого 
другорядного члена речення.

Виділяючи як первинні випадки функціонування вокатива в позиції підмета в сучасній 
українській мові, відповідно вважаємо конструкції з підметом-займенникомта вокативом- 
ідентифікатором займенника похідними від перших, а отже вторинними.

У типових випадках функціонування вокатива в придієслівних позиціях між вокативом 
та дієсловЬм, як уже зазначалося, встановлюється різновид предикативного зв язку 
координації, що виявляється передусім в активній взаємодії форм іменника та дієслова за 
граматичними значеннями відмінка (кличного) та особи дієслова (2-ої). Крім цієї взаємодії, 
для аналізованих випадків функціонування вокатива в реченнях сучасної української 
мови характерним є узгодження форм іменника та дієслова в числі (Встань, орачу, встань! 
Сій в щасливий час Золоте зерно (І.Франко); Усіх, усіх, моя мамо, у неділеньку зятями 
будеш звати (Т.Шевченко); Розвійтеся з вітром, листочки зів ялі, Розвійтесь, як тихе
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зітхання (і.Франко); Сидите собі, голубчики, і не знаєте, що діється (М. Коцюбинський), 
у реченнях з дієсловами-присудками у формі минулого часу спостерігаємо й 
координування форм вокатива й дієслова за значенням роду: Ач, вигадав, ласуне 
кривоногий (І.Кочерга); Знав, мій тиране, як мене скувати (Леся Українка); Кометонько. 
ладо, втяла косу (І.Драч).

Особливими є випадки функціонування вокативів у реченнях з дієсловом-імперативом 
(індикативом) у формі І особи множини: Ходімо, ходімо,- кажу,- пане отамане, подивимось, 
яка тепера Січ Запорізька (О.Вишня); Уклоняймося лісам, уклоняймося вітру, 
уклоняймося хвилям озера кришталевого і вдивляймося серцем в поліського неба палітру, 
діти, внуки і правнуки племені Лева (Р.Лубківський); Будем, брате, з багряниць онучі 
драти (Т.Шевченко). Такі вживання вокатива ніяк не заперечують загальної закономірності 
- координації вокатива як другоособової форми іменника та форми 2-ої особи дієслова, 
їх виникнення зумовлене певними змістовими особливостями ситуації, що позначається 
(спільна дія адресата і адресанта).

Таким чином, визначальним для встановлення предикативного зв’язку координації є 
взаємодія між іменником і дієсловом по осі кличний відмінок - друга особа дієслова. Усі 
інші формально-морфологічні відповідності чи невідповідності є додатковими, 
факультативними, що сигналізують лише про певні семантичні чи стилістичні особливості 
конкретних проявів вокатива в мовленні.

Несуттєвим для встановлення наявності й типу синтаксичного зв’язку вокатива з 
дієсловом є їх розташування в реченні відносно один одного: цей фактор стає актуальним 
лише для встановлення певних семантичних відтінків у межах того чи іншого варіанта 
функціонування українського вокатива.

Вокатив у придієслівній позиції має дві важливих змістових ознаки, які виділяємо в 
синтагматичному плані: а) він є компонентом речення, що формує граматичне ядро;.б) 
він поєднується взаємозалежним зв’язком з іншим ядерним компонентом - дієсловом.

Сукупність цих ознак визначає для вокатива в подібних конструкціях формально- 
синтаксичну позицію підМета, котра, на наш погляд, на формально-синтаксичному рівні 
повністю відповідає підметовій позиції номінатива. Відмінною рисою вокатива-підмета є 
його синкретизм (одночасна наявність семантико-синтаксичного значення потенційного 
суб’єкта дії та об’єкта адресата мовлення), що виявляється в особливому інтонуванні 
речення та особливому пунктуаційному його оформленні. Але в жодному' разі наявність 
ком, що ‘"відокремлюють” вокатив, не свідчить про його інорідність у реченні, як про це 
твердила традиційна граматика6:

Досить часто зустрічаємо вокатив у синтаксичних конструкціях сучасної української 
мови, який формально ніби не пов’язаний з жодним іншим членом конструкції: 1. Дівчино! 
Як небо її (Вітчизни - М.С.) голубе, люби її кожну хвилйну (В.Сосюра); Митцю! Схопи 
в дереворити оці зірки (І.Драч). 2. Полковнику! Мечі отакелецькі щербилися об шаблю 
об мою. Шоломи турські, панцирі шляхетські Лесько Черкес розрубував в бою 
(Л.Костенко). 3. Погано, братчики, без діла в світі жити! - так Малпенко Мартин розмову 
завершив (Л.Глібов); Після трьох років розлуки... все це, Женю, якось само в очі 
проситься... (Олесь Гончар).

Саме ці прояви вокатива часто абсолютизуватися вченими, котрі робили висновки 
про відсутність зв’язку вокатива з реченням. Однак варто зауважити, що не дивлячись 
на позірну тотожність синтаксичного статусу форм кличного відмінка в цих конструкціях, 
все ж вони суттєво відрізняються як на семантико-синтаксичному, так і на формально- 
синтаксичному рівнях. Передусім виділимо групу конструкцій (перший та другий типи),
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в яких реально присутнє дієслово у формі 2-ої особи (1 особи) множини. Дієслово є в 
одному реченні, а вокативна форма інтонаційно й пунктуаційно оформлена іншим 
(сусіднім), що легко усувається після заміни знака оклику на кому, а отже, об'єднання 
двох неповних речень у повне двоскладне.

У неповних реченнях дієслово матеріально не виражене, хоча досить чітко 
усвідомлюється усіма учасниками акту спілкування, що свідчить про тісний семантичний 
зв’язок вокатива з дієсловом, предикативний зв’язок між вокативом та дієсловом, як 
елементами, що формують граматичну структуру речення, виявляється тут у 
згорнутому вигляді. Вокатив характеризується в таких конструкціях диференційними 
змістовими синтагматичними ознаками ядерності і формально (морфологічно) не 
виявленим, але чітко детермінованим іншими засобами, зокрема інтонацією, зв'язком з 
присудком. Ці ознаки формують особливу формально-синтаксичну позицію головного 
недиференційованого члена речення.

• Подібні відношення виникають і в конструкціях з вокативом третього типу, які можна 
доповнити дієсловом-імперативом слухай і там самим на формально-синтаксичному рівні 
реалізувати прихований предикативний зв’язок вокатива. Але така операція є більш 
складною, що зумовлене не ізольованою самостійною позицією вокатива в контексті, а 
його входженням в інше речення, що має чітко виражене граматичне ядро. Введення 
дієслова є природним, якщо вставний вокатив стоїть у препозиції чи інтерпозиції відносно 
граматичного ядра речення; постпозиція вокатива відносно граматичної основи речення, 
у яке воно вставляється, робить доповнення вокатива дієсловом-імперативом семантично 
неможливим, непотрібним, безглуздим. Відзначимо, що і в цій ситуації предикативний 
зв ’язок вокатива представлено в згорнутому вигляді, а отже, для вокатива характерними 
є диференційні змістові ознаки ядерності, згорнутого предикативного зв’язку з присудком, 
що й визначає його формально-синтаксичну позицію головного члена речення, ускладнену 
додатковою ознакою вставності.

Крім вище описаних головних типів функціонування вокатива в сучасній українській 
мові, досить часто поширені вияви, в яких вокатив вступає в синтаксичний зв’язок із 
займенником: Тільки невпору та, дівчино, розквітла, невпору стала на порі (М. Стельмах); 
Гей ви, струни мої, золоті, голосні, Вам не знати ніколипечалі (В.Сосюра) чи іменником 
у формі кличного відмінка: Ой, хатонько моя, голубонько, прощай (О. Довженко); Видиш, 
брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнуром журавлі в вирій (Б. Легший).

Зв’язок такого типу можна кваліфікувати як однонаправлений, тобто прислівний 
підрядний - особливий різновид анафоричного (при займеннику) чи апозитавного зв’язку 
(постпозитивний вокатив є. прикладкою до препозитивного). Він виявляється у 
відповідності займенника (іменника) і іменника-вокатива у формі кличного відмінка за 
граматичною ознакою 2-ої особи, можливе також і узгодження у числі. Диференційною 
ознакою вокатива в описуваній позиції є його опосередкованість щодо займенника чи 
іншого вокатива, а отже, факультативність у реченні. Формально-синтаксичні позиції в 
цих проявах можна розглядати як позиції другорядного опосередкованого 
ідентифікуючого (при займеннику) та квалітативного (при іншому вокативі) членів 
речення.

Як і будь-який інший компонент речення, в окатав може поєднуватися з іншими формами 
кличного відмінка і сурядним зв’язком. Елементи, поєднані таким зв язком, не 
перебувають у відношеннях взаємопідпорядкування, а є рівноправними за статусом, 
можуть формувати практично нескінченний ряд: Прощайте ферми! Й ви, воли розумні! 
Й сторожкі коні в траурнім вбранні, І чисте сонце, й люди, й лист кленовий! І ви, машини, 
й ти, кринице вірна (І.Драч). Такий зв’язок є також факультативним, а формально- 
синтаксична позиція вокатива в таких конструкціях може бути визначена як модифікую іа
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позиція однорідного члена речення (переважно підмета).
Таким чином, обраний підхід дозволяє констатувати, що вокативи в реченнях і 

синтаксичних конструкціях сучасної української мови займають основні формально- 
синтаксичні позиції підмета, головного недиференційованого члена речення, вставного 
компонента, другорядного прислівного члена речення (прикладки), модифікуючі 
формально- синтаксичні позиції другорядного ідентифікуючого (уточнюючого) члена 
речення, однорідного члена речення. Первинною для українського вокатива вважаємо 
позицію підмета, позиція головного члена речення (вставного компонента) є вторинною 
для цієї граматичної форми іменника. Вторинними відмінковими позиціями є також позиції 
прикладки, ідентифікуючого та однорідних членів речення, а також архаїчна для сучасної 
мови позиція присудка.

Пропонований підхід, який забезпечує повну реалізацію на синтаксичному рівні вже 
усталених уявлень про відмінковий характер вокатива, дозволяє по-новому змоделювати 
один з важливих фрагментів синтаксичної структури української мови, позбутися 
задавненого “гріха” нашого синтаксису - неприродного виділення в мові елементів 
(“звертань”), які не є власне синтаксичними і нібито перебувають поза реченням, не є 
пов’язаними з ними в цілому і з жодним його компонентом. Дальший аналіз вокатива, 
очевидно, є неможливим без урахування його справді синтаксичних, синтагматичних 
характеристик, передусім його активної і постійної взаємодії з постійним супутником 
імперативом. З’ясування специфіки зв’язку вокативних форм з дієслівними допоможе, 
на нашу думку, поглибити і розширити наші уявлення про предикативний зв’язок 
координації та головні члени речення, які виділяємо на основі цього зв’язку.
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Syntactical connections and form al syntactical positions o f  vocative in mod
em  Ukrainian language, necessity o f  it investigation together with verb-im
perative are analysed here.

The thesis is advanced about syntactical connections o f the nounnominative 
and verb-indicative are the same models as syntactical connections o f the noun
vocative and verb-indicative, and accordingly about identity o f the syntactical 
positions this forms.
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Світлані! ШАБАТ

С Е М А Н Т И К О -С И Н Т А К С И Ч Н 1  О С О Б Л И В О С Т І  
П И Т А Л Ь Н И Х  Р Е Ч Е Н Ь  У  М О В І  Т В О Р ІВ  

Ю . Ф Е Д Ь К О В И Ч А

Неусталеність літературних норм і правопису української мови не могли не 
позначатися на особливостях мовного стилю Ю. Федьковича, і все-таки письменник ідо 
вийшов з гуцульських гір”, зумів -залишитися свіжим, оригінальним і неповторним. Цьому 
сприяли близькість поета до народу, благотворний вплив народної творчості, а пізніше 
- і передової української літератури. У творчості Ю. Федькович вбачав засіб спілкування 
з широкими колами трудящих, в основі його творів - народне розмовне мовлення, 
позначене певною мірою територіальними особливостями.

Знання Юрієм Федьковичем української літературної мови, гуцульських та 
буковинських говірок, уміле поєднання елементів літературної мови і діалектизмів, 
правильне розуміння шляхів розвитку єдиної української літературної мови та 
наполеглива боротьба за народну її основу - усе це дає підстави високо оцінити роль 
письменника у розвитку української літературної мови взагалі.

Розглядаючи питальні речення у мові творів Ю. Федьковича, ми виявили значну 
кількість речень з питальними словами, а саме:

1) з частками чи, чиж, чи як. невже, невже ж:
2) речення з питальними займенниками;
3) речення з питальними прислівниками.
У вигляді питальних речень функціонують різноманітні нечленовані речення, питальні 

комунікати (слова-речення), своєрідні емоційні формули, що виражають відтінки 
захоплення, почуття, реакції мовця.

Важливою ознакою питальних речень без спеціальних лексико-граматичних показників 
є питальна інтонація та словопорядок.

Особливість питальної модальності у загальнозмістовому плані полягає в тому, що 
співвіднесеність основного змісту речення з дійсністю в питальних конструкціях виступає 
як вимога підтвердження або заперечення реальності основного змісту речення чи 
уточнення його окремих компонентів.

Питальна модальність має два різновиди:'
1) уточнююча питальність, що полягає в прагнення мовця встановити реальність чи 

нереальність загального змісту речення, щодо якого у мовця є сумнів, застереження або 
ж часткове знання;

2) власне питальність, або з’ясовуюча питальність, що полягає в прагненні мовця 
одержати нову інформацію щодо предмета думки, з’ясовувати вірогідність чи 
невірогідність окремого моменту відображуваного факту дійсності (1, с. 128).

Прагнення мовця дізнатися іцо-небудь чи переконатися в чомусь у шпальних реченнях 
Переважно виражається спеціальними мовними засобами (так званими питальними 
словами).

Дослідники творчості Ю. Федьковича відзначають, що синтаксичні особливості мови 
його творів, за незначними винятками, збігаються з синтаксисом загальнонародної мови. 
Це підтверджує спостереження над вживанням питальних конструкцій, що є предметом
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нашою спеціального дослідження.
У вираженні питальності в сучасній українській мові головна роль належить інтонації 

питальним часткам чи. та не. що. хіба, невже, а, так, правда, та не так, питальним 
займенниковим словам хто, що. який, чий, котрий, скільки, як, де, куди, звідки, коли 
чому, від чого, навіщо, наскільки тощо.

Однією з особливостей питальних конструкцій мови творів Ю. Федьковича є те, щ0 
окремі питальні слова, характерні розмовному і зокрема діалектному мовленню, не 
вживаються в аналогічних конструкціях літературної мови. Це стосується передусім 
фонетичного вияву питальних слів. Наприклад, вживання питального слова чого 
супроводжується такими варіантами: чо, чого-сь. чого-сь бо .

- Чо я така нещаслива
В широкому світі? (т. 1, с. 267);
- Чого-сь так почорнів відразу? (т. 2, с. 26);
- Чого-сь бо й ви ще від неї хочете? (т. 2, с. 14).
Вживання питального слова чому позначене діалектними рисами: 1) усіченням форми 

(чом); 2) додаванням частки -сь-/чому-сь/. Наприклад:
- Чом лишили сиротою мене на сім світі? (т. 1, с. 164);
■* Чому-сь нене, ненько моя,
Люба моя, сиза моя,
Не навчила хоть тужити? (т. 1, с. 124).
У досліджуваному матеріалі питальне слово куди вживається паралельно з розмовним 

куда. як-от:
- Голубко - серце, надіє,
Куда ти знов ся зриваєш? (т. 1, с. 143).
- Куда ж ти, козаче, на карім коні? (т. 1, с. 61).
Питальне слово звідки у творах Ю. Федьковича вживається поряд із його фонетичним 

варіантом відки:
- Думи ж мої, думи руські,
відки ви ся взяли? (т. 1, с. 28);
- Відки тото в матусі сліз тих береться та тільки люби, та тільки жалю?! (т. 2, с. 29).
Зафіксована і діалектна форма питального слова нащо з часткою -сь- нащо-сь:
- Нашо-сь мою. сиву неньку
З спанечка будило? (т. 1, с. 83).
В аналізованих творах замість літературного питального слова скільки вживається - 

кілько, наприклад:
- Кілько доріг сходиться у Чернівцях на риночку? (т. 2, с. 181);
- Кілько раз ти маю повторяти? (т. 2, с. 211).
Засвідчено поряд з літературним вживанням частки та її фонетичні варіанти - щг 

ци-с. ци-м.
Порівняймо:
- Чи я єму не молилась,
Чи служби не клала.
Чи скривдила кого в світі? (т. 1, с. 241);
- Ци співакові та лиш доля:
Кайдан, Сибір і вся неволя? (т 1 с 42)- «*•
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- Ци-С мня годны пізнати? (т. 1, с. 24);
- Чи-м не козак, ци-м не красний? (т. 1, с. 30).
Крім фонетичних видозмін питальних слів, особливо питальних конструкцій \ 

досліджуваному матеріалі можна вважати те, що питальні слова вживаються в іншому 
значенні, ніж у сучасній українській мові. Це одна із семантико-синтаксичних рис таких 
речень. Так, родовий відмінок питального займенника що/чого/, який у літературній 
мові виражає предметно-питальне значення, в контексті творів письменника має переважно 
значення причини. Наприклад:

- Чого сумуєш та й думаєш,
Коня футруєш, не співаєш? (т. 1, с. 54).
Подекуди питальне слово чого з цим же значенням з’єднує складнопідрядне 

з'ясувальне речення, як-от:
- Ой брате, брате, як можеш питати,
чого ми боліти, чого ми думати? (т. 1, с. 50).
Прийменникова форма за що рідко має питально-предметне значення, а частіше 

використовується для вияснення причиновості події чи явища, як-от:
- За що ж тебе, серце моє,
Трутив у могилу той не ситий? (т. 1, с. 124).
- За що радість ту мою
розвіяв степами, о пане? (т. 1, с. 224).
Питальне слово чим вживається в реченнях для з’ясування значення способу дії чи 

засобу, тобто в значенні “як”:
- А чим привітають? (т. 1, с. 305).
- Чим свого коханця виряджатимеш на той світ? (т. 1, с. 207).
Вживання питального слова чим позначене в цих випадках семантикою предметності 

(порявняймо: - А чим - ножами чи пістолетами? - питає Іван (т. 2, с. 3 1), що не характерно 
для аналогічних питальних конструкцій у літературній мові.

Питальне слово кому в сучасній українській мові має за мету' з ’ясувати питання про 
ту чи іншу особу чи істоту взагалі. Вживання цього слова з предметним значенням у 
місцевому7 відмінку набуває специфічного діалектного вживання, оскільки має виразний 
відтінок причини, тобто вживається у значенні “чому”, порівняймо:

- По кому' ж би мали його споминать? (т. 1, с. 376).
Цікаво, що подібне значення виражає і констру'кція з питальним словом “по чому”:
- По чому ту скалу Христарем назвали? (т. 2, с. 116), тобто: “Чому' ту скалу Христарем 

назвали?”.
У досліджуваному матеріалі питальне слово де вживається і в значенні куди, тобто 

виражає питання про напрямок руху, наприклад:
- А де ж я піду, де той притулок? (т. 1, с. 66);
- А де ж бо ти хочеш, ти, бистрий соколе? (т. 1, с. 61).
Питальні займенникові слова, що конкретизують загальне питальне значення, 

переважно стоять на початку речень. Однак у творах Ю. Федьковича зафіксовано чимало 
прикладів, коли питальні слова стоять після інших слів, зокрема часток. Ця особливість 
характерна розмовному мовленню. Наприклад:

- А що я буду робити самий дома? (т. 2, с. 95);
- А хто ж мого вороного напоїти поведе? (т. 2, с. 398);
- Гчо ж ті дзвони нині так заводять? (т. 1, с. 96);
- 1 доки ще блукать по сему білому світі? (т. 1, с. 391).
У творах Ю. Федьковича трапляються такі приклади, коли питальні компоненти роять 

у постпозиції чи ігггерпозиції, що не є характерно для літературної мови.
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- А сорочка Іванова яка'? (т. 2, с. 77);
- А Шевканююв же Антоній де? (т. 2, с. 135);
- А я ж би відки знав? (т. 2, с. 96).
До окремого різновиду' питальних речень, що широко вживаються у розмовному 

мовленні, належать так звані нечленовані питальні комунікати, більш відомі під ; 
традиційною назвою ‘слова-реченшГ- У ролі таких конструкцій виступають питальні 
слова Як9 Коли9 Відколи? Кого9 Кілько9 Відки? Чи так?: наприклад:

- Як оце? - питаю я (т. 2, с. 94);
- А що? - питаються дядик (т. 2, с. 65).
Особливістю питальних комунікатів є те, що вони цілком природно відбивають 

розмовне мовлення, особливо побутове, що було помічено в аналізованих творах.
- Ну? Може, шість? (т. 2, с. 196);
- Ти ж предсе ю купив у мене? Нє? (т. 2, с. 223);
- Це буде найперше моє діло, як лиш сойм ся з’їде. Ну? (т. 2, с. 205).
Здебільшого слова-речення завершують синтаксично розгорнуту питальну репліку

тієї самої особи, активізуючи загальну питальну енергію вислову; як-от:
- А що? - питає тоді велет. Потрафиш так? (т. 2, с. 179);
- Як тото? - стали венгерські пару'бки допитувати (т. 2, с. 55).
Питальні комунікати можуть мати різні відтінки значення - власне питального, 

непрямого питання, здивування тощо і є у досліджуваному матеріалі досить поширеним 
засобом вираження категорії питальності.

Однією з характерних синтаксичних рис буковинської говірки, що зафіксував Юрій 
Федькович, є фразеологізація фрази, в тому числі й питальної, наприклад:

- А чому ж би й ні? (т. 1, с. 68);
- А це ж по якому? (т. 2, с. 82);
- Та через чарівницю!
Через кого ж? (т. 2, с, 211);
- А чому ж би мала мовчати? (т. 2, с. 66).
Таким чином, дослідження питальних речень як комунікативного різновиду життєво 

важливих висловлень розкриває багатство їх функціонально-семантичних та структурних 
різновидів у сучасній українській мові.

Окремі діалектні риси питальних конструкцій, зафіксовані нами у мові творів 
Ю. Федьковича, є свідченням того, що в період його творчості не існувало узаконених 
літературних норм, а також чітких критеріїв розмежування літературного та діалектного 
вживання. Багато з того, що зараз сприймається діалектним, в той час, щли працював 
Ю. Федькович, було просто ще не визначеним. Звідси і ті семантико-синтаксичні 
особливості, зафіксовані нами при аналізі питальних конструкцій у мові творів 
письменника.
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The present paper sudies specific features of semantics and structure of 
interrogative sentences functioning in the works of the Yuri Fedkovy>ch. Differ
ent types of interrogativity are specified and specific features ofthe interrogative 
components in the structures understudy are pointed out.
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Валентина Чолкан

Ч А С Т К И  Я К  ЗА С ІБ  М О Д А Л Ь Н О -Е К С П Р Е С И В Н О Г О  
У С К Л А Д Н Е Н Н Я  П Р И С У Д К А

Компоненти зовнішньо-синтаксичної сфери структури речення - синтаксична 
модальність, часовість і /у відповідних випадках/ категорія особи - у своїй сукупності 
утворюють характерну для кожного речення синтаксичну' віднесеність основного змісту 
речення до дійсності, позначувану терміном предикативність. Модальність становить 
сукупність зовнішньо-синтаксичних значень, яю нашаровуються на основний зміст речені. 
/1,с. 118-119/.

У Лігвістичному енциклопедичному словнику за редакцією В.М. Ярцевої категорія 
модальності тлумачиться як "функціонально-семантична категорія, яка виражає різні 
види відношення висловлення до дійсності, а також різні види суб’єктивної кваліфікації 
того, що повідомляється’' /2, с. 303/. Категорія модальності чітко розмежовується на 
об'єктивну та суб'єктивну'. Об'єктивна модальність виражає відношення того, що 
повідомляється, до дійсності в плані реальності та ірреальності /головним засобом її 
оформлення є категорія дієслівного способу/. Об'єктивна модальнісль органічно пов'язана 
з категорією часу та диференційована за ознакою часової визначеності / невизначеності.

Суб’єктивна модальність, тобто відношення мовця до висловленого, на відміну від 
об’єктивної модальності, є факультативною ознакою висловлення і охоплює всю гаму 
реально існуючих у мові різноманітних та різнохарактерних способів кваліфікації 
повідомлюваного. Вона реалізується: 1) спеціальним лексико-граматичним класом слів, 
а також функціонально близькими до них словосполученнями та реченнями; ці засоби, як 
правило, посідають у складі висловлення синтаксично автономну позицію і функціонують 
в ролі вставних одиниць; 2) введенням спеціальних модальних часток, наприклад, для 
висловлення невпевненості /’'н іби’У. передбачуваності /’'хіба щ о”/, здивування /”ну і’' 
тощо/; 3) за допомогою вигуків /”ох!’\  "о й -о й -о й !’ /: 4) спеціальними інтонаційними 
засобами для акцентування подіту, сумніву, впевненості, недовіри, протесту', іронії та 
інших емоційно-експресивних відтінків суб’єктивного ставлення до повідомлюваного:
5) за допомогою порядку' слів, наприклад винесенням головного члена речення на початок 
дія висловлення негативного ставлення, іронічного заперечення Ґ  Буде він тебе слухати!”/;
6) спеціальними конструкціями - спеціалізованою структурною схемою речення чи схемою 
побудови його компонентів, наприклад, структурами типу: “Ні щоб почекати” /для 
вираження жалю з приводу чого-небудь нездійсненого/; “Вона візьми та й скажи” /для 
висловлення раптовості дії/тощо /2, с. 303-304/.

Отже, в реченні наявні значення двох тилів:* об’єктивні, які відображають явища 
дійсності, і суб’єктивні, що вказують на ставлення суб'єкта думки до відображуваної в 
реченні дійсності /3, с. 116/.

У найбільш завершеному7 вигляді ця концепція знайшла відображення у працях відомого 
швейцарського вченого Ш. Балл і, який вважав, що в будь-якому висловленні реалізується 
протиставлення об’єктивного змісту /диктуму/ та індивідуальної оцінки висловлюваних 
фактів або відбиття позиції суб’єкта думки щодо об’єктивного змісту /модусу/. Ш. Балді 
визначає модальність як активну мисленнєву операцію, що твориться суб єкгом-мовцем 
над уявленням, яке мислиться в диктумі /4, с. 43-48/." '
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Г.В. Колшанеькии зазначає, що будь-яке висловлення може бути ніби двоярусним, 
тобто складатися із основного, предметно-логічного змісту та оцінно-емоційного: якщо 
перший передає певну інформацію, то другий - ставлення суб’єкта, який говорить, до 
цієї інформації /5, с. 140 - 141/.

Предметом нашого дослідження є вивчення засобів передачі суб’єктивної модальності 
у структурі простого двоскладного речення, зокрема явище ускладнення об’єктивної 
модальності за допомогою спеціальних модальних часток.

У ‘‘Курсі сучасної української літературної мови” М.А. Жовтобрюха та Б.М. Кулика 
усі частки за своїм значенням поділяються на такі основні групи: частки, що виражають 
різні смислові відтінки значення слів і речень /вказівні, означальні, обмежувально-видільні, 
підсильно-видільні/: модальні /модально-вольові, стверджувальні, заперечні, питальні/; 
емоційно-експресивні частки / 6, с. 408 - 410/.

Російський мовознавець ГРО. Лекант поділяє частіш на модальні та немо дальні (із 
значенням раціональних та емоційних оцінок) /7, с. 247 - 249/.

Про фразові частки говориться в курсі “Сучасної української літературної мови” за 
редакцією І.К. Білодіда / 8, с. 502 - 510/.

PP. Вихованець вказує на не-частиномовний характер так званих службових слів, 
називаючи їх аналітичними синтаксичними морфемами. Далі вчений вказує на те, що на 
рівні комунікативного синтаксису - для вираження актуального членування речення - 
вживаються частки, що виділяють і підкреслюють тему або рему /9, с. 23 - 30/.

Автори “Граматики української мови” /О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. 
Русанівський/ зазначають, що сталую морфеми синтаксичної сфери частки дістали тому, 
що, подібно до синтетичних морфем, не мають лексичного значення, aie, на відміну від 
них, функціонують не в складі морфологічного слова, а обслуговують здебільшого 
сферу синтаксичного слова та сферу синтаксичної одиниці - речення, виділяючи та 
підкреслюючи тему або рему при актуальному членуванні речення чи створюючи тип 
речення за комунікативною метою, виконуючи тим самим різні комунікативні завдання, 
що свідчить про суто синтаксичне призначення часток /10, с. 309/.

У чені відзначають також, що в реченні частки водночас можуть створювати додаткову 
приховану' семантику /’’тіньові” висловлення, або фрази-”тіні”/, що відіграє важливу 
роль у комунікації /11, с. 58/.

У російській академічній граматиці 1980 року частки зведені до трьох узагальнених 
груп: 1 ) для вираження емоційних реакцій; 2) для вираження вольових проявів; 3) для 
вираження оціночно-характеризуючих значень /12, с. 224 - 226/.

Питання про семантичне й модальне ускладнення речень частками залишається 
проблемним. У “Синтаксисі сучасної української мови” І.І. Слинька, Н.В. Гуйванюк та 
М.Ф. Кобилянської цій темі присвячено розділ під назвою “Речення з суб’єктивно- 
модальними формами” /13, с. 375 - 415/.

У структурі двоскладного речення частки можуть стояти при підметі, при присудку 
та при поширюючих членах речення. Найбільш виразним є ускладнення суб’єктивними 
відтінками модальних значень за умови, коли частки знаходяться при присудку'.

На основі аналізу' випадків ускладнення частками форм простого дієслівного присудка 
в сучасній українській мові виділяємо, зокрема, три функціонально-модальні різновиди:
1 ) з супровідним модально-експресивним характером оцінки способу дії; 2) із значенням 
відношення суб єкта-виконавця дії до самої дії; 3) із значенням ставлення суб’єкга-мовця
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до повідомлюваного.
1. Присудки і ускладнюючим компонентом /часткою/, що мас супровідний 

модально-експресивний характер оцінки способу дії
Особливістю цієї групи функціонально-модальних ускладнень є те, що частки не 

змінюють речового значення простого дієслівного присудка, а вказують лише на 
супровідну характеристик,; якісну ознаку дії.

Найчастіше, за нашими спостереженнями, присудок ускладнюється часткою так і. яка 
вказує на мимовільну абонесподівану дію. Порівняймо: Наш так і скрикнув від радост 
/Г. Кв. - Основ’яненко/. Йон так і скаменів, так і закляк з простягненою над бородою 
рукою /М. Коцюбинський/. Я так і завмерла зо страху /І. Франко/.

Частка так і може вказувати на довготривалу дію, підкреслюючи її повноту' та 
інтенсивність: Піт з нього так і котиться. Усі стіною так і йдуть /3 тв Г.Кв. - Основ’яненка/
. Усякі думки так і літали по його голові, попереджаючи слова /М. Коцюбинський/.

Частка так і може виражати і категоричність дії: А берег так і пропав у темряві 
/М.Коцюбинський/. Варіантом цієї частки є такй: У Оксани так серце й захолонуло . 
/Г. Кв. - Основ’яненко/ (вказує на несподівану' дію, підсилює її).

Частка аж уживається для підсилення дії, для вираження міри та ступеня її вияву. 
Панночка аж підскакує, аж із радощів червоніє /Марко Вовчок/. Уживається ця частка і 
для вираження несподіваності дії: Я аж здригнулась /Марко Вовчок/. Гірш аж підскочив. 
аж почервонів зі злості /І. Франко/. Нещасний циган аж присів зі страху/М. Коцюбинський.

На позначення раптовості дії вживається складена частка аж ось і здебільшого при 
дієсловах мовлення: Аж ось і обізвався один парубок, Денис Лискотун / Г.Кв. - 
Основ'яненко/. З цим самим значенням вживається ця частка і в реченнях з дієсловами 
переміщення: Аж ось і ввійшов до неї у хату братик її, пан Хорунженко /Г.Кв. - 
Основ’яненко/.

Досить часто простий дієслівний присудок ускладнюється за допомогою часток навіть. 
тільки, лише /лиш, лишень/, які вживаються для виділення, підкреслення, підсилення дії. 
наприклад: Марія навіть не ховалась з своїм младенцем /Т. Шевченко/. Тато навіть не знав, 
де я поділася /І. Франко/. Замфір навіть повеселішав від тих думок /М. Коцюбинський/.

Частка навіть часто вносить ще відтінок несподіваності: Фрузя при сих словах навіть 
не скрикнула II. Франко/. Іноді речення з цими частками може набирати відтінку' 
категоричності, наприклад: Ми навіть не спостерігаємо сього /І. Франко/.

Частка і /й/ відсполучникового походження синонімічна до видільної частки навіть і 
вживається для підсилення значення дії: Нічого й не одмовляла вона на мої слова /Марко 
Вовчок/. За клопотами, за працею Семен й забув про своє прошеніє /М. Коцюбинський/
. Ця частка може вказувати і на категоричність дії:‘Але Гнат і не дивився в той бік, де 
сидів тесть/М. Коцюбинський/.

Частка тільки переважно вказує на певне обмеження дії /не більше як, всього .лише/: А 
панночка тільки обертається туди-сюди та на все цікавим оком спозирає /Марко Вовчок/. 
Але той немов не розумів і тільки сміявсь /М. Коцюбинський/.

Частка лише /лиш, лишень/ уживається при присудку для вираження відтінку 
обмеження дії, тобто у значенні тільки, виключно. Порівняймо: В своїм покою я лише 
написала таткові карточку Я. Франко/. Йон лише звичайно привітався, a penny домовив 
очима. Але Семен не поворухнувся та лиш дивився на станового широко розплющеними 
очима, повними остраху, жалю, розпуки /3 тв. М. Коцюбинського/.

117



Частка саме уточнює виконання дії, пов'язаної з часом: В селі саме розгііялись півні, 
коли Йон наблизився до вітряків /М. Коцюбинський/.

Стверджувальна частка таки вживається препозитивно й постпозитивно для 
підкреслення дійсної реалізації дії, можливо дії, яка відбувається всупереч якійсь обставши 
/відтінок допустовості/: Робота таки йде, як і йшла. А вона таки держить та ви ц іл о ву є  її 
/руку/. Я таки не пішла від церкви/3 тв. Г. Кв. - Основ'яненка/. Іноді ця частка вживається 
у значенні результативно очікуваної дії: Ти таки послухав мене Л. Франко/.

Частка все виконує підсилювальну функцію, вказуючи на поступове збільшення вияву 
дії: Вони все прискорювали темп (М. Коцюбинський). Частка може вказувати на тривалу 
дію, її повноту та інтенсивність, зокрема, з дієсловами мовлення. (А стара супиться та все 
бурчить /Марко Вовчок/. А старці наші головами похшують та все муркочуть Л. Франко/. 
Вона все шепталась по кутках з Маріцою /М. Коцюбш-гський/); та з дієсловами мислення 
(Він пихкав свою люльку і все думав, що жінка несправедлива до Параскіци /М. 
Коцюбинський/). Подібний відтінок значення вносить ця частка, вживаючись при дієсловах 
переміщення. Порівняймо: Він же давненько все тиняється десь /Марко Вовчок/. Алі все 
бігав од човна на берег і назад /М. Коцюбинський/.

Підсилювального значення тривалості дії надає присудку частка ще, вживаючись:
1) при дієсловах мовлення (Он незабаром буде світати, а вони ще балакають /М. Ко
цюбинський/); 2) конкретної фізичної дії (Перший рік він ще оброблював ціле вітцівське 
поле, так, значить, було яко-тако Л. Франко/); 3) зорового чи слухового сприймання 
(Такого пташка я ще не бачив ніколи. В моїм житті я ще не чу в  нічого подібного /3 тв.
І. Франка/).

Фактичний матеріал засвідчує вживання складеної частки шей з супровідним значенням 
приєднання: А він її ще й не зачіпа/. Г.Кв. -Основ'яненко/.

2. Присудки з ускладнюючим компонентом (часткою), що виражає відношення 
суо’єкта-виконавця дії до самої дії

Частки торкаються таких додаткових параметрів присудка, як часова співвіднесеність 
(початок, продовження чи завершення дії), її результативність та модальних значень, 
пов’язаних з волею, бажанням суб'єкта виконати ту чи іншу7 дію, тобто частки в цьому7 
випадку вживаються у функції допоміжного компонента з фазовим чи модальним 
значенням у структурі складеного дієслівного присудка.

Окремо слід виділити групу часток, які вказують на початок дії.
Зокрема, частка ж  додається до майбутнього простого, коли він уживається в значенні 

минулого часу, щоб підкреслити раптовий початок дії: А тут грім ж  загримотить, і 
вп’ять земля задрижала. А він ж  крикне на них (3 тв. Г.Кв.-Основ’яненка).

Оклично-підсилювального значення надає реченню складена частка ж  же. вносячи 
відтінок раптовості чи інтенсивності дії: Як же зрадувалась стара, побачивши мене! 
(М.Коцюбинський).

Частка віддієслівного походження давай виразно вказу;є на інтенсивний початок дії: 
Тут вп’ять впала пороша, ми, ловці-молодці, давай ходить, давай слідить (Г.Кв.- 
Основ яненко). Діти давай бавитися з Андрійком (М. Коцюбинський).

Подібне до фазисного значення вносить і віддієслівна частка знай, вказуючи на 
продовження дії. її безперервність та інтенсивність: Олена з старшою дружкою знай 
ідуть та поспішають у село, щоб поспіта до вутрені. Демко знай частує гостей (3 тв. Г.Кв. 
-Основ’яненка).
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Складена частка знай собі виражає відтінок безперервності дії. вказ\є на протікання її 
всупереч якимось перешкодам: А молоді знай собі голубляться та м илую ться ( Т  Ки - 
Основ'яненко).

Складена частка давай собі надає реченню в і дгінку несхитності дії А малі діти, звісно, 
ті ще нічого не знають, дивлячись на старих, давай собі плакати аж уголос (Г. Кв. - 
Основ'яненко).

Значення залежності виключно від волі суб’єкта виконати дію надає реченням 
відзайменникова частка собі, яка вживається: 1) при дієсловах мовлення (Сама собі 
розмовляла /Т. Шевченко/. А малесенька дочка стояла тут та слухала і собі теж бубонить 
“І яз мамою! І я з мамою!” /Марко Вовчок/); 2) мислення (“Вийде і вона”. - подумав собі 
Кармель /Марко Вовчок/); 3) переміщення: А журавлі летять собі додому ключами /Т. 
Шевченко/. Подякувала та жінка та й піп т а  собі /Марко Вовчок/.

3. Присудки з ускладнюючим компонентом (часткою), що виражає ставлення 
суб’скта-мовця до повідомлюваного в цілому

Особливістю речень цієї групи є те, що ускладнюючий компонент у структурі речення 
видозмінює його семантику' в цілому. Подібну роль, на наш погляд, виконують вказівні 
та порівняльні частки.

Так. вказівні частки то, ото, от. ось, хоч і стоять при простому дієслівному' присудку, 
виконують загальну' вказівну- функцію. Наприклад: То горіли плавні. От ввійшла Мару ся, 
а за нею і Настя. Ось і тягнеться низка їх та усе на підбор /3 тв. Г.Кв. -Основ'яненка/. Але 
от зближались різдвяні свята /І. Франко/. От прийшло лихо і, мов корова язиком, злизало 
щастя!.. /М. Коцюбинський/. Відтінку підсумку, висновку до загального значення 
вказівності надають реченням частки от і, ото: От і ввійшов наш писар (Г.Кв. - 
Основ’яненко). Ото послав він за горілкою /М. Коцюбинський/.

Підсилювально-вказівну функцію може виконувати частка оце: - Я оце сиджу. - почала 
Хима, - та й думаю, що в нас борошно минулося... /М. Коцюбинський/. Викупавшися, він 
оце вертає додому (І. Франко).

Частка оттой, зафіксована у мові творів Г.Кв. -Основ’яненка, підсилює загальне 
значення вказівності відтінком наслідку: Отто й прийшла до неї Олена Кубраківна, 
перетанцювавши, та й сіла біля неї від дихати.

Окремо слід сказати про порівняльні частки, які, виражаючи відтінки вірогідності, 
припущення з боку мовця щодо здійснення тієї чи іншої дії, видозмінюють речове значення 
присудка.

Так, в одних випадках частка мов вносить відтінок вірогідності у заперечення дії: 
Гонта мов не чує. Сгалам хату серед степу' глибоку’ будує (Т. Шевченко) (тобто насправді 
чує, хоч вдає, що не чує).

В інших випадках частки неначе, немов вносять відтінок вірогідності самої дії: Дівчаток 
москалі украли, а хлопців в москалі забрали, а ми неначе розійшлись /Т. Шевченко/. 
Скрипник немов прислухався до тих згуків, що викликав смичком зі свого струмента 
/М. Коцюбинський/.

Загальне значення вірогідності ускладнюється додатковим відтінком порівняння однієї 
ДІЇ з іншою, як-от: Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юпку одяглась у 
Катрину і ніби йшла до діда в гості /Т. Шевченко/.

Отже, можемо зробити такі висновки.
Частки є виразним засобом модально-експресивного ускладнення структури речення.
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Вживаючись при присудку ускладнюючий елемент (частка) може не змінювати його 
речового значення. Відтінки, які вносить частка, мають абстрагований, супровідний 
модально-експресивний характер: оцінки способу дії (інтенсивності, несподіваності, 
повноти, тривалості, категоричності, раптовості, уточнення, обмеження, виділення, 
підкреслення та підсилення дії тощо). Таку функцію виконують частки такі, аж. навіть 
і(й) (у значенні навіть), тільки, лише (лиш, лишень), саме, все, ще.

Другу групу часток складають ті, що, вживаючись при присудку, виражають 
відношення суб’єкта-виконавця дії до самої дії. Зокрема, такі частки (як, давай, знай, 
собі) виконують функцію, подібну до допоміжного компонента дієслівного складеного 
присудка з фазисним чи модальним значенням.

Окрему групу складають вказівні та порівняльні частки, які видозмінюють загальну 
семантику речення, вносячи додатковий інформативний план у загальне повідомлення, 
чи видозмінюють речове значення присудка.
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This is an investigation ofsome cases ofmodal-expressive extension of the 
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Олеся Пілат

В А Р І А Н Т И  О С О Б О В И Х  І М Е Н Я К О С Н О В И  С У Ч А С Н И Х  
Б У К О В И Н С Ь К И Х  П Р ІЗ В И Щ

Однією з характерних особливостей власних особових імен є те. що вони з-поміж у сіх 
ономастичних одиниць найбільше зазнають видозмін. На розвиток антропонімікотіу певної 
території впливають особливості діалекту, а також культурно-історичні, соціальні умови, 
народні традиції та інші позамовні фактори.

‘'Вивчення діалектної антропонімії, - як зазначає професор П.П. Чучка, - є запорукою 
глибшого проникнення в національну антропонімну систему та її елементи. Як неможливе 
успішне вивчення загальнонаціональної мовної системи без належного вивчення діалектів, 
так неможливе й успішне вичення національної антропонімної системи без докладного 
вивчення регіональних антропонімних систем та їх структурних елементів (5,14).

Досліджуючи процес становлення антропошмійної системи західних районів Буковини, 
ми помітили, що за відіменними прізвищами можна реконструювати рідковживані та 
застарілі імена і їх варіанти, на базі яких сформувалися патронімічні назви, споріднені з 
давнім іменником території, зокрема сучасних Вижницького, Заставнівського та 
Кіцманського районів Чернівецької області. Сучасні буковинські прізвища дають 
можливість відтворили як християнський іменник, так і особові імена дохристиянського 
походження. Як зазначає М. Л. Худаш, “Християнські власні імена повинні були пройти 
шлях адаптації у мові східних слов'ян і узвичаїтися в побуті. В свою чергу переслідувані 
церковною і світською владою слов'янські власні імена не могли відразу цілковито 
зникнути, не залишивши у мові народу, його побуті, а також у різних писемних джерелах 
помітного сліду'. В оші не могли також довго зберігати й своєї первісної функції чи 
номінативної властивості або й існувати як побічні власні імена паралельно зі своїми 
конкурентами, не зазнавши відповідно номінативної трансформації. І якщо ці колишні 
слов'янські імена й справді залишили помітний слід у східнослов’янській антропонімії і 
навіть дійшли до нашого часу, то саме в трансформованому вигляді, як інгредієнт зовсім 
іншої антропонімійної категорії - індивіду альних прізвищ” (4; 150).

Як християнські календарні імена, так і слов’янські широко представлені в основах 
сучасних прізвищ буковинців (Андрій, Арсеній, Демид Маковій, Харитон, Ярема, Бажан, 
Гудима, Нечай, Продай та ін.). Проте нашу' увагу привернули прізвища, лексичною 
основою яких є не офіційні імена, а їх народно-розмовні варіанти. Основами сучасних 
прізвищ здебільшого ставали варіанти чоловічих імен. Таю прізвища утворювалися по- 
різному. Ми поділяємо їх на дві групи, у кожній з яких виділяються окремі підгрупи і 
різновиди. Першу грутгу становлять прізвища, утворені від варіантів особових імен 
лексико-семантичним способом. З них можна виділити дві підгрупи, кожна з яких має 
окремі різновиди.

До першої групи належать прізвища, утворені від повних особових імен, скорочених 
різними способами.

Перший різновид цієї підгрупи становлять прізвища, утворені відновних чоловічих 
особових імен, скорочених способом аферези, напр. Дан - /Бог/дан, Саріон - /Віс/саріон.
Дронь - /Ан/дрон та ін.

До другого належать ангропоніми, утворені від повних чоловічих і жіночих імен,
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скорочених способом апокопи: Влад - Влад/ислав/ чи Влад/имир/, Гарас - Гарас/им/, Гура
- Гур/ій/, Кален - Кален/ик/. Корня - Корн/ій/, Кузь - Кузь/ма/, Мойса - Мойс/ей/, Пантя
- Пант/елеймон/ та ін.

До третього різновиду належать відіменні прізвища, які могли утворитись від імен, 
скорочених поєднанням аферези і апокопи: Гора - Гри/гор/ій, Лека - /О/лек/сій, Харь - /За/ 
хар/ій/таін.

Четвертий становлять прізвища від варіантів імен з фонетичною зміною, утворених 
способом синкопи: Ганя - Га/н/на.

До п’ятого належать прізвища від варіантів імен, що утворились способом апокопи і 
суфіксації: Пауш - Па/вло/ + уш, Піць - Пі/лат/+ ць. Сахно - Са/фроній/ + хно, Стець - Сте/ 
пан/+ць.

Другу підгрупу становлять прізвища від варіантів імен, утворені різними способами. 
По-перше, сюди належать прізвища від варіантів імен, утворених способом аферези 
суфіксованих повнрх імен: Гайко - /Мі/гайко, Кица і Кіца - /Парас/кіца.

По-друге, прізвища від варіантів імен, що з’явилися внаслідок варіанта чоловічого 
чи жіночого імені: Грігоца - Гріго/р/-ця, Саміла - Самі/й/ло. Нами засвідчені також і 
прізвища Супрун і Труш. Перше з них є фонетичним варіантом особового імені Софрон, 
а друге - Трухим /Трохим/.

Другу групу, значно більшу за обсягом, становлять прізвища, твірною основою 
яких виступають варіанти особових імен + суфікс.

Найбільш продуктивними формантами, які утворюють прізвища цієї групи, є суфікси 
- ук/юк/, -чук.

За допомогою цих формантів утворюються прізвища від варіантів як чоловічих 
особових імен, так і від жіночих.

До прізвищ, утворених від чоловічих особових імен з формантами - ук/юк/, належать 
Андрюк, Бенедюк, Вітюк, Гасюк, Горюк, Григорюк, Грипюк, Грисюк, Грищук, Єричук, 
Івасюк, Кондрюк, Леонтюк, Луцюк, Мойсюк, Нацкж, Пантюк, Пасюк, Пронюк, Процюк, 
Сешок, Синюк, Станчук, Стасюк, Тодосюк, Федюк, Харинюк, Харюк, Ярощук.

Суфікс - ук/-юк/ утворює і прізвища, твірною основою яких є варіанти жіночого 
імені: Анюк, Ганюк, Гандзюк, Галюк, Гелюк, Дарюк, Катрюк,Манюк, Мізюк, Мотрук, 
Настюк, Пазюк, Палазюк, Паранюк, Сандюк, Стеф’юк, Ренюк. За допомогою цього ж 
суфікса утворюються прізвища, твірною основою яких виступають фонетично 
видозмінені варіанти жіночих імен: Гандзюк /Гандзя/, Ілишок Ллена/, Штеф’як /Штефа/.

Формант -чук також утворює значну групу прізвищ, твірною основою яких 
виступають варіанти як чоловічих, так і жіночих особових імен.

До прізвищ, які утворилися від варіантів чоловічих імен, належать: Андріящук, 
Андрущук, Бончук, Борчук, Василащук, Горащук, Григоращук, Григорчук, Гринчук, 
Грищук, Данчук, Демчук, Домітращук, Ілащук, Михальчук, Нищук, Онищук, 
Павлющук, Панчук, Петращук, Прощук, Радощук, Сенчук, Сивчук, Симчук, Тимчук, 
Тимощук, Тиіцук, Тодогцук, Фіщук, Фівчук, Юращук, Ящук.

Цей же суфікс утворює і три прізвища, твірною основою яких виступають варіанти 
особових імен з фонетичною видозміною: Демчук /Демко/, Міхальчук /Міхаль/ і Шандрюк 
/Сандро - Олександр/.

З формантом -чук є і прізвища, твірною основою яких виступають варіанти жіночих 
особових імен: Вальчук, Гальчук, Ганчук, Настащук, Паращук, Татчук. ІГІимчук,
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Явдощук, а також прі звище Гафенчук, яке утворилося від прі звища Гафен чи Гафенко. 
першоосновою якого виступає Гафа /варіант жіночого імені Гафія/

Близькими до попередніх є прізвища Владійчук, Корійчук, Магрійчук, Химійчук. 
Бодейчук, Матейчук, ГТатейчук, Хімійчук, в яких на фоні варіантів особових імен 
виділяються - ійчук та - ейчук.

Форманти -ович, -евич /-євич/, -ич теж використовуються для творення прізвищ від 
варіантів чоловічих та жіночих імен. З формантом - ович засвідчено такі прізвища, утворені 
від варіантів чоловічих особових імен: Андрухович, Григорович, Зенович, Лиферович/

І Ліфер/, Петракович, Сіманович /пор. Симань/, Харинович.
Суфікс -ович засвідчується в двох прізвищах, твірною основою яких є варіанти 

особових імен: Валькович /Вілька/ і Мотрович /Мотря/.
За допомогою суфікса -евич утворене прізвище Сандулевич, основою якого є 

антропонім Сандул /Сан до/.
Формант -евич/-євич/ засвідчено в прізвищах, утворених від чоловічих особових імен. 

Даневич, Данкевич, Дашкевич, Кузевич, Лукасевич, Мілевич, Місевич, Остапкевич, 
Панькевич, Саєвич, Станевич, Туркевич, Юркевич, Юришкевич. За допомогою суфікса 
- евич від варіантів жіночих імен утворилися прізвища Галкевич, Ганкевич, Ганевич, 
Зінкевич, Лінкевич, Масікевич, Машкевич, Олевич.

Формант - ич утворює меншу кількість прізвищ. Серед них є прізвища,утворені від 
варіантів чоловічих особових імен: Артич, Лопич, Манілич, Молич, Полич, Штефанич / 
Штефан/.

За допомогою суфікса -ич утворено й кілька прізвищ, твірною основою яких є варіанти 
жіночих особових імен: Анич, Зінич, Магдич, Татулич, Фірич.

Формант -енко засвідчується у прізвищах, утворених від варіантів чоловічих особових 
імен: Андрійченко, Андрущенко, Григоренко, Гриценко, Гриценко, Демченко, Єрмоленко, 
Захарченко, Зінченко, Іващенко, Ільченко, Казименко, Кузенко, Левченко, Леонченко, 
Лукашенко, Луценко, Мален^о, Наценко, Онищенко, Томченко, Харченко, Юрченко, 
Ященко.

Суфікс -енко засвідчує й киїька прізвищ, утворених від варіантів жіночих особових 
імен: Малащенко, Фесенко, Хименко, Шименко.

Майже не поступаються кількістю похідних прізвищ з суфіксом -ак /-як/. Цей суфікс 
утворює прізвища від варіантів чоловічих особових імен: Андрусяк, Андрущак, 
Васильчак, Герчак, Григоряк,Гричак, Гунцак, Демчак, Дроняк, Коггчак, Кузяк, Луцяк. 
Петращак, Петронж, Терентяк, Юрчак, Якубчак та іншомовне - Мігайчак.

За допомогою форманта -ак/-як/ утворено й кілька прізвищ, твірною основою яких є 
варіанти жіночих особових імен: Марутіяк, Марунчак, Марусяк, Марущак, Настуняк, 
Федунчак, Хаврупяк і Явдощак.

Цей суфікс засвідчують три прізвища, твірною основою яких є варіанти жіночих 
особових імен, фонетично видозмінені: Ванзяк /Ваггця/, Вінзяк /Вінця/, Євдощак /Явдоха/.

На території західних районів Буковини виявлено кілька прізвищ із суфіксом -як. 
ускладненим формантом -ур /-ур+як -уряк/: Ванзуряк /Ванзур - Ванця/, Демуряк / 
Демур - Дем/, Стефуряк /Стефур-Стеф/, Штефуряк /Штефур - Штеф/.

Менш продуктивним у порівняти з попередніми виступає суфікс -ик. Він засвідчений 
прізвищами Андріяшик, Андрусик, Базик, Берник, Герик, Горик, Гриник, Ірицуник, 
Демик, Зеник, Косташик, Кузик, Леник, Мотик, Малик, Мутшк, Пеник, Петруник, Пщик,
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Радик, Семик, Федик, Федірчик, Харик, Юзик, Яківчик та іншими, утвореними від варіант 
чоловічих імен.

За допомогою суфікса -ик утворилися й прізвища від варіантів жіночих особових 
імен: Маник, Марусик, Розалик, Фесик, Явдошик.

На шостому місті за продуктивністю стоїть суфікс - ко. Цей формант, як і попередній, 
виділився із здрібніло-пестливих варіантів чоловічих і жіночих особових імен.

Суфікс -ко утворює такі прізвища, твірною основою яких є варіанти чоловічих 
особових імен: Андрушко, Гешко, Гринько, Грисько, Грицько, Данко, Демко, Лукашко, 
Онисько, Панько, Процько, Радько, Ромко, Минько, Сташко, Тимко, Федько, Харко і 
Яцько.

За допомогою форманта -ко утворилися і два прізвища, твірною основою яких 
виступають фонетичні варіанти чоловічих видозмінених імен: Гонисько /Онисько-Онисим/ 
. Гресько /Грись-Григорій/. Цей суфікс утворює кілька прізвищ і від варіантів жіночих 
особових імен: Грушко, Гунько, Минько, Фівко.

Дещо поступаються вищезгаданим суфікси -ов. ев/-єв/.
Серед наших матеріалів виявлено такі прізвшда, утворені від варіантів чоловічих 

особових імен за допомогою суфікса ов: Андрійцов, Григорцов, Гриньов, Зиков, Іванков, 
Косташов, Ромашов, Симаков, Сіньков, Формант -ов утворює і одне прізвище, твірною 
основою якого виступає варіант чоловічого видозміненого імені: Меліков (пор. рос. 
Мелека). Засвідчено і два прізвища, утворені за допомогою суфіксів від антропонімів 
прізвшцевого типу, що мали за основу варіанти чоловічого і жіночого особового імені: 
Кіндяков /Кіндяк - Киндя/, Кузіков /Кузік - Кузя/.

З формантом -ев/-єв/ виявлено тільки прізвища, які утворені від варіантів чоловічих 
особових імен Андріяшев, Григориев, Радєв, Федорцев.

Зрідка у прізвищах нашої території фіксується перехід суфіксального о в і : Ільків, 
Стефанків, Юрків.

Менш продуктивними у порівнянні з попередніми виступає суфікс -ін. За допомогою 
цього форманта від варіантів чоловічих особових імен утворилися такі прізвища: Аброскін, 
Альошкін, Івашкін, Мітрюхін, Пинкін, Федін. Прізвища від варіантів жіночих особових 
імен з цим формантом представлені такими утвореннями: Манякін, Ташкін, Федоркін. 
Юлін. Носіями прізвищ з суфіксом -ін, як правило, є росіяни, тому ми вважаємо такі 
прізвища привнесеними в буковинську антропонімійну систему.

Поряд з розглянутими вище засвідчуються також прізвища з суфіксом -ин, що 
творяться від варіантів чоловічих і жіночих імен: Єрмашин, Івашин, Кирюшин, Пашошин, 
Сасин, Тимошин. Мелин і Явдошин.

Лише кілька прізвищ засвідчено з формантом -ан/-ян. Вони утворені від чоловічих і 
жіночих варіантів особових імен: Горган, Мокан, Харчан, Белан, Галан і Кильян.

Нами засвідчено від4до 2 прізвищ, які утворилися від варіантів жіночих і чоловічих 
імен за допомогою таких формантів: -уляк /Ванчуляк, Геркуляк, Лупуляк, Сандуляк/, -ей 
/Белей, Григорей, Кацей, Кілей/, -ул /Генкуп, Сандуя/, -ка /Гелка, Мірка, Сивка/, -иш 
Даниш,Манкиш/. -ака /Анака, Симака/, ець /Г ригорець, Рошкулець/, - ина /Харина, Юдина/ 
, -ас /Магас, Ракас/, -юк /Матюх, Петюх/, - ота /Альбота, Регота/.

На території західних районів Буковини зафіксовані також форманти, які засвідчуються 
тільки одним прізвищем, утвореним від варіанта чоловічого чи жіночого імені. Сюди
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належать суфікси -ескул /Іванческул/. - анко /Горушанко/. -ош Змірош/, -іш/Тнміиі/. -ша 
Бел і на/, -ера/Ліобера/, -ун/Магун/, -аш/Косташ/, -юшко/Філюшко/, -усУПолтл е —\ра 
Ядура/.
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The cuticle deals with lexical basis of contemporary family names in Bukovvna/ 
Family names originating from early Slavonic, calendar male andfamele names 
and their numerous variants have been extensively analyzed. The main means 
of name-deviation have also been investigated. The article abounds in materials 
which are publishedfor the first time.
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Ярослав Редьква

П Р О Д У К Т И В Н І  С Л О В О Т В О Р Ч І  Т И П И  В Г І Д Р О Н І М И  
З А Х І Д Н О Г О  П О Д І Л Л Я

Західноподільська гідронімія з огляду на словотворчу продуктивність є досить 
різнорідною. В одній із попередніх статей ми розглянули найархаїчншгі словотвірні моделі 
гідронімів Тернопільщини, які мають чіткий зв'язок з індоєвропейськими коренями й 
загальнослов’янською гідронімійною системою. *

Проте більшість гідронаймеиувань означеного регіону /зокрема, назви відносно 
невеликих водотоків: потоків, потічків, струмків, озер, ставків, криниць.../ підлягають 
загальномовним законам і принципам творення лексем за допомогою афіксів або ж 
словотвірних формантів і є найпродуктивнішими. Визначальним при цьому ми вважаємо 
встановлення ''переходу апелятивних засобів словотвору в засоби гідронімічні” /9,31/ 
шляхом структурування назв гідрооб’єктів із виділенням твірних основ останніх для 
встановлення формальної двочленності лексеми /апелятивна лексема, топонім, антропоїд м/ 
+ словотвірний формант, тип якого вказує на хронологію гідроніма і створює можливість 
для з'ясування його мовної приналежності.

Необхідною умовою такого аналізу є: 1 / надійність матеріалу в письмових джерелах та 
експедиційних записах; 2/ знання та розуміння топонімійного котексту; 3/ градація 
однотипних географічних назв та їх розмежування в плані первинності чи вторинності 
походження гідроніма. Первинні гідроназви ми вважаємо чистими апелятивами або ж 
базовими лексемами, що безпосередньо перейшли в гідронім. **

Вторинні ж структури є похідними /секундарними/ і проходять цілу ланку етапів: 
долучення форманта до базового апелятива, онімізація /можлива й трансонімізація/, 
“субстантивація означення, лексикалізація слов о спол учення, метафоризація, скорочення, 
усічення синтагми” /19, 137/. До того ж словотворча будова секундарних утворень 
випливає з граматичної системи мови автохтонного населення, “не коригованої в галузі 
топонайменування ареальними ономастичними універсаліями” /19 ,137/.

Специфіка словотвору гідронімії Західного Поділля полягає у спробі порівняльного 
аналізу її словотвірних типів з апелятивами, назвами населених пунктів /ННП/, 
антропонімами з формально семантичного боку в розумінні відносної продуктивності 
формотворчих елементів гідронімів. При такому підході обов’язковим є залучення 
гідронімного матеріалу інших регіонів України для встановлення поширення і 
продуктивності словотворчих засобів гідронімів у межах мовної спільності.

У нашому реєстрі нараховується 450 гідронімів, які ми покласифікували за принципом 
інверсійного словника, що дало можливість здійснити їхній аналіз за формантним підходом 
і з виділенням словотворчих формантів, які, однак, не завжди відповідають афіксальним 
морфемам і бувають фіктивними. Через те досить слушним є поняття “римований сегмент” 
/17, 471/, який стає реальним словотворчим формантом тільки при встановленні

* Див: Д.Бучко, Я. Редьква. Із спостережень над словотвором гідронімії Західного 
Поділля //Проблеми історії та культури української мови. 36. наук, праць. - Чернівці, 
“Рута”, 1995. -С. 127-134.

* Див: Я. Редьква. Гідроніми Буковини дотопонімної деривації //Українська мова на
Буковині. Матер. Всеукр. наук. конф. - Чернівці, “Рута”, 1994. - С. 90-92.
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взаємовідносин між гідронімом і його базовим апелятивом.
Із 450 вказаних гідронімів вторинними є 307, що становить 682%, серед яких виділяємо 

суфіксальні з формантами: -ІВ. -ОВ, -ЕВ/ЄВ/, -ИН -103; -К/а/ - 96: -ЮК/а/ - 43. -СЬК. - 
ЦЬК - 44; -ИЦЯ, - ЕЦЬ - 21. Ці структурні типи розглянемо детальніше з огляду на їхню 
Продуктивність.

-Ю, -ОВ, -ЕВ /-ЄВ/, -ИН. Деривати з цими суфіксами нараховують значн\' кількість 
гідронімів, похідних від антропонімів на означення приналежності пдрообєкга певній 
особі. Правда,зрідка зустрічаються утворення й відапелятивного характеру. Основною 
соціально-економічною причиною утворення назв від імен людей та прізвищ була приватна 
власність на землю і об’єкта, розміщені на ній /річки, струмки, ставки, криниці/. Власні 
назви подекуди не зникали навіть при зміні власника об’єкта, зберігаючись тривалий час 
Це дає змогу відновити давні імена та прізвища людей, що вийшли з активного ужитку 

Про давність назв таких гідрооб'єктів свідчать також легенди і перекази. Гідроніми цього 
типу знаходимо у великій кількості в документах сучасності. З огляду на це можемо 
говорити про тривалу продуктивність мікрогідронімії при переважанні її ближче все- 
таки до нашого часу.

“Семантичною ідентичністю прикметникових -ів, -ин є їх природна властивість 
місцевості, або посесивність, яка може формально зберігатись, або в міру субстантивації 
втрачатись” /19,147/. Субстантивація гідролексем на -ів сягає протослов’янського періоду: 
залишаючись незавершеною і в наш час. Ареали рік Дністра й Серету характеризуються 
субстантивованістю утворень на -овь/-ів/, про що свідчать матеріали Словника 
староукраїнської мови ХІУ-ХУ ст., де маємо субстантивацію назв у непрямих відмінках: 
*Раковь /13,1, 288/, Михалчевь потокь /13,1,599/, Милєва Става /13,1, 591/. М-1. Сюди 
зараховуємо назви гідронімів нашої території, окремі з яких співвідносні з ННП, але 
мають, проте, первинне походження:

І/ пот. /*Кретиловь/ Крутилів / п. ГІічлави л. Дністра; СГУ / < ОН *Крутило + суф. - 
ів /-овь/;

2/ пот. Мечищів / п. Золотої Липи л. Дністра; СГУ / < ОН *Мечь - /усічення імені- 
композита з препозитивним компонентом Меч /и/ - типу Мечиславь/ + суф. -шле із можл. 
значен. Мечшце: “місцевість, де проживає Мечислав” + суф. -ів/ > “Мечищів, потік”;

З/ пот. /Некрасовь/ Накрасів /л. Серету л. Дністра; між рр. Звишгч і Звіринець: СГУ / 
<ОН *Накрас/ < Крась, Краско /20, 25/ + суф. -ів /-овь/;

4/ пот. /НамТфовь/Намирів / л. Дністра; між рр. Золотий і Стрипа; СГУ/< ОН *Намір, 
як: Нарай, Надомир/20; 137, 138, 149/;

5/ пот. Хрепелів /л. Хрумової гір. Серету л. Дністра; СГУ/ < ОН *Хрепел / Хрешія / 
пор.: Храплик /2, П, 118/ + суф. -ів.

Субстантивацію маємо в назвах, що є в і дприкметниковими утвореннями з суф. -ин:
1 / пот. Бабин /л. Стрипи л. Дністра; СГУ/ Бабинь потокь, / М. в. одн.: на бабини/ /13, 

І, 82/ < апел. баба “батько, предок” /7, 168/ + суф. -ин;
2/ р. Джурьінь / Джурин / л. Дністра, між р.р. Керниця і Луги, вище р. Серет; СГУ /

< ОН *Джур /<Георгій//12, 70/.
Такі субстантивовані гідрострукіури досить точно охоплюють захід України, тоб го 

ареал українського етнічного порубіжжя /19,150/, тяжіючи до вирівнювання з польською 
мовою /контакті назви на -юш/. Ці колишні ад’єктивні форми субстантивуються і часто 
вживаються без загальних термінів. Вони характерні дія назв великих потоків.
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Найбільшу кількість нараховують назви мікрогідронімів із лосесивиим значенням, 
похідні від прізвищ та власних імен осіб. Причому вибір суфікса посесивності -ов. -ев чи 
-їв залежить від узгодження в роді з гідрографічним терміном: кр. Самоїлова і пот. 
Самоїлів. Усі наші гідроніми на -ів, -ов утворюються виключно від назв чоловічого 
роду, коли до іменної або прізвищевої основи на голосний або приголосний додається 
відносно-присвійний суфікс -ів. -ов, -ев /єв/.

М-2. У що групу нами включені назви таких мікрогідронімів:
1/ м.к. Тонькова /<Тонько/ Яма, м.к. Мартинова /<Мартин/ Яма /НП Більче-Золоте 

Борщівського р-ну, МЕ/;
2/ дж. Флоркове /<Флорко, Флоріан/, ст. Яцкова /<Яцко, Яцик/ Яма /НП Чорний Ліс 

Зборівського р-ну; МЕ/;
З/ пот. Гаманове /<*Гаман/ Коліно /НП Чернихів Зборівського р-ну, МЕ/;
4/ кр. Тимчукова /<Тимчук/ + суф. -ов ЛЯП Дзвиняч Заліщицького р-ну. МЕ/;
5/ оз. Стахове /<Стах/ Озеро /НП Соколів Бучацького р-ну; МЕ/:
6/ кр. Самоїлова /<Самуїл/, кр. Макарова /<Макар/, кр. Гаронова /<Гарон/ НП 

Добров оди Зборівського р-ну; МЕ/ /;
7/ кр. Сивакова /<Сивак/ кирницє ЛЯП Рудка Борщівського р-ну/;
8/ кр. Бігураєва /<Бігурай/ студнє /НН Першотравневе Бережанського р-ну, МЕ/;
9/ кр. Магдичева /<Магдич/, кр. Ковпакова /<Ковпак/, кр. Маврунова /<Маврун/, кр. 

Микито нова /<Микитон/, кр. Гуцалова /<Гуцало/ ст. Мотків /<Мошко/ Ставок ЛЯГІ 
Борщівка Лановецького р-ну; МЕ/;

10/ оз. Минделеве /Миндель/, оз. Басалигове /Басалига/, оз. Кобзареве /<Кобзар або ж 
від апел. кобзар/, оз. Дмитриків /<Дмитрик/ Став /НП Озеряни Борщівського р-ну, МЕ/;

11/ кр. Чехова /<Чех/ /18,484/ + суф. -ов /НП Новосілка Бережанського р-ну/;
12/ пот. Черних /к/ ова /пр. Серету л. Дністра; СГУ/ < ОН Черникь / 18, 25/, назва є 

первинною щодо ІЯНП Чернихів Зборівського р-ну.
М-3. Серед гідроніхмів зустрічаються назви у формі родового відмінка на означення 

приналежності. Окремі з них втратили значення посесивності і ад'єктивувалися, 
узгодившись з термінами. Поступово вони субстантивувались: оз. Стасишина; кр. 
Блащишина /НП Буряківка Борщівського р-ну; МЕ/; дж. Лобатого /НП Борщівка 
Лановецького р-ну, МЕ/.

М-4. Гідроніми у формі відносних прикметників: пот. Замковий/пр. Нічлавил. Дністра; 
СГУ/ < ащйт замок; пот. Вільховий /п. Збруча л. Дністра; гирло між р.р Дубенецький і 
Кізя; СГУ/ < апел. вільха: пот. Храмова / л. Серету л. Дністра; СГУ/ < апел. храм “свято 
села”; кр. Майнова /НП Сков’ятин Борщівського р-ну, МЕ/ < апел. млин; р. Градова / НП 
Борщівка Лановецького р-ну, МЕ/ < апел. град “опади у вигляді льоду” - назва пов’язана 
з вірою в магічне запобігання стихійним лихам.

М-5. Назви гідрооб’єктів на означення приналежності певним соціальним верствам: 
пот. Долина Попова / л. Ценіївки л. Золотої Липи л. Дністра; СГУ/; кр. Попова ЛЯП 
Борщівка Лановецького р-ну; МЕ/; кр. Ксьондзова Кирницє / ІЯП Першотравневе 
Бережанського р-ну, МЕ/.

Отже, особливості цього гідронімічного типу полягають в топонімізації суфіксів 
відносності й приналежності. Найбільш продуктивними є назви, утворені від аніропонімів. 
Щодо часу виникнення можна виділити назви /група М-1 і Чернихова з гр. М-2/, утворені 
в ХІУ-ХУ ст. і назви /група М-2/, реставрація основ яких дозволяє датувати їх к XIX-

128



П.П. XX ст.: імена та прізвища поляків, євреїв, що були наділені певною власністю 
Гідроніми гругш М-3, М-4, М-5 є досить пізнього походження.

Пор.: Писареве, Попово, Семенчукова /9; 10; 11; 12/, Матвісво. Сидорева. Пашкове 
Гирло, Панькова/16; 67, 68. 77. 78/.

- К/а/ <*ЬКА,
- К/а/ <*ЬКА. У гідронімічній функції цей суфікс досить продуктивний. Переважно 

він додається до кореневої основи жіночого роду, вносячи відтінок демінутивності. Суф. 
-К/а/ належить до праслов янських гідронімічних формантів, але аналізований нами тіш 
утворень, де він виражає демінутивність, пояснює ‘'відсутність на старій слов’янській 
території назв більш-менш великих рік з цим показником’' /16,77/. Цей суфікс не належить 
до спеціально гідронімічних, а є одним із найважливіших засобів утворення апелятивів 
/напр.: Грабарка, Рудка, Стрілка/. Власне, така обставина й змусила нас відмежуватися 
від двостороннього становища, коли важко буває вирішити, маємо ми справу з аиелятивом 
із суф. -К/а/ в функції гідроніма чи - гідронімічним суфіксом -К/а/. І тільки залучення 
відповідних джерел допомогло позитивному вирішенню проблеми.

Гідроніми з цим формантом відмінні за семантикою. Так, значна їх частіша має 
демінутивне значення. Сюди нами включені назви таких гідрооб’єктів:

1/ стр. Жабка /пр. Стрипи л. Дністра; СГУ/ “зменшене від жаба” /5,1,469/;
2/ пот. Керничка /п. Хрумової л. Серету, СГУ; БС; 1, 643/ < апел. керш-щя/:
3/пот. Річка/л. Стрипи л. Дністра; СГУ/, /п. Збруча л. Дністра; СГУ/,/пр. Дарахівського 

п. Серету л. Дністра; СГУ/ < апел. ріка;
4/ р. Калинка /п. Горині п. Прип'яті п. Дніпра; СГУ/ < апел. калина “дерево калина” 

/5, 11, 210/;
5/ р. Курінька /л. Стрипи л. Дністра; СГУ/ < апел. курінь “частина села або міста” /5, 

П, 330/ пор. там же узгір’я Курині;
6/ р. Гребелька /пр. Східної Стрипи л. Дністра; СГУ/ < апел. < гребля “загата", 

“гідротехнічна споруда, що перегороджує річку, інший водотік”/ 14, П, 163/-перенесення 
на гідрооб’єкт назви річкової споруди;

7 /р. Свинорийка /бас. Горині п. Прип’ятіп. Дніпра; СГУ/, /вп. в Жирак, НП Верещаки 
Зборівського р-ну, МЕ/ < апел. свинория '‘місце, зрите свинями” /6, IV, 106/;

8/ р. Пруска /бас. Дністра; СГУ/ < апел. прус “комаха прус, прусак” /6, Ш, 493/;
9/ р. Мушка /п. Збруча л. Дністра; між рр. Вільхова та Слобідка; СГУ/ < апел. муха / 

5, П, 457/;
10/ р. Піскарка /бас. Горині п. Прип’яті п> Дніпра; СГУ/ < апел. піскар “прісноводна 

риба”;
11/ м.к. Гатка /НП Сков’ятин Борщівського р-ну МЕ/ < апел. гать '‘гребля .
12/ кр. Долинка /НП Берем'яни Заліщицького р-ну/ < апел. долина “низька' /5,1,416/;
13/ р. Гнилка /НП Лежанівка Підволочиського р-ну, л. Збруча; МЕ/ < апел. гнилий.
Решта гідронімів цього типу' вказують на відношення до інших об єктів /оронімів, 

ойконімів/ та явищ людської діяльності. Ці мікрогідроніми утворюються за аналої ією до 
навколишньої топонімії /назви населених пунктів, об єктів на місцевості/,

14/ пот. Дзвинячка /л. Дністра; між рр. Рудка і Міоськи - Рашківські, СІ У/ < 1ГНП 
Дзвиняч / в основі дієсл. дзвеніти; ННП походить від назви річки за характером течії/ +
суф. -к/а/, який пізніше дооформив назву;

15/ р. Звинячка /п. Тупи п. Серету' л. Дністра, СГУ/ < ННП Звиняч Заставшвського
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р-і іу Чернівецької області /АТУ/, який межує з Заліщицьким р-ігцм Тернопільської області І 
утворення аналогічне гіот. Дзвинячка /див. вище/;

16/ пот. Цецорка /п. Восушки л. Стрипи л. Дністра; СГУ/ < ННП Цецори /від Ор 
*Цецор з перв. знач. : иецоии “рід /або піддані/ Цецора” /+ суф. -К/а/;

17/ руч. Тилявка /бас. Вілії л. Горині п. Прип’яті п.Дніпра; СГУ/ < ННП Тилявка / в 
основі - тил “задня частина, сторона чого-небудь” / 6, IV, 260/. Тут доцільно говорити про 
секундарне утворення гідроніма шляхом трансонімізації, хоча суф. -К/а/, можливо, і мав 
спочатку якусь розрізнювальну роль;

18/ б. Циганка /л. Нічлави л. Дністра; гирло нижче р. Глибочок; МЕ/ < ІТНП Цигани / ! 
тепер Рудка, АТУ/: в основі етнонім циган; до сьогодні тут залишилась одна сім’я циганів'

19/ р. Любомирка /НП Вовківці Борщівського р-ну, МЕ/ < ОН Любомир + суф. -К/аІ 
/назва дана за місцем проживання особи/;

20/ р. Піщанка /бас. Ікви п. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра; МЕ/ < апел. піщаний “піщаний 
грунт” /6, Ш, 190/. Суф. -К/а/, слід думати, досить раннього походження, оскільки річка 
з такою назвою датується 1322 роком /13, П, 140/;

21 / пот. Млинка /л. Серету л. Дністра; СГУ/ < апел. млин, який знаходиться на річці;
22/ пот. Шендерка /п. Гнилої п. Збруча л. Дністра; нижче р. Будка; СГУ < апел. 

шандарик “одуд”/ /6, IV, 483/.
Не до кінця з’ясованою залишається назва р. Восушка /л. Стрипи л. Дністра; гирло ! 

між Заруда й Тудинка; МЕ; СГУ; БО, 443 - 444/. Суфікс - к/а/ тут оформлює основу, яка 
потребує етимологічних роз’яснень. В.М. Трубачов у цій назві /вар. Возучка/ вбачав ; 
іранський інфільтрат в прикарпатських районах /в основі іранський елемент *агап1йа < 
ага * “коза” з протетичним В-/ /17,131 /. З таким поясненням, очевидно, слід погодитись, І 
якщо взяти до уваги, що на річці розташований НП Козлів /АТУ/, в основі назви - : 
слов ’янське коза + посесив на -ів, 4кий має вторинне походження щодо назви гідроніма. І

Наступні назви річок Горинка /л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; СГУ/ і Мала Горинка/ | 
ІТП Веселівка Кременецького району; МЕ/ є демінутивами до назви р. Горинь і відбивають І 
у мові процес обміління цих річок. Це своєрідна варіація розміру водних об’єктів.

Незрозумілою залишається назва річки Зубрянка /л. Баришки л. Дністра, між рр. І 
Водава і Дереник, вище р. Хотримки; СГУ/. Можливо, в основі гідроніма корінь зу6р > ! 
зубрян -/ий/ потік” /річка “водопій зубрів” > Зубрян - + -к/а/.

Отже, гідронімічний тип із суф. -к/а/ можна звести до кількох груп твірних основ:
1/ гідроніми; утворені від апелятивів, де суф. -К/а/ вносить відтінок демінутивності 

/Жабка. Калинка, Гребелька/;
2/ гідроніми, що походять від ННП + суф. -К/а/ /Дзвинячка, Звинячка, Цецорка/;
З/ гідроніми, утворені від ОН + суф. -к/а/ /Любомирка/;
4/ гідроніми похідні від інших /більших/ гідронімів + демінутив -к/а/ /Горинка, Мала 

Горинка/;
5/ гідроніми, утворені семантичним способом від ІТНП і мають вторинне походження 

/Довжанка, Тудинка/. Аналізований гідронімічний тип рівномірно поширений у регіоні і 
є досить продуктивним.

-ІВКА. Досить активно виявляє себе в межах Західного Поділля гідронімний тип з 
фінальшм -івка, який виступає римованим сегментом. Сюди зараховуємо назви, утворені 
за допомогою суфіксальної групи -ів -ка. Частина назв на -івка виступає як “чисті 
топоніми , утворені перенесенням назви населеного пункту' на річку. Тоді ми говоримо
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про секундарне походження гідроніма.
Часто дстрічаклься факти суфіксального перерозкладу якщо мова йде про >творення 

з суф. -К/а/, похідні від прізвищ і особових назв на -їв /-їв + -К/а/ /-івка/, тобто спочатку 
утворювався відад єктивний гідронім із суфіксом присвійності -ів/ -ов, -ев/. який 
розширився іменниковим суфіксом -К/а/. Такі гідроніми зараховуємо до вторинних і 
називаємо контактними натійпідставі, що спочатку люди-переселенці дають ім'я поселенню, 
а потім - і навколишнім об’єктам /струмкам, джерелам, мадим річкам, потокам/, котрі 
перебувають з поселенням у посесивно-релятивних відношеннях /15.19-20/.

У нас це назви таких гідрооб'єктів: р. Антонівка /пр. Тупи п. Серету л. Дністра; СГУ/
< ННП Антонів /< ОН Антон/ + суф. -іб/ + суф. -к/а/ Чортківського р-ну, р. Б\тлівка /п. 
Жирака п. Горині п. Прип яті п. Дніпра; СГУ/ < ННП Бутлів Лановецького р-ну. р. 
Григорівка /п. Коропця, л. Дністра; СГУ/ < ННП Григорів/ < ОН Григір /Григорій/ + 
суф. -ів/ + суф. -к/а/ Монастирського р-ну, Козівка /пр. Коропця л. Дністра; СГУ/ < ННП 
Козова + суф. -к/а/ Тернопільської області.; р. Нараївка /л. Гнилої Липи л. Дністра; СГУ/ 
<*ННП Нараїв / < ОН Нарай + суф. - овь /-ів/ / + суф. -к/а/ Бережанського р-ну /пор. 
тлумачення назви у М. Янка, яку він виводить від литовського пата “петля, закрут” /21,
100/; /Нестерівка / л. Серету л. Дністра; між рр. Гук і Довжанка; СГУ/ < ННП Нестерівці 
/первісно патронім на -івці від ОН Нестор з перв. знач.: нестерівці “рід /або піддані/ 
Нестора” + суф. -к/а/; пот. Порхівка /л. Баришки л. Дністра; СГУ/ < ННП Порохова + 
суф. -к/а/ Бучацького р-ну р. Цецівка /п. Стрипи л. Дністра; СГУ/ < ННП Цсцова /тепер 
Калинівка/ + суф. -к/а/ Зборівського р-ну р. Іванківка /п. Збруча л. Дністра; СГУ/ < 
ННП Іванків/ < ОН Іванко + суф. -ів/ + суф. -к/а/ Борщівського р-ну.

Контактними слід вважати гідроніми, що утворилися безпосередньо від ННП лесико- 
семантичним способом: р. Ангелівка /п. Тупи л. Серету; СГУ/ < кол. ННП Ангелівка 
Заліщицького р-ну р. Боложівка /п. Білії л. Горині п. Прип'яті, п. Дніпра; СГУ/< ННП 
Боложівка Шумського р-ну; потч. Боричівка /л.Гнізни л.Серету л. Дністра; СГУ/ < ННП 
Боричівка/ < ОН Борич < *Боршдь / Теребовлянського р-ну р. Деренівка /л. Серету л. 
Дністра; СГУ/ < ННП Деренівка /апел. дерен / 5, І, 369/ Теребовлянського р-ну р. 
Ковалівка /л. Коропця л. Дністра; СГУ/ < ННП Ковалівка/ < ОН Коваль /18, 240/ / 
Монастириського р-ну потч. Когутівка /л. Циганки л. Нічлави л. Дністра; СГУ/ - від 
назви кута Когутівка /за прізвищем жителя / НП Кривче Борщівського р-ну р. Магдалівка 
/пр. Баворівської - Руської бас. Дністра; СГУ/ < ННП Магдалівка/ < ОН Магда, Магдалина/ 
Підволочинського р-ну пот. Теклівка /рук. р. Качави пр. Теребної гір. Гнізни л. Серету 
л. Дністра; СГУ/ < ННП Теклівка/ < ОН Текля Підволочиського р-ну р. Яблунівка /л. 
Золотої Липи л. Дністра; СГУ/ < БШП Яблунівка / < яблуневі сади/ Бучацького р-ну. р. 
Корилівка /помилково, має бути: Коралівка; АТУ, 259/ п. Гнилої п. Збруча л. Дністра; 
СГУ/ < ННП Коралівка Борщівського р-ну /назва до кінця не з’ясована/.

Значну групу утворень на -івка складають гідроніми первинного походження, що 
вказують на приналежність або відношення до предметів чи явищ буття і містять в основі 
апелятив чи особову назву, до якої безпосередньо додається суф. -ів -к/а/. Детальніше 
розглянемо цю продуктивну модель: р. Берегівка /п. Серету' л. Дністра; СГУ/ < апел. 
берег “височина, пагорбок; гора схил гори; схил яру, долини; високий стрімкий берег, 
провалля” /10,216/. очевидно, цей географічний термін було вжито в одному з місцевих 
значень;пот. Бернадівка/л. Серетул. Дністра; СГУ/< апел. бернадш 'чіленкатолицького 
чернечого ордену” /11,13/. Бернаденці /бернадівці/ з явилися в Польщі та Литві в др. пол 
XV ст., мали багато монастирів по всій Україні. Назва гідроніма, напевно, поширилась на 
ННП Бернадівка /тепер Лощинівка Бережанського р-ну/, але, ш в и д ш е, є вторинною 
пот.Боронівка /бас. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; СГУ/< дієсл. боронщи “боронувати 
5 ,1, 88/ + суф. -івка; пот. Гарбузівка /с. Осівці Бучацького р-ну, СГУ/ < апел. гароуз

131



суф. -ивка; р. Дернівка/п. ГІолквип. Горині п. Прип'яті п. Дніпра; суміжжя Тернопільської 
та Хмельницької областей; СГУ/ < алел, дерен “кизил” /5, I, 369/ див. Деренівка; пот. 
Згорівка /Підволочиського р-ну; СГУ/ < алел, згар “гар, вигорілий ліс” /5 ,1, 308/ + суф 
-івка, який, можливо, дооформив назву рипси Згарь, згадану під 1430 роком /13,1, 392/; 
ітогч. Каролівка /пр. Качави бас. Серету л. Дністра; СГУ/ < ОН польськ. Кароль, Каролько 
+ суф. -івка; пот Клопотівка /л. Дірявої бас. Серету л. Дністра; СГУ/ < дієсл. клопотати 
“турбуватися, піклуватися” /5, П, 253/; р. Ланівка /л. Коропця л. Дністра; МЕ/< апел. лан 
“безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле” /14, П, 443/ + суф. -івка; пот. Масівка / 
п. Коропця л. Дністра; СГУ/ < ОН Масьо + суф. -івка; рч. Млинівка /вп. в Серет; НГІ 
Довге Теребовлянського р-ну, МЕ/, пот. Млинівка /л. Коропця л. Дністра; МЕ/ < апел. 
млин + суф. -івка “річка, на якій збудовано млин”, р. Надеренівка /п. Вілії п. Прип’яті п. 
Дніпра; СГУ/< апел. дерен /див. Деренівка/як префіксально-суфіксальне утворення (на- 
+ -дерен- + -івка) “річка, що протікає в місцях, порослих дерном”; р. Падерелівка / 
помилково, див.: Надеренівка/; р. Раківка /с. Малий Раківець кол. Вишневецького р-ну; 
СГУ/ < апел. рак + суф. -івка “річка, в якій водяться раки”; р. Солонівка /п. Стиру п. 
Прип’яті п. Дніпра; СГУ/ < прикм. солоний + суф. - івка /О.М. Трубачов пояснює її як 
утворення від ослін з префіксом о - /17,101/ /.

Отже, усі назви цього гідронімічного типу можна звести до кількох груп:
1/ гідроніми вторинного походження /контактні/: а/ у яких суфікс додається до основи 

внаслідок суфіксального перерозкладу; б/ похідні від ННП, у яких -івка виступає як 
римований сегмент,

2/ гідроніми первинного походження: а) суф. -івка додається до апелягива, вказуючи 
на відношення до навколишніх об’єктів; б/ суф. -івка додається до прізвищ і назв осіб із 
вказівкою на приналежність.

-СЬК, -ЦБК. Продуктивністю відзначаються гідроніми, утворені за допомогою 
ад'єктивних суфіксів -ськ- та -цьк-. В українській мові ці суфікси, зокрема -ськ-, є одними 
з найпродуктивніших у суфіксальному творенні відіменникових прикметників. 
Прикметникові суфікси давніх топонімів указують на те, що вони були означеннями, які 
пізніше субстантивувались, а суф. -ськ- став топонімічним словотворчим формантом 
останніх.

Наш гідронімний тип характеризується релятивністю /відносністю/ ад’єктивних 
мікрогідронімів /переважно протічних/ щодо назв населених пунктів, біля яких воші 
розташовані. Такі утворення є секундарними. Вони стали продуктивними в гідронімії з 
кінця XIX ст. Мікрогідроніми з суф. -ськ- притаманні назвам невеликих водоймищ, 
співвідносних із якимось одним НП, назва якого береться за основу гідроніма.

Сюди зараховуємо гідроніми:
1/ поз'. Берем’янський /л. Дністра; СГУ/ < ННП Берем'яни/ < ЕН берем;яни “люди- 

злидарі” /3, 521/ Бучацького р-ну /АТУ/ + суф. -ськ-;
2/ пот. Бертницький /л. Григорівни пр. Коропця л. Дністра; СГУ/ < ННП Бертники 

/Бортники/, в основі апел. бортник /мн.бортники/ “феодально залежний селянин, який 
доглядав господарські борті” /13 ,1, 113/, + суф. -цьк-;

З/ пот. Березовицький /вп. в Іванчанське оз., звідки поч.р. Гніздечна/ п. Гнізни л. 
Серету л. Дністра; СГУ/ < ННП Березовиці /тепер Іванчани Збаразького р-ну, АТУ/;

4/ пот. Білокерницький /л. Коропця/ біля ставу Загаєпького/ л. Дністра; СГУ/ < ННП 
Білокриниця Бережанського р-ну /АТУ/;

5/ пот. Босирський /п. Збруча л. Дністра; СГУ/ < ННП Босири /тепер Вересневе 
Чортківського р-ну/, в основі якої, як вважає М. Худаш, лежить плюральна родова назва 
від ОН *Босирь із знач.: босиры “рід/або піддані /Босира”/ 20, 97/;



6/ пот. Будяковецький /очевидно, помилково: мало б бчти Бчрдяковецькиіі /п Збрчча 
л. Дністра; між рр. Рудка й Темна; СГУ/ ННП БурдяхівщБощшського р-чч яка .• 
можливо, присвшним утворенням із суф. - овецьк,- від ОН *Б\рдяк із значенням 
або піддані/ Бур дяка’ ;

7/ пот Раївський /с. Рай Бережанського р-ну, СГУ/ ННП <Рай + с\ф. -івськ -
8/ пот. Дарахівський /п. Серету л. Дністра; СГУ/ < ННП Дарахів'/від ОН *ДаРахь/ 

Теребовлянського р-ну + суф. -ськ.- ;
9/ канал Добривідськии /с. Доброводи Збаразького р~ну, СГУ/ < ННП Доброводи + 

суф. -ськ.- ;
10/ пот. Кобильський /витік р. Гніздечної п. Гнізди л. Серету л. Дністра; СГУ/ < ННП 

Кобила /від ОН * Кобила /Збаразького р-ну + суф. - ськ.-;
11/ пот. Колодрібський /л. Дністра; СГУ/ < ННП Колодрібка /від ОН Колодрубь із 

знач.: колодруб “людина, що займається рубанням колод' /20, 75/:
12/ пот. Лісницький /Лісниківський/ л. Золотої Липи л. Дністра; СГУ < ННП Лісники 

Бережанського р-ну + суф. -цьк.-, -івськ.-;
13/ пот. Литятинський /л. Золотої Липи л. Дністра; СГУ/ < ННП Літятин Бережанського 

р-ну + суф. -ськ.-;
14/ пот. Ліщанський /Лещанський /п. Стрипи л. Дністра: СГУ/ < ННП Ліщанці 

Бучацького р-ну + суф. -ськ.-;
15/ пот. Михайловецький /л. Дзвинячки л. Дністра; СГУ/ < ННП Михайлівка 

Борщівського р-ну + суф. -овецьк,- ;
16/ пот. Олексинський /витік Коропця л. Дністра; СГУ/ < ННП Олесине Козівського 

р-ну + суф. -ськ.-;
17/ пот. Остапський /пр. Гнилої бас. Дністра; початок у сх. частині с. Остап’є; МЕ/ < 

ННП Остап’є/ < ОН Остап + * іе/ Підволочиського р-ну + суф. -ськ.-;
18/ пот. Зарайський /пр. Золотої Липи п. Дністра; СГУ/, в основі гідроніма назва 

висілку Рай м. Бережани - це префіксально-суфіксальне утворення /За - + -Рай- + -ськ,- 
/, що вказує на розташування гідрооб’єкта;

19/ пот. Сороцька /п. Гнізни л. Серету л. Дністра; СГУ/ < ННП Сорока/ < ОН Сорока/
/ БО, XI, 82/ Теребовлянського р-ну /тепер НП Сороцьке/ + суф. -цьк,- ННГІ Сороцьке 
і гідронім Сороцька виникли одночасно;

20/р. Пахинецька/бас. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; СГУ/ < ННП Пахиня Лановецького 
р-ну +суф. -ецьк.- ;

21/ р. Черкаська /п. Серету л. Дністра; між рр. Млинка і Тупа: СГУ, в основі назви 
етнонім черкас /черкас/ + суф. -ськ,- із значенням присвійності, який послужив твірною 
основою для ННП Черкавщина/ черкавщина “місцевість, де проживає черкас 7;

22/ ст. Мухавський /НП Мухавка Чортківського р-ну, МЕ/ < ННП Мухавка / < ОН 
Муха / + суф. -ськ.-;

. 23/ пот. Худиківський /НП Худиківці Борщівського р-ну; МЕ/ ННП Худиківці + суф.

" ськ"; ,24/ ст. Дулібський /НП Берем’яни Залішццького р-ну, МЕ/ < етнонім дуліри + суф. -

25/ пот. Вільховецький /бас. Золотої Липи л. Дністра: м. Бережани; СГУ/ < ННП 
Вільховець/ < вільховий /гай/ + суф. -ець на означення “носій ознаки / + суф. 5

26/ пот. Дубенецький /п. Збруча, л. Дністра; між рр. Кершщя й Вільховий; СГУ/ < 
ННП Дубенки Монастириського р-ну + суф. - ецьк- ;27/пот. Комарівськии/м. Бережани; 
СГУ/ < ННГІ Комарівка/ < ОН *Комар/ Бережанського р-ну, звідки він бере початок. - 
Суф -СЬК*

28/ пот.’ Тростянецький /п. Дубенецького п. Збруча л. Дністра; СГУ/ < апел. троиі
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гростянепь “очерет” + суф. - цьк-;
29/ пот. Млинсыеий /п. Збруча л. Днісгра; СГУ/ < апел. млин + суф. -ськ.-;
ЗО/ б. Татарська /НП Конюхи Козівського р-ну; МЕ/ < етнонім татари /у XVI ст. 

територія знаходилась під владою гагар/,
31/ пот. Монастирський /л. Мечшцева п. Золотої Липи л. Дністра; НЛ Мечищів і 

Рибники Бережанського р-ну, МЕ/ < апел. монастир, який розташований біля потоку, + 
суф. -ськ.— ;

32/ пот. Двориська /п. Суходолу л. Слобідки п. Збруча л. Дністра; СГУ/ < апел. двір 
“маєток, присадибне господарство землевласника-помічника, монастиря” /14, ГГ, 218/ + 
суф. - иськ/а/, мн.: Двориська. Назва Двориська виникла, очевидно, в давньоруський 
період від назв понять, пов'язаних із давньоруським побутом.

Отже, гідронімний тип із суф. -ськ-, -цьк- можна поділити на кілька груп:
1/ релятивні мікрогідроніми, що вказують на відношення до ННП /Колодрібський, 

Білокерницький, Остапський/;
2 /ад’єктивні мікрогідроніми, що утворились від ННП у формі рііігаїіа Іапінт з різними 

основами за допомогою суф. -цьк, -ськ- /-івськ/ і становлять більшість назв цього типу / 
Лісницький/ Лісниківський, Бертницький, Босирський/;

З/ назви, що мають присвійно-відносний характер /Млинський, Монастирський/. 
Суфікс -ськ- при творенні гідронімів додається як до неускладнених, так і до ускладнених, 
основ. В останньому випадку утворюються складні суфікси, серед них: -івський, -инський, 
-анський, -янський, -овський. Цей тіш має виразний відтопонімний словотвір, досить 
чітко відбиває сучасні словотворчі тенденції Тернопільщини. ГІор.: Монастирський, 
Вербівський Потік, Кіцманський Потік. Тораківський, Стрижинський/8, 157. 109 138. 
196,191/.

-ИЦЯ, -ЕЦЬ. Гідроніми з цими формантами розглядаємо в одній групі, зважаючи на 
їхшо співвідносність і здатність до утворення назв водних об’єктів.

Генетично суф. -иця походить від -іка/-іса з фонетичним переходом К у Ц. Цей суфікс 
давнього походження і є поширеним на всіх слов’янських територіях /16, 99/, що дає 
підставу вважати його гідронімічним.

У наших гідронімах суф. - иця виступає із значенням відносності і має давнє 
відприкметникове походження: р. Городниця /с. Постолівка Гусятинського р-ну, СГУ/ 
город /<^огс1/ “місто” /5 ,1,315/, дв. рус. городь + суф. -/н/иця на означення “вмістилище 
того, що означає мотивуюче слово”. Назва ріки є вторинною по відношенню до назви 
поселення, згаданого під 1396 роком /1 3 ,1, 252/; р. Грабовиця /пр. Нараївки л. Гнилої 
Липи л. Дністра; СГУ/ < апел. граб /назва дерева/ + суф. -ов/а/ “грабова річка” + суф. - 
иця у субстантивуючій функції. Можливо, тут існувало поселення Грабовиця, згадане в 
XV ст. /13 ,1, 262/; пот. Раковиця /п. Нараївки л. Гнилої Липи л. Дністра; СГУ/ < апел. 
раковець “потік, де водяться раки”, раковиця - дериват від прикметника раковий + суф. 
-иця у субстантивуючій функції; р. Вол иця /пр. Луги пр. Грабарки л. Серету л. Дністра; 
СГУ/ < апел. воля + суф. -иця з демінутивним значенням, очевидно, це якесь 
народноетимологічне пристосування; пот. Журовиця /с. Тростянець Бережанського р- 
ну/ < апел. журовець “журавель” /5 ,1,494/, ж уро ви ц я  - дериват від прикметника * ж у ро ви й  

/журавлиний/ + суф. -иця; р. Звориця/ пр. Золотої Липи л. Дністра; СГУ/ < апел. звір + 
суф. -иця.

Гідроніми: пот. Керниця/л. Дністра, нижче гирла Стригти; СГУ/, Керниця/л. Дністра: 
НП Дорогичівка та Шутроминці Заліщицького р-ну, СГУ/, р. Черниця /п. Гнилої п. 
Збруча л. Дністра; між рр. Корилівка і Тайна; СГУ/ - назву виводимо з Чернелиця /<
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Чернелиця/ВІД алел, »чещен "червоний/17,171/за характером “днвГ + суф. -ицяабож 
від алел, черниця ягода’ /6, IV, 458/ - апелятивні утворення. Назви гідрооб'ектів із цим 
суфіксом зараз малопродуктивні.

Неясними залишаються назви: р. Болесниця /л. Дністра; СГУ/ та руч. Коловиниця 
бас. Вілії л. Горині п. .Случі р. Дніпра; СГУ/. Остання може тлумачитись як 
народноетимологічне перетворення словосполучення коло винниці < шел. винниця 
“винокурня” /5 ,1, 173/.

Стосовно суфікса -ець, то він відзначався продуктивністю в староукраїнську епоху / 
XIV-XV, ХУЛ ст./, на що звернув увагу С.П. Бевзенко /1,112-113/. До давніх зараховуємо 
назви: р. Муховець /п. Хомори л. Случі п. Горині л. Прип'яті п. Дніпра; СГУ/ < алел. 
муха/5, П, 457/, муховець - дериват від прикметника муховий /можливо, через антропонім 
Муха з присвійним значенням/ + суф. -ець. Назва згадана під 1500 роком/13, ї, 620/; пот. 
ВІльховець/л. Мечищева п. Золотої Липи л. Дністра; СГУ/, пот. Вільховець /л. Стрипил. 
Дністра; СГУ/< апел. вільха /5,1.123/, вільховець - дериват від прикметника вільховий + 
суф. -ець на означення “носій ознаки”; пот. Коропець /л. Золотої Липи п. Дністра; СГУ/, 
пот. Коропець /л. Дністра між p.p. Суходіл і Водава; СГУ/ < апел. короп “карп” /5,1,287/ 
+ суф. -ець на означення “потік /річка/, де водяться коропи”. У гирлі річки є НП Коропець 
Монастирський р-н, який отримав назву від потоку; пор. у О.М. Трубачова помилковий 
запис Куропець і помилкова етимологія /27,224/; пот. Самець /п. Збруча л. Дністра; СГУ/ 
пот. Самець /л. Горині п. Прип'яті л. Дніпра; СГУ/ < апел. самиця “ головне русло річки"
- гідрографічний термін, який є активним у назвотворенні /гідроніми Верхнього й 
Середнього Надбужжя, басейну Дніпра, Росі; бас. Вісли на території Польщі/. Це свідчить 
про те, що гідротермін самець існував у діалектах української мови /11,71/; р. Просінець 
/бас. Дністра, Дарахів Теребовлянського р-ну, СГУ/ < апел. просіка /6. Ш, 479/, просінець 
із можливим значенням: “потік, що тече через просіку в лісі”. Суфікс - ець вказує на 
гідронімічність об'єкта, інколи він є органічним складником апелятива, але, в основному, 
назви з суф. -ець вказують "‘на відношення до предмета, властивість якого перейшла в 
гідронім для позначення гідрооб’єкга” /9,63/.

Отже, серед утворень з суфіксами -ець та -иця маємо назви:
1/утворені від прикметникових основ;
2/ назви від основи іменника;
З/ апелятиви у функції гідроніма.
Незначна кількість назв гідрооб'єктів з цими суфіксами свідчить про втрату їхньої 

продуктивності і є своєрідним винятком у басейні Дністра. Пор.: Гнилець, Бруславець, 
Вільхівець, Совиця, Поєниця/8; 116,103,14, 186,166/.

Таким чином, аналіз словотвору гідронімів у плані виявлення найбільш характерних 
структурних типів, що групуються за характером складових елементів /кореневих і 
афіксальних морфем/ та способом їх поєднання, дає змогу зробити деякі узагальнення. У 
межах Західного Поділля виразно виділяється слов ’янський гідронімійнии тип, який почав 
формуватися ще в спільнослов'янську, давньоруську, староукраїнську епохи й до 
сучаснихназв: Двориська, Татарська, Бабин, Джурин, Городниця, Берегівка. Розглянутий 
за топоформантами матеріал дозволив виділити ряд структурних типів із різним сгупенем 
продуктивності. Утворені таким чином гідроніми називаємо секундарними через пізніше 
“нанизування” на основу суфікса. Так, релятивність у гідронімах виражається за 
допомогою суф. -К/a/: Дзвинячка, Цецорка, Циганка; -ИЦЯ, -ЕЦЬ: Городниця, Коропець,
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-СЬК- : Колодробсышй, Остапський, Комарівський. Суфікси -ськ-, -цьк-, -івка створюють 
і посесивио-релятивне значення: Млинський, Монастирський, Боричівка, Деренівка. 
Де mj нутивні сть г і дрон і мів виражена, переважно, за допомогою суфікса -К/a/: Гребелька. 
Свинорийка, До.линка. Основний масив посесивних мікрогідронімів становлягь утворення 
на -їв, -ов, -ев /єв/, -ин через прикметникове узгодження антропоніма з географічним 
терміном та неузгодженим родовим відмінком однини: Сивакова, Стахове; Блащганина, 
Стасишина. Назви гідрооб’єктів, похідні від антропонімів, вважаємо наймолодшими, бо 
вони виникли на українському мовному грунті у XVI-XVIII ст. А найбільшої 
продуктивності, зокрема, набули утворення на -к/a/, -івка, -ів, -ов, -ев/єв/, -ин, -ськ-, - 
цьк- у XLX ст. на всій території, про що свідчать джерельні відомості.
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work. The author has come to definite results in the area ofhydronynis semantic 
basis.
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Ольга Дащенко

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х  
СО ЗНАЧЕНИЕМ “ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Л И Ц А, НАЗВАННОГО  

М ОТИВИРУЮ Щ ИМ  С Л О В О М ”

Анализу подвергаются производные, образованные от существительных со значением 
должности, профессии, оценочности.

Производные на -ств/о/ представляют собой сложную семантическую структуру. 
Поэтому в лингвистической литературе существуют разные точки зрения относительно 
самого образования этих слов. В.Н. Хохлачева пишет: '‘зависимость общих значений 
существительных на -ство от общих значений прилагательных на -ский служит основанием 
для того, чтобы производящими основами для имен на -ство считать прилагательные на 
-ский, образованные отличных существительных. При отсутствии таких прилагательных 
существительные на -ство связаны отношениями производное™ с глаголами, а не с именами 
лиц” (Хохлачева, 1977, 33).

Существует и другая тоща зрения, согласно которой эти производные соотносятся с 
существительными со значением лица. 3. А. Потиха отмечает, что слова с суффиксом -ств/ 
о/ в'основном образуются от существительных со значением действующего лица. Ср.: 
актер - актерство, кулак - кулачество и др. (Потиха, 1970, 241).

Авторы Грамматики-80 считают, что подобные дериваты мотивируются 
существительными со значением лица. (Русская грамматика 1980,1,199). Мы разделяем 
точку зрения лингвистов, соотносящих формы на -ств/о/ с существительными, 
обозначающими лицо. Итак, ректор - ректорство, инженер - инженерство, президент - 
президенство. шофер - шоферство, пастух - пастушество, меценат - меценатство, самодур 
- самодурство, интриган - интриганство и др.

Существительные со значением действия отражают динамичные ситуации. Определить 
семантический объем имен действия сложно. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что 
группа эта довольно многочислена. С другой стороны, в анализируемых именах 
проявляется различная степень обобщения внеязыковых ситуаций, фиксируются 
разнообразные и многочисленные динамические отношения между субстанциями в 
процессе действия.

Денотатом данных имен является динамическая ситуация, т.е. событие, потому что 
двуединство таких основных признаков материального мира, как “деятель” и его 
“действие” составляют событие (Залевская, 1982,50). Это значит, что по семантической 
характеристике это сущестгельные событийного плана. Значение событийности в семантике 
имен действия имеет надстроечный характер, т.е. выходит за пределы иерархизированных 
сем, как бы надстраивается над ними.

Имена действия обладают яркой антропоцентрической направленностью. Это связано 
с пониманием человеческой личности как единственной разумной силы природы, с тем, 
что основной и исторически первичной формой деятельности является трудовая 
деятельность, в результате которой человек изменяет природу; окружающий его мир и 
осуществляет свою сознательную цель, которая определяет способ и характер его действии.

Действия (или процесс) могут происходить только в предмете, с предметом или 
осуществляться посредством предмета (лица). Выступая наименованиями целостных
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событий, исследуемые существительные вклкЛают в свою семантике материальные 
объекты-субетащии, а также все разнообраше "координации’' между ними, в соответствии 

| С этим в семантике имен можно выделить денотативные семантические признаки, которые 
I объекгивно обусловлены свойствами отражаемого фрагмента действительности.

Наиболее регулярным семантическим признаком процессуальных имен является 
признак пространственно-временной локализации события, который в семантике 
существительных конкретизируется при помощи локальных и темпоральных сем 

| Темпоральные и локальные семы находятся в одном линейном ряду' и никогда не 
пересекаются.

Одним из важных семантических признаков имен действия является активность 
| субъекта. Т.Б. Алисова определяет это понятие следующим образом; ‘Понятие активности 
] складывается из комбинации четырех смыслов: целенаправленности, сознательности.
. добровольности и усилия” (Алисова, 1971,5 9). Из указанных составных смыслов понятий 
! ‘‘активность” наибольшей самостоятельностью обладает значение целенаправленности 
I действия, которое в данных именах конкретизируется при помощи семы “цель действия”.

Спецификой анализируемых языковых единиц является то, что они способны вызывать 
: в сознании только самое общее представление о каком-либо действии, деятельноси, 

процессе. Ср.; “Шоферство у нас, особенно среди молодежи, стало самым любимым 
занятием” (Н. Бабаев): “Лучше совсем распрощаться с иженерством” (М. Гарин);

■ “Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах” 
(М. Горький); “Плотничество и слесарство приносили основной доход... Они кормили

! его, а потом и его семью...” (Б. Пастернак); “Не начнется ли опять рвачество - кто смел,
; тот съел?” (Нов. мир, №7,1989); “Отсыпался, отъедался и снова уезжал. За бродяжничество 

его наконец посадили” (Л. Габышев).
В значении данных производных обнаруживаются лишь самые общие денотативные

■ признаки, которые никак не маркированы, а экспликация их возможна в дистрибуции 
I имен. Так, например, сема “действие” предопределяет наличие семы “лицо”, а также семы

“результат действия”.
Хотя наличие в семантике данных существительных дифференцированной семы “лицо”

I незначительно сужает их широкозначность, тем не менее референция к миру, объективной 
действительности у них остается широкой. Денотатом таких имен выступают действия,

| характеризующиеся указанным дифференциальным признаком (т.е. дифференциальной 
| семой “лицо”).

Сужение семантики данных производных существительных и одновременно 
конкретизация обозначаемого ими действия происходит либо за счет развернутых 
контекстов, либо за счет сочетаемости с различными языковыми единицами. На возможность 
подобного явления указывал В.Г. Гак: “актуализованное значение слова не является 
монолитным, оно разложимо на элементы, одни из которых в условиях конкретного 
контекста усиливаются, доминируют, другие - отступают на задний план, могут исчезать
и заменяться новыми” (Гак, 1977,232).

Итак, с помощью контекста одни семы могут актуализоваться, а другие
' конкретизироваться.

Может актуализироваться имплицитная сема “темпоральностъ и конкретизироваться 
при помощи контекста. Ср.: “А  ведь года два назад кайалось, что конец президенс гва 

* будет незавидным” (Правда, 20 янв., 1989); “И сейчас, подводя итоги восьмилетнему
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прсзиденству. хочется спросить: не была ли это лучшая роль Рональда Рейгана ' (Правда. 
20 янв., 1989); "И становилось все очевиднее, что Рейган гораздо больший реалист, чем 
можно было судить по его речам, особенно первых лет президенства” (Правда, 20 янв.. 
1989): '‘Из всей первоначальной команды к концу лрезиденства остался, пожалуй только 
Джеймс Бейкер’’(Правда, 20 янв., 1989); “И вот январь 1989 года. Почти три тысячи дней 
презрщенства Рональда Рейгана позади” (Правда, 20 янв., 1989).

В данных примерах семантический признак “начало действия”, “конец действия”, 
промежуток действия”, “отдельные моменты действия”, “протяженность действия” 
эксплицируется или в синтагматике, или в широком контексте.

В семантике анализируемых производных обнаруживаются квалитативные семы, они 
эксплицируются чаще всего при помощи прилагательных, но могут и при помощи 
развернутого текста. Ср.: “Мелкое хулиганство осложняется воровским прошлым (В. 
Тендряков). Актуализирована сема “незначительное”. “-Помнишь, какая ситуация, - 
продолжал Белоцветов. - ведь это страшно, когда человек с младых ногтей способен на 
осмысленное злодейство” (В. Пьецух). Актуализирована сема ‘‘продуманное, осознанное”. 
“Это было время всеобщего, тотального вредительства” (И. Клямкин). Актуализирована 
сема “значительное”. “Она занималась вредным знахарством и еще гадала” (К 
Паустовский). Актуализирована сема “отрицательное”. “Он был добродушный человек, 
зубоскал... Но его бесшабашное зубоскальство доводило иногда окружающих до 
бешенства” (И. Гончаров). Актуализирована сема “безудержное”. “Президенство Рейгана 
заключает в себе немало загадок, и одна из них - стиль руководства этого человека” 
(Правда, 20 янв., 1989); “Как считает журнал “Форчун”, давать оценку президенству 
Рейгана трудно потому, что оно изобилует парадоксами. И, думаю, один из главных 
парадоксов заключается в том, что... успехи администрации, как выражаются американцы, 
весьма “смешанные”...” (Правда, 20 янв., 1989).

Актуализация сем “совокупность приемов” и “непоследовательность” осуществляется 
при помощи развернутого текста.

Квалитативные семы тесно взаимосвязаны с семой, репрезентирующей семантический 
признак “результат действия” . Так, положительные сообщения не могут 
характеризоваться отрицательными квалитативными семами и наоборот. Общность 
квалитативных сем у ряда производных сигнализирует о совпадении (полном или 
частичном) денотативных областей этих имен. Квалитативные семы выполняют роль 
различитеяей одного события от другого. Ср.: “Когда Глаз скатал матрац, к нему подошел 
парень по кличке Стефан. Сидел он за хулиганство” (Л. Габышев); “За мелкое хулиганство 
на него наложили административное взыскание” (Огонек, № 20, 1986); “Злостное 
хулиганство подростков - это явление частое” (Сов. милиция, №4,1987); “Эти подростки 
совершили особо злостное хулиганство и будут привлечены к уголовной ответственности” 
(Сов. милиция, № 1,1986). В первом примере существительное хулиганство выступает 
как целостный образ события: во втором - актуализирована сема “незначительное”; в 
третьем - актуализирована сема “недоброжелательное”; в четвертом - “очень 
недоброжелательное, враждебное”.

Для определения объема денотатов существенную роль играет семантический признак 
’результат действия”. Результат действия может быть как положительным, так и 
отрицательным. Ср.: “Пять лет... Оборудование трех лабораторий новейшей аппаратурой, 
создание дисплейного класса, организация филиалов кафедр на ведущих предприятиях
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города, введение трех новых специальностей, строительство общежития для студенческих 
семей - мое деканство" (Известия, 10 янв., 1981); “Он и директорство свое согласи . 
принять только потому, что нужно было помочь Федору Ивановичу сохранить 
наследство ... помог... (В. Дудинцев); “Устал, болит сердце. . А все редакторство 

Работаю днем и ночью, а толку нет. Надо уходить7' (А. Чехов"; “Причиной нашего развода 
послужило мое щоферство (Работница, № 2, 1980); “за свое председательство я имею 
три выговора (Сельск. жизнь, 20 окт., 1980). Семантический признак “результат 
/Действия” контролируется, как правило, при помогли развернутого текста. Э.В. Кузнецова 
пишет, в разных контекстах одно и то же слово с одним и тем же, судя по словарю, 
значением, может быть содержательно не вполне адекватным” (Кузнецова, 1980).

Все сказанное подводит к следующему выводу. Существительные со значением 
“деятельность лица, названного мотивирующим словом” относятся к разряду 
широкозначных слов. Конкретизация их значения происходит в контексте, подчас довольно 
широком.

Известно, что мотивирующая часть, общая для производного и производящего слов, 
является воплощением их семантической близости. В анализируемых производных 
мотивирующие признаки в большинстве случаев прямо представлены в лексическом 
значении слов в качестве его компонентов.

В отдельных случаях мотивирующий признак не входит в состав основных 
семантических компонентов лексического значения производного слова. В подобных 
ситуациях в словарных определениях производных слов мы не находим мотивирующих 
слов, хотя связь с ними может быть установлена через посредство других слов, 
представленых в толкованиях. Ср.: “Но если хамство ежедневное и матерщина - просто 
быт, то снова, как болезнь душевная, тоска по родине свербит” (Е.Евтушенко). 
Производное хамство определяется так: грубость, наглость, беззастенчивость (МАС, т. 
IV, 591), а хам - грубый, наглый человек (МАС, т. IV, 591); грубость - грубое поведение, 
грубый поступок (МАС; т.1, 351); наглость - наглый поступок, наглые слова (МАС, т.П, 
336); беззастенчивость - отсутствие застенчивости, стыдливости в поведении, обращении: 
бесцеремонность, наглость (МАС, т.1, 72). В дефинициях этих существительных 
вычленяется общий семантический компонент “наглый поступок", “поведение, который, 
как правило, “совершается человеком”, поэтому производное хамство можно трактовать 
как “поведение, поступки, образ действий хама”.

Наименьшей регулярностью обладают производные, образованные от наименований 
лиц по профессии. Они не всегда фиксируются словарями, редко встречаются в 
художественной литературе, многие из них вышли из употребления. В значении данных 
производных обнаруживаются потенциальные квалитативные семы и темпоральные. 
Семантический признак “результат действия5' имеет по преимуществу факультативный 
характер и манифестируется в синтагматике.
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It has been concluded that they belong to the group of polysemantic words whose 
meaning is concretized in the context. In some cases the main semantic compo
nents of the lexical meaning of the derivative do not contain the motivating thing.



Тетяна Кучеренко

ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФ ОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Фразеологізми здавна вважаються одними з найспецифічніших, найяскравіших знаків 

кожної мови. Містячи у собі значну кількість експресії й емоційної наснаги, вони є 
потужним виявленням зображальних та естетичних якостей мови. Фразеологізми 
забезпечують лаконічність, доречність, точність. Вони є характерною ознакою гнучкості 
інтелекту, внутрішнього темпераменту, своєрідного способу мислення як певного індивіда, 
так і нації загалом.

Останнім часом фразеологія як лінгвістична дисципліна все більше розмежовує предмет 
дослідження і методику його вивчення, спираючись при цьому на загальновідомі тенденції 
розвитку мовознавчої теорії й залучаючи до сфери наукового пошуку нові аспекти. 
Проте проблем у галузі фразеології української мови є ще чимало. Так, до невирішених 
належать проблеми об’єкта вивчення фразеологічної науки, зокрема належність до 
фразеології прислів’їв і приказок (їх переважно розглядають як пареміологічні одиниці) 
і їх можливості як джерела стійких словосполучень, динаміка змісту і форми фразеологізмів, 
тобто їх здатність чи нездатність трансформуватися, встановлення діапазону стилістичних 
можливостей фразеологізмів.

З огляду на потребу піднести рівень української фразеологічної науки шляхом 
поглибленого вивчення ресурсів фразеології і з урахуванням недопустимості різкого 
зменшення, що намітилось, активного фразеологічного словника сучасних мовців, гадаємо, 
більшої уваги варта порівняно нова проблема фразотворення, яка може бути вирішена, 
якщо розглядати фразеологізми як діалектичну єдність системного (закономірного) й 
випадкового (поодинокого). Зокрема, до найменше вивчених явищ мовного динамізму 
належить усічення фразеологізмів, хоча у сфері мовлення це один із продуктивних засобів 
створення нових експресивних виразів. Певна частина таких оказіональних зворотів 
починає з часом обслуговувати комунікативні потреби все більшої кількості носіїв мови, 
стає загальновідомою і переходить, таким чином, до класу узуальних лінгвістичних знаків. 
Розкриття проблеми усічення фразеологізмів розширить межі стилістичного використання 
національно-самобутніх мовних засобів, зокрема в художньому, публіцистичному, 
ораторському стилях, котрим і сьогодні притаманне прагнення до образності, створення 
гостросатиричного ефекту та настрою задушевності, простоти й переконливості, позаяк 
усічення більшості елементів у складі ФО (фразеологічної одиниці) полегшує проникнення 
до неї нових компонентів і сприяє контамінаційному об’єднанню компонентних складів 
ФО, тобто зумовлює створення індивідуально:авторських фразеологізмів.

На усічення як один із видів трансформації ФО, на жаль, немає якогось усталеного 
погляду, відсутні спеціальні дослідження цього лінгвістичного явища, по-різному його 
називають. Лише принагідно намагався дати визначення процесу усічення ФО О.М.Бабкін. 
Явище редукції, за його визначенням, “полягає у видаленні деяких слів - компонентів 
фразеологізму, внаслідок чого фразеологічна одиниця стає компакгнішою, що збільшує 
її поєднувальну здатність і цілком відповідає семантичній еволюції в бік розвитку 
абстракції” (1; 12). Термін редукція знаходимо й у роботах Л.Г. Авксентьева, В.Д. Ужченка, 
М.М. Гавриша. Проте більшість мовознавців послуговується терміном еліпсис: В.В. 
Виноградов, М.М. Шанський, Ш. Баллі, В.Л. Архангельский, В.М. Телія, С.Г. Гавриш, 
В.П. Жуков, П.С. Дудик. Зокрема, Н.М. Неровня фразеологічним еліпсисом називає
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“явище, пов’язане з упущенням одного або кількох слів-компонентів фразеологізму” 
(5:64) і розрізняє два види такого явища: еліпсис - скороченій за еліпсис - стиснення. Так, 
на думку лінгвіста, при еліпсисі-скороченні опускається один чи кілька крайніх 
компонентів, як-от. на всі чотири сторони -> на всі чотири; око за око, зуб за зуб -> око за 
око (5;64), а ігри еліпсисі-стисненні - один чи кілька компонентів центральної частини 
фразеологізму, наприклад: як на світ народився -> як народився;

хоч води з лиця напийся -> хоч води напийся (5;64).
Нам такий поділ видається недоцільним, оскільки стабільність зовнішньої оболонки 

ФО не є абсолютною, місце компонентів може змінюватись, тому розрізнення еліпсиса- 
стиснення та еліпсиса-скорочення завжди буде суб’єктивним.

Цікавим є твердження О.С. Юрченка про те, що після занепаду повної форми ФО 
еліптизована форма постає вже ж  редукована. У зв'язку з цим поняття редукція є 
категорією діахронічної фразеології, а поняття еліпсис, усічення є категоріями як 
синхронічної, так і діахронічної фразеології.

Про співіснування у мовній системі розгорнених і скорочених різновидів ФО знаходимо 
у працях К.О. Іванникової та Л.Г. Скрипник (тут маємо ще й означення еліпсовані. 
редуковані).

Одне з основних протиріч фразеологічної системи - відношення між полюсами 
імпліцитність-експліцитнісзь - очевидно, стало грунтом для виведення Г.М. Удовиченком 
поняття прогресивної та регресивної фразеологічної деривації. Зокрема, регресивна 
фразеологічна деривація “виявляється насамперед у процесі фразеологізації прислів’їв 
та приказок шляхом експліцитної актуалізації, ж  правило, першої частини прислів'я та 
приказки та опускання другої частини, яка може імпліцитно відновлюватися 
актуалізованим контекстом”. Як приклад і регресивної фразеологічної деривації приказок 
мовознавець наводить фразеологізми:

кум королю - від кум королю і сват міністру;
про мене - від про мене й Семене і под.
та виділяє їх в окремий тип ФО - фразеологічні вирази (7; 23).
У поняття фразеологічна деривація вкладають різний смисл. Так, наприклад, О.В.Куніи 

тлумачить її ж  утворення ФО від ФО шляхом відокремлення фразем, що входять до 
складііших фразем, або ФО зі структурою речення. 1.1. Чершпнова підводить під це 
поняття утворення слів від стійких сполучень нефразеологічиого типу І ВІД ФО.

Нам видається, що цілковиту' рацію має Л.І. Ройзензон, який вважає, що термін 
деривація повинен стосуватися тільки словотворення і протиставлятися терміну 
фразеологізаиія.

Як бачимо, одностайності у визначенні терміна, що позначив би досить-таки поширене 
явище трансформації ФО шляхом відкидання одного чи більше компонентів, немає. Ми 
вважаємо, що найдоречнішим стосовно фразеотворення є термін усічення. Опрацювання 
спеціальної літератури та дежі спостереження щодо функціонування фразеологізмів 
дають підстави висловити кілька міркувань стосовно цієї проблеми.

Людський розум постійно прагне до заміни громіздких мовленнєвих фактів значно 
коротшими лінгвістичними знаками. Це звичайнісіньюш принцип “економії”, який дає 
можливість швидше досягти певної мети. Але інтереси мовця і слухача конфліктні: у 
зменшенні десигнатора (зовнішньої оболонки) зацікавлений мовець, у цілковитому 
збереженні десигната (внутрішнього змісту) - слухач. Тому' мовець не може зменшити
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надлишкову інформацію нижче певного рівня, за яким починається нерозуміння Так, 
наприклад, мають різне значення повні та усічені фразеологізми типу

останній час пробив - помирає хтось і час пробив - настав вирішальний момент дія 
якоїсь дії, прийшов кінець чогось;

пустити червоного півня - підпалити щось; викликати пожежу з метою помсти і 
пустити піеня - видати пискливий звук під час співу або мовлення:

хвости чужим естам крутити - працювати на когось, на чиюсь користь і хвости 
волам крутити - виконувати нескладну низькоошіачувану роботу

попасти під гарячу руку - потерпіти від когось у момент його великого збудження, 
роздратування і попасти під руку - випадково опинитися поблизу, біля, в полі зору кого- 
небудь.

Проте в художній мові та в усному мовленні українців є значна кількість ФО, які 
закріпилися в обох формах у свідомості мовців і тому не викликають жодних труднощів 
у тлумаченні, особливо багато таких паралелей знаходимо серед прислів’їв та приказок. 
Ще П. Глаголевський писав, що "відмітною рисою мови прислів'їв є особлива любов до 
еліптичних висловів... прислів ’я виривалося із уст начебто мимоволі, випадково, в розпалі 
живої, захоплюючої розмови... в живій розмовній мові багато слів не домовляється, 
заступаючись тоном голосу, виразом обличчя і жестикуляцією” (2; 71). Цьому сприяє ще 
й логічна слруктура таких ФО, яка являє собою певний умовивід, тобто зв’язок суджень, 
одне з котрих опускається як -загальновідоме (факультативне, периферійне, нерелевантне). 
Такі судження, як правило, можуть бути уточненням, розвитком основної ідеї, як-от: 

з дурнем каші не зварити (: або пшоно не википить, або вогонь не горить); 
найшла коса на камінь (: коса не втне, камінь не подасться); 
не святі горшки ліплять ( а такі ж грішні люди, як ми); 
закрутив носом (  як тертого хріну понюхав);
диво в решеті (: багацько дірок, а нікуди влізти) або запереченням попереднього 

висловлення, наприклад:
хоч за старця (, аби не остаться);
сім літ мак не родив ( і голоду не було);
рада б дуиіа в рай (, та гріхи не пускають);
не до тебе п ’ють (- не кажи здоров);
вік живи - вік учись (, а дурнем умреш);
старий віл борозни не скривить (, але й глибоко не оре);
старість не радість ( а вмирать не хочеться);
обіцянка-цяцянка (, а дурневі радість).
Окрім того, у ФО усікаються сигиіфікативно надлишкові компоненти, котрі не несуть 

додаткової інформації чи є тавтологічними, наприклад: 
буркнути собі під ніс-> буркнути під ніс; 
без кінця і без краю -> без кінця; 
зводити з ума та з толку -> зводити з ума; 
точити ляси з баляндрасами -> точити ляси; 
ні бе ні ме ні к у к у р і к у  - > ні бе ні ме; 
хоч сядь та плач хоч стоячи реви -> хочь сядь та плач; 
випити лиха повний ківш -> випити лиха ківш, 
тупцюватися на одному місці ->тупцюватися на місці,
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за пазухою камінь тримати -> за пазухою камінь;
світ угору піднявся -> світ піднявся;
ніг під собою не чути -> ніг не чути;
і я не я, і хата не моя -> і я не я;
з уст ні пари не пустити -> з уст ні пари;
пройти вогонь і воду й мідні труби -> пройти вогонь і воду.
Хоча можуть втрачатися й '‘стрижневі'’ лексеми з точки зору внутрішньої форми ФО.

пор.:
материнське молоко на губах не обсохло -> молоко на губах не обсохло.
Іноді з фразеологізму вилучаються слова неетичні, небажані у певному контексті, 

наприклад:
як дурень з писаною торбою -> як з писаною торбою; 
як корова язиком злизала -> як злизало; 
гав ловити та витрішки продавати -> гав ловити; 
дурному (п ’яному) море по коліна -> море по коліна.
Спостерігаємо тут генетичний зв’язок між ФО різного виду, на який вперше вказав 

ще 0 .0 . Потебня. На думку вченого, процес встановлення внутрішньої форми ФО 
відбувається в напрямі від синтаксично ширших утворень (байка, казка) до найвужчих 
(слово), зокрема “приказка є елементом байки чи прислів’я, що почасти утворився від 
прислів я чи байки, як залишок, згущення їх, почасти недорозвинувся до них” (6; 97), але 
“все решта... утримується в нашому мисленні і може бути легко відновленим” (6; 87). 
Так, наприклад, відоме прислів’я за двома зайцями поженешся - жодного не впіймаєш І 
стало першоджерелом виникнення ФО гнатися (полювати) за двома зайцями, убивати 
(убити) двох зайців, а давній народний афоризм хто топиться, той і за соломинку вхопиться 
підказав фразеологізми хапатися (вхопитися) за соломинку (соломинку), рятівна 
соломинка, соломинка по ря тун ку , як потопаючий за соломинку.

Такі ж генетичні зв’язки спостерігаємо і між багатьма іншими ФО, наприклад: 
стріляного (старого) горобця на полові не проведеш -> стріляний (старий) горобець; 

краще синиця в руках, ніж журавель у небі -> ганятися за журавлями; журавельу небі; І 
лежить (як) собака (пес) на сіні - і сам (сама) не їсть, і другому не дає -> собака на сіні; І 
наплести сілі мішків гречаної вовни і всі неповні -> сім мішків вовни; куй залізо, поки 1 
гаряче -> кувати залізо тощо.

Твердження 0 .0 . Потебні про конденсацію, “згущення думки” (6; 91) знайшло 
віддзеркалення у поглядах більшості лінгвістів і було ледь не канонізоване. Нам видається 
небезпечною така односпрямованість досліджень від ширшого до вужчого, оскільки 
подекуди виникають сумніви щодо первинності та вторинності тієї чи іншої ФО, ЩО 
викликано багатою варіативністю фразеологізмів чи затемненою етимологією окремих із | 
них. Так, Б.О. Ларін писав, що “давні стиснені лаконічні формули ідіоматичного плану * 
розгортаються, розкриваються у більш повний зрозумілий образ” (3; 143).

Можливо, справді подекуди варто говорити про експлікацію, нарощення, уточнення , 
ядерних компонентів, які втратили мотивацію, чи про повернення компонента (наприклад, і 
червоний у фразеологізмі ПУСТИТИ п івн я  і под.) д л я  зняття омонімічності.

Проблема залишається відкритою. Пролити яскраве світло на неї, як і загалом на • 
трансформацію ФО, допоможуть, на наш погляд, детальне вивчення першоджерел, і 
діалектного фразеотворення, картографування, порівняння фразеологічних фондів
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тмі/г ЛНСЬКИХ мов На врахуванні останнього моменту особливо наголошував 
В.М.Мокієнко, оскільки без цього “є ризик спотворення семантичної динаміки 
фразеологізму” (4; 93).
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In the article the author stresses on need of detailed description of compareblv 
new problem of Ukrainian philology - phrasemaking, specifically such phenom
enon oflanguagical dynamism as truncating ofphraseologisms. The researcher 
stresses that for today linguists do not have some established view on this type 
of transforming of phraseological units, which are called in different ways 
(reduction, derivation, elypsis and so on). The author considers that the best for 
phrasemaking is the term truncating and declares some thoughts about this 
problem. For example the researcher remarks that canonization of the affirma
tion of O.O.Potebnya by the linguists about condensation, “condensing ot 
thought’’and single-directing of researches from wider to narrower are danger
ous because doubts about which phraseological unit is primary and which is 
secondary caused by rich variaty of phraseologisms or obscuring etymology ol 
some of them somewhere appear.
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КардащукО.В.

Афіксальні похідні в структурі семантичного поля простору 
прикметників сучасної української мови

Аналіз мовного матеріалу показує, що похідні прикметники семантичного поля 
“простір” можна класифікувати як відсубстантивні, відприкметникові та віддієслівні 
похідні.

Відсубстантивні афіксальні похідні
Дослідники відзначають високий ступінь продуктивності відіменникових прикметників 

з суфіксом -н-. підкреслюючи разом з тим і обмеженість функціонування цього суфікса. 
За стостереженням М.С. Трубецького (1, с. 182-183), у старослов’янській мові не 
творилися за допомогою суфікса -ьп- відносні прикметники від іменників на позначення 
власних імен, істот, назв осіб за національною або соціальною приналежністю, а також 
топонімічних назв. Слід зауважити, що хоч відзначені М.С. Трубецьким обмеження щодо 
семантичних груп іменників, з основами яких неможливе поєднання суфікса -н-. 
зберігаються і в сучасній українській літературній мові, але відіменникові похідні з 
суфіксом -н- становлять загалом відкриту систему. Розгалуженість значень тих іменників, 
від яких можливе творення прикметників за участю суфікса -н-, з одного боку, а також 
високий ступінь абстракції в ознаці за відносністю відповідних похідних, з другого, 
викликають значні труднощі у справі диференціації похідних за характером ознак, які 
вони виражають. Шкала сполучуваності суфікса -н- лежить у сучасній українській мові 
між такими двома крайніми точками, як твірна основа абстрактного іменника + ш - відносний 
прикметник (конкурс - конкурсний) і твірна основа конкретного іменника + -н- відносний 
прикметник (струна - струнний); (2, с. 121).

Серед іменників, що становлять твірну базу похідних із суфіксом -н- у семантичному 
полі простору, можна виділити такі підгрупи:

1) іменники з локальним значенням (низина, даль, стаціонар, верх, небеса, болото, 
кімната тощо);

2) іменники на позначення геометричних понять (сфера, овал, фігура, конус, квадрат 
тощо);

3) іменники на позначення частин світу (захід, схід, північ, південь).
Слід відзначити, що в цій групі похідних із суфіксом -н- цей словотвірний формант 

набуває найбільшого ступеня абстракції. Пор. похідні:
- низинний, аршинний, перпендикулярний, мініатюрний, фігурний, циркульний, 

болотний, східний, сусідній, небесний, верхній, тильний, шийний, спинний, стінний, 
віконний, спіральний тощо.

Локальне значення твірних іменників лишається в загальному вигляді головним і в 
похідних прикметниках, формант же змінює частино-мовне значення, тобто у даному 
випадку суфікс -н- репрезентує найбільш абстраговане значення - оз'наку.

Серед усіх похідних із суфіксом -н- найбільший інтерес викликають слова сусідній. 
мініатюрний, семантичну структуру яких розглянемо більш детально.

Сусідній - похідне від сусід “той, хто живе, знаходиться на невеликій відстані; поряд'. 
У твірному слові сусід є сема "особа”, і вона виконує функцію ядерної семи. У похідному 
слові сусідній сема “особа" відсутня, тобто мотивовано воно не всім складом компонентів 
(сем) твірного слова, а лише тими семами, що пов'язані з просторовими значеннями: 
"міститься , "розташований", "поряд" тощо.
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Мініатюрний похідне від іменника мініатюра "малюнок, або портрет малого розміру 
витонченої роботи”. У похідному мініатюрний також зберігся навесьсемнийскіад твірної 
основи.

Отже, в цілому можна говорити про залежність семантики похідного слова від твірного, 
але це явище далеко не.однозначне, і окремі мовні факти потребують додаткового 
розгляду.

Суфікс -ськ- як форманту словотворчій структурі відіменних похідних аналізованої 
групи зустрічається зрідка. У нашому списку це: альпійський, артезіанський, гірський, 
сільський. Слід зазначити, що з погляду регулярного дериваційного зв'язкх між 
загальносемантичною характеристикою твірних основ і вживаним для їх ад'єктивації 
словотворчим формантом у складі відносних прикметників української мови, як і інших 
слов’янських мов, чітко виділяються відтопонімічні прикметники в широкому розумінні.і 
тому утворені від них прикметникові похідні виражають насамперед ознаку за відношенням 
до місця, локалізації, походження предмета (2, с. 168). Більшість з них не зафіксовано 
Словником, тому ми можемо їх віднести до потенційних похідних з просторовим значенням 
(З, с. 129-140).

Суфікси -ов- (-ев-). За допомогою цих формантів утворюються похідні від іменників 
з локальним значенням (місцевий, верховий, низовий, степовий, луговий); із значенням 
форми (кільцевий, совковий, стрічковий); із значенням відстані (кілометровий, дюймовий, 
метровий тощо).

Суфікс -ист- зафіксований нами у похідних прикметників, які характеризують 
зовнішньо-конфігураційні особливості предметів: порожистий, гребнистий, гористий, 
горбистий, борознистий, вибоїстий, об’ємистий. зміїстий. Те ж саме стосується суфікса - 
аст-: горбастий, гулястий, вугластий, гранчастий, рубчастий, кулястий, круглястий, 
зірчастий, петлястий, хвилястий, шпилястий, клинчастий, стрілчастий, трубчастий;

суфікса -уваг-: горбуватий, грудуватий, вузлуватий.
суфікси -ист-. -аст-. -уват- мають одне значення "зовнішньо-конфігураційні 

особливості предметів” і зустрічаються у похідних, що входять до МП "особливості 
простору”, МП "форма”.

У структурі семантичного поля "простір” є поодинокі утворення з формантами -ян- 
(горя ний, водяний); -к- (шорсткий); -аг- (склепінчатий); -ав- (шершавий); -яв- (круглявий).

Другу велику групу афіксальних похідних складають відприкметникові утворення.
Похідні з префіксом над-. Префікс над- поєднується з основами прикметників із 

просторовою семантикою з суфіксами -н- (надвіконний, надпалубний, надхмарний, 
надземний, надбережний, надлобний);

-ов- (надгрунтовий, надрічковий, надкістковий, надглотковий, надлопатковий);
Відприкметникові похідні з префіксом під-:
-твірними аналізованих прикметників виступають основи прикметників із суфіксами 

-н- (піднебесний, підхмарний, підлідний, підземний, підкорінний, підочний, підреберний, 
підколінний, підшкірний, підвальний. підсадибний, підсідальний);

-ов- (-ев-) (підглотковий, підгрунтовий, підкореневий, підлопатковий, підкістковий, 
підрядковий).

Відприкметникові ПОХІДНІ 3 Префіксом ГЩИ-'
- з основами прикметників із суфіксом -ськ- (приморський, приміський):
- з суфіксом -н- (привокзальний, пристанційний, придорожнім, присадибний, 

прибережний, прияружний,лриозерний. приболотний, придонний, прирусловий, 
приполярний);
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- з суфіксом -ов- (пришляховий, прифронтовий, при яровий).
Відприкметникові похідні з префіксом за- (зависокий);
- з суфіксом -н- (захмарний, зарічний, заозерний, заатлантичний, защічний, зашийний, 

закутній, закулісний, запічний, нагородній. .забійний);
- з суфіксом -ськ- (заокеанський, заміський);
- з суфіксами -ист- (загористий).
Відприкметникові похідні з суфіксами: -еньк- (гладенький, близенький, довгенький, 

маленький).
Щодо лексеми маленький, то слід зауважити, що значення суфікса -еньк- “неповний 

вияв ознаки'’ майже нівелюється і похідне маленький вживається частіше на місці твірного 
малий. Зафіксовані Словником значення цих лексем не відрізняються по окремих лексико- 
семантичних варіантах.

-ист- модифікує значення тих прикметників, які виражають зовнішні ознаки чогось 
(положистий, розложистий);

-езн- поєднується з основами прикметників, які виражають зовнішні ознаки чогось чи 
когось (довжелезний, довжезний, широчезний, височезний, величезний);

-уват- (горбуватий, грудуватий, вузлуватий, круглуватий).
Невелику серед похідних з просторовою семантикою складають віддієслівні похідні: 

спадистий, приплюснутий, залітний, замкнений, закритий, відмежований, обмежений, 
поламаний, гнутий, перетятий, розверстай, зім’ятий тощо.

Ми проаналізували афіксальні похідні у семантичному полі прикметників “простір’'. 
Семантична структура похідного слова складається із значення не тільки твірної основи, 
але й словотворчого форманта, який теж впливає на формування семантики в цілому. 
Викладений вище конкретний мовний матеріал стосовно афіксальних похідних просторової 
семантики дозволяє нам скласифікувати його і з боку форманта (афіксів).

Питання семантичних змін при словотворенні й ролі службових морфем у цих процесах 
постійно вивчається українськими мовознавцями (див. 1.1. Ковалик, Л.Л. Гумецька, Н.Ф. 
Клименко, В.В. Грещук тощо). В основі словотвірного типу, такі три основні необхідні 
складові елементи:

1) єдність словотвірного значення; 2) єдність словотворчого форманта; 3) частиномовна 
єдність твірного слова як вихідної бази словотворчого процесу, - стали 
загальноприйнятими в сучасній дериватології (4, с. 5-22).

Відсубстантивний блок похідних репрезентують:
1. Словотвірний тип із значенням відношення до місця або простору (суфікси -н-, - 

ськ-, -ов-, -ев-): низинний, болотний, кімнатний, дальній, небесний, спинний, стінний; 
альпійський, артезіанський, гірський, сільський; місцевий, верховий, степовий, низовий:

2. Словотвірний тип із значенням зовнішньо-конфігурайні особливості предметів 
(суфікси -н-, -ов-, -ев-, ист-, -аст, -уват-): об’ємний, конусний, квадратний, кільцевий, 
совковий, дюймовий; горбастий, шпилястий, круглястий, клинчастий; горбуватий, 
вузлуватий, круглуватий.

Від прикметниковий блок похідних репрезентують:
1. Словотвірні типи із значенням градації ознаки.
Значення "градація ознаки сильного ступеня” (“дуже") реалізують деривати, які 

утворені від семем, що належать до МП . протяжність" ЛСГ “за всіма параметрами" та 
деякими іншими, за допомогою суфіксів (-уват-. -еньк-. -езн- тощо), префіксів (пре-. 
ультра-): величезний, широчезний, довгенький, довгуватий; ультрависокий, 
предовжелезний тощо. Треба зауважити, що від одного лексико-семантичного варіанта
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здебільшого формується цілий ряд синонімічних похідних, що різняться морфемним 
складом та стилістичною забарвленістю. Пор.:

високе, (дерево) - високувате. височеньке, височенне, височезне, зависоке;
високе2 (небо) - високУвате (розм.), височеньке, височенне, височезне:
висока3 (температура) - високувата. височенька, височенна, височезна, зависока, 

надвисока.
Значення -'градація ознаки слабого ступеня” та “градація ознаки сильного ступеня" 

реалізують деривати, що утворені від прикметників, у семантичній структурі котрих 
присутні семи “незначний”, “значний”: височенний, величезний, малуватий, вузлуватий 
тощо.

При розгляді просторових прикметників із значенням градації ознаки було з'ясовано, 
що декотрі з цих одиниць знаходять непослідовне відображення в лексикографічних 
джерелах. Наприклад, Словник української мови, Українсько-російський словник. 
Словарь української мови (заред. Б. Грінченка, 1958-1959) не реєструють глибокуватий, 
широкуватий, високуватий. хоч обмеження структурного чи морфологічного характеру 
вданому випадку відсутні і такі похідні потенціально можуть існувати в розмовній мові. 
Такі одиниці ми розглядаємо як сучасні реалізації словотворчого потенціалу просторових 
прикметників.

2. Словотвірний тип із значенням заперечення ознаки.
Це значення реалізують деривати, які утворені за допомогою префікса не- від семем 

МП "протяжність” і лише в деяких випадках МП “локація". Виявляється залежність від 
семантики твірного слова - деривати утворюють тільки ті твірні, у семантиці яких 
вказується на велику протяжність. Семеми із значенням малої протяжності не утворюють 
дериватів із запереченням ознаки. Це пов'язано з тим, що великі параметри можна 
безмежно збільшувати, а от маленькі - ні.

3. Словотвірний тип із просторовим значенням.
Цей тип утворюють префіксальні (над-, під-, при-, за-) похідні: надрічковий, 

надкістковий; підземний, підочний; присадибний; заміський, заокеанський.
Таким чином, просторові модифікації у структурі похідних семантичного поля 

“простір” не настільки продуктивні, як градуальні, хоча характеризуються 
різноманітністю.

Похідне слово в структурі семантичного поля прикметників “простір" займає основне 
місце. Твірною базою є іменники просторового значення та прикметники, які утворюють 
різні типи модифікаційних значень.
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