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ЛІТЕР АТУ РОЗН АВСТВО
Анатолій Ввлков, Ігор Зварим 

СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ І ВАРІАНТНІСТЬ

Становлення традиції — це постійне утримання набутого досвіду при 
постійному його збереженні, зміні (варіантності). Яким же чином забезпечуються 
це утримання? 51 кі. наприклад, у фольклорних текстах, при повсякчасній 
мінливості, механізми, що забезпечують об'єктивність інформації? Мова повинна 
йти про жорстку структуру, яка лежить в основі усної народної творчості. Вона і 
буде конкретним втіленням того, що складає сутність традиції й умову розвитку.

Якщо мистецтво слова розглядається як знакова система, то комунікація є її 
загальною властивістю. При цьому головним є поняття "... про еквівалентний 
обмін інформацією між адресатом і адресантом" (8, 196). які користуються в 
процесі спілкування спільним кодом. В ідеалі припускається, що передана 
інформація дорівнює отриманій.

Перекручення інформації внаслідок неповного її розуміння, нерозуміння її чи 
різне сприйняття адресантом та адресатом пов'язане з шумом у каналі зв'язку, 
походження якого стороннє системі комунікації й вноситься ззовні. Але позаяк 
ідеальне існування системи безпосереднього обміну повідомлення між людьми не 
реально, то нормальним вважається, коли код адресата і код адресанта не однакові, 
а лише перетинаються.

У зв’язку з цим при комунікативному акті відбувається перекодування, переклад 
інформації, що вим агає певних зусиль. Отже, викривлення повідомлень є 
неминучим і є в реальності властивістю конкретного процесу обміну інформацією. 
Відмінність кодів адресанта повідомлення і адресата його Ю.М.Лотман пояснює 
сукупністю рис, що складають своєрідність кожної особистості. Конкретніше 
пояснення цього процесу пов’язане з мовою, яка лежить в основі комунікації, с 
породженням людського мислення, основною формою його прояву, "знаковою 
моделлю діяльності свідомості...” (8. 197). Відмінність кодів адресанта й адресата 
повідомлення полягає в розбіжності їх думок, які збігаються лише в слові, тобто в 
мові. Отже, поле перетину кодів окреслено мовою, що більшою мірою позначає 
думки, а не виражає їх. Поправка на поля кодів, що не перетинаються, у якій суть 
незбігу, і є та своєрідність, що вирізняє індивідуумів. Слово як посередник між 
комунікантамп виступає знаком думки, а не самою думкою, є. по суті, збудником 
подібного процесу мислення в свідомості співрозмовника, бо "уявлення . яке 
пробуджене словом у різних людей, несе в собі ознаку індивідуальної своєрідності, 
але всі позначають його тим самий звуком” (5. 165).

Повний збіг кодів адресанта н. адресата неможливий. Це суперечить природі
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людської свідомості. Брак своєрідності унеможливив би саме мислення як 
неодмінну умову розвитку життя людини в усіх її проявах, бо система комунікації 
замкнулася б сама у собі, що для буття є протиприродним. Загальновідоме 
положення про те, що замкнені системи тяж ію ть до самозруйнування. 
переконливий тому доказ. Мислення в цьому випадкові замкнулося б на рівні 
констатації співрозмовниками застиглих і тому уніфікованих, цілком збіжних і 
виявлених у слові блоків інформації. Природно, що жодна творчість (тим більше 
мистецтво) за таких умов неможлива, як неможливий і сам розвиток. Така ситуація 
нагадувала б спілкування роботів, які спроможні діяти лише в рамках закладеної 
в них якості, бо визначальне значення має не вона, а свідомість. Коректувальні 
поправки на своєрідність мислення, які людина вносить у мову, забезпечують 
життєдіяльність її мислення, розвиток і гнучкість. Тобто мова не регламентатор. 
а інструмент мислення. Не можна, звичайно, лишати поза увагою взаємовплив 
мови і мислення, але це не змінює суті й тенденції явища.

Мова не лише “кодифікує” зміст, їй притаманна “операціональність”. тобто 
властивість не лише доповнювати людське мислення, а й “змінювати його шляхом 
оперування зі знаками, що дозволяє отримувати нову інформацію, котра виходить 
за межі знання про свіг, яке фіксується даною мовою і досвідом індивіда” ( 6, 196). 
У сталому незбігові виявлення та сприйняття думки, тобто в частковому збігові 
шифрувального повідомлення в комунікативному процесі не може кваліфікуватись 
як недосконалість структури його механізмів. Помічено, що в своєму розвитку 
культура “...невпинно і наполегливо” помножує ті механізми, що ускладнюють 
процес передачі повідомлень. Поля шифрувального і дешифрувального кодів, що 
не перетинаються, забезпечують тенденцію саморозвитку культури, бо в них 
міститься активний спонукальний поштовх і арсенал саморуху. Частина поля 
коду, що перетинається, співвідноситься з тою, що не перетинається, як конкретна 
думка з усім комплексом уявлень свідомості людини. На збіжну частину коду 
винятково великий і активний вплив справляє та частина, що не перетинається, 
бо в ній відбуваються тривкі процеси різного роду змін, що знаходять відображення 
у збіжній частині. Виходячи з цього, можна розглядати структуру коду, що 
складається зі сталої та змінної частин, де першою виступає та, що перетинається, 
а другою — та, що не перетинається.

Відношення змінної частини коду до сталої таке ж саме, як відношення мислення 
до мови. Народжена зусиллям внутрішнього світу конкретної людини думка 
сприймається внутрішнім світом іншої. їх думки збігаються не в усьому, а лише в 
частині, що пов’язує їх свідомість — в слові (збіжне поле коду). Для повного збігу 
кодів конче потрібне повне злиття свідомостей, що, звичайно, неможливе. Бо 
спільною для певного соціуму є лише частина коду, що перетинається (постійна 
частина коду — мова), а змінна містить такі складні, багатогранні та неповторні 
особливості кожної окремої свідомості, що про повний збіг не йдеться. 
С воєрідність кожної окремої свідомості зум овлена психо-фізіологічними 
особливостями індивіда, середовищем проживання, віковими, родинними, 
етнічними, національними, історичними і багатьма іншими чинниками. У сучасній 
інформатиці таке знання розглядається як концептуальна система (КС), яка 
повсякчас видозмінюється відповідно до набутого комунікативного досвіду. 
Концептуальна система виступає моделлю, адже пізнання об’єкта можливе шляхом 
моделювання. Пізнаючи світ, лю дпна-безнастанно будує його моделі. Зміна 
наукових картин світу — наочний тому доказ. У зв’язку з цим свідомість людини 
складається з безлічі моделей, які, на її думку, конструюють об’єктивну реальність.
О.Л.Камінська пропонує ці моделі індивідуальної свідомості називати С-моделямн:
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“С-модель є ідеальною в індивідуальній свідомості, в якій індивід реа.: , '  . . і
експлікацію відомостей (уявлень, поглядів, знань) про ТОЙ ЧИ ІНІІІШі ! а: мс. 
зовнішнього світу, тобто те. про що він (індивід) думаг. уявляє перед ; 
про об’єкти світу і їх відносини, включаючи й абстрактні відносини між к і  ̂ і - 
об’єктів” (6, 23).

Природно, що концептуальна система (КС) має певну структур\ Індивідуальне 
знання про світ, спроможне виявитися в ідеальних і матеріальних моделях 
загальному вигляді може бути представлене всім обсягом мовних засобів, швдяї 
яким носій концептуальної системи здатний висловити їх. Тому С-моделі. яких 
складається людська свідомість, мають мовну структуру. Поняття про зовнішній 
світ і взаємозв’язки, що існують між об’єктами та явищами, спричинюють єдність 
загальної моделі Всесвіту в свідомості людини. Ця остання модель виявляється у 
мові й на письмі. Алевся концептуальна система (індивідуальна свідомість) ніколи 
не править за об’єкт вербалізації. В цій ролі може виступати лише якась її частина 
— С -модель або сукупність С -моделей, які виступаю ть категоріями 
мовнорозумової діяльності, визначаючи, в свою чергу, семантичну структуру 
тексту” (6, 24).

Серед С-моделей є первинні, сформовані завдяки взаємодії із зовнішнім світом 
(сума знань про світ, професійні знання). Ці С-моделі є основою індивідуальної і 
соціальної поведінки, творчих можливостей особистості. Вторинні С-моделі 
поділяють на комбінаційні, абстракційні та художньо-поетичні, які мають низку 
підрозділів. Нашим завданням не є детальний аналіз структури свідомості на загал. 
Ми намагаємося визначити, що ж, окрім названої мови, містить об’єктивну 
інформацію при комунікативному акті. Звичайно, названі, наприклад, явища і 
предмети ще не є о б ’єктивне відображення знань про світ, точніше — воно 
обмежене уявленням про назване, ідентифікацією названого з існуючим. Отже, 
інформація мусить бути представлена мінімумом ознак і зв'язків, які існують між 
предметами та явищами в об’єктивній реальності, бо в останній все взаємопов’язане 
і взаємозамінюється.

Мінімальна сукупність ознак, за якими назване вичленовується з навколишньої 
дійсності, називається фреймом. Своєрідність кожного індивіда можна уявити як 
набір фреймів, плюс усі різновиди емоційного, свідомого та підсвідомого 
відображення навколишнього світу. Ось чому перетинання кодів не визначене 
чітко мовою в лексичному розумінні, вона містить і частково збіжні за цими 
чинниками блоки інформації (національна своєрідність світосприйняття), що, 
власне, ми й називаємо мовою, яка об’єднує людей. Але знову ж слід підкреслити, 
що збіги зумовлені єдністю, наприклад, національного характеру, належать до 
розбіжної частини культурного коду і є лише збігом орієнтації мислення на що 
єдність. Наприклад, культура Київської Русі для всіх слов'ян є рідною і близькою. 
За будь-якими з її ознак і елементів — чи то ім’я історичного або культурного 
діяча, назва місцевості — в свідомості українця, росіянина або білоруса виникає 
певне уявлення про час, події та землі. Збіги цих уявлень будуть обмежені 
загальновідомою для східних слов’ян характеристикою богатиря або історичної 
особи, пов’язаних з тою чи іншою датою і місцевістю. Це зумовлено загальним 
східнослов’янським культурним контекстом, що засвоєний і розвинутий трьома 
народами. їх давньоруська культура виступає тут текстом у трьох варіантах 
П рикладом  можуть бути переклади “С лова о полку Ігоревім ’ сучасними 
українською, російською, білоруською мовами.

У більш загальному плані цей феномен може бути простежений на матеріалі 
літератури середніх віків східних і південних слов’ян. Внаслідок наявності безлічі
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іскстів давньоруської літератури, трансплантованих у південнослов янське 
к\льіурне середовище і адаптованих в ньому, може бути створена, на думку 
Д.< Лихачова. єдина для всіх народів історія літератури, середніх віків. На цій 
основі можна стверджувати, що єдність культурного розвитку зближує орієнтацію 
мислення названих народів, які користуються деякою мірою збіжним культурним 
кодом.

Зміни перемінної частини коду знаходять відображення в гнучкому механізмі 
пересічної сталої її частини, тобто в тій С-моделі. яка представлена фреймами 
(скрип тами).

У мистецтві цей механізм тим простіший, чим більш уніфікована свідомість, 
тобто чим більша частина коду полів інформації входить у поле, що перетинається. 
Такий стан механізму передавання інформації відповідає раннім формам мистецтва 
слова. Колективна свідомість, яка втілена в ньому, виробляє колективну традицію, 
закріплену в твердих формах, що виключають відхід від неї. Тому частина коду, 
що не перетинається, не використана в повному обсязі у творчому процесі. Форми 
закріпленої колективної традиції панують над індивідуальною свідомістю. Не слід 
цей факт розцінювати як недолік, бо він таким не є. Усна форма збереження 
колективної традиції могла втілитися лише в адекватному їх механізмі передавання 
інформації. Колективна свідомість втілює себе виключно у формах, що мають 
колективну естетичну, культурну, політичну та інші цінності. Отже, інформація у 
фольклорі повинна бути співзвучна цим колективним вартостям. Це й об'єднувало 
художнє мислення окремих обдарованих творчих особистостей.

Художня інформація повинна бути доступна всім членам колективу. 
Шифрувальний і дешпфрувальний коди збігаються тому, що їх незбіжна частина 
не мала за цих умов скільки-небудь відчутного впливу на спільну. Лише в складі 
колективу вона набула цього впливу, який, втім, не був помітним для окремої 
особистості, не фіксувався, бо зміни у колективній свідомості відбувались повільно 
Наприклад, у середньовічний період “...глядачеві, слухачеві й читачеві нема 
необхідності засвоювати нові естетичні коди, нема тому й звичайної для людини 
нового часу терпимості до мистецтва інших епох або чужих народів” (7. 85).

Поле шифрувального та дешпфрувального кодів, що не перетинається, в усній 
народній творчості має меншу порівняно з літературними кодами “площу”. Це 
спричиняє, на перший погляд, відсутність творчої потенції, точніше, швидку її 
вичерпність і подальшу механічну повторюваність. Це положення почасти вірне. 
Але лише щодо зовніш нього прояву реглам ентації — повторення окремих 
складників схем і естетичних систем. Якби “площа” поля комунікативних кодів, 
які перетинаються у фольклорі, обмежувалась тільки можливістю цих повторень, 
то система замкнулась би сама в собі, отже, неминуче зруйнувалася б.

Це протиріччя знімається, коли зважати на відзначене багатьма дослідниками 
співвідношення між твором, як об’єктивним цілим, і його конкретним текстуальним 
втіленням. Це об’єктивно існуюче ціле, що, власне, і є твором, завжди ширше, ніж 
будь-який текст. В.Я.Пропп називав це “народним художнім задумом" (14. 194). а
В.М.Гацак визначив терміном "епічне знання” (4. 44). Виходячи з такого розуміння 
співвідношення конкретного втілення твору в тексті (варіант) і самого твору, 
можливість різних реалізацій епічного знання невичерпна, бо припускає безліч 
альтернативних схем і форм виконання. Це явище умовно можна порівняти з 10- 
ма цифрами, що забезпечують усі комбінації арифметичного вираховування. Таку 
ж роль (умовно) виконує у фольклорі “ж м ут” можливостей для реалізації 

Народного задуму”, "епічного знання". Це — продукт суспільної фольклорної 
свідомості. Він зумовлю є творчі спонукання, активність спільного поля
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комунікативних кодів. Варіантами вважаються всі реалізації “ш;ь і М-жиші 
твір сприймається “цілим” у його реалізації. Текстові втілення епіавілн. тяться 
один до одґтого як варіанти на підставі суттєвих визначальних елементів г 
повторюються в них і складають ту частину кодів, яка перетинається. Ці елемс і і 
отримують різну реалізацію в багатьох випадках, що спричиняє до появи ре.і ік 
і версій. Частина коду, яка перетинається (фрейми), забезпечує об'єктивній , 
інформації, а та. що не перетинається — суб’єктивність. Баї ато дослідників 
намагались виділити постійні (інваріанти) основи в тих чи інших фольклорнії 
жанрах. Так. Леві-Стросс визначив інваріантну основу багатьох міфів, на підставі 
якої можлива реконструкція їх архаїчного змісту. Визначенням постійних основ 
(наприклад, у чарівній казці) займалися P.M.Волков (3). В.Я.Пропп та ін. В наш 
час найбільш  плідними с знахідки в цій проблемі литовського вченої о- 
фольклорисга В.ГІ.Кербеліте. Висновки Проппа дають можливість стверджувати, 
що так звані функції чарівної казки (композиція), не лише зберігають ї ї  з м іс т о в н у . 
але й конструктивну своєрідність. Пропп при цьому визначив відмінності між 
сюжетом і композицією: певна композиція “може лежати в основі багатьох сюжетів 
і навпаки: безліч сюжетів мають в основі одну і ту ж композицію. Композиція є 
чинник стабільний, сюжет — мінливий” (13. 14).

Звідси випливає, що відношення композиції до сюжету подібне відношенню 
мови до повідомлення. Тобто композиція є гарантом збереження структури 
жанрової моделі. Вона — її стрижень. Сюжет же — її оформлення. Він подібний 
до одежі, котра міняється у залежності від часу і конкретних умов буттядсазки. Це 
пізнавальний знак жанру, що пов'язує розуміння того, хто створює, та того, хто 
сприймає інформацію. Це його формула, яка обмежує свавілля індивідуальної 
свідомості. Тобто збереження моделі (фрейма), виведеного Проппом у вигляді 
функцій дійових осіб чарівної казки, забезпечує збереження традиції цього жанру.

У роботі над своєрідністю жанрів казки вельми продуктивним є порівняльний 
аналіз сюжетоскладання. розробленні! Р.М .Волковим. Сюжет чарівної казки, 
зведений Проппом до загального для всіх сюжетів фреймового рівня, за допомогою 
методу P.M .Волкова може привести до побудови фреймів (моделей), в яких 
втілюється загальний фрейм. Іншими словами — цей метод вказує на типи 
реалізації загального фрейму, що і було зроблено Р.М.Волковим на прикладі казок 
про безневинно-гнаних.

Такий шлях досліджень може бути перспективним щодо інших жанрів. Усна 
народна творчість на загал може бути описана мовою фреймів, в якій кожний має 
спільний фрейм (за Проппом) та різні реалізації цього фрейму в сюжетах (за 
Р.М.Волковим).

Модельний опис явищ культури надто важливий, бо дозволяє пізнати загальні 
закономірності побудови цих явищ і їх розвитку. Зрештою — моделювання є 
здобуток загальнонаукової методології.

Інваріантна основа складає поле перетинання коду, а конкретні її реалізації, 
починаючи від індивідуального виконання і закінчуючи її реалізацією (варіанти), 
складають об’єктивну частину інформації, що містяться в полях шифрувального і 
дешифрувального кодів, які не перетинаються.

У літературі таке передавання інформації спостерігається в рамках становлення 
традиції окремого сюжету. Поступове звільнення індивідуальної свідомості з-під 
тягара колективної традиції збільшило частину коду, що не перетинається, на ту, 
що перетинається. Саме з діяльністю індивідуальної свідомості та збільшенням п 
ролі в творчому процесі пов’язаний початок ускладнення механізмів передавання 
інформації. А звільненням своїм індивідуальна свідомість зобов’язана виникненню
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писемності.
Колективна свідомість фольклору також зазнає змін у зв’язку зі зміною типу 

комунікації. Почався процес переорієнтації сприйняття художньої інформації з
колективної форми на індивідуальну. Не промовець —  слухач, а письменник 
читач. І посередник між ними - книга. Зміна типу комунікації визначила 
докорінний злам колективної традиції.

Саме з поняттям сталої та перемінної частин коду пов'язана варіантність па 
всіх рівнях: мова, жанр, сюжет, текст і т.п.

Ускладнення механізмів передавання повідомлень у процесі розвитку літератури 
пов'язане зі зменшенням “площ і” поля перетинання ш ифрувального та 
дешифрувального кодів. Це можливо при збільшенні збіжної “площі" кодів, або 
при неповному, або ж при різному сприйняті інформації. Два останні випадки, як 
окремі, пояснюються різними специфічними причинами і потребують спеціального 
дослідження. “Перший випадок — коли в пам’яті реципієнта нема відомостей про 
предмет чи відносини, тобто в нього нема понять, на які йому вказує те чи інше 
слово в тексті відправника. Цю ситуацію нерозуміння реципієнт звичайно 
характеризує словами: 'Я  не розумію значення цього слова (терміна)" і т.д. Другий 
випадок: реципієнт не може на основі “інструкції” — тексту — "пов’язати” нові 
складники С-моделі... з побудованим фрагментом С-моделі.

Звичайно, така ситуація викликає у реципієнта реакцію — “слова відомі, а зміст 
зрозуміти не можу" (6, 33). У даному разі розглядаються не втрати різного роду, 
а деякий умовно ідеальний стан механізму передавання повідомлень, що дозволяє 
усвідомити теоретичний аспект його ускладнення. Бо цей стан, при всій його 
умовності в чистому вигляді, домінує в розвитку і ускладненні цих механізмів, 
гюзаяк "внутрішньотекстові зв'язки виникли і розвиваються в міру необхідності 
представляти структури об'єктів пізнаваного світу, який більш ускладнюється” 
(6. 35).

Збільшення площі кодів, що не перетинаються, не лише спричиняє зменшення 
поля перетинання, але є умовою для його збільшення. Тобто створює можливість 
для цього. Сама тенденція до збільшення поля негіеретинання не передбачає 
зменшення обсягу інформації, що сприймається, а навпаки, є умовою його 
збільшення й своєрідності, умовою  ускладнення роботи свідомості над 
сприйняттям її форм та більших обсягів. Наприклад, звернення до традиційних 
сюжетів і образів у сучасній літературі відбувається набагато рідше, ніж. скажімо, 
в середньовіччі. Це означає, що зменшується орієнтація на загальновідомість. на 
збереження високої кількості елементів у збіжних полях.

Тепер перейдемо до конкретного прикладу становлення градиційного сюжету. 
При цьому-вводяться поняття інваріантно« ситуативної моделі, що виконує в 
становленні літературної традиції роль динамічного фрейма (скрипга) моделі, що 
несе об’єктивність інформації в становленні традиції.

Поняття варіант і варіативність (варіантність) широко використовувані у 
фольклористиці. Варіативність загальновизнано належить до числа основних ознак 
фольклору, твори якого побутують тільки варіативно, й цим відрізняють його від 
літератури. Це здійснюється по-різному на різних етапах літературного процесу. 
Більш того, з погляду комунікації, що пов'язує фольклор і літературу як дві 
підсистеми в одну загальну систему, варіативність є суттєвим проявом як самого 
функціонування мистецтва, гак і й о р © розвитку.

Наявність чи відсутність варіативності в літературі пов’язана з особливостями 
комунікації. Співвідношення автора (виконавця) і реципієнта (слухача) радикально
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■мінилося, з виникненням писемності реципієнт більше не впливав безпосередню 
на творчий процес. Однак протягом довгого часу варіативність зберігалась як 
ознака усної творчості. В середні віки література була переважно анонімною не 
існувало самого поняття авторського права. Йшло видозмінення тексти- їх. 
трансформація багатьма авторами. В кінцевому розумінні це спричинилося 
перетворення в колективний твір. У цей період існування літератури вона 
суттю і принципами свого створення, колективною творчістю ’ Ллє іі У тих 
випадках, коли автор був невідомий, він переважно оперував традиційним 
сюжетно-образним матеріалом, інакше кажучи, створював варіанти: близькосхідна 
традиція назіре, західноєвропейські переробки античних, християнських джерел.

Цього типу творчості сягає використання традиційних сюжетів і образів у новій 
літературі. Тому видається вельми продуктивним застосування понять і термінів 
варіант і варіативність у теорії традиційних сюжетів і образів.

Природно, причини звернення кількох авторів до одного й того сюжету і образу 
в новій літературі відмінні від причин колективної участі в розробці одного 
.літературного твору в період анонімності. Звернення до традиційних сюжетів і 
образів, саме явище традиціоналізац ії в літературі причинно пов'язане з 
відмінністю типів комунікації у фольклорі й літературі. Виникнення писемності й 
авторського права відлучили від творчості споживача-реципієнта, тобто знизили 

творчі імпульси на полюсі сприйняття” (6, 26—43). Сприйняття твору є йцго 
“переборювання", дешифрування тексту — обов’язкове встановлення своєрідного 
діалогу між творцем і реципієнтом. Повноцінне сприйняття містить співучасть у 
творчому акті, що опосередкований текстом. “Істинний читач завжди читає 
творчо. Літературний твір може його тішити, захоплювати або обурювати. Він 
часто хотів би втрутитись у долю героїв, нагородити чи покарати їх. змінити їх 
трагічну долю на щасливу, а торжествуючого лиходія стратити” (12, 23).

Потреба у зворотному зв'язку та “ефекті співприсутності” (закон уподіблення) 
на фольклорнії! стадії може бути задоволена безпосередньо в самому процесі 
побутування народнопоетичного тексту. Реципієнт літературного твору такої 
можливості позбавлений. Але, якщо реципієнт сам є письменником, він може 
вступити в діалог, створивши новий варіант традиційного сюжету (образу). Таким 
чином, реакція на прочитане подібна, але не тотожна з тим, що спостерігалось у 
фольклорі при живому контакті суб'єкта й об’єкта художньої інформації 
першопричина виникнення варіантності розробки традиційного сюжетно- 
образного матеріалу.

З другого боку, такий діалог у більшості випадків детермінований історично. 
Створення нових варіантів старого відбувається тоді, коли потенційні можливості 
і радицінного матеріалу приходять у відповідність з історично подібною ситуацією, 
з моральними й соціальними проблемами, з суто художніми завданнями часу 
створення нового тьору-варіанта. Інакше кажучи, типологічна повторюваність 
соціальних (в широкому розумінні) явищ зумовлює повторні звернення до 
традиційного матеріалу. В той же час історична ловїорю ванісіь  не бува. 
тотожністю, а обов’язково — варіативністю. Відповідно — кожне нове звернення 
до традиційного  сю ж етно-образного матеріалу варіантне не тільки через 
своєрідність індивідуального сприйняття, але через варіативність історичних 
обставин.

Із мовленого можна зробити висновок, що варіативність — успадкована від 
фольклору внутрішня закономірність літератури — специфічно проявляється при 
становленні традиційних сюжетів і образів. Кожне нове звернення до традиційного 
сюжету і образу містить певний повторювальний незмінний складник і ооов язкову
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зміну. переосмислення його, інакше кажучи, обов'язковою є наявність інваріанта 
та варіативності. Можна стверджувати: без виділення інваріантів і варіантів 
(постійних і перемінних величин), без визначення інваріантних відносин неможливе 
вивчення класу явищ, приміром, неможлива побудова теоретичного знання про 
спорідненість (але нетотожність) фольклору та літератури, про розвиток традицій. 
Розгляд поняття варіативності в літературі як прояв подібної до фольклорної 
повторюваності, наповнює поняття “варіант” змістом, що стосується питань 
структуроутворення. Текстуальні зміни, до яких звичайно застосовується в 
літературі термін варіант, виступають явищем вторинним і другорядним. Це лише 
один із аспектів розгляду варіанта як такого. Причина текстуальних змін криється 
в змінах структуроутворюючих елементів, тобто співвідношенні інваріантних і 
варіантних величин у тексті. Твори, в основі яких лежить спільний сюжет чи образ 
(образи виступаю ть як вар іанти  цього сюжету чи образу), володію ть 
самостійністю. Такий погляд на становлення традиційних сюжетів повніше 
пояснює специфіку їх єдності.

Варіативне розмаїття в літературі значніше, ніж у фольклорі. Це пояснюється 
тим, що звернення письменника до традиційного сюжетио-образного матеріалу 
являє не тільки і не стільки п ідтримку традиції, але також  її художнє 
переосмислення, часто з відштовхування та прямою полемікою. Літературна 
традиція рухливіш а, сприйнятливіш а до соціально-політичних змін, ніж 
фольклорна, і визначається більшим індивідуальним творчим внеском. Іншими 
словами, збіжна частина коду відчуває сильніший вплив з боку незбіжної, ніж у 
фольклорі.

Проблема варіанта в літературі тісно пов’язана з проблемою канону. Література 
в процесі її виникнення складається або на основі канонізованої міфології, як було, 
скажімо, у випадку з Біблією чи Ведами, або міфології усної, неусталеної. В 
першому випадку виникає “словесність” , в якій художній елемент відіграє 
супроводжувальну роль; в другому — власне художня література, моделлю якої 
може бути давньогрецька література. В надрах цієї літератури, активно йде процес 
складання загальноєвропейського (частково також близькосхідного) корпусу 
багатоваріантних традиційних сюжетів і образів. У переказі про Атлантиду були 
закладені всі можливості до переходу прасюжету в традиційний сюжет. Приховані 
сили сюжету розкриваються, коли потенційні можливості переказу відповідають 
проблематиці нового часу. Намічена у П латона думка про зв ’язок загибелі 
Атлантиди з її багатством, аморальністю, агресивністю визначила закономірність 
широкого звернення до неї в першій половині XX ст.. коли гілатонівській переказ 
через 2300 років після його написання увійшов у коло традиційних сюжетів.

У середньовіччі анонімне репродукування текстів спричинилося звичайно до 
складання канону. Цей канон нерідко'сакральний, не порушуваний принципово. 
Такою є канонізація Четвероєвангелії з одночасною церковною забороною інших 
варіантів. Крнон від самого початку включає варіативність. Канон встановлюється 
соборно, практично як підсумок колективного творчого пошуку. Щось подібне 
відбувається і з встановленням канону в трактуванні традиційних сюжетів і образів, 
не сакрального для європейського середньовіччя змісту (античної чи кельтської 
генези). Традиції, що були колись основою становлення канону, в цей час 
“костеніють” (17. 5). Канонічність призводить до девальвації художнього змісту. 
Це той випадок, коли вся інформація міститься в збіжній частині коду, а вплив 
незбіжної частини неприпустимий, зведений до нуля. П остає зам кнута 
комунікативна система, що не має перспективи розвитку. Тобто вона не підлягає 
художньо значущому порушенню, що є природним у відкритих, і внаслідок цього
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динамічних, художніх системах.
У новин час відбувається десакралізація і розпад канону. Літератур , 

повертається до живої, що передбачає незакінченість недостовірній гь 
нерозвиненість, а тому здатної до різноманітності, традиції. Поле незбіжного у, . 
починає впливати на збіжне. Однак письменники звичайно мають стірав> 
образами і сюжетами, колись уже канонізованими (Моисей. Христос. Юда та ін і 
Це обмежує можливість переробки сюжету. Коли Булгаков пише своє “євангеліє 
від Боланда", то це не просто варіант, це антиканон. принципове ігнорування 
зразка (“насправді було так...”). Свобода використання традиційних сюжетів і 
образів посилюється. Канонічні образи і сюжети мовби вибухають, розламуються 
Елемент протосюжету зводиться до мінімуму, іноді зберігаючи лише героя, що 
несе загальнопізнавальну семантику.

Інша справа, наприклад, з традиційним сюжетом про Атлантиду (2). Про неї 
розповів 2300 років тому Платон (427-347 рр. до н.е.) у діалогах "ТімеіГ і Крітіп 
посилаючись на відомості давньоєгипетських жерців. Повідомлення Платона являє 
собою не міф (як ного інколи неточно називають), не частину космогонічної 
системи, а історичне сказання, принципово відмінне від, скажімо, біблійною 
потопу, або загибелі Содома і Гоморри: там не усна “чутка", не переказ, а Слово 
зафіксувало повчальну історію, і це мнслиться як обов'язковий та наднхаючий 
для засвоєння матеріал. Історія ж Атлантиди розповідається в обстановці діалогу. 
Основна увага слухачів і оповідача спрямована на ідилічне буття атлантів, і вони, 
на відміну від мешканців Содома, сприймаються як істоти досконалі, мало не 
напівбоги, і не гнів, а радше заздрість божества спричиняє катаклізм. При всій 
релігійності Платона, що намагається в розповіді про Атлантиду сконцентрувати 
оповідь на проблемі всемогутності вищих сил і на, так би мовити, гріховності 
гордині, сюжет від самого початку не сакральний, не канонічний, а стоїть у ряду 
фольклорних. Платонівськнй протосюжет стає, на відміну від варіацій на теми 
Євангелія, подібним до снігової кулі, що котиться з гори: він обростає безліччю 
сюжетних варіантів саме через "фольклорність”, неканонічність.

За жанром платонівське повідомлення є переказом, тобто оповіддю про 
історичне’ можливе. Майже всі народи світу знають сюжет про потоп. В історії 
Землі було 'багато подібних катаклізмів, що може підтверджувати реальність 
основи цих розповідей. Мабуть, такі катастрофи спричинювали в стародавніх 
народів відповідні перекази — один із засобів передачі інформації нащадкам. 
П оступово факти обросли вигадкам и , перебільш увались, відображаючи 
синкретизм мислення древніх (15. 63-159).

Синкретичний характер переказу спричинився до того, що зацікавленість 
платонівською Атлантидою йшла удвох напрямках: наука та мистецтво. Наукове 
зацікавлення виникло давно. Щоправда в античності ставлення до Атлантиди було 
близьким до скепсису — головним у спадщині Платона по праву вважалися його 
філософські погляди, а діалоги “Тімей” та “Крітій” . в яких повідомляється про 
загибель Атлантиди, в кращому разі сприймались як літературне оздоблення його 
ідей. Не однозначне ставлення до проблеми й у наш час. її вивчають представники 
різних галузей знань — від геологів до культурологів. Уже в середині 20-х рр. 
бібліографічний список праць про Атлантиду нарахував 1700 позицій. До 60-х 
рр. ця цифра збільшилася майже в десять разів (15. 385). Деякі автори заперечують 
існування реальної основи переказу і взагалі ставляться до нього як до такого, що 
не заслуговує на увагу. Але, з іншого боку, стверджується, що без Атлантиди 
існування нашої цивілізації у тому вигляді, в якому вона перебуває нині, взагалі 
неможливе. Про Атлантиду написано багато псевдонаукового, езотеричною.



теософського. Цікавою й показовою спробою поєднати науковий і теософський 
підходи є трактат В.Брюсова “Вчителі вчителів” (1917).

Особливо частими звернення письменників до переказу ГІлатона стають саме 
в нашому сторіччі, соціальні біди її потрясіння якого стали співзвучними 
трагічному катаклізмові загибелі давньої цивілізації. В XX сторіччі Атлантиці 
присвячені вірші К .Бальмонта, В .Брюсова. В'яч. Іванова, С .Н аровчатова. 
Т/Гомозея: поема В.Хлебнікова “Загибель Атлантиди” (1912), романи П.Бенуа 
“Атлантида” (1919). О.М.Толстого “Аеліта, або Захід Марса” (1925), Е.Р.Берроуза 
“Пригоди Тарзанз — лісової людини” (19), О.Бердника “Подвиг Вайвасвати” 
(1965), Е.Войскуновського і І.Лукод’янова “Дуже далекий Тартесс” (1968); повісті 
А.Конан Дойля “М аракотова безодня” (1929), О.Беляева “Остання людина з 
А тлантиди” (1940), Г .Голубєва “Золота медаль А тлан ти ди ” (1956),
А .Н емировського “За островам и М ел ькар та” (1959), М .Купчинського 
“Атлантида, острів вогню” (1967). А.Шалімова “Повернення останнього атланта” 
(1968), Л.Платонова “Пазурн тигра” (1978), А.Прудека “Ворогз Атлантиди” (1982). 
оповідання В.Журавльової “Людина, що створила Атлантиду” (1963), Г.Голубєва 
“Украдена Атлантида” (1982), Г.Каттнера “Суцільні неприємності” (1956); трагедії 
Л.Рейснер “А тлан ти да” (1913), В .Н езвала “Сьогодні ще зайде сонце над 
Атлантидою” (1956), І.Луковського “Чи була Атлантида?” (1926). Цей список не 
охоплює всього, що присвячено Атлантиді у світовій літературі. Зокрема, не 
враховуються розробки сюжету платонівського переказу, які пов’язані з ним 
незначними генетичними зв ’язками на рівні розробок вторинних мотивів, 
ремінісценсій та алюзій. Не розглядаються також твори інших видів мистецтв, в 
яких розробляється сюжет про Атлантиду. Наведений список близький до повноти 
стосовно літератури слов’янського регіону. Але цього недостатньо для виявлення 
закономірностей становлення традиційного сюжету і виявлення співвідношення 
інваріанта та варіантів при його розробці.

Вичленування інвар іанто ї основи — передумови виявлення механізму 
становлення традиційного сюжету як варіювання маркірованої ситуативної моделі. 
Такий підхід створює можливість розглядати варіативність у літературі як прояв 
повторюваності й мінливості на структуроутворюючих рівнях. Він принципово 
відмінний від текстологічного розгляду варіантів. Хоча конкретним матеріалом 
у даному разі є коло творів про Атлантиду, подібний метод може бути застосований 
і до інших традиційних сюжетів. Вони мають свою інваріантну основу, що 
повторюється в усіх розробках даного сюжету, подібну до інваріантної сюжетно- 
композиційної схеми фольклорної казки. Інваріантна основа — вихідна умова 
традиції. Її становлення йде шляхом ретроспективного звернення до джерел. 
Існування традиції забезпечується збереж енням усвідомленого з в ’язку з 
протосюжетом. А це можливо при наявності в ньому маркірованих складників. 
При цьому інваріантна основа повинна бути маркірованою не однією ознакою, а 
певним комплексом, “жмутом” змістовно-сюжетних диференційних ознак. Лише 
при наявності тако ї моделі в традиційном у сюжеті можна говорити про 
внутрішньосюжетну варіантність. Інваріантна модель складається з функціонально 
важливих складників, які більшою мірою відображаю ть фабульну побудову 
протосюжету. Ця побудова може бути настільки схематично, наскільки дозволяє 
це зробити загальновідомість протосюжету. Це багато в чому залежить від ступеня 
традиціоналізації, тобто загальновідомості інваріантна в низці варіантів, що 
складає історію традиційного сюжету. Чим більш загальновідомий протосюжет. 
тим менша кількість функціональних складників вимагається для збереження 
інваріантної ситуативної моделі, для постання її у свідомості реципієнта. Чим
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довша історія розвитку традиції, тим більша частина збіжних полів комунікативних 
полів. Це можна визнати однією із закономірностей розвитку мови традиції" 
Тривалість становлення забезпечує закріплення уявлень про неї в загальним' 
контексті певної культури. Таким чином, відпадає потреба детального її 
закріплення збіжною частиною коду. Мова традиції в зв’язку з цим не має жорсткої 
структури, а її елементи обмежено кількістю, що забезпечує впізнання.

Заповнення моделі конкретними, відповідними задумові й обдарованості 
письменника, складниками розглядаються як варіанти сюжету з визначенням 
генетичних, контактних і текстуальних зв’язків. їх місця і вагомості в процесі 
становлення традиційного сюжету.

Та обставина, що становлення традиційного сюжету про Атлантиду відбувалось 
не поступово, не впродовж віків, а майже водночас, дає можливість у даному разі 
розглядати проблему варіативності поза діахронією, а не практично синхронно. 
Традиціоналізація гіротосюжету відбулась, коли основні його мотиви: загибель 
високої культури й цивілізації— гіпотетичної прабатьківщини сучасної культури, 
зв’язок між загибеллю і війною, поєднання геологічної та соціальної катастроф. 
— виявилися співзвучними проблематиці XX ст. Величезні соціальні біди — світові 
війни, революції, загроза третьої світової війни, прикрий історичний досвід 
авторитарно-диктаторських режимів, можливість екологічної катастрофи виявили 
коло проблем, художньо вирішуваних майстрами слова на матеріалі переказу про 
Атлантиду в різних видових та жанрових варіантах.

Інваріантною основою традиційного сюжету про Атлантиду стала маркірована 
ситуативна модель, що містить у собі такі складники:

Атлантида, великий острів в океані.
Високий рівень культури й цивілізації жителів.
Загроза загибелі Атлантнди.
Народ знає (або не знає) про загрозу.
Збіг геологічних і соціальних катаклізмів.
Конфлікт між особистістю й диктаторською владою (між особистістю і кастою 

жерців).
Синхронний існуванню Атлантиди опис подій.

Наявність такої моделі дозволяє говорити про традиціоналізацію сюжету. З 
гіротосюжетом її пов’язує топонім Атлантида й ситуація, що забезпечує настанову 
на впізнавання, тобто реципієнтність.

Збереження всіх складників інвар іантн о ї основи (ситуативної моделі) 
обов’язково.поєднується з синхронним існуванню Атлантиди описом подій. Тільки 
нехтування деякими складниками цієї основи дозволяє змінити час описуваних 
подій. Але такі переробки протосюжету не відіграють особливої ролі в його 
традиціоналізації, а виступають у більших жанрових формах або стають основою 
творів малого жанру. В деяких випадках використано лише певну маркіровану 
частину ситуативної моделі. (Голубєв “Украдена Атлантида”). Іноді маркірована 
частина моделі є лише окремим мотивом чи епізодом (Ж.Берн, “20000 льє під 
водою”). Отже, жанрове варіювання пов’язане зі збереженням повної або неповної 
інваріантної основи (ситуативної моделі).

Варіювання окремої ситуації взаємопов’язане з проблематикою конкретних 
творів, їх ідейно-художнім змістом. Створюються внутрішньосюжетні варіанти. 
Напр., Незвал, Луковський, Войскуновський, Лукод’янов, Шалімов загибель 
Атлантиди зображують як наслідок соціальних конфліктів (проблематика XX ст.). 
Реймнер, Плудек, Бєляєв описують соціальний конфлікт, посилений геологічною 
катастрофою. У Кучинського причина загибелі Атлантиди суто геологічна.
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Від знання чи незнання народу про наступну загибель Атлантиди залежніь 
характер вчинків героїв, розподіл протистояння сил. Художнє оформлення цієї 
внугрішНьосюжетної варіативності втілюється в сюжетному варіанті у він ляді 
цілісного твору з більшим чи меншим залученням складників, що генетично 
пов’язані з гір ото сюжетом. Ідейно-художня його своєрідність як сюжетного 
варіанту залежить від авторського зміщення акцентів у інваріантній основі 
(маркірованій ситуативній моделі) традиційного сюжету.

Якими б серйозними не були наміри теософів та окремих учених довести, що 
вся наша цивілізація походить від атлантів , гром адськістю  (науковою  і 
ненауковою) це переважно сприймається як вимисел, фантазія, "фольклор". 
Канону Атлантиди немає й бути не може, звідси надзвичайна гнучкість вимислу в 
різних авторів. Повна свобода і "необов'язковість" взірця, його принципова 
“неістинність” стимулюють свободу “діалогу” з протосюжетом. Зберігається лише 
деяка інваріантна модель — потоп, що насувається на квітучу цивілізацію. Цей 
інваріант у жодному разі не може бути співвіднесений із застиглим каноном. 
Н авпаки, він являє ядро структури, яке здатне до розвитку і все нового 
самовідтворення в нових варіантах. Неймовірно, щоб в історії Атлантиди було 
“забороненим" введення нових мотивів, завдяки яким розвиваються інваріантні 
можливості.

В усіх випадках Атлантида гине, як і в Платона. Та лише в деякій частині творів 
- -  це водночас загибель культури і самих атлантів (Ж.Верн, “20000 льє під водою". 
Кучпнськнй “А тлантида, острів вогню ” , Бердник . “Подвиг В айвасватп”). 
Головний герой незвалівської трагедії “Сьогодні ще зайде сонце над Атлантидою" 
Гадейрос передає прийдешнім вікам і народам таблички, на яких записано наукові 
й культурні досягнення атлантів. Тут очевидний зв ’язок з уявленнями про 
Атлантиду .як праматір нашої культури. В інших випадках не гинуть і самі 
атлантиди (хоча б їх частина). У трагедії Рейснер головний і ероіі Леїд рятує кращу 
частину молоді атлантів, які відпливають з гинучого острова в безвість. У Бенуа 
та Берроуза атланти  переселились вглиб Африки. У Конан Д ойля 
пристосувались до життя на дні Атлантичного океану. В “Аелігі" внаслідок 
космічної експансії колонізували Марс. Отже, інваріантна основа гшатонівського 
протосюжету виявилась у XX ст. універсальною художньою моделлю. На цій 
основі виростали різноманітні варіанти, їх сукупності, складаючи традиційний 
сюжет про Атлантиду.

Не всі традиційні сюжети мають подібну модель. Традиціоналізація може 
відбуватися завдяки семантичній багатозначності одного маркірованої о складника 
протосюжету. Переважно — образу—персонажа (Прометен, Дон Кіхот, Дон Жуан 
і т.і.). Це аж ніяк не означає, що всі маркіровані образами або деталями сюжету 
не мають ситуативної моделі: напр., для сюжету про Едіпа обов’язковою є наявність 
відомої ситуативної моделі: взаємовідносини, інваріантною  буде змістова 
настанова на їх протосюжетний характер. Варіативні можливості переосмислення 
образів, вільних від ситуативних модельних характеристик, значно ширші, ніж 
тих, що мають характеристики.

їхня мова позбавлена жорсткої структури і підкоряється перш за все мові жанру 
конкретної сюжетної розробки. Загальновідомість образу в таких випадках є 
єдиним складником, в якому збігаю ться код адресанта ії адресата. Ного 
багатозначність зумовлює наявність у коді, що перетинається, поля більшої площі. 
Цим пояснюється більший ступінь варіативності розробок таких образів. В основі 
їх традиціоналізації лежать загальновідомі якісні характеристики, які можуть 
вільно інтерпретувати в будь-якій фабульній моделі, відповідно задумові автора

14



її вимогам доби. Так. Дон Кі.хот або Дон Жуан можуть бути вмішені в б\дь-чкті 
часовий контекст, зберігаючи маркірований генетичний зв'язок з прагої^.*.;..

Отож, традиційні сюжети вміщують маркірований інваріант — продуктивна 
художню модель, або образи-персонажі. або, зрештою, поєднання одного і іншим 
.У конкретних же творах на традиційний сюжет інваріанта основа поєднується зі 
складниками варіативними. По суті, будь-яка авторська суб’єктивна інтерпретація 
традиційного сюжету чи образу має настанову на створення варіанту.

Запропонований підхід до становлення традиційних сюжетів виявляється 
продуктивним не лише для теорії традиційних сюжетів і образів. Він потрібний 
для розуміння явища повторюваності і варіативності у фольклорі, зокрема в казці, 
і в літературі. Більше того, вагомість даної проблеми полягає втому, що в механізмі 
варіативності виявляє себе процес розуміння, тобто наслідування і розвитку 
традиції як окремих текстів (Атлантида), так і традицій фольклору та літератури 
на загал.

Об’єктивно-суб'єктивною сутність контакту комунікатів (як на рівні індивід* 
індивід, так і на рівні епоха-епоха) є інваріантно-варіантна природа комунікації, 
що знаходить конкретне втілення в структурі шифрувального та дешифрувального 
кодів. Структура останніх залежить від виду комунікації (час становлення традиції), 
а також конкретних повідомлень у загальному контексті мови і традиції. Ієрархічна 
співпідпорядкованість у відношенні "мова — текст (повідомлення)" простежується 
на виступі більш ширшого поняття як мови по відношенню до більш вужчого. 
Так, традиція є мовою стосовно до конкретних сюжетних повідомлень. Традиції 
окремих сюжетів мають свою мову, що охоплює своєю універсальністю всі її 
повідомлення.
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The article «Formation of traditional and veriability» is dedi
cated to problem of functioning, ,the tradition in the folclore and 
literature, and namely in the traditional subject-matter (special 
atention is paid to the plot o f Antlantida). The problem is consid
ered in the context of the modem theoru of communication.

Андрій Гречанюк, Юрій Гречанюк 
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІС ТО РИ Ч Н О Ї ПРОЗИ ПЕРШ ОЇ 

ПОЛОВИНИ XIX ст.

Українська історична проза в І пол. XIX ст. з цілком об’єктивних причин 
творилася російською мовою, а це призвело до того, що ряд дослідників зарахував 
її не тільки до загальноросійського літературного процесу, а й до власне російської 
літератури.

Проте українська історична проза від часу своєї появи мала деякі власні, явно 
виражені національні ознаки, багатогранний зв’язок з Україною, її культурою.

Саме тому варто переглянути деякі усталені погляди і вважати низку тодішніх 
творів набутком української культури взагалі, української літератури зокрема. 
Маємо для цього певні підстави.

Так, ми з певністю говоримо про українське походження та українські джерела 
окремих творів О.Корніловича (1800-1834), О.Сомова (1793-1833), Н .Кукольника 
(1809-1868) і, звичайно ж, М.Гоголя (1809-1852). Саме ці письменники, збагативши 
історичну прозу надбаннями європейського рівня, внесли в неї нові риси, створили 
своєрідний плацдарм, з якого ступили в широкий світ історичної літератури 
С.Гребінка, П.Куліш, М.Костомаров, Д.Мордовець, І.Нечуй-Левицький, аза ними 
— ціла плеяда інших українських письменників.

Наприклад, з-поміж творів О.Корніловича особливий інтерес являє оповідання 
“Ж изнеописание М азепы “ (1825), автор якого прагне, щоправда не завжди 
об’єктивно, висвітлити роль гетьмана в долі України.

О.Сомов почав творчий шлях як публіцист. Мого першими статтями були 
“Письмо украинца из столицы“ (1818) та “Тоска по родине” (1818). Звернемо увагу, 
що автор не скористався загальновживаним офіційним терміном “малорос”, а 
підкреслив своє українське походження. Як письменник-історик, О.Сомов відомий 
оповіданням “Гайдамак” (1826), що присвячене легендарному Гаркуші.

Н.Кукольник оповіданням “Максим Созонтович Березовський” заявив про себе
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як майстер історичної прози, цікавого її відгалуження —  історико-бюграфічн і 
Ним створений трагічно-ром античний життєпис видатного українського
композитора XVIII ст.

Українська тема в творчості М.Гоголя —  це. безсумнівно, велика і донині на 
жаль, практично не досліджена нашим літературознавством грань його талант', 
його душ і, що завжди жила рідним краєм.

Вище згадані твори є яскравим прикладом історико-біографічного напрямку в 
історичній прозі, а вже “Тарас Бульба"’ (1835) М. Гоголя має чітко виражені о наки 
історико-авантюрного художнього полотна, що дає нам право вважати цю повість 
предтечею української історичної белетристики, твореної саме в такому аспекті. 
Прикладом може служити “Нежинский полковник Золотаренко” (1842) Є Гребінки 
та “М ихайло Чарныш енко, или М алороссия восемьдесят лет назад” (1843) 
П.Куліша.

Склалося так, що в основу цілого ряду творів лягли літописні матеріали, окремі 
документи, проте саме в 40-х роках започатковується історико-фольклорний 
напрямок, яскраво представлений романом Є.Гребінки “Чайковский” (1843).

Те, що “Чорна р ад а” П .Куліш а стала найвищим досягненням як самого 
письменника, так і всієї української прози І пол. XIX ст., не викликає сумніву.
Однак з твердження про те, що “Чорна рада” —  перший український історичний 
роман, погодитися важко (1. 15). Думаємо, що в цьому випадку має цілковиту 
рацію Олексій Гончар, котрий стверджує: “Виявляється в побудові “Чорної ради” 
також деякий вплив історичного роману Є.Гребінки “Чайковський” (2. 5). Звідси 
випливає, що Кулішів твір не перший.

Твердження літературознавців про Кулішеву першість, напевно, пов’язане із 
зауваженням Івана Франка, що це перший великий український роман, заснований 
на старанному вивченні історії. Але ж він наголошував, що це перший великий 
роман, і не більше.

Дослідники стверджують, що на П.Куліша особливий вплив справила творчість 
Вальтера Скотта. І.Пільгук вважає “Чорну раду” “поствальтерскоттівським 
романом” (10, 25-26). Автори підручника “Історія української літератури (Перша 
половина XIX століття)” також ставлять композиційну структуру, а часто й 
принцип побудови конфлікту у пряму залежність від творів співця Шотландії (9, 
220). Таким чином стверджується, ніби П .Куліш  став автором виключно 
романтичного художнього полотна. Насправді ж він написав реалістичний твір, 
в якому висвітлюються окремі конкретно-історичні події, виступає ряд відомих 
осіб. Ми лиш відзначимо, що в окремих епізодах та образах переважає романтичне 
світосприймання автора. Тому, вважаємо, беззастережне віднесення твору до якоїсь 
одної літературної течії або напряму не обгрунтоване. Потребує також належної 
аргументації твердження М.Жулинського про те, що “реальні герої і герої вигадані 
діють тут згідно з поетикою романтизованої легенди...” (6, 23).

На наш погляд, чи не найточніше з цього приводу висловився Олексій Гончар: 
у Куліша [...] за романтичними й реалістичними принципами зображуються 

конкретні історцчні події і діячі, а в зв'язку з ними розвиваються “приватні” історії, 
пригоди з художньо вигаданими героями” (2, 5).

У країнська історична проза зап очаткувалася російською мовою в 
ром античном у клю чі, проте за двадц ять  років переросла в реалістичну, 
національну не тільки за змістом, а й за формою, стала надбанням української 
культури, тим явищем, аналогів до якого знайти важко. У мови, в яких розвивалася
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українська література, були абсолю тно несприятливими, а тому процес 
становлення та розквіту її став свідченням високої духовності України, її героїчного 
минулого, виспіваного в думах, історичних піснях, легендах і переказах, 
засвідченого в літописах і хроніках.

Початок 40-х років XX ст. — це час, коли, власне, утвердилася українська 
історична проза. Пов'язано це безпосередньо з іменем Є.Гребінки — автора 
багатьох оповідань, повістей та романів, серед яких “Нежинский полковник 
Золотаренко” та “Чайковский”. Саме “Чайковский” і став першим українським 
історичним романом.

Оповідання “Нежинский полковник Золотаренко” та роман “Чайковский” 
мають багато спільних рис. та водночас і чимало відмінного. В обох творах бачимо 
своєрідне поєднання ліричного та епічного начал, реалізму та романтизму. Але 
коли в оповіданні основа документальна, історична, то в романі — фольклорно- 
епічна.

С.Зубков, маючи на увазі “Золотаренка” , писав: “Гребінка зупинився на 
варіанті, розказаному в “Історії Русів” (7. 9). Погоджуючись з дослідником утому, 
що Є.Гребінка використав епізоди з “Історії Русів” , зауважимо, що він міг 
користуватися лише рукописним варіантом, оскільки опублікована ця праця була 
в 1846 р., а оповідання “Нежинский полковник Золотаренко” написане 1842 року.

Основну увагу письменник приділяє фактові підступного вбивства органістом 
костьолу Томашем наказного гетьмана полковника Золотаренка, що засвідчено 
в “Історії Русів” (6, 176-177). За версією письменника, причиною смерті наказного 
гетьмана була помста дрібного щляхтича. котрий закохався у Золотаренкову 
сестру Любку. Іван, під опікою якого була сестра, навіть слухати не хотів про 
родинні зв’язки з шляхтичем: “За Францншка? — скажет полковник. — За того 
поганца шляхту?.. — И пойдёт ругаться” (3. 129).

Згідно з сюжетом полковник зробив усе, аби його сестра не була дружиною 
Францішка, а той став ченцем-єзуїтом і метою свого життя вважає помсту Іванові 
за образу, за потоптане кохання.

Зрештою, такий час настав, і чернець-єзуїт чужими руками убив свого 
кривдника. Епізод убивства, змальоваий Є.Гребінкою, дещо розходиться з 
історичними джерелами. В оповіданні постать органіста Т о м а та  подана в 
негативно-зниженому плані. Органіст пояснив свій вчинок намовою отців-єзуїтів 
(6. 176), уособлених у демонічній постаті Францішка. Чернець має надприродні 
властивості: він то з’являється, то зникає безслідно.

Відомо, що тіло Золотаренка було привезене на його батьківщину в Корсунь, 
що труна стояла в дерев’яній церкві, в яку вдарила блискавка. Церква згоріла, а з 
нею труна з тілом полковника, кілька священослужителів і посполитих.

Є.Гребінка на відомому йому матеріалі, користуючись народними переказами, 
творить динамічний епізод, в якому, підкреслюючи підступність і кровожерність 
єзуїтів, показує, що підпалив церкву не хто інший, як Францішек. Ного бачили 
люди, та боялися до нього підступптись. Письменник вимальовує фактично образ 
нечистої сили, яку ототожнює з католиками: “Народ с ужасом увидел длинную 
черную фигуру, закутанную в мантию: она неподвижно стояла, подняв руки кверху, 
облитая красным светом пожарного*зарева, и тогда только исчезла, когда упал 
свод церкви, погребя под собою прах полковника Ивана Золотаренка, всего его
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семейства, родных и друзей.
Д олго в Кврсуне толковали о страшном пожаре и о страшном привидении 

которое любовалось на пожар. [...] Это козни врага рода человеческого" (3. 13< 
Є.Гребінка свідомо гіперболізує ряд епізодів і завдяки ц ь о м у  в  романтичному 

плані творить думку про фатум, який тяжіє над усім золотаренківським родом 
Помітний певний вплив сентименталізму (образ Любки) та мелодраматизму.

Виходячи зі сказаного, можемо зробити висновок, що в оповіданні “Нежинский 
полковник Золотаренко” Є.Гребінка поєднав конкретно-історичний матеріал з 
власною фантазією. Він створив героїко-реалістичний твір, в якому не остання 
роль належить романтичному осмисленню подій.

Отже, козацька героїка, народні уявлення, повір’я та ін. у єдності з конкретно- 
історичним матеріалом дали підстави для створення письменником оригінального 
твору, котрий фактично і започаткував власне українську історичну прозу. 
Думається, що Б.Деркач марно закидав, що “повість “Нежинский полковник 
Золотарен ко” в ідзначалася натягнутим  м елодрам атизмом  і відсутністю 
конкретного історичного матеріалу” (4. 118).

З цим твердженням важко погодитися, оскільки в оповіданні є конкретно— 
історична основа, а певний мелодраматизм, який, до речі, стосується й образів
ворогів, —  це просто данина часові, данина сентименталізмові.

Що ж стосується роману “Чайковський” , то тут справді немає жодного 
конкретно-історичного джерела. Сам початок, у якому говориться, що події 
відбувалися “не то двести, не то триста лет назад” (3. 130), більше відповідає 
казковому зачинові.

У романі “Чайковский” автор також не звільнився від мелодраматизму, в дечому 
повторив композиційний прийом попереднього оповідання. У “Золотаренкові" 
причиною всіх нещасть було розтоптане кохання Любки та Францішка. Близька
ситуація в основі з а в ’язки сюжету роману —  заборона полковника Івана 
зустрічатися Марині та Олексієві, зрештою, втеча молодого, поповича на Січ, 
слідом за ним Марини, зрада зайди Герцика та ін. Сюжет детективно-напруженнй.
у ньому багато різноманітних колізій, хоча загалом —  це життя України та 
Запорізької Січі з усіма випробуваннями та труднощами.

Є.Гребінка використав багато фольклорних творів різних жанрів, які стали 
грунтом для сюжету, досить переконливо зумів передати життєвий колорит. Значна 
увага приділена народній культурі початку XVIII ст.

Авторська вказівка на час, коли відбуваються події, не має. принципового 
значення, оскільки Є.Гребінка основну увагу зосереджує не на конкретно-
історичних подіях, а дає загальні, типізовані картини епохи. Персонажі твору —

плід авторської фантазії, а головна дійова особа —  Чайковський значною мірою 
виписана на основі думи “Олексій Попович”. Зрештою, він названий у романі і як 
герой народного епосу і лише у фінальних частинах отримує почесне козацьке 
прізвисько. Постать Поповича, спочатку спудея, котрий поїхав додому після смерті
батька-священика, —  продукт авторської фантазії. З сюжетом думи пов я^зні лише ... 
окремі фрагменти, в яких ідеться про його втечу з Пирятина та подальше 
козакування. Але й тут письменник досить вільно поводиться з текстом твору 
народного епосу. Наприклад, у романі жодного слова не говориться про родину 
священика, а лише про те, що Олексій залишив самотню матір. У думі ж читаємо.
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Що як в охотне військо від'їжджає.
І з отцем, і з матір’ю 
Вопрощенія не мав 
І старшого брата за брата не мав,
1 старшу сестру 
Барзе зневажав, —
Стременем у груди одпихав... (5. 118).

Як бачимо, у думі говориться не про сина-одниака. а чималу родину, що автор 
ігнорує. Разом з тим, зображуючи Олексія, котрий навіть не попрощався з матір’ю, 
Є.Гребінка далі суперечить сам собі. Він показує морський похід та всі небезпеки, 
детально переповідає думу й фактично населяє роман новими персонажами- 
героями думи, про яких ніде раніше не говориться й слова.

Письменник ставив перед собою завдання подати художню картину життя 
України, значну увагу приділив серії пригод, котрі сталися з його героями. Роман 
наповнюють оригінальні персонажі, яскраво індивідуалізовані (Марина, Гадюка, 
Герцик. стара циганка, Тетяна, характерник Микита та ін.). Поруч — образи 
типові, котрі є своєрідним уособленням козацтва (Олексій, полковник Іван, 
кошовий Зборовський, старий Касян та ін.).

У романі “Чайковський” Є.Гребінка не досягнув творчих вершин, однак це не 
завадило творові протягом багатьох років бути популярним серед читачів. Він 
фактично започаткував український історичний роман і разом з оповіданням 
‘ Нежинский полковник Золотаренко” проклав шлях, яким пішов П.Куліш та його 
послідовники.
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It is stressed in this article that the Ukrainian historical prose o f the 
first (I) half of XIX century started and passed the work of O.Komilovych, 
N.Kukolnyk, O.Somow, M .H ohol, and first o f all in the work of 
N.Hrebinka (Нежинский полковник Золотаренко, Чайсковский). 
And the novel «Чорна рада» («Blsck Council») by Kulish has finally 
confirmed its high artistic and aesthetic level.
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Юрій Клим юк 
ЖАНР РОМАНСУ В ЛІРИЦІ ІВАНА ФРАНКА

Романтизм як напрям літератури й мистецтва Західної Європи, що виявив сеГс 
в кінці XVIII — на початку XIX століття, спирався на філософію Канта. Фіхте ■ 
Ш еллінга. Це була буржуазна реакція на естетику класицизму і дворянське 
заперечення ідеології Просвітництва. На відміну від Західної Європи в Україні 
Просвітництво і романтизм не протистояли одне одному і відіграли визначну роль 
в актуалізації національної ідеї і встановленні народницької ідеології. З нею
пов’язані концепції романтичного історизму та фольклорного романтизму, що 
були породжені захопленим ставленням до історичного минулого та уснопоетичної 
спадщини народу. Теоретико-есгетнчне обгрунтування ці концепції знайшли в 
працях Й.Г.Гердера (3. 83-87). В Україні вони були підхоплені М. Максимовичем. 
М.Костомаровим та ін. Зокрема. М.Костомаров гшсав: ‘‘Тепер ідея народності 
оживила нашу літературу: і читаюча громада, і письменники вважають народність 
головним достоїнством будь-якого твору красного письменства" (5. 377). Усна 
народна творчість виступає найвищим мірилом естетичної вартості художнього 
твору. Цей народницький погляд у літературознавстві проіснував аж до нашого 
часу. В силу різних естетичних, історичних, політичних обставин ішов висхідний 
процес оптимізації художньої думки, що зводився до відкритого захоплення 
народними піснями та обрядами. Фольклор як складова частина духовного життя
перебуває у постійних зв ’язках із писемною літературою, що від часів Київської 
Русі мали естетично не усвідомлений характер. Він засвоювався літературою через 
мову і світогляд народу. У той же час фольклор зазнавав упливу православного 
вчення і значною мірою перетворився на одну із форм християнської культури, 
став засобом поширення середньовічної вченості. З доби романтизму починається
новий етап у цих взаємозв язках. Письменник усвідомлюється як суб’єкт творчого 
процесу, вільний у своєму виборі естетичних засобів, але зорієнтований на народну 
творчість як зразок високохудожнього поетичного висловлювання. Завершується 
і процес протистояння античної та середньовічної культур, відбувається їх синтез. 
Провідну роль у цьому, як писав М.Яцснко:”... на Україні відіграли саме традиції 
національно-народні, переважали жанри і форми фольклорного походження, потяі 
до “природних” форм художнього мислення, вільних від раціоналістичних норм, 
до світу пригод і чудес, спонтанності, вільного польоту фантазії" (10. 5-6).

У творчості українських поетів-романтиків формується нова жанрова система, 
важливе місце у ній належить романсові. У наступні періоди багато українських 
поетів зверталося до цього жанру. І.Франко, модифікувавши форму, пристосував 
його до нових умов естетичного середовища. Щоб краще зрозуміти специфіку 
романсу, треба розібратися в самому процесі формування будь-якого жанру. Мого
тематична зумовленість пов’язана із первісною метафорою як основою мислення, 
мотивом як засобом вираження і сюжетом як способом викладу. О.Васильківський 
заперечує думку про “безсюжетність” ліричного твору. Хоч у ньому і відсутня 
подієва основа, “сюжетом тут є своєрідна діалектика (або варіації) почуття, 
переживання, роздумів у їх єдності” (2, 55). Справді, емоційно-смислова структура 
вірша визначається первісною метафорою та мотивом, які розкриваються через 
складові ліричного висловлювання, що існує в часі та просторі. Як і кожне явище.
воно має свій початок, розвиток, кульмінацію і розв язку, тобто елементи сюжету.
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Динамічний цикл висловлювання створюється у вірші колізіями, що виникають 
внаслідок розгортання чи зіткнення між словесними образами і стилістичними 
фігурами, закономірностями ком понування тексту. Хід поетичного 
висловлю вання замикається у сфері почуттів і думок автора. Як  писав
Ф.В.Шеллінг: ‘‘У ліричному вірші є боротьба, але виключно суб’єктивна; вона

взагалі не доходить до об’єктивного конфлікту з необхідністю” (9, 395). Ліричний 
сюжет є способом художньої реалізації мотиву. У кожній літературі наявні 
мандрівні ліричні сюжети. Це кліше, які можуть повторюватися у різних варіантах, 
але поряд із ними можуть бути цілком оригінальні ліричні сюжети, породжені 
реальностями національного життя і фантазією письменника. Елементи ліричного 
сюжету у творі виступають у розгорнутому, а часто у згорнутому вигляді.

Жанрова система лірики І.Франка пов’язана з особливостями його поетичного 
мислення. І це яскраво розкривається в такому жанрі, як романс. А.Каспрук 

« звернув увагу, що особливо часто ця форма зустрічається у збірці “Зів’яле листя" 
(4, 71). Головні особливості літературного романсу визначені М.Бондарем у книзі 
“Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів”. Ним виділяються “своєрідний 
культ страждання”, “стансовість” , “завершеність строф”, наявність анафор та 

С епіфор, “обрамлення твору єдиними образом” (1, 181). Н.Левчик, говорячи про 
романсову лірику М.Старицького, підмітила такі ще її риси, як “звертання до
знаків пам’яті”, “романсових образів ненатлих мук”, “ламання рук”, ‘тяжкого

ридання”, “образу сльози”, а також її з в ’язок з жанром думки (6, 31). Справді. 
у жанр романсу має в українській поезії дуже глибокі корені. Вони сягають ще 

давньої української літератури і виявляються вже у вірші Ф.Прокоповича “Плачет 
пастушок в долгом ненастьи”. Елегійність вірша поглиблюється стражданням 
пастушка в негоду й зорієнтованістю на умовну діалогічність, тобто ознаками, 
притаманними романсові. З творчістю українських поетів-романтпків цей жанр 
став засобом вираження найпотаємніших думок про любов, виробив особливий
спосіб їх подачі. Романс пов’язаний, як висловився В.Рабінович, з “красивим 
страж данням ” (7, 7-9). Тому маємо п ритам ан н у  лиш е романсові манеру 
висловлювання, набір специфічної лексики. Інтимний характер не замикається
на ліричному героєві, а спрямований до читачів чи слухачів, які обов’язково 
повинні співпереживати вилитим через край душевної муки почуттям.

У романсі важливу роль відіграють сформовані ще в романтизмі принципи 
передачі крайньої межі душевного стану ліричного героя, чуттєва екзальтація у 
такому вірші досягає своєї найвищої точки. Можливо, у цьому є щось вигадане, 
нереальне, але стан ліричного героя інтелігібельний. Саме цей естетичний принцип
є домінуючим у “З ів ’ялому листі” І.Ф ранка. Саме це, як гадається, було 
необхідною-умовою появи романсів у збірці. '

Метафора “красивого любовного страждання” утворює сюжет, в ’яжучись з 
певними мотивами, скажімо, любовне почуття породжує “хвилю пісень”, тобто 
віршів (“По довгім важкім отупінню...”), любов приносить ліричному героєві 
відчуття сили і щастя (“Не знаю,чцо мене до тебе тягне...”), любов ліричного 
героя до дівчини настільки сильна, що він готовий віддати душу за неї (“За що. 
красавице, я так люблю тебе...”), любов ліричного героя понад усе на світі, понад
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геройство і смерть (“Так. ти одна моя правдивая любов...”), любов эавдаг ііричомч 
герогві такого болю, що він би хотів вирватись від неї і мчати бережним полем
(“Безмежнеє поле в сніжному завою...), образ коханої з ’являється ліричному героєві 
у сні і навіває відчуття небезпеки смерті (“Не раз у сні являється мені..."). ліричним 
герой внаслідок нерозділеного кохання відчуває себе людиною знедоленою 
жебраком (“Епілог”), краса дівчини і кохання до неї — згуба (“Ой ти. дівчин, 
горіха зерня...”), ліричний герой усвідомлює, що його нерозділена любов сильніша 
за чари, за лицарську доблесть, за прагматизм у житті ("Якби знав я чари, що 
спиняють хмари...”), ліричному іероєві немає спокою ні тоді, коли він не бачить 
милої, ні коди він з нею (“Як не бачу тебе...”), і пісня, і ліричний герой повинен 
замовкнути навіки (“Пісне, моя ти підстрелена пташко". “Даремно, пісне! Щез 
твій чар...").

Ще в XVI столітті серед любовних пісень Західної Європи були й жартівливі 
твори. До такого жанрового виду належить і “Буркутська романса” І.Франка. Це 
вірш-жарт, у якому використана народна легенда. Його сюжет будується на мотиві 
залицяння горн Лядескула до гори Лукавиці, розділених Черемошем

Стиль романсів І.Франка пов язаний із основними їх жанровими ознаками, 
що визначаються передачею крайнього нервового напруження, одухотвореного 
почуттям нерозділеного кохання. Такий складний стан душі ліричного героя в 
кожному окремому творі знаходить свої засоби художнього вираження. У вірші 
“По довгім, важкім отупінню...” це підбір лексичних одиниць, які в формі сугестії 
передають нестримну силу любові, що охопила ліричного героя: “огонь”, “жага", 
“попіл”, “іскра”, “хвиля пісень” та ін.. або фразеологізмів: “Фантастичні думи! 
Фантастичні мрії!" ("Якби знав я чари...”), “тоді б я душу дав за тебе”? “біль в 
душі щемить" (“За що. красавице, я так тебе люблю...”). Для передачі сердечного 
страждання автор звертається до характерних епітетів: “тихе зітхання", "незгоєні 
рани”, “невтишені жалі” (“Епілог”), порівнянь: “Ой ти, дівчино, з горіха зерня, 
чом твоє серденько — колюче терня?” (“Ой ти. дівчино, з горіха зерня...”), або 
гіпербол: “3 очей би сліз потік поллявся рвучий” (“Не знаю, що мене до тебе 
тягне..."). Увага ліричного героя постійно звернена до стану своєї душі, до своїх 
почуттів, тому вірші насичені риторичними фігурами. Часто це поєднання 
риторичного заперечення та ствердження: “Ні, годі! Не буду гасити! Най бухає 
грішний огень!” (“По довгім, важкім отупінню...”), на риторичному ствердженні 
та запереченні побудований вірш "Якби знав я чари...", широко застосовує автор 
прийом риторичного звертання: "О люба, образ твій, такий чудовий” (“Не раз у 
сні являється мені...”). “Пісне, моя ти підстрелена пташко...”, “Даремно, пісне! 
Щез твій ч ар ...” (одноіменні вірші), поєднанням риторичного звертання та 
ствердження пройнятий вірш “Ой ти, дівчино, з горіха зерня...", риторичногр 
звертання та питання — “За що, красавице, я так тебе люблю...” .

Жанротворче значення має протиставлення та психологічний паралелізм у вірші 
"Як не бачу тебе...”:

Як не бачу тебе.
То довкола і зимно, і темно;
Як побачу тебе,
Запече щось у серці страшенно (8, 151).

Для романсів І.Франка характерна умовна діалогічність, яка виникає між 
ліричним героєм і його коханою. Думки, почуття, переживання ліричного героя 
спрямовані до неї, але загалом вірші адресовані читачеві.

На перший погляд, у романсах І.Франка немає характерних для народної пісні
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художніх засобів, це чисто літературні твори, близькі до загальноєвропейської 
традиції. Одначе при більш детальному аналізі явною стає пройнятість їх 
народнопісенним мелосом. Спрямованість твору на вилив “красивого любовного 
страждання” зумовлює підбір вербальних засобів, створення відповідного 
настрою, пафосу, системи ритмічних прийомів: розміру, пауз, римування. Скажімо, 
у вірші “Безмежнеє поле в сніжному завою ...” пісенний мелос створюється 
вживанням стильових засобів, властивих народній пісні. Тут і прямі рецепції з неї 
(“Неси ж мене, коню, по чистому полю”), застосування народнорозмовних слів 
(“тутка”, “чень”). постійних епітетів (“безмежнеє поле”, “чисте поле”, “лютий 
біль"), порівнянь (“Неси ж мене. коню, по чистому полю, як вихор, що тутка 
гуляє”). Дві строфи-катрени побудовані на основі поширених у народній творчості 
звертань: перша — до “безмежного поля”, друга — до “коня”, а також аналогій: 
стан вершника серед безмежного поля в завірюху — “в серці нестерпнії болі” 
ліричного героя через любов; вершник вихором несеться по чистому полю - 
думка ліричного героя, що він таким чином втече від сердечного болю. Наспівність 
вірша досягається і системою ритмічних засобів, насамперед поділом на дві строфи- 
катрени з перехресною жіночою римою (завою — мною, волі — болі, полю — 
болю, гуляє — розриває) і внутрішньою асонансною римою у першому віршовому 
рядкові другого катрена (коню — полю), які входять у контекст для передачі 
любовної муки ліричного героя. Симетрична система цезур (у першому та третьому 
віршових рядках катрена — в середині та в кінці, а в другому та четвертому
перед останнім словом і в кінці віршового рядка) в ’ яжеться з чергуванням віршових 
рядків чотиристопного і тристопного амфібрахію. Стильову виразність твору 
посилюють алітерації “ж”, “з”, “с”, “р”. Все це у комплексі створює темп вихору, 
передає тривожний стан безнадійно закоханого ліричного героя, швидкоплинність 
його настрою.

Насиченість народнопісенними художніми засобами і романсовими ознаками 
проводить до того, що в ряді випадків важко відрізнити романс від вірша-пісні та 
вірш-пісню від романсу. Скажімо, романси “Безмежнеє поле в сніжному завою..." 
та “Ой ти, дівчино, з горіха зерня...” можна віднести і до вірша-пісні, а вірш-пісню 
“Як  почуєш вночі край свойого вікна...” — до романсу. Визначеність їхнього жанру
пов’язана з тим, чим вони стали в музичному мистецтві, але першопочатково, у

збірці І.Франка “Зів’яле листя”, ці твори за художніми ознаками були романсами.
Жанр — це найбільш обрамлена форма поетичного висловлювання. Він має 

зв’язок насамперед із естетичним прямуванням епохи. Наявність жанру романсу 
в ліриці І.Франка відбиває неоромантичні та неореалістичні тенденції розвитку 
української літератури, а також новий стан її зв ’язків з фольклором. Жанр романсу, 
який став традиційним від періоду творчості українських поетів-романтиків. 
пристосовується І.Ф ранком до тодіш ніх обставин суспільного життя. Він 
наповнюється актуальним художнім змістом. Його жанрові ознаки в чомусь 
залишаються незмінними, а в чомусь набувають нових рис і якостей. Відбувається 
оновлення жанру, удосконалюється його композиція, стиль, ритмомелодика, 
виникає його нова модифікація.

Почуття любові підняте в романсах І.Франка до крайньої екзальтації і відповідає 
ного неоромантичному розумінню-. Фольклорні засоби є лише прийомами, з 
допомогою яких досягається поставлена мета.

Романси І.Франка свідчать про єдність української поезії з європейською
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Літературою. У порівнянні з попередніми зразками в них поглибився і посилився 
психологізм . Ліричний герой піднявся на вищий рівень усвідомлення йве і 
внутрішнього “я”, свого страждання і своєї любові.

Жанр романсу в ліриці І.Франка відбиває новий ступінь естетичного освоєння 
поезією  досягнень західноєвропейської літератури та української народної 
поетичної творчості. Відбувається трансформація як самого жанру, так і ліричної 
героя, йде процес переосмислення сюжетів, тропів, які в сукупності з фігурами 
художнього синтаксису та мелодикою створюють новий контекст епохи
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The article “Genre of Romanse in I.Franko’s lyrics” con
siders the problems of genre formation in the system of Ukrain
ian poetry of the end of the XlXth — begining of the XXth centu
ries. The most important items of genre theory have been ana
lysed in it. The Characteristic features of I.Franko’s romances 
(collection “Faded Leaves”) have been defined from the point ol 
view o f historical poetics.
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Олександр Попович 
ОСИП МАКОВЕЙ — ДОСЛІДНИК ЖИТТЯ 1 ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ

ФЕДЬКОВИЧА

Осип Маковей — один з талановитих представників літературного процесу на 
Україні кінця XIX - початку XX ст. Окрім художньої, літературно-критичної, він 
залишив по собі значну наукову спадщину. О б’єктом його літературознавчих 
зацікавлень було літературне життя як на західноукраїнських землях, так і на 
Східній Україні. Та найбільше О.Маковей прислужився Буковині, вивчаючи 
культурно-національне відродження краю в XIX — на початку XX ст. У листі від 
1 квітня 1909 р. до свого учня — письменника і педагога І.Карбулицького він. 
зокрема, писав: “Я завзявся обробити нашу буковинську літературу [...], ладжу 
історію цілого літературного руху на Буковині і хочу довести її аж до найновіших 
часів...” (2). Шкода, що дослідник не зміг втілити свою ідею у формі окремої праці, 
але міцну основу для неї він заклав науковими дослідженнями про буковинських 
письменників тієї епохи.

Вивчаючи літературний процес на західноукраїнських землях, О.Маковей не 
залишив поза увагою найвидатнішого письменника дофраикіеської доби, піонера 
нової української літератури на Буковині — Юрія Федьковича.

Першу, датовану II січня 1888 р., письмову згадку О.Маковея про Ю.Федь
ковича знаходимо у його “Щ оденнику”, де студент-першокурсник Львівського 
університету шкодує з приводу раптової смерті поважного белетриста і грома
дського діяча. Подальше докладніше знайомство О.Маковея з життям і творчістю 
Буковинського Соловія припадає на час його журналістської діяльності 
спочатку у львівських виданнях “Діло”, “Народна часопнсь”, “Зоря”, а згодом 
у чернівецькій “Буковині” та інших часописах.

Коли О.Маковей розпочав редакторську працю на Буковині (1895), а одночасно 
зайнявся дослідженням літературного життя в краї, він був вражений: чому ця 
гілка української землі тільки починала духовно пробуджуватися, якщо її син
ІО.Федькович провістив весну відродження більше як три десятки років тому? 
Отже, О .М аковей і виріш ив визначити  роль Ю .Ф едьковича у духовному 
відродженні українців Буковини. Попереду був шлях у кільканадцять років копіткої 
праці.

Звичайно, О.М аковей не був першим у федьковичезнавстві, чимало було 
зроблено до нього. Тому слід нагадатїі, що відкрив нам ІО.Федьковича як 
українського письменника А.Кобилянський — західноукраїнський культурно- 
громадський діяч, який виступив на захист рідної мови від нападок “москвофілів", 
опублікувавши полемічну брошуру “Біоуо па біоуо (Іо гесІакТога “Біоуа” (Чернівці. 
1861). У додатку до брошури, як зразок живої української народної мови, було 
вміщено сім віршів Ю.Федьковича. Ця подія стала етапною в житті Буковини. 
Лише після цього почалася боротьба за Ю.Федьковича між “москвофілами” та 
“народовцями”. На свій бік намагався прихилити талановитого поета Б.Дідиць- 
кий — редактор москвофільського “Слова”. Час від часу він друкував його вірші, 
а в 1862 р. видав їх у Львові окремою книгою “Поезії Іосифа Федьковича” , що 
відкривалася “С ловом от ізд ател я” . Б .Д ідицький  високо підніс талан т 
Ю.Федьковича, а його ім’я зробив загальновідомим. Народовці ж видання і 
популяризацію творів ІО.Федьковича здійснювали на сторінках таких періодичних 
видань, як “Вечерниці”, “Нива”, “Русалка” та ін.

Твори письменника набули популярності в 60-ті роки XIX ст., та справжня їх
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оцінка критикою  розпочалася у 70-80-их роках і пов'язана в основному з 
Літературно-критичною діяльністю М .Драгоманова та 1.Франка.

Ще за життя Ю.Федьковича до його творчості звернулися зарубіжні критики 
поляки П.Свснціцький та Є.Свєрчевськии. росіяни О.Пипін та В.Спасович чех 
К.Кадлєц. Творами буковинця захоплювався російський письменник І.Тургенев

Н овий етап у вивченні життєвого і творчого шляху Юрія Федьковича 
розпочався одразу ж після його раптової смерті в січні 1888 рок\’. "Несподівана 
смерть славного буковинського поета і повістяра Юрія Федьковича викликала 
зовсім природне бажання — пізнати ближче його життя” (16. 63). — писав 
І.ф р ан к о. На смерть буковинського Кобзаря відгукнулися Г.Цеглинський. 
О.Кониський, В.Масляк та ін. Всі вони, хоч і припускалися фактичних помилок, 
підкреслювали величність таланту Ю.Федьковича і ного значення у пробудженні 
національного життя на Буковині.

Слід наголосити, що з 90-х років XIX століття активізувалася робота щодо 
збирання, опрацювання та публікації матеріалів до біографії Ю.Федьковича. 
Викликане це було браком біографічних матеріалів, недостовірністю окремих 
джерел, зрештою й автобіографії письменника містили багато неточностей, спірних 
питань. Д о пош уків біограф ічних матеріалів підключилися І.Франко. 
Р.Заклинський. Т.Ревакович. Є.Цурковськин та ін.

Наприкінці XIX ст. інтерес до Буковинського Соловія виявила й Леся Українка. 
У одній із своїх найкращих статей — “Малорусские писатели на Буковине”, вона 
дала об'єктивну оцінку творчості Ю.Федьковича, визначила його місце і роль в 
історії української літератури.

Вивчення життя і творчості Ю.Федьковича ускладнювалося тим. що до початку 
XX ст. не було повного видання його творів. Лише на початку XX ст. таке видання 
здійснили І.Франко, О.Колесса та О.Маковей. Воно стало кроком до широкого, 
справді наукового осмислення літературної спадщини Кобзаря Буковини. Виходу 
в світ першого тому “Писань Осипа Юрія Гординського-Федьковпча” передувала 
стаття І.Ф ранка “Перше повне видання творів Ф едьковича”, видрукувана у 
львівському “Д іл і” за 1901 рік. Як відзначають сучасні дослідники творчості 
Ю .Федьковича, згадана праця є “найповніший і найбільш кваліфікований у 
дореволюційний час огляд поетичного доробку Федьковича, важливий як 
конкретними спостереженнями й оцінками автора, так і його узагальненнями й 
висновками” (17, 48).

Найбільш плідно наприкінці XIX — в перше десятиріччя XX ст. над вивченням 
життєво-творчого шляху Ю .Федьковича працю вав О.М аковей. Його перша 
друкована замітка про буковинського письменника датована серпнем 1895 р. Це 
були “Матеріали до житєписи Ос. Федьковича” (3). Проживаючи в Чернівцях, 
протягом 1900-1910 років О .М аковей  опублікував до двох десятків 
найрізноманітніших матеріалів про Ю .Федьковича на сторінках галицької та 
буковинської періодики. У переважній більшості праць О.Маковей сконцентрував 
увагу на біографії Ю .Ф едьковича. Тут слід згадати газетні статті “Шкільні 
свідоцтва Ф едьковича” (4), “Причинки до житєписи Юрія Федьковича” (5), 
брошуру “Про Юрія Ф едьковича” (6). До речі, остання праця стала одним із 
місточків на шляху до монографічного дослідження про письменника.

Ю .Ф едькович, як лю дина, — явище складне. На цьому неодноразово 
наголошували його біографи. Зокрема. О.Маковей також відзначав складність у 
розумінні натури Ю .Федьковича і на основі своїх спостережень неодноразово 
висловлював думку, що це скоріше міг би зробити досвідчений лікар. Вияснення 
причин своєрідності характеру письменника ускладнювалося тим, що сам
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Федькович написав багато плутаного про своє походження, родину, навчання і і. 
д. Тому біографам, яких він насправді увів в оману, треба було “обмивати” йою 
“з того болота, яким сам себе обхляпав без найменшої потреби і користі” (16, 157- 
158). У зв’язку з цим О.М аковей, готуючи через двадцять років після смерті 
Ю.Федьковича його повний життєпис, використовував найменші письмові та усні 
свідчення, які проливали б правдиве світло на ті чи інші сторони особистого житія 
письменника. Одним із таких матеріалів, який О.Маковсй поклав у основу Статті 
“Причинки.до життєписи Юрія Ф едьковича”. були спогади І.Кирстюка про 
Ю.Федьковича. У 1869-1871 рр. цей чоловік працював у Путилові й добре знав 
Ю.Федьковича. О.Маковей науково опрацював спогади і в статті подав з них ті 
моменти, які вважав найбільш необхідними для загального ознайомлення. Він 
звернув увагу на свідчення І.Кирстюка про непорозуміння, які протягом кількох 
років існували між запальним сином і його невгамовним батьком; через спогади 
оприлюднив хибність думки окремих дослідників щодо “мужицького” походження 
Ю.Федьковича. а також виділив ті важливі Моменти, що характеризували побут 
Ю.Федьковича в Путилові після повернення з війська. Це стосується активної 
участі поета у громадському житті — захист народних інтересів у сервітутовому 
процесі та на посту двірника Сторонця-Путилова. Увагу О.Маковея привернула 
характеристика І.Кирстюком особистих рис характеру, поведінки Ю.Федьковича. 
що дослідники не завше висвітлювали. Позитивною рисою Ю.Федьковича була 
його гуцульська гостинність, яка на думку І.Кирстюка, а відповідно і О.Маковея. 
не йшла йому на користь, частенько приводила до чарки, а відповідно і до 
невлаштованості особистого життя. Отже, матеріали, подані в статті О.Маковея. 
кидають дещо інше світло на життя Ю .Ф едьковича, аніж, скажімо, студія
О.Колесси “Чи можна Федьковича Коссованом звати”.

Окремі праці О.Маковея того часу висвітлюють стосунки Ю.Федьковича з 
побратимами по перу, а також  розкриваю ть деякі секрети його творчості 
Наприклад, стаття “3 переписки двох поетів (Ю.Федьковича й Із.Воробкевпча)" 
(7) присвячена творчим стосункам перших сіячів буковинського відродження на 
основі аналізу їхнього листування.

Суто питанням творчості Ю .Ф едьковича присвячені статті О.М аковея 
“Шипітські берези” (8) та “3 робітні поета” (10). У першій зроблено порівняльний 
аналіз чотирьох балад Ю.Федьковича, основою яких послужило одне джерело 
народний переказ про Юрія Гінду. У другій О.М аковей досить переконливо 
твердить, що тему таких віршованих творів, як “Киртчалі” і “Празник у Такові" 
Ю.Федькович запозичив з повісті польського письменника М .Чайковського
“К ігсіІаІі” .

У статтях О.Маковей торкнувся аспектів особистого життя, громадської та 
творчої діяльності Юрія Федьковича. Однак підсумком його плідної багаторічної 
праці на терені федьковичезнавства стали “Матеріали до житєписи Осипа Юрія 
Г ординського-Ф едьковича” та  “Ж итєпись О сипа Ю рія Гординського- 
Федьковича”.

Філологічна секція Наукового Товариства ім. Т.Шевченка у Львові в 1909 р. 
доручила О.Маковеєві підготувати до друку том біографічних матеріалів про 
Ю .Ф едьковича. М аю чи у власном у архіві чим алу кількість рукописних, 
друкованих документів, художніх творів, листів поета, він взявся за цю велику і 
таку потрібну працю. Вже наступного, 1910 року, в серії “Українсько-руська 
бібліотека” у Львові вийшли “Матеріали до житєписи Осипа Юрія Гординського- 
Федьковича” як четвертий том першого повного і критичного видання “Писань
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Осипа Юрія Федьковича”.
Упорядник сумлінно зібрав друковані та рукописні матеріали, відповіли 

покласифікував їх, відредагував, склав примітки: книжку поділив на три*частини
І. П ерегіиска Ф едьковича. II. Д окументи і спомини про Федьковича. Ш 
Н едр ук ован і писання Ф едьковича і варіанти  Епістолярій, вміщенні! \ 
“М атеріалах...", налічує 252 листи. З них 73 листи належать Ю.Федькович\ 35 
були вже друковані, а 38 О.Маковей розшукав і оприлюднив уперше. Листи 
упорядник розмістив у хронологічному порядку. Серед адресатів, з котрими 
Ю .Ф едькович листувався, були А.Кобилянський. К.Горбаль. Д.Танячкевич. 
Б .Д ідицький, О.Терлецький, О .Партнцький. М.Бучинський. С.Воробкевич.
ІО.Галицький. Е.Нойбауерта ін. О.Маковей висуває припущення, що багато листів 
Ю .Федьковича загубилося. Так, дослідник спеціально їздив до Радівців (місто в 
Румунії"), де знаходився архів покійного німецького поета Е. Нойбауера. який 
перебував у добрих стосунках з Ю.Федьковичем і мав на його творчість неабиякий 
вплив. Тому, за припущенням О.Маковея. серед кореспондентів Е.Нойбауера 
мали б бути й листи Ю .Ф едьковича. Та, як виявилося, незадовго до смерті 
німецький поет, що останні роки провів у Радівцях. спалив усі свої листи, серед 
яких, м абуть, загинули й листи Ю .Ф едьковича. Також не зміг О.Маковей 
відшукати листів Ю .Федьковича до О.Кониського, О.Бачинського. Т.Романович. 
Р.Роткеля. з якими він. безперечно, підтримував листування. Упорядник 
епістолярію вважав, що відібрав для "Матеріалів...” найважливіші листи і висловив 
сумнів, чи в майбутньому вдасться більше розшукати з листування Ю.Федьковича.

Щ одо розділу "Документи і спомини про Ф едьковича” , то тут подано 
найрізном анітніш і матеріали  про Ф едьковичевого батька і про самого 
письменника, писані німецькою  та українською  мовами. Із документів
ІО.Федьковича в книзі передруковано його "Шляхотський диплом”, документи 
про військову службу та про перехід на православ'я. Як нам здасться, значний 
інтерес становлять "Спомини” Р.Роткеля про Ю.Федьковича, писані для С.Смаль- 
Стоцького німецькою мовою, а також "Спомини” А.Кобилянського та І.Повшека, 
писані українською мовою. Серед спадкових актів по ІО.Федьковичу О.Маковей 
віднайшов його "Завіїцання” з 1873 року, яке вважав за доцільне вмістити у 
“Матеріалах...” .

Новизною опублікованих матеріалів відзначається третя частина книги. У ній 
значне місце відведено протоколам Ю.Федьковича і його листам до буковинських 
властей у справі сервітутового процесу, в якому він захищав гуцулів Довгопільської 
округи. Ці документи зібрав та простудіював Д.Лукіянович. Вони вперше вносили 
фахове роз'яснення щодо участі Федьковича у сервітутовому процесі, погляди на 
який носили дискусійний характер.

Необхідно звернути увагу на публіцистику Ю.Федьковича, репрезентовану в 
даній частині книги двома статтями, написаними німецькою мовою в 1869 р. і 
призначеними для публікації в “Czemowitzer Zeitung”: "Щоб не було запізно' і 
“Тільки правда!” . З невідомих причин газета статей не надрукувала. Лише згодом 
вони були опубліковані в українському перекладі в “Буковині” і "Руслані . 
О.Маковей же вважав доцільним видати статті у німецькому оригіналі. П^рша 
стаття Ю.Федьковича, як пише сучасний федьковичезнавець М.Юріпчук. "і тепер 
вражає правильним розумінням історичної долі українського народу, політичної 
ситуації в світі й реакційної ролі в ньому російської імперії, консервативної 
діяльності її прислуж ників — буковинських і галицьких москвофілів.  ̂
дофранківськнй час вона не мала собі рівнозначних на всіх західноукраїнських 
землях” (18, 125). З відомих причин у радянський період стаття була вилучена з
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літературно-наукового обігу і лише через 84 роки після її опублікування 
О.Маковеєм в ‘М атеріалах../’ дістала справжню наукову оцінку згаданим вченим.

Друга стаття Ю.Федьковнча присвячена актуальному,’як і в усі часи, питанню 
підручників для народних шкіл. Окрім того, що автор вказує на віддаленість від 
потреб народу шкільних підручників, він вимагає, щоб вони писалися рідною 
народною мовою, а за своїм змістом відповідали “образу думок, потребам і 
життєвим вимогам народу” (12, 505).

Дослідники педагогічної діяльності Ю .Ф едьковнча повинні завдячувати 
О.Маковеєві за те що він помістив у книзі звіти Ю.Федьковнча з часів його 
перебування на посаді інспектора народних шкіл у Вижниці в 1864 році. Окрім 
того, О.Маковей розшукав і вмістив у “М атеріалах...” ще кілька невідомих поезій 
та “повісток” Ю.Федьковнча, а також його “Руський лірник” — збірку “побожних 
пісень для руського народу”.

Завершує третю частину, як і всю книжку “Матеріалів...” , передмова до великої 
праці Ю.Федьковнча з “гороскопії або єгипетської астрології”, яка також не була 
відома загалові і певного мірою характери зувала, чим займався автор у 
1874-1884 рр. Заняття Ю .Ф едьковнча астрологією , написання, зокрема, 
німецькою мовою гігантської, на “900 аркушевих сторін” праці з цієї галузі науки, 
за вггеловом О.Маковея, “є доказом Федьковггчевого хоробливого наклону до 
містики”(12, 635).

Книга “Матеріалів...”, зібраних, упорядкованих і пояснених О.Маковеєм, - 
єдиний і найцінніший збірник документальних свідчень про життя і творчу 
діяльність Буковинського Соловія. Значна частина вміщених тут матеріалів 
використана і дістала належну оцінку українських та зарубіжних вчених у працях 
з федьковггчезнавства різних історичних епох. Однак у книзі залишається ряд 
матеріалів, про які лише в наш час можна і потрібно говорити з об’єктивністю, на 
яку вони заслуговують.

ЇУ-й том “Писань Осипа Юрія Ф едьковича” ( “М атеріали...”) — унікальне 
зібрання першоджерел про життя і творчість великого буковинця. Воно дає 
можливість кожному науковцеві робити об’єктивні висновки щодо життєпису 
Ю.Федьковнча та його епохи. Саме з такої точки зору слід підходити до аналізу 
монографії “Житєпись Осипа Юрія Гординського-Федьковича”, задум якої виник 
у О.Маковея одразу ж по завершенні роботи над книгою “М атеріалів...”, коли 
з’ясувалось, що “уже можна писати про життя поета повніше і вірніше, як досі 
писали” (9, V).

Розпочинаю чи роботу над першим , науковим  висвітленням біограф ії 
Ю.Федьковича, О.М аковей мав уже чітко сплановану структуру монографії. 
Відкривається біографічне дослідження невеликою передмовою, в якій автор 
обгрунтовує необхідність створення д етальн ого  опису жггттєвого шляху 
буковинського письменника тим, що життя Ю.Федьковнча дуже глибоко відбилося 
на його творах. “Тільки знаючи життя поета, можемо зрозуміти багато його 
писань” (9, V). — правило, вивірене віками, якого дотримувався О.Маковей. 
працюючи над дослідж енням. П риступаю чи до написання “Ж и тєп и сі...” , 
О.Маковей мав у своєму розпорядженні чималу кількість зібраних ним невідомих 
доти біографічних матеріалів. Значно доповнили працю рідкісні фотознімки 
Ю.Федьковича, його батька, друзів, краєвидів Сторонця-Путилова і околиць. 
"Образкгг помагають нам краще, як слова, зрозуміти його (Ю.Федьковнча — О.П.) 
любов до своїх гір” (9, VI), — пише О.Маковей.

Ключем до розуміння десяти розділів монографії є підрозділ, присвячений оцінці 
документальних джерел, що лягли в її основу. Головну увагу автор зосередив на
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ірьох відомих автобіографіях Ю.Федьковича. які дослідникам більше шкодити 
аніж допомагали. Документально підтверджуючи це. О.Маковей і ’яеовуг що в 
історії нашої літератури немає письменника, “котрий би пустив \ світ стільки 
фальшивих відомостей про себе, як се зробив Федькович" (9. 1). 1 ПОЯСНЮ це 
його успадкованою неврастенією. За “хворобливістю вдачі" О.Маковей ставить 
Ю.Федьковича в один ряд з такими письменниками, як М.Гоголь. Ф.Достоевськіш 
Ф.Грільпарцер. Г.Клейст. котрі збагатили свої літератури творами світової слави, 
а самі були ‘нещасними людьми". Отже, по-перше, автор монографії відсутність 
життєпису Ю .Ф едьковича через двадцять років по ного смерті пояснює 
нсдостовірністю біографічних тверджень самого поета. Гїо-друге. Ю.Федькович 
більшу частину життя прожив далеко від культурних осередків, де не було 
відповідного оточення, яке б цінувало його як митця. А коли й потрапив до Львова 
і в Чернівці, де такі люди були, “то сам уже був для них скринею, на сім замків 
замкненою" (9, 2). По-третє, все ж таки листів Ю.Федьковича. які збереглися, 
було замало, щоб вважати їх багатим джерелом для створення наукової біографії.

Щ об виявити сумнівні факти у трьох автобіографіях Ю.Федьковича. дослідник 
пішов ш ляхом  їхнього зіставлення. Перша автобіограф ія, адресована 
Б.Дідицькому, датується 1861 роком; друга створена в 1861 році: третю зі слів 
Ю .Ф едьковича у 1885 році записав Т.Ревакович. Зіставляючи автобіографії 
Ю.Федьковича. О.Маковей навмисне виокремлює з них ті факти, довкола яких 
точилися суперечки між дослідниками. Це. зокрема, "міф” про походження 
Ю .Федьковича. про його побут у Молдові та військову службу в австрійській 
армії.

Уважним переглядом автобіографій О .М аковей довів, що до них треба 
ставитися з особливою обережністю, адже це документи його життя і, зокрема, 
стану його.душ і. Тому біограф доходить остаточного висновку — брати 
аналізовані автобіографії за основу життєпису Ю.Федьковича не слід, “бо можна 
зайти на манівці, так як і зайшли вже деякі історики літератури” (9, 21).

Науковість монографії О.Маковей підсилив покажчиком відомих станом на 
1910 рік друкованих праць про Ю .Федьковича. Застосовуючи хронологічний 
принцип, він зібрав воєдино сорок п’ять публікацій про Соловія Буковини, до 
того ж більшість із них анотував. Виклад матеріалу О.Маковей веде двома 
шляхами: з одного боку, заглиблюється в етапи життєвих гонів Ю.Федьковича. а 
з другого. — намагається вияснити, як той чи інший факт із життя його відбився 
на творчості. Так, аналізуючи дитячі літа Ю.Федьковича, дослідник звертає увагу 
на два моменти, що мали важ ливе значення у формуванні майбутнього 
письменника: це знання перейнятої від старшої сестри Марії незліченої кількості 
українських народних пісень і казок, а також гірська природа, яка “була його 
першою учителькою поезії” (9, 68).

В юнацькі роки, коли Ю.Федькович проживав у Молдові, він близько зійшовся 
з німецьким художником Р.Роткелем, котрий про цей відрізок життя поета залишив 
детальні спогади. На той час Ю .Федькович уже пробував свої сили в поезії 
німецькою мовою. До того ж Р.Роткель, помітивши в ньому талант, давав 
перечитувати німецьких класиків та історію німецької літератури. Отже. 
О.М аковей справедливо розгледів в собі Р.Ротжеля “першого, благородного 
учителя нашого поета”, “бувалого і високо інтелігентного чоловіка”, що “наситив 
душу Осипа поезією, так що всі брані пекельні не годні були вирвати йому сего 
чудотворного скарбу” (9, 82).

Одним із.визначальних періодів у житті Ю .Федьковича, якого до О.Маковея 
не зачіпали біографи, була його десятирічна служба в цісарському війську, що
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найбільше “заважило і в його житті, і в його писаннях” (9, 87). Служба. як\ 
Ю.Федькович так не любив, але був відданий на неї з волі батька, дала йому основу 
для пізніших поезій на тему цісарської рекрутчини, дезертирства в армії тощо.

О.Маковея цікавило, які все ж таки обставини вплинули на пробудження 
національних почуттів у Ю.Федьковича, хто спонукав його до творчості народною 
мовою і на основі правдивих фактів доводить, що переломним періодом у житті й 
творчості Ю.Федьковича був час від серпня 1859 року до лютого 1861 року, коли 
частина, в якій служив поет, дислокувалася у Чернівцях. Це був час дуже важливий 
для літературної діяльності Ю.Федьковича, “коли він під впливом інтелігентного 
товариства, у яке попав, почув у собі свідомість свого таланту, а то й національну" 
(9, І ІЗ). У цей проміжок часу доля звела “непересічних людей” — німецького 
поета Е.Нойбауера, культурно-громадських діячів народовського спрямування
А.Кобилянського, К .Горбаля і 25-літнього офіцера австрійського війська 
Ю .Ф едьковича. О .М аковей  відзначає чималий вплив Е .Н ойбауера на 
романтичного буковинця. Саме цей німецький поет запримітив у Федьковичеві 
талант і надрукував у німецькомовній чернівецькій “Буковині”, яку редагував, 
перші вірші‘молодого поета, писані німецькою мовою.

На одній із вечірок у маєтку вдови чернівецького купця Марошані стрункий 
офіцер закохався у вродливу доньку господині — Емілію. О.Маковей вважає, що 
кохання молодої пари, хоч воно було нещасливим, позитивно вплинуло на “розвій 
думок у Федьковича, на зріст його таланту і національної свідомості” (9. 134). 
Кохання покликало Ю.Федьковича створити поезії “До неї” (1861), “Воля не 
бранка: панна та й циганка” (1861), які були поетичними рефлексіями на духовне 
піднесення.

Та все ж визначальним у поетичній долі Ю.Федьковича цього періоду стало 
його знайомство у тому ж маєтку Марошані з А.Кобилянським та К.Горбалем. 
Зокрема, А.Кобилянський “вчасно і так независимо зрозумів народну руську ідею 
[...], неначе інстинктом пізнав, що русинам треба народною мовою писати і на 
народі опертися” (9, 121). Ця думка, почута з вуст приятеля, змусила Ю.Федьковича 
серйозно задуматися над подальшою  творчістю  рідною мовою. Від іншого 
захисника народної мови, К.Горбаля, Ю.Федькович уперше почув про Т.Шевченка 
і його твори. О.Маковей припускає, що немаловажне значення у формуванні 
національної свідомості Ю.Федьковича також мало його знайомство з бібліотекою 
К .Горбаля, в якій були збірники українських народних пісень, зокрема 
М.Максимовича, альманах “Х ата” П.Куліша, праці з історії України М.Маркевича 
та ін.

Отже, початок 60-х років XIX століття став початком, як вважає О.Маковей, 
літературної творчості Ю.Федьковича рідною мовою, і першочергова заслуга в 
цьому належить А.Кобилянському та К.Горбалю. Сім поезій (“На день добрий!”, 
“Дністер”, “Окресни, Бояне!”, “Відґірава в поле”, “У Вероні”, “Під Маджентов”, 
“Співацька доля”) Ю .Федьковича, що увійшли до брошури А.Кобилянського 
“Слово на слово до редактора “С лова” (1861), стали яскравою “пробою нашої 
мови”. Автор монографії робить спробу оцінити перші українські вірші поета, 
відзначаючи в них близькість до народних пісень. Головний підсумок спостережень 
О.Маковея полягає в тому, що Ю.Федькович — це “свіжий і сильний талант, не 
збаламучений львівськими “книжниками”, а брошура А.Кобилянського — справді 
“картач”, що “бодай ранив запліснілі душі” (9, 156) галицьких та буковинських 
інтелігентів.

Повернувшись із Чернівців до Семнгороду, тільки тепер, зазначає дослідник, 
Ю.Федькович добре відчув різницю між його життям у Чернівцях і військовою
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муштрою далеко від освіченого середовища. По дорозі V Трансільванію він ситьн 
простудився і захворів. До фізичної недуги додалися й психологічні переживання 
які О.Маковей пов язує із туїою за рідним краєм, з розчаруванням V недавньому 
коханні та із вссзростаючою ненавистю до військової служби. У’Федьк ви ча 
починає визрівати думка покинути військо і зажити в рідних горах носити 
гуцульську одеж у, займатися господарством. Складність життя у Семигороді 
виводить Ю .Федьковича із душевної рівноваги. О.Маковей висловлює думку, ш 
Ю .Ф едькович в цей час має більше “психічну недугу” , аніж фізичну. Та. 
незважаючи на такий стан, він приділяє багато уваги літературній творчості 
Переважно сумними, сповненими туги і смутку, бачить дослідник вірші поета 
початку 60-х р ок ів— “Сонні мари". “Пречиста діво, радуйся. Марі» Ой вийду 
я з хати”. “-Як я. браття, раз сконаю" та ін. Мав рацію О.Маковей. коли писав, що 
•федьковичеві було справді тяжко і гірко, а література мала хосен (користь 

О.П.) з його нещастя” (57, 200). а слава, якої набув Ю.Федькович. "була, без 
сумніву, найліпшим ліком у його меланхолії” (9, 187).

Ю.Федькович марить рідними горами і домагається звільнення з армії за станом 
здоров’я. У середині березня 1863 р. він прибув до Путилова, де. як пише 
О.Маковей, після “двох років великої слави і великої туги” (9. 229) осягнув свій 
ідеал. Офіцер австрійської армії зміняв мундир на народний гуцульський одяг.

Щ об визначити  подальш у роль Ю .Ф едьковича у громадському та 
літературному житті Буковини. О .М аковей вдало вмонтовує у структуру 
“Житєписі...” розділ, який присвячений висвітленню суспільного життя в краї від 
1848-го до 1884 р. Із спостережень О.Маковея над творчим шляхом Ю.Федьковича 
стає зрозумілим, що перша половина 60-х років — це творчий спалах поета. Далі 
настало послаблення його творчих сил. Дослідник прагне довести, “чи Федькович 
змарнувався тільки з власної вини, чи може й суспільність, головно буковинська, 
не знала його виховати, підтримати і покористуватися його талантом...” (9, 241). 
О.Маковей надзвичайно скрупульозно проаналізував кожен прояв національного 
життя на Буковині, яке в силу онімечення краю явно відставало у цьому плані від 
Галичини, тим паче від Наддніпрянської України. Отже, талант Ю.Федьковича 
марнувався, бо не було відповідного оточення, яке б підтримало його.

Чим же ж займався буковинський поет у ці важливі для ного рідної землі часи? 
Осівши після повернення із війська в мальовничих Карпатах, “...Федькович 
переживав тим часом у Путилові всі муки “пророка, вопіющого на пустині..." (9, 
306), адже це був відрізок життя довжиною майже в десять років (1863-1872). 
прожитий далеко від культурних центрів. О.Маковей намагається визначити 
причини, котрі в цей час негативно відбилися на здоров’ї, поведінці та творчості 
Ю.Федьковича. а саме: а) маючи надійний “насущний хліб” і багато вільного часу 
для “писання”, поет не мав друзів, які б підтримували його інтерес до літератури: 
б) двічі спроби влаштувати особисте життя закінчилися невдачами: в) смерть матері 
у 1864 році; г) розрив стосунків з галичанами — К.Горбалем. О.Партицьким та 
ін. Аналізуючи творчість Ю.Федьковича, особливо прозу, дослідник заявляє, що 
“про занепад таланту у нього (Ю.Федькович — О.П.) не могло бути и мови’ (9, 
430). Однак дивує, що в окремих поезіях, в драмі “Довбуш"'виразно просвічуються 
місця, котрі відбивають “деякі душевні прикмети поета”. Окрім цього, листи того 
періоду свідчать про впадання Ю.Федьковича у містику, про його захоплення 
астрологією.

Отже, путилівський період у житті й творчості Ю.Федьковича був складним. 
Проблему О.Маковей бачить у тому, що до краю вразлива натура не могла знайти 
ні зрозуміння, ні підтримки з боку буковинської інтелігенції, яка була ще інертною
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і в переважнім більшості стояла на позиціях москвофільства. Він (Ю.Федьковпч 
О.П.) з’явився на Буковині “заскоро”, випередивши за четвертину століття 

людей, які його могли зрозуміти і оцінити”, — підсумував О.Маковей.
Поглиблення кризового стану душі Ю.Федьковича у зв’язку із захопленням 

а с т р о л о г і є ю  дослідник бачить і в час проживання поета у Львові від липня 1872 р. 
по жовтень 1873 р.. куди його запросили галичани на посаду редактора товариства

Просвіта" Він болісно реаіував на оцінки своїх праць, які готував до друку. Та 
и керівники “Просвіти” не знали, що “відлюдькувату” поведінку Ю.Федьковича 
слід пояснювати його пристрастю до астрології. Чотирнадцять місяців відбув поез 
у Львові і більше не витримав, повернувшись до Путилова “під рідну стріху”. 
Про песимізм душі Ю.Федьковича в цей час свідчить його зацікавлення життям 
святих, друга редакція “Д овбуш а” , поетичний цикл “Дикі думи”, і єдиною 
відрадною подією, як вважає О .М аковей, стало у 1876 р. видання в Києві 
М .Драгомановим прози буковинського письменника.

Автор монографії зупиняється на умовах проживання Ю .Ф едьковича в 
Чернівцях, куди він переселився у 1876 р., одразу ж по смерті батька. О.Маковей 
підкреслює, що тут поет відчув ще більшу одинокість, аж доки в 1884 р. не заявила 
про себе українська громада міста. У цьому році чернівецька “Руська бесіда” 
прийняла рішення видавати газету народною мовою. Активний член українського 
товариства Іван Тимінський виступив у ролі “спасителя” призабутого поега, що 
у матеріальних нестатках мешкав на околиці Чернівців. Він спонукав 
Ю .Федьковича взяти на себе обов’язки редактора часопису. 1 січня 1885 р. 
український двотижневик “Буковина” почав виходити за підписом Ю.Федьковича. 
Зміна способу життя, о б о в’язки редактора, на думку О .М аковея, змусили 
Ю Федьковича знову взятися за перо і в Ьстанні роки життя видати окремими 
книгами колядки, “Пісні жовнярські” , закінчити роботу над драмою “Богдан 
Хмельницький” , написати ряд прозових і поетичних творів. Пожвавлення 
літературної творчості, за спостереженням дослідника, свідчило, що митець 
відходив від астрології і дотримувався обіцянки служити рідному народові, даної 
перед буковинською громадою 12 липня 1886 р. — в день 25-річчя з часу свого 
першого виступу на літературній ниві.

За кілька місяців до смерті Ю.Федьковпч писав:
Я люблю мою Русь-Україну;
Я вірую в її будуччину;
В тій-то надії я живу й умру (11, 401).

Невдовзі сталося те, що відчувала стомлена душа поета. Завдяки О.Маковеєві 
ми маємо до найменших деталей відтворені останні тижні, дні, години житія 
Ю.Федьковича. Цінним для біографів є опис похорону, який відбувся 14 січня 
1888 р. в Чернівцях і став виявом глибокої шани українців Західної України до 
свого великого сина.

Ще в 1888 р. у статті “Молодий вік Осипа Федьковича” (14) І.Франко порушив 
питання про необхідність створення повної і задокум ентованої біографії 
буковинського співця. Однак лишень через два з чимось десятиріччя, в час 
півстолітнього ювілею відродження буковинської Русі, цю важливу для історії 
літератури місію виконав О.Маковей. Тому й значення “Житєписі Осипа Юрія 
Гординського-Федьковича” насамперед полягає в тому, що це була перша спроба 
повного, наукового дослідження біографії письменника.

Незаперечним є й те, що за багатством фактичного матеріалу монографія 
впродовж майже дев’яти десятків років залишається найціннішим джерелом для 
дослідження життєво-творчого шляху Ю.Федьковича. Її часто ставлять за приклад
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сучасним біографам. Зокрема, авторитетний письменник і літературо знавець 
Валерій Шевчук зазначав: "Загалом, нам вельми бракує грунтовних "ичрафій 
особли во  т ак и х ,  якими були свого часу біографія Т.Ш евченка. пнс\ і 
О.Кониським та біографія Ю.Федьковича. писана О.Маковеєм (15).

У “Житєписі...” дослідник надзвичайно детально висвітлив жн гтя письменник:,
З цією мстою він Критично опрацював усі відомі іі невідомі на той час біографічні 
джерела, втом у числі н автобіографії Ю.Федьковича. листування, численні спогади 
його сучасників.

О.М аковей у зв’язку із висвітленням життєвого портрета Ю.Федьковича дав 
загальну оцінку його літературного доробку. Услід за І.Франком та Лесею 
Українкою він також вказав на сильні й слабкі сторони творчості буковинського 
письменника. Важливо, що біограф при оцінці творів брав за основу час їхнього 
написання, а не публікації. Таким чином, він уточнив хронологію багатьох 
художніх творів Ю.Федьковича.

“Ж итєпись...” вийшла за рамки дослідження про життя і творчість: в ній 
зроблено спробу широко показати культурно—громадське життя Буковини 
впродовж XIX ст. Особливо цінним з цієї точки зору є розділ “Суспільне життя 
на Буковині в роках 1848-1884".

Погоджуємося із думками О.Засенка (1. 43) та М.Юрійчука (17. 53). що працю
О.Маковея слід використовувати критично, бо в ній є місця, де окремі моменти з 
біографії Ю .Федьковича трактуються суб’єктивно. Це насамперед стосується 
заглиблення біографа у психіку письменника, зокрема його думки про те. що на 
життя Ю.Федьковича найкраще було б подивитися “очима досвідченого лікаря і 
з лікарського становища оцінити ного поступки і “загадковість" (9. 581). Та це, 
як нам здається, не було прямим завданням історика літератури.

Вказуючи на недоліки “Житєписі...”, ми повинні зважити на час. коли вона 
писалася і визнати, що О.Маковей максимально достовірно окреслив постать 
першого письменника Буковини в добу її національного відродження. Праця
О.Маковея про Ю.Федьковича — це його найвагоміший здобуток як історика 
у кр аїн ськ ої л і тер ату р и.
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Лілія К овалеіік  
Т В О РИ  ЄВГЕНІЇ Я РОШ ИНСЬКО Ї ДЛЯ ДІТЕЙ

В історії української дитячої літератури Буковини особливе місце налсжи 
Євгенії Ярошинській (1868-1904). Невтомний збирач і популяризатор фольклор' 
народна учителька, активна громадська діячка, вона була ще й першою з-поміж 
жінок краю українською письменницею. Проживши до болю мало — лишень 36 
років — і віддавши половину з них літературній праці. Є.Ярошинська написала 
порівняно багато: вона — авторка повісті ‘Перекинчики", оповідань, нарисів, 
новел, образків. байок, статей та фольклорно-етнографічних студій, записів 
народних пісень, перекладів тощо. Більшість із них не втратили з часом свого 
художньо-пізнавального та історико-літературного значення.

Уже на початку своєї творчої праці Є.Ярошинська звернула погляд на дітей та 
їх цікавий і неповторний світ: 1886 р. зовсім юна авторка написала для них 
оповідання "Милосердний пес", наступного року — “Що може школа". згодом 
— “Розумна Настуня”, “Добрий брат”, “Шануйте старших”, “Не мучте звірят”. 
“Невдячний син”. “Щира молитва” (1888). “Королівство овадів” (1890). “Богиня 
снів”, “Добре за зле” (1891) та ін. З того часу і фактично до останку Є.Ярошинська 
залиш алась вірною  дитячій  тем атиці, що було цілком закономірним. 
Учителювання давало їй багатющий матеріал для таких творів, а зігріті добротою, 
увагою, піклуванням і від того хвилюючі образи дітей були, гадаємо, свідченням 
і незреалізованого материнського почуття самої авторки.

Більша частина творів Є.Ярошинської побачила світ у друкарні Наукового 
товариства ім. Т.Шевченка у Львові завдяки старанням тамтешнього “Руського 
педагогічного товариства”: так, 1901 р. з явились збірки оповідань “Перша китичка 
для малих дівчат” і “Друга китичка для малих дівчат”, 1902 р* — “Повістки для 
молодіжи” і вже по смерті, у 1907 р.. збірка “Повістки”. Принагідно зауважимо, 
що після того дитячі твори Є.Ярошинської окремо не перевидавалися, а чимало з 
тих, що друкувались на сторінках періодичних видань кінця XIX — початку XX 
ст., майже недоступні для сучасного читача. Якщо твори письменниці для дорослих 
зібрали певну критичну л ітературу, то дитячі виявились фактично не 
схарактеризованими. Водночас послідовне утвердження авторкою віковічних норм 
народної, християнської моралі, вміння будувати конфлікт, малювати життєво 
переконливі образи, враховуючи доступний дитині рівень емоційності, роблять їх 
яскравим і багато в чому зразковим явищем української дитячої прози, вартим 
спеціальної уваги.

Засвідчивши навіть у назвах двох перших збірок, що вони передусім призначені 
для малих читачок, поставивши в центр своїх оповідань також малих дівчат, 
Є.Ярош инська тим самим немов потвердила, що насамперед із жіноцтвом 
пов’язувала вона свої надії на моральне, духовне вдосконалення суспільства. II 
героїні — заможні й бідні, городянки і звичайні сільські дівчатка, школ'ярки і такі, 
яким у силу життєвих обставин не було суджено не те що до школи ходити, а 
навіть зігрітись теплом матерньо-батьківської опіки. Письменниця не протиставляє 
одних другим, бо переконана, що кодекс моралі — загальнолюдський. Але якщо 
тим її героїням, що живуть у селі (скажімо, Тальці з однойменного оповідання чи 
Орисі з оповідання “Найбільший скарб”), не позичати скромності, то ті міські 
дівчатка, яких вона малює, — більшою чи меншою мірою “маленькі грішниці 
Достаток зробив із Марійки дитину манірну, звиклу до того, шо всі перед нею 
запобігають, натомість не сповнив її душу відчуттям удячності батькам, та и 
вчиться вона абияк (оповідання “Два слова”). Вередлива і зманіжена п ровесниця
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Одарка з оповідання “Хліб насущний” , аби похизуватись перед шкільними 
товаришками бозна-чим, легше іа іграшку викидає шматок хліба через вікно: бо 
хліб “твердий і не такий гарний, біленький, як булка” (І, 3). Де вже їй зрозуміти 
щастя, яке відчувала, мабуть, бідна сирота Талька, коли їй за те, що вона доглядала 
гусей, давали “часом кавалок чорного хліба” (І, 26).

Є.Ярошинська не докоряє цим своїм персонажам, хоча й, звісно, не симпатизує 
їм: вона просто ставить їх у ситуації, за яких не змінитись неможливо. Так. Марійка
стає іншою —  чемною, старанною у навчанні по тому, як батьки влаштовували 
їй скромніше життя. А Одарка, наївшись м’яких булок і від того перехворівши, а 
ще її у сні побачивши, скільки праці увібрала в себе звичайна хлібина, перестає 
гордувати нею.

Зрозуміло. Одарчин сон —  не інакше як надуманий прийом, покликаний 
здійснити метаморфозу. Авторка взагалі любить застосовувати інтригуючі 
моменти. її героїні почасти живуть на грані дійсності і казки, від чого й оповідання 
прибирають подобу напівказки. І це цілком виправдано, зважаючи на закохану в 
казку аудиторію, якій і присвячувала Є.Ярошинська свої твори.

З цього погляду особливо показовим є оповідання “Найбільший скарб”, героїня 
якого Орися, аби порятувати хвору матір од смерті, наважується темної ночі 
вирушити в ліс: як розповідала ненька, там живе лісовий цар, який “добрих людей 
любить і їм приносить поміч” (1, 9). Поставлена перед вибором: або всі багатства
світу, або добре .мамине здоров’я, дівчинка обирає друге, бо то —  найбільший 
скарб. І казка ніби вростає в дійсність: бідна вдовиця завдяки своїй добрій дитині 
перемагає хворобу...

В оповіданні “Перед Новим роком” зі збірки “Повістки” звичайне теж межує 
із незвичайним, казковим. Бо ж для то*о, щоби змінити сутність дитини на краще, 
привчити її до праці і до сповідування найвищих людських чеснот, зовсім не 
обов’язково читати їй нудні сентенції, як переконана Є.Ярошинська. Зрештою, 
це можуть зробити начебто зовсім сторонні. До її героїні Катрусі у новорічну ніч 
приходить старий рік із двома клунками. У великому, каже він, усе зле, що вчинила 
дівчинка впродовж року: “Тут брехні, які говорила ти через цілий рік. тут твої 
викрути і прикрашення твого лінивства. Тут несповнені обов’язки, а тут забуті 
гірикази родичів та учительок [...], нарікання слуг, котрим твоє недбальство і 
легкодушність прибільшували працю [...]. Там суть сльози, які лилися з твоєї 
причини. Сльози твоїх братів і сестер, против котрих ти була злою, нечемною, 
сльози жебраків, попри котрих ти переходила без милосердя, гіркі сльози твоєї 
матері, котрі вона лила через твою впертість і зарозумілість” (3, 2—3). Під упливем 
почутого і пережитого в новорічну ніч,*віриться, дівчинка зміниться, тим паче,
що її серце —  не цілком зачерствіле: у малім клунку є добрий вчинок Катрусі, 
колись нагодувала хворе чуже кошеня.

Моралізаторське спрямування відчутне чи не в кожному оповіданні авторки, 
але здійснюється воно досить м’яко, ненав’язливо, з великим поважанням дитячої 
особистості. Цікаво, що навіть тих своїх героїв чи героїнь, які є школярами, 
письменниця показує переважно поза школою, та й учителів V її оповіданнях^овсім 
мало. (Є вчителька в оповіданні “Два слова”: якраз вона підказує Марійчиній
матері два магічних слова, на яких має базуватись виховання доньки, —  простота 
і скромність. Ще один хвилюючий образ учительки, який в уяві малої дитини 
виростає до верховин святої, маємо в оповіданні “Талька”). Решта ж дорослих
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—  насамперед, батьки, родичі, просто товариші. Судячи з цього. Є.Ярошинськ : 
як педагог, очевидно, вирішальну роль у вихованні духовності дитини відводи за 
не школі, а всьому, що складає позашкільний світ. Бо здатність поділитися останнім 
(“Н агороджена милостиня”), навіть за найскрутніших обставин збереї /и 
н е з а п л я  мова ними чесність і власну гідність (“Коралі"), здатність пожертвувати 
своїм життям в ім'я життя того, хто бодай один раз почастував тебе жменею вишень
(“Талька”), —  на такс могли спромогтися й не освічені, а передусім милосердні 
люди. Якимись ученими приписами не виховаєш благородства душі: хіба що 
власна біда, пережита скрута, і. найголовніш е. —  відчута на собі в той. 
найпотрібніший. момент .людська доброта (як-от у житті Павла, сина лісничого з 
оповідання “Заслужена кара ’) можуть навести на думку про гріховність власної 
зарозумілості і про потребу стати іншим.

Оповідання “Заслужена кара” дуже перегукується в цьому плані із ще одним
твором письменниці —  “На селі" зі збірки “Повістки для молодіжи ". Брат із 
сестрою, тринадцятилітній Андрій і десятилітня Наталя, приїхавши з міста в село 
на відпочинок, спочатку тримаються осторонь місцевих дітей, називаючи їх 
подумки. та й уголос, не інакше як мужиками, жебраками. Ця грубість аж ніяк не 
в ’яжеться з їхньою освіченістю, а власна пихатість, зарозумілість межують в юних 
душах із недобрим почуттям зверхності. На щастя, доля поставилась до Андрія та 
Наталі милостиво: звичайний сільський хлопчина, ризикуючи життям, рятує їх на 
воді, а потім, коли ті заблудились у лісі, знов подає їм руку допомоги. "Бабця 
правду казали, що всі люди рівні, а лиш той ліпший, котрий творить добрі діла. 
Від сегодня буду любити і шанувати тих мужиків, котрі так тяжко грудяться,
працюють, а котрі навчили мене і Наталю бути ліпшим” (4, 53), —  зізнається 
Андрій.

Як бачимо, письменниця подає дитячі характери не статичними, а в розвитку, 
якнайбільші надії покладає на народну, власне —  християнську мораль, здатну 
по-справжньому оздоровити суспільство. Зі всією пристрастю гуманістки вона 
розповідала дітям про тих людей, яких варто наслідувати або ж, навпаки, 
соромитися. Головний персонаж оповідання “Невдячний син” уже давно виріс із 
дитячого віку, дослужився до високого чину, але залишився душевно бідним: він 
соромиться свого батька, простого селянина. Але зміна в житті і таких людей
неминуча, —  дає зрозуміти авторка ходом подальшого повістування. Натомість 
скільки душевного, справді ангельського тепла виявляє юний Стефанко до своєї 
сестри-калічкп (оповідання “Добрий брат”). Хоч за обсягом своїм подекуди і зовсім 
короткі, як у цьому випадку, твори Є.Ярошннської містять важливі морально- 
етичні сентенції, спрямовані на утвердження в дитячих душах лишень добрих 
почуттів.

Але процес виховання —  нелегкий, і головне в ньому —  перемога над собою. 
Чи не тому герої Є.Ярошннської іноді переживають справжні душевні драми на 
зразок тієї, яка зображена в оповіданні “Грушки”: бажання Володка поласувати 
грушками із чужого саду долаються, на щастя, сильнішим голосом совісті, бо це 
вона промовляє до нього словами “ Н е  кради!”. Для Є.Ярошннської, здається, немає
“важких” дітей, для неї всі вони —  люди: такі, що помиляються, і такі, що за 
рівнем свого душевного благородства вивищуються над багатьма дорослими
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Своїми оповіданнями письменниця немовби промовляла до читачів: дивіться, 
вчіться у них, набутки їхніх душ можуть збагатити її вас!..

Окрім закладеної у творах Є.Ярошинської моральної глибини, знаходимо в 
них чимало пізнавального, деякі з оповідань мають виразно природничий характер. 
Так, скільки не говорили Олюньці про користь, “пожнточність” дощу, вона не 
вірила, поки на власні очі не побачила, як невпізнанно змінив він після посухи 
природу (оповідання “Дощ"). Та її Славко перестав нудьгувати і почав захоплено 
дивитись на світ пс тому випадку, як із льодяним духом він піднявся у надхмарні 
висоти і на власні очі спостеріг процес утворення снігу (оповідання “Сніг”). У 
такій же напівказковій манері розповідає письменниця дітям і про сонце, про 
метеликів, про квіти, тим самим стверджуючи, що “в природі нема нічого зле 
улагодженого’' , виявляючи при цьому море поетичного чуття і справжнього
художнього хисту. “Ми товаришимо людям в радости і в смутку, —  розповідають 
про себе квіти малому хлопчині, який ще зовсім недавно дивився на них 
зневажливо, —  ми робимо їх житє гарним та милим; ми стаємо їм пожиточними, 
де лиш можемо. Ми приносимо їм Божий привіт з весною; ми видзвонюємо весело, 
як приходить весна. Ми —  сміючіся діти літа, а восени, як вже все помре, тоді 
показуєся ще де-не-де одна з нас, щоби розвеселити сумного чоловіка, подати 
єму надію на красну, цвітучу весну...(4,І6) (оповідання “Цвіти”). Так-от подібні 
твори здатні збагатити ще й естетично, привчити дитину не лишень дивитись, а й 
бачити, розуміти, цінувати довколишній світ.

Показово, що в останній збірці Є.Ярошинської “Повістки” урізноманітнено
засоби показу життя —  сюди включено і кілька прозових байок. Короткі, з 
динамічним сюжетом, ці твори подають такі вигадані події з життя природи, які 
легко проектуються на людське суспільство і мають повчальний зміст. Дика качка 
погодилась перенести через гору мишку, яка поспішала до хворої своячки: для 
цього взяла гілку, а мишка й учепилась за неї зубками. Але “воздушна подорож" 
ледве не закінчилась трагічно: налетіли горобці й почали кепкувати над мишкою, 
а та, бідна, збираючись щось пояснити, випустила гілку. “Не треба зважати на 
глум і насмішки”, — каже авторка вже назвою цього твору, схвалюючи доброту, 
чуйність, виваженість думок і вчинків.

В іншій байці, “Орел і Лис”, Є.Ярошинська розв’язує намічений конфлікт у 
дещо несподіваному для читача ракурсі, а, торкаючись і соціальних проблем, 
показує моральну перевагу гнобленої людини. Хижак Орел робить ганебний 
вчинок: забирає у Лиса малих дітей, аби погодувати ними своїх. Розлючений ЛиС 
не став чекати і мало не підпалив дерево, на якому височіло гніздо з орлятами. І 
Орлові, щоби порятувати своїх дітей, довелось пристати на умову, поставлену
Лисом, —  повернути назад украдене. Ось така коротка, динамічна і драматична 
фабула твору завершується моралізаторською кінцівкою-застереженням: ”Так 
може статися, що великі і можні, котрі кривдять бідних, мусять з часом затремтіти 
і самі перед ними”(3, 19). Навіть не збагнувши до кінця соціального характеру 
конфлікту, сприйнявши байку як казку, юний розум, безперечно, винесе із цього 
твору корисну думку про те, що не треба ображати молодших, навіть якщо тп 
дуже сильний.

Байка “Покарана гордість” також наштовхує на повчальні висновки. Хоча 
гвоздик виглядав скромніше за прекрасну, горду рожу, але виявився набагато 
поряднішим од неї. У творі знов повторено не раз проголошувану письменницею
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істину, ЩО красивий зовнішній блиск —  цс ще не сутність, і куди привабливішими 
г доброзичливість і щирість у ставленні до людей.

І ще про одну характерну особливість творів Є.Ярошинської —  їх простат, 
Вона досягається нескладною композицією оповідань, невеликою кількість 
дійових осіб, переважанням розповіді, та й сюжет розгортається плавно, 
здебільшого однією лінією. Навіть найчастіше вживані прості розповідні речення.
своєрідна лексика підпорядковані авторській концепції —  зробити думку більш 
дохідливою і зрозумілою для молодого, а часом і зовсім юного читача.

Крім оригінальних творів, до збірки “Повістки” було включено і перекладені 
Є.Ярошинською на українську мову оповідання чеської письменниці Відьми 
Соколової “Утомлений читач” і “Про Богуску”. Вони стали ще одним яскравим 
свідченням великої зац ікавленості буковинської письменниці дитячою 
літературою, проблемами виховання дітей.

...Із відстані часу завжди бачиться краще. Так і наприкінці XX ст. чіткішим і 
вагомішим постає літературний доробок для дітей нашої краянки ЄЛрошннської. 
Зафіксовані у ньому прості й мудрі, справді житейські істини виявились, як бачимо, 
придатними не лишень для сучасників письменниці, але й д ія  гісіх майбутніх
поколінь. Ось чому настала найвища пора повернути втрачене із забуття —  
подарувати нашим дітям твори талановитої дитячої письменниці. Усім своїм 
подвижницьким життям вона, безперечно, заслужила на нашу увагу, на нашу 
всезагальну, всенародну любов.
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The subject and plot peculiarities of stories and fables for 
children by Yevhenia Yroshynska have been characteriyed in this 
article. The necessity of their republishing is emphasized.
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Світлана Кири люк
ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ТРАНСФОРМ АЦІЄЮ  БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ 

ТА ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ

З-поміж письменників гак званої неоромантичної школи вирізнюємо Ольгу 
Кобилянську, яка, витворивши свій власний рід епікуреїзму, “остала в своїй епосі 
окрема і виключна” (13. ЗО). В епосі, що ревно плекала “артистичну жилу і смак”, 
прагнучи розпізнати добро і зло, шукала гідних проводирів і пророків, розв’язуючи 
“вічні” проблеми, які завжди хвилювали людство, — проблеми життя, смерті, 
зради, співчуття і любові до ближнього.

О.Кобилянська дала не одну версію світової теми вслід за Лесею Українкою, 
котра в листі до Л .Старицької-Черняхівської писала, що “кидалася в дебрі світових 
тем, куди земляки мої, за виїмком двох-трьох одважних, воліють не вступати” 
(16, 400). Серед тих, хто свідомо йшов на такий крок, — і О.Кобилянська, творчість 
якої слід розглядати в загальноєвропейському контексті і, зокрема, тоді, коли 
ведемо мову про трансформацію біблійних мотивів та образів. Маємо на увазі 
такі твори, як “Земля”, “За готар”, “Ю да”, “Апостол черні” .

Термін “трансформація” стосовно них є певною умовністю, оскільки в основу 
більшості творів покладені реальні факти життя, про що письменниця не раз 
згадувала. І все-таки це був ще один вагомий внесок української літератури в 
плані філософського осмислення біблійної тематики (згадаймо хоча б поеми
І.Ф ранка “М ойсей”, “Смерть К а їн а” , повість Г .Х откевича “А вірон” , ряд 
драматичних поем Лесі Українки). Це був насамперед крок до того, щоб вивести 
рідну літературу з традицій побутовізму й описовості, позбутися пасивності й 
“провансальства” як комплексу неповноцінності. А ще, як зазначає І.Дзюба. - 
"свідчення того, що письменниця була на рівні світової думки й літератури і билися 
над тими самими проблемами, що й усі передові письменники, розв’язуючи їх по- 
своєму і додаючи ще питання, породжені суто українською дійсністю (в її 
“буковинській” відміні) та власними суб’єктивним творчим світом” (7, 20).

Особливість і винятковість творчості О.Кобнлянської не лише в тому, що вона 
зуміла органічно поєднати матеріал традиційний з конкретними реаліями життя, 
а насамперед у глибоком у його синтезі, піднесенні думки до проблем 
загальнолюдського рівня, витворенні своєрідної релігійної філософії (будучи 
глибоко віруючою лю диною , вваж ала щодо себе “великим фарисейством 
пересиджувати цілі передполудня в церкві” (6, 527). “Святі книги мені дуже 
подобаються, і я находжу в них далеко більше перел, чим в новій літературі... 
Лист до корінфійців я собі зараз відписала і майже напам’ять знаю. Ного треба 
щодня чита+и, і щодня відкриваємо щось нового і прекрасного”, — писала вона в 
одному з листів до О .М аковея (6, 526-527). Тож невипадково у творах  
О.Кобнлянської зустрічаємо образи з Біблії.

Можемо виділити два послідовні підходи в освоєнні письменницею біблійної 
тематики. М едитативні роздуми про співчуття, любов до ближнього, що 
супроводжуються звертанням до Бога як найвищої сили, яка керує людською 
долею, до М атері Божої, а також  певна динам іка створення цих образів, 
співвіднесеність їх з реальною дійсністю. Це перший підхід у використанні 
біблійного матеріалу. Другий виявляється не лише на рівні образів, а й сюжету. 
Для нього характерна поряд із просторово-часовою конкретизацією і національно- 
побутова деталізація, і саме це допомагає підкреслити індивідуальність окремого 
образу, який внутрішньо пов’язаний із образом-символом. Спостерігаємо також
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включення у твір і художнього домислу, використання імені, характеристик >от, 
ЧИ і н ш о г о  персонажа, що набув у літературі рис традиційності.

Розглядаючи творчість О.Кобилянської з погляду трансформації біблійнії\ 
мотивів та образів, беремо до уваги й ранні твори письменниці, де осмислення 
мотивів та образів Біблії відбувається на рівні емоційно-пізнавальному, в контексті 
духовних пошуків людства, коли герої замислюються: що є Бог’

“Бог — се не ілюзія... А коли б Бог і був ілюзією. ... то послідньою великою 
ілюзією лю дськості” , — читаємо у “Ц арівні” О.Кобилянської (2, 314—315) 
Невипадково такі висновки приходять до однієї з героїнь твору перед смертю 
коли “механічно” мовлена цитата зі Святого письма сприймається символічно і 
урочисто: “І через те. що я не всемогущий во плоті, але всемогущий духом, я 
можу побороти плоть, і через те я є син Божий не плоттю, а духом" (2. ЗІ4). Але 
сприймається по-новому саме тими, хто теж на шляху духовних шукань своєї 
епохи. Ця лінія — зіставлення "вічної” історії життя Ісуса Христа, який "знав, що 
оце все мусило н асту п и ти ” , і окрем ої лю дини (Н аталки), — проведена
О.Кобилянською досить послідовно. Наталці Верковичівні приснився Христос. 
“Стояв одягнений в довгу тогу, руки зложив на грудях і ждав... Ного лице, лагідно- 
смутне, було звернено на захід. Звідси долітав, немов від зближуючихся хвиль 
народу, різнородний гамір, зойки, сміх, переражаючий сміх... — Сміються з вітця 
мого і з мене. Але вони мусять сміятися, бо настав час сміху і знесилля. Настав 
час, коли їх життя мучить і викликає безнадійність. Я  вижидаю свіжої і чистої 
сили...” (2, 315). Такою силою у творі О.Кобилянської “Царівна” є насамперед 
Наталка, яка прагне наблизити свій “полудень”, прагне справедливості і любові, 
але треба, щоб “сміх сей утих і сонце удруге зійшло” (2, 315). Такою силою є й 
сама письменниця.

Подаючи образ Ісуса Христа, що з ’являється у сні до тих, хто хоче розірвати 
гнітючі кайдани епохи, насамперед у плані духовному, О.Кобилянська показує й 
інший бік цієї проблеми. У тому ж таки 1896 р., коли побачила світ повість 
“Царівна”, було надруковано в “Зорі” оповідання “У св. Івана”, де авторка малює 
ту “тяжку вбиваючу атмосферу” , “страшний натовп у жаристій спеці” і “шепіт, 
мольби, стони, змішані з монотонними співами, з зойками жебраків, хорих, при 
неустаннім гомоні дзвонів” (2, 429). І між цим — дев’ятилітнє сільське дівчатко, 
що чекало відповіді на питання “де правда?” Не вдовольнившись відповіддю “в 
Бога”, “само замислилось...”

Тож маємо дві паралельні площини в осмисленні одної проблеми “що є Бог” 
для людини конкретної епохи.

На відміну від героїв ранніх творів письменниці, які постійно перебувають у 
пошуку тої хиткої рівноваги між духом і тілом, між Богом і людиною, яка є “чимсь 
божеським” , а іноді “занадто дрібна своєю натурою ” , то прагне співчуття, то 
відкидає цей своєрідний “доказ лю бові до ближ нього” , персонажі творів, 
написаних пізніше, приймають своє життя таким, яким воно є, бо все “від Бога", 
“все у руках Божих”, і людина не в силі змінити власну долю. “Така доля нас і 
наших дітей”, — з розпачем каже Івоніка Федорчук з “Землі” (3, 292). “Так Бог 
Дав”, “Сила Божа так хотіла”, — читаємо утворі (3. 287). Герої сліпо покладаються 
на ту вищу силу, вірять у її добрість до них: “Але Бог добрий, простить .людям, 
хоч як вони його гнівають, хоч мордують одні одних, убивають, ош ^ую ть, 
присягають фальшиво, крадуть. Він все ще добрий для них” (3, 167).

Зустрічаємо в творах письменниці й образ Божої Матері, що в українській 
літературі має давню традицію. О.Кобилянська йшла до нього власним шляхом 
(‘Мати Божа”, “Віщуни”, частково “Природа”), хоча й тут про трансформацію
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чи переосмислення як таке мова ще не йде. Це, напевне, можна потрактувати як 
шлях до філософського осмислення інших біблійних образіц у творах письменниці 
(Каїн і Авель — С’ава і Михайло, Марія Магдалина — “чорна” Магдалена, Юда. 
святі апостоли), хоча конкретно-історичні умови і національно-художня специфіка 
їх зображення виступає на перший план, але внутрішнії! зв’язок між реальним 
образом і біблійним досить тісний і сприймається на рівні семантичному.

Актуальну в українській літературі тему землі О.Кобилянська, на відміну від 
О .Бальзака, Е .Золя, В .Реймонта, А .Ч ехова , та  й навіть Б .Грінченка. 
трансформувала в “натуралістично-символістську драму духовності” , яка 
протистоїть різним інстинктам (власності, заздрощ ам , “грубій” природі). 
“Первородний” біблійний гріх — убивство Каїном Авеля, що знайшов свос 
втілення у світовій літературі, зокрема творчості Д.Байрона, І.Франка та ін. 
знаходить відображення і в доробку О .К обилянської, хоча лише дехто з 
л ітературознавц ів (приміром, П .Ф илипович) проводив таку паралель, 
наголошуючи на тому факті, що письменниця надала Саві після його злочину 
долю й поводження біблійного Каїна (17, 150). Подібне зауваження висловив і 
Д.Павличко: “... від Каїна до Сави — один крок” (14, 44). Хоча в епоху масового 
атеїзму вбачати таку аналогію вважалося великою недоречністю, навіть коли вона 
була очевидною.

По-своєму трансформуючи і осмислюючи факт братовбивства (до нього 
письменниця звертається і в попередніх творах “Ц арівна” та “На полях”).
0.Кобилянська прагне вирішити аналогічні з тими проблемами, що висував
1.Франко у своїх працях, зокрема в статті “Влада землі в сучасному романі” . 
Доказом актуальності теми саме для української літератури є написання (до речі 
в тому ж таки 1901 році!) Б.Грінченком повісті “Під тихими вербами”, де також 
маємо архетипи біблійних Каїна і Авеля. Крім того, М.Рильський чи не єдиний, 
хто звернув увагу на подібність мотиву цих творів, написаних незалежно один від 
одного. В їх основу лягли реальні факти (у О.Кобилянської з життя румунського 
села, у Б.Грінченка — українського). Але О.Кобилянська зуміла піднятися значно 
вище самого факту, узагальнюючи і переносячи його на карту загальнолюдських 
цінностей, і при цьому, що важливо, залишилася неповторною у змалюванні життя 
і побуту, звичаїв, традицій своєї “маленької Данії” — Буковини.

До біблійного сюжету про Каїна і Авеля зверталося багато письменників, 
інтерпретуючи і осмислюючи ці образи по-своєму, розв’язуючи проблеми, що 
ставила перед їх авторами відповідна епоха.

Можна розглядати “Землю ” О .Кобилянської в контексті таких творів, як 
містерія “К аїн” Д .Б айрона і поема І.Ф ранка “Смерть К аїн а” . Герої твору 
буковинської пиьменниці ближчі до біблійних образів уже тим (хоча авторка 
“Землі” не називає Михайла Авелем, а Саву — Каїном, лише підводить нас до 
такого розуміння), що поштовхом до вчинення тяжкого гріха стала насамперед 
заздрість, гнів. Сава, на відміну від Михайла, не любить землі, “дарма, що ходить 
по ній, толочить її, дарма, що живе з неї” (3, 24). У біблійній оповіді Господь 
застерігає Каїна, що ним оволодів гріх. Старий Івоніка теж має ще надію, що 
(хоч “інші намовляють Саву до гріха”), земля “його вилічить” (3, 45).

Тож “приземлені” факти О .К обилянська майстерно охоплю є поглядом 
філософа, як і Д.Байрон, І.Франко, хоча в містерії “Каїн” вчинок братовбивці 
виступає як вияв протесту проти Бога-тирана. проти рабської покори людей, а в 
“Смерті Каїна” маємо насамперед мислячу людину, що роздумує над тим, чому 
існує смерть, зло. розлад між життям і знанням, і в результаті герой цілком 
перероджується.
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В арто  за у в а ж и т и , щ о д ех т о  з л іт ер а т у р о зн а в ц ів , зок р ем а О .Г рицан  
висловлювався про непослідовну концепцію “Зем лі”, вважаючи, що вбивстві 
Михайла “спричинює хаос, бере таку перевагу над чисто ідейною стороною твору 
що позитивні, творчі елементи хліборобського життя дедалі губляться ” (13 299)

Не можна повністю погодитися з думками критика, бо ні в О.Бальзака ні в 
Б.Золя (тут теж маємо вбивство за землю, пролиття родинної крові), чи в
В.Реймонта (в його романі син піднімає руку на батька, хоч тут причина 
ворогування не лише в майновому інтересі, а й у любовному суперництві (Антек 
— Ягна); “злочинне” романтичне кохання зображене і в О.Кобилянської (Сава — 
Рахіра). на що звернув увагу І.Дзюба (7, 27), не знайдемо тої високої поетичності, 
ліричної потужності в поєднанні з безпощадно викривальною силою, як у “Землі"
О.Кобилянської.

Ще один штрих. Якщо Байронів Каїн “знаходить” себе у протесті, бунтарській 
силі, якщо Франків герой стає людинолюбцем, то архетип братовбивці з роману 
“Земля”, Сава, подібно до біблійного Каїна, що приречений на вигнання і скитання. 
також мічений так званою “Каїновою печаттю”: “Вже шостий рік минав від смерті 
брата. Він щохвилі інший. Як кажуть люди, не має спокою. [...] Ходить, як 
зблуджений. [...] Всім мов страшно перед ним [...] Ного душа мов без внутрішнього, 
постійного життя, мов без ладу стала. Чи, може, вже з дитинства така була?” (З, 
293). Саме остання фраза ще раз підкреслює послідовно витриману в романі
О.Кобилянської лінію — “так Бог дав”, “сила Божа хотіла так”.

Недаремно після усвідомлення Івонікою того, що “він дожив чогось страшного, 
чогось, що, відай, не мало понад собою страшнішого на землі” (3, 230), “Христос 
вступив в нього, зачинив йому уста, а зір відвернув від землі до себе. Виросло 
довге волосся і борода, а голова похилена набік, немов піддалася під тернову 
корону” (3, 260).

Цікава ще одна деталь. Каїн убиває Авеля в полі, а Сава — в лісі, тобто на 
безлюдді. В уста Сави авторка вкладає близьке до біблійного “чи я сторож брату 
своєму?”, хоча всім відоме ім’я братовбивці. У Біблії до Каїна звертається Господь, 
у творі О.Кобилянської біблійні істини виголошує один з героїв, що стоїть трохи 
вище від односельців своїм філософським осмисленням світу, Петро: “Воно мусить 
вийти наверх, хто він є. Оце нещастя таке велике, що не найде собі сховку на 
землі, а крові невинного земля до себе ніколи не приймає!” (З, 222).

Зрозуміло, що письменниця не ставила собі за мету трансформувати біблійний 
сюжет, вона залиш алася вірною  ф актам , хоча зуміла постановкою  етико- 
філософськнх проблем піднятися над реаліями життя.

Спостерігаємо глибокий внутрішній зв’язок між євангельським образом Марії 
Магдалини. основною домінантою характеру якої стала безкорислива любов до 
Бога й людини, і героїнею твору “За готар” Магдаленою, що “кривавиться” за 
гріхи “від віків давніх, яких ані ми, ані вона не пам’ятає”, “за гріхи других”.

Цікаво, що погляд на цей нарис із сільського життя донедавна був однозначний. 
Як правило, основна увага зосереджувалась на протиставленні двох образів — 
черствого, користолюбного духовного пастиря і Магдалери. матері-страдниці, 
Що, втративш и чотирнадцять дітей, почорніла з горя. Хоча останнім часом 
літературознавцями ведеться мова про біблійну символіку твору “За готар” (9. 
11). У нарисі не знайдемо традиційно-канонічних характеристик образу Марії 
М агдалини, але асоціативно-символічний підтекст на тлі життєвої ситуації, 
описаної О .Кобилянською, дозволяє проводити подібні паралелі. Тим паче, що в 
канонічних текстах про Марію Магдалину знаходимо досить скупі відомості. Тож, 
Можливо, це слід тр ак ту вати  як ще один крок, зроблений українською
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письменницею на початку XX сг.. до осмислення біблійного образу, недаремно 
героїня твору мас ім'я Мнгдалена. У нарисі чітко проступає проекція з минулого 
(часів біблійних) в сучасне і навпаки. Натяків на це в нарисі більш ніж достатньо, 
і саме вони творять те невидиме тло. де перевага надається фатуму. Божій волі, - 
сталося усе так. як мало статися.

Щодо оповідання "Ю да”. яке належить до циклу антивоєнних творів, то 
поштовхом до його написання, напевне, послужив реальний факт. Сюжет твору 
далекий від першоджерела. У Біблії маємо зраду Юдого духовного батька, у
О.Кобилянської— батько несвідомо видає власного сина ворогам. Різниця в тому, 
що в біблійного Юді: ця акція заздалегідь продумана, виважена, у творі "Юда” -  
певною мірою несвідома. Зважаючи на такі відмінності в сюжетних колізіях, все 
ж маємо залучати оповідання до обговорення, зокрема, коли ведемо мову про 
трансформацію мотивів та образів Біблії.

Варто зауважити, що саме в кінці XIX — на поч. XX ст. образ Юди подається 
в реалістично-побутовому контексті, “приземлюється”. Не констатація факту 
зради виступає на перший план, а насам перед дослідж ення морально- 
психологічних мотивів вчиненого.

Архетип зрадника з твору О.Кобилянської має чимало спільного з біблійним 
Юдою: обидва взяли плату за зраду (різниця в тім, що герой оповідання не хотів 
її брати, гроші йому “втиснули” силою) і однаковим шляхом пішли з життя, 
усвідомивши жах скоєного.

В іншому, на відміну від О.Кобилянської, аспекті осмислює біблійний образ 
Юди Леся Українка в драматичній поемі “На полі крові”. Як зазначає А.Нямцу, 
українська поетеса моделює в своєму творі психологію євангельського зрадника, 
який залишився жити і змушений постійно згадувати своє криваве минуле. При 
цьому Леся Українка враховує численні звернення письменників кінця XIX — 
поч. XX ст. до образу Юди і. зберігаючи деякі психологічні мотиви в трактуванні 
персонажа, істотно підсилює соціально-ідеологічні аспекти його трансформації 
(12,54).

Справді, як зазначав ще М.Зеров, “тверезий, статечний Іуда (“На полі крові”), 
що зрікся матеріальних достатків  для великої, хоч і чисто земної цілі, але 
побачивши, що його надії покладено на людей мрії, а не акції, на владик “не з 
цього світу”, — просто й хазяйновито продає їх, щоб повернути собі хоч би частину 
свого добра та господарського спокою ” (8. 390) — є протилежністю героєві
О.Кобилянської. Її Юда — жертва обставин, котрі завели його у безвихідь. Ще 
один тип людини, підвладної конкретній ситуації, до якої нещастя прийшло проти 
волі, “тихо, як тінь при місячнім світлі... й в'иссало ... розум”, хоч він “всього цього 
не хотів”. І знову висновок — “від долі ніхто ще не втік” . Цікаво, що образ зрадника 
поширений у літературі цього періоду, зокрема в українській (приміром, новела 
Марка Черемшини “Зрадник” , “малий фейлетон” Х.Алчевської під такою ж 
назвою та ін.). Це ще раз підтверджує думку, що образ Юди — універсальний 
архетип зрадника, в якому втілилилися риси зради або якихось ідеалів, або окремої 
людини.

Викликає закономірний інтерес (навіть назвою), з точки зору переосмислення 
біблійної тематики, роман О.Кобилянської "Апостол черні” . Висловлювання отця 
Захарія. вчинки Юліана Цезаревича викликають певні асоціації з діями Святих 
апостолів. Тут маємо справжнього “апостола черні” , що на тлі української 
літератури 20-30-х рр. було явищем не так новим, як незвичним, хоча до цієї 
проблеми О.Кобилянська зверталася ще в “Думах старика” (1903). творі, що 
сприймається, як біблійна настанова. Бо навіть образи ліричного героя, батька.
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та й матері, яка була “немов постать із Святого письма, мають щось у собі біблійне 
д Ля письменниці такі образи були зразком довершеності людської приро г,
• Вмить ставали мені перед душею постаті з Б іблії... старенькі в довгих одежах 
і з білими бородами, пророки і чудотворці", — читаємо в одному з творів 
медитативного характеру “Ідеї". М ожливо, це була втеча від буднів житня 
оточення, в якому воно минало, бо й “молодіж видалася [...] плиткою, недорослою 
до [...] поважних ідеалів" (4, 394).

Таким ідеалом, поводирем, “апостолом” і став головний герой роману "Апостол 
черні" Юліан Цезаревич.

Не можна не погодитися з думками О.Химин. котра зауважує, що “українські 
письменники, часто полишивши реальних героїв, зверталися до образів біблійних 
Мойсея, Ісуда Христа, тобто тих. хто не здатний був проміняти ідею на фальшиве 
кохання до чужинки, або на жагучу пристрасть, або на спокій і затишок: хто не 
робив необачних кроків, які фатально позначилися на десятках поколінь рідного 
народу і які важко було змити навіть кров’ю... (18. 15).

Тож яким повинен бути справжній “апостол черні”? Саме на це питання 
прагнула відповісти О.Кобилянська в своєму романі.

І якщо апостоли із Святого письма зрікаються земних утіх і турбот, щоб 
проповідувати Слово Боже і Божу Любов, то Апостол О.Кобилянської жертвує 
свою працю для просвітлення, піднесення, зростання рідного народу, в ім'я 
національної ідеї (10, 8), бореться за те, що не під силу було Василю Орядину 
(“Царівна").

Думки і вчинки молодого Цезаревича викликаю ть аналогію  зі словами, 
мовленими апостолом Павлом перед пресвітерами церкви: “Але ж я ні на що не 
зважаю і не дорожу своїм життям, тільки б з радістю завершити діяльність мою і 
служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса. проповідувати Євангеліє благодати 
Божої” (11. 241).

Письменниця свідомо вкладає в руки “апостола черні" меча, прагне розширити 
поле діяльності "духовного пастиря". Цезаревич стає “апостолом меча", бо цього 
від нього вимагає епоха і насамперед національна свідомість.

Цікаво, що (як зазначає М.Крупа) образ-мотив апостола проходить через усю 
творчість О.Кобилянської (10, 8).

Сама епоха, в якій випало жити і працювати авторці “Землі”, “Юди", “Апостола 
черні”, інших творів, прагнула істотно переосмислити канонічні характеристики 
біблійних персонажів і сюжетів, розш ирити межі семантичного і морально- 
психологічного осмислення традиційного матеріалу, і, можливо, саме тому багато 
письменників зверталися до мотивів та образів Біблії, шукаючи відповіді на болючі 
питання часу. Серед них — і О.Кобилянська, що своєю творчістю виводила рідну 
літературу на європейський рівень.
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Observation about biblical types and subjects transformed 
in creative works by Olga Kobylyanska.

The article is dedicated to the aspects of biblical types and 
subjects transformed in creative works by Olga Kobylyanska as 
well as to the author’s interpretation of the figures o f Kain, Avel, 
Maria Magdalena, Judas, Etc.

The special attention is brought to the pecularitis of the 
biblical types and subjects transformed in such works as : “The 
Land’’ (“Земля”), “Judas” (“Ю да”), “Beyond the border” (“3a 
готар”), “The Apostol of M ob” (“Апостол черні”).
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Володимир Аитифійчук 
СВОЄРІДНІСТЬ ТРАНСФОРМ АЦІЇ ОБРАЗУ ПІЛАТА У ПОВІСТІ 

НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВИ ТЦО Є ІСТИНАГ

Змістовий діапазон інтерпретації образу римського прокуратора Понтія Пілата 
у світовій літературі досить широкий і баг атоплановий, що особливо характерно 
для XX ст. Інтерпретатори Біблії, а вслід за ними і письменники, прагнули 
наповнити відповідні євангельські ф ормулю вання конкретним політико- 
ідеологічним і морально-психологічним змістом, реконструювати емоційн; 
домінанти стану Пілата до Голгофи та після неї, нарешті, намагались художньо 
дослідити можливі варіанти його подальшої долі. Це властиво, наприклад, таким 
творам, як “Останні роки життя Пілата'* С.Вестдейка, “Пілат" Ф.Т.Чокора, 
‘•Майстер і М аргарита” М .Булгакова. “Що є істина?” Н.Королеви. “П ілат” 
Ф.Дюрренматта, “Плаха” Ч.Айтматова та ін.

У більшості літературних версій образу римського прокуратора у повному чи 
редукованому вигляді використовується мотивування, висунуте ще Е.Ренаном 
(4,87). Це пояснюється характеристикою психологічного стану Пілата в момент 
вимоги натовпу розіп'яти Ісуса, даної французьким автором: Понтій "боявся, іцо 
надмірна поблажливість до звинуваченого, якому давали титул “царя юдейського”, 
поставить його в неприємне становище. Взагалі фанатизм заставляє всяку владу 
входити з ним у зговір... Слабкий Пілат не витримав. Він мовби наперед прочитав 
донесення, яке його вороги могли би відправити до Риму... Він налякався за свою 
посаду. Через поблажливість, яка й віддала його ім'я на бичування історії, він 
поступився, поклавши, як кажуть, на юдеїв відповідальність за все. що мало 
звершитися” (5. 258).

О ри гінальн о  образ П іл ата  трактується  і в українській  літературі: він 
використовується в якості традиційного образу-символу; лаконічні свідчення 
євангелістів дописуються і продовжуються, при цьому євангельський контекст 
наповнюється численними соціально-історичними та предмегно-побутовимн 
реаліями епохи. Нарешті, в ряді інтерпретацій письменники реконструюють 
внутрішній світ персонажа, зосереджуючи основну уваг) на тій жахливій духовній 
катастрофі, яка сталася в житті Понтія Пілата після розп’яття Ісуса Христа. Це 
стосується “Легенди про Пілата” І.Франка, “Тернового вінка” О.Маковея. “Храму 
Істини” А.Грнгоренка (Див.: 4, 95-97). Але найбільш глибоко і всебічно образ 
римського прокуратора переосмислюється у повісті Н.Королеви “Що є істина?" 
(написана в 1931 p.), яка відкрилася широкому колу читачів України тільки в 
1996 р. (Див.: 3).

За своїми змістовими характеристиками повість Н.Королеви “Що є істина?” 
зор ієн тован а на естетично осмислене зруйнування усталених стереотипів 
інтерпретації євангельських канонів, принципову трансформацію їх ціннісно- 
поведінковнх дом ін ан т. С кладн ість  авторсько ї концепції зумовила 
багатоплановість сюжетно-композиційної організації розповіді. Працюючи над 
повістю, письменниця зібрала і творчо осмислила історичний і легендарно- 
міфологічний матеріал, тому скрупульозність її коментарів до кожного розділу 
суттєво підсилює відчуття достовірності розповіді. Читач, заглиблений у контекст 
численних посилань на першоджерела, історичні реалії, коментарі предметно- 
побутових деталей, ніби змушений вірити розповіді, тому, що з погляду психології
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сприйняття авторська сумлінність є гарантом правдивості.
Виняткову змістову ф ункціональність у повісті отримує історико- 

культурологічний контекст, зорієнтований не тільки на створення духовного 
портрета епохи зародження християнства, але й на дослідження світоглядної 
еволюції євангельських образів. В авторській розповіді та роздумах персонажів 
згадуються історичні особистості, що пов’язано з виникаючими в міру розвитку 
подій колізіями, цитуються чи обговорюються висловлювання древніх філософів, 
учених і письменників (Катон, Сципіон, Сократ, Геракліт, Сафо. Піфагор, Есхіл, 
Катул, Аристофан та багато ін.). Письменниця використовує суперечності 
канонічних текстів, апокрифічні євангелія, середньовічні легенди, археологічні 
знахідки, античні джерела, матеріал яких у сукупності надає розповіді підкреслено 
інтелектуального звучання і є ефективним засобом характеристики персонажів.

Принципова відмова від канонічних інтерпретацій євангельських образів 
простежується вже в перших характеристиках образів. Наприклад, у пророчому 
сні прокуратора декларується найважливіша риса “Понтія Пілата Справедливого", 
як його називають всі герої: "... бачив ясно, як перед ним розіслався безмежною 
площиною широкий земний світ.., заповнений людьми, дрібними, метушливими, 
як комашня. І всі вони біжать довкола, всі — в одному напрямі... Горе тому, хто 
насмілиться йти проти течії! Всі мусять бути однакові!” Такий “закон”! Один Пілат 
є між тими рідкими одиницями людства, що все-таки йдуть наперекір усім... Може 
єдине щастя на земному диску — це бути самим собою... І за це можна — й мабуть, 
доведеться! — заплатити найвищу, але й єдину ціну: спочатку всезростаючою 
самітністю. І нарешті — смертю. Але це ціна справедлива. Бо почуття повної 
незалежності — то найвища точка людської блаженності... П ілат радіє, що, 
нарешті, ясно усвідомив собі те, що вважав найважливішим...” (З, 2, 23). Саме 
таким чином у змістову структуру твору вводиться аксіологічно значима проблема 
“Я ” та “інші”, яка протягом всієї розповіді буде провокувати численні онтологічні 
та світоглядні конфлікти.

Життя Понтія Пілата осмислюється Н.Королевою як шлях поступової відмови 
від головних цінностей і переконань і, як підкреслю ється в повісті, 
основоположною причиною подібної метаморфози є СТРАХ. Відмовившись від 
принципу справедливості (тобто від свого “Я ”), Понтій, як з’ясовується пізніше, 
втрачає сім’ю (відчуження, що наступило між ним і Прокулою після Голгофи, 
перекреслило гармонію  двадцятил ітнього  сімейного життя), опиняється в 
абсолю тній сам отності. З ц ієї-точки  зору надзви чай но  важ лива репліка 
булгаківського героя: "... боягузство, безумовно, один із найстрашніших недоліків. 
Так говорив Ієшуа Га-Ноцрі. Ні, філософе, я тобі заперечую, це найстрашніший 
недолік... Та, помилуйте мене, філософе! Невже ви, при вашому розумі, допускаєте 
в думці, що через людину, яка вчинила злочин проти кесаря, погубить свою кар’єру 
прокуратор Юдеї? — так. так. — стогнав і схлипував ві сні Пілат” (2, 310). Справді, 
запізніле каяття прокуратора у М.Булгакова не знімає вини й відповідальності за 
зраду життєвим принципам  на д огоду  м иттєвим  баж анням  особистого 
благополуччя та кар’єри. Особливо, додамо, якщо ця людина наділена владою, 
що має можливість (право) розпоряджатися долями й життями інших людей.

Показово, и(о за версією Н.Королеви прокуратор ні на мить не засумнівався в 
невинності Ісуса: він визнав його божественне походження, використовуючи як 
аргументи подібні ситуації в римській міфології: повірив у воскресіння Христа,
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О С КІЛ ЬКИ йому були знайомі міфи різних народів про вмираючих і воскресаючих 
богів і т.п. Вводячи даний мотив, письменниця суттєво посилює думку ПГ 
безумовну вину свого персонажа; одночасно вона всебічно розробляє думку про 
те. що покарання за зраду не йде від зовнішньої сили, а воно в душі самого Пілата

Саме тому Понтій так болісно переживає за скоєне ним. На перший погляд 
письменниця створює ситуацію, яка виключає подальший сюжетний розвиток за 
участю прокуратора. Однак потім розповідь про Понтія Пілата перетинається із 
середньовічними легендами про долю Марії Магдалини і особливо з легендами 
про Грааль. Введення до євангельського контексту легендарного матеріалу 
пізніших епох дозволяє авторові об’єднати в цілісно єдину картину дві дуже різні 
епохи, показати їх глибинний взаємозв’язок і взаємозумовленість.

Якщ о численні середньовічні легенди акцентували повну відчуженість 
прокуратора від світу людей і природи після Голгофи, то письменниця моделює 
принципово оригінальну для світової літератури ситуацію, яка теж має певну 
легендарну основу. Вселюдська любов і милосердя до Ісуса Христа прощають 
Понтія Пілата, бо його моральні страждання трактуються в повісті як еквівалент 
каяття. Саме тому Месія говорить про прокуратора: “Так. людина! Тільки людина! 
Як усі інші люди... недосконала, повна кволостей... Людина з іщебільшими хибами, 
бо дано їй було владу над собі подібними... Та не помсту , не ненависть приніс я у 
світ, а милосердя й лю бов до всіх лю дей, які б вони не були ...” (3.4.1 ЗО)* 
Використовуючи провансальську легенду, Н.Королева розповідає про воскресіння 
Понтія Пілата єпископом Лазарем, якого Христос наділив своїми чудодійними 
здібностями. Символіка цієї сцени цілком очевидна: усвідомлюючи гріховність 
свого минулого і знайшовши в собі сили відректися від помилок, особистість дістає 
можливість очиститися і відновити гармонію із Всесвітом.

У романі М .Булгакова прокуратор, “коли спить, то бачить одне й те ж — 
місячну дорогу, і хоче піти по ній і розмовляти з арештантом Га-Ноцрі, тому що, 
як він стверджує, він щось не договорив тоді, давно... Він нерідко додає, що 
найбільше за все в світі ненавидить своє безсмертя і нечувану славу” (2, 370). Понтій 
Пілат з повісті Н.Королеви сам, без втручання вищих сил, знаходить свою “місячну 
дорогу”. Тому переконливою з погляду логіки персонажа є його репліка у фіналі 
роману: “Що є істина? Ні, люди добрі, я цього не знаю! Я знав лише те.., що 
Істиною не є!” (З, 4, 131). Це й реабілітація звання “Справедливого”, і одночасно 
визнання недосконалості природи людини, яка завжди буде прагнути до пізнання 
Абсолюту. Як справедливо зауваж ив Ісус у романі Ч .А йтматова “П лаха”, 
справжня історія, історія розквіту людяності ще не починалася на землі” (І, 154), 
тому прокуратор аналізованої повісті свідомо обрав шлях наближення цієї 
людської історії.

Як бачимо, трактування письменницею образу Пілата, в якому цілком очевидна 
гуманізація як власне євангельського персонажа, так і його легендарних версій, 
менше всього зо р ієн то ван а  на спрощ ено-звинувачувальну розробку його 
характерологічних антиномій. Навпаки, тактовне проникнення в глибини людської 
індивідуальності Понтія П ілата дозволило їй створити трагічний псртрет 
неординарної особистості, яка в ситуації екзистенційного вибору не знайшла в 
собі сил захистити свої переконання, а потім, після болісного прозріння, відновила 
зруйновані зв’язки зі світом людей.
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The behaviour o f Roman procurator while singning the 
verdict for Jesus Christ has been an&lised in the article on the 
material of the work by S.Westdeyk, F.T.Chokor, M.Bulgakov, 
N .Koroleva, F.Durrenmatt, Ch.Aitmatov and athers. Them adu  
altention is paid to the novel o f the Ukrainian writen “Quid est 
veritas?”. The work theats the character of Pilatus in humane as
pect as the one which is less oriented to the simplified accusative 
approach to his characteriological antinomies.



Оксана Козуоаш
С ВО Є РІД Н ІС ТЬ Т Р А Н С Ф О Р М А Ц ІЇ П ІС ЕННО-Л ЕГЕН ДАРНО ГО  

М АТЕРІАЛУ В РОМ АН І ЛІНИ КОСТЕНК О “М АРУСЯ ЧУРАЙ”

Ім ’я Марусі Чурай дійшло до нас з народних легенд та переказів, в яки\

переплелися вимисел і реальність. У народній пам 'яті вона постала чарівною і 
разом з тим трагічною постаттю, геніально обдарованою поетесою, що створила 
такі шедеври, як “Засвіт встали козаченьки”, “Віють вітри, віють буйні”. “В кінці 
греблі шумлять верби”, “Шумить-гуде дібровонька” та ін. У широко відомій пісні 
“Ой не ходи. Грицю...” говориться про те. як Маруся, чинячи помсту, нібито
отруїла свого зрадливого коханого, що не в'яжеться з благородним образом  
народної піснетворки.

О браз М арусі Чурай привернув увагу б агатьох  митців, насамперед 
письменників. У 1839 році О .Ш аховськнй  написав повість "Маруся, 
малороссийская Сафо”. За мотивами пісні “Ой не ходи, Грицю...” створили балади 
Л.Боровиковський (“Чарівниця ". 1834)таС.Руданський ("Розмай”, 1854). написали 
драми В.Александров ( Не ходи, Грицю, на вечорниці” . 1873), Г.Бораковськии- 
(“Маруся Чурай. українська піснетворка”. 1887). М.Старицький (“Ой не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці” . 1887), В.Самійленко ("Чураївна”, 1894). Пісня-балада 
“Ой не ходи. Грицю...” лягла в основу повісті О.Кобилянської "В неділю рано 
зілля копала...” (1908). Повість О.Кобилянської стала однією з кращих спроб по* 
мистецькому освоїти давній романтичний сюжет. Під час роботи над повістю 
письменниця була цілком незалежна від попередніх обробок сюжету пісні про 
Гриця.

У XX ст. в українській літературі з ’являється ряд художніх інтерпретацій пісні

“Ой не ходи. Грицю...” . У 1923 році І.Сенченко написав п ’єсу “Ой не ходи, Грицю,

та на вечорниці” . Але ця п ’єса не мала успіху, так само як і переробка давнього 
сюжету, здійснена І.Микнтенком (“Маруся Ш урай”, 1935). У післявоєнні роки 
сюжет про отруєння Гриця опрацювали Л.Забашта (“Маруся Чурай”), І.Хоменко 
(“Марина Чурай”).

Сучасне опрацювання сюжету народної балади здійснила Ліна Костенко в 
історичному романі у віршах “Маруся Чурай” (1979). Твір Л.Костенко одразу ж 
потрапив у центр пильної уваги багатьох критиків та літературознавців. Уже через 
кілька місяців після появи роману “Маруся Чурай” П.Охріменко констатував: 
“Минуло небагато часу від виходу книги, а вона стала раритетом, предметом
схвильованих виступів майстрів слова, про неї одразу ж з ’явились відгуки у пресі. 
Так розпочала свій шлях “Маруся Чурай” Ліни Костенко” (9, 143).

Одним з перших про роман “Маруся Чурай” сказав вагоме слово М.Бажан: 
“Твір Ліни Костенко могутньо дихає дорогим для нашого суспільства духом 
гуманізму, вірою в людину, в невмирущість творчого служіння безсмертному 
народові, в цінності правди і добра” (1, 341).

Серед схвальних відгуків про роман “Маруся Чурай слід назвати публікації 
М .Ільницького (5), В.Брюховецького (2, 3), Л .Таран (11), А.М акарова (7, 8).
І.Дзюби (4), М.Слабошпицького (10) та багато ін.

Якщ о взяти до уваги, що цей сюжет більш як півтора століття активно
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розробляються в українськії!, польській та російській літературах, то тим більш 
наочно постає оригінальність Л.Костенко у трансформації сюжетно-образного 
матеріалу першоджерела. Частково цей факт уже відзначений дослідниками. Так. 
М.Бажан з приводу цього писав: “Яку ж творчу сміливість треба мати, щоб цю 
пісню обрати для нового розгортання її в лірико-епічну поему, щоб по-нечуваному 
зазвучав її мотив, безліч років співаний і переспіваний, тисячі разів на театральних 
конах гранин і переграний!” (1, 340-341).

На сьогодні ще не існує узагальнюючої праці про своєрідність трансформації 
пісні “Ой не ходи, Грицю...” в романі Л.Костенко “Маруся Чурай”. У вказаних
працях це питання з ’ясовується побіжно і досить неповно. Виходячи з цього, ми

ставили собі за мету з ’ясувати своєрідність трансформації пісенно-легендарного 
матеріалу в романі Ліни Костенко “Маруся Чурай”.

Ліна Костенко в основу свого роману поклала надзвичайно популярну серед 
українців народну пісню “Ой не ходи, Грицю...” і дуже скупу історичну інформацію 
про її ймовірну авторку. Вдавшись до сюжету пісні “Ой не ходи, Грицю...”, вона 
показала епоху ширше і всебічніше. аніж попередні автори у своїх різножанрових 
творах про Марусю Чурай. Загалом поетеса дотримується у романі сюжету 
легендарного походження, проте вносить у нього ряд суттєвих змін та доповнень, 
що помітно вирізняє її твір від попередніх обробок пісні “Ой не ходи. Грицю...”. 
Мабуть, потрібен був час, щоб на цю трагедію і саму постать Марусі Чурай глянути 
іншим зором. І потрібен був поет, який зумів би не просто актуалізувати давню 
драму, а донести до нас високий зміст життя і діянь Марусі Чурай. Тільки 
Л.Костенко вдалося побачити в отруєнні Гриця і суді над Марусею не просто 
драму кохання, а далеко більше — драму суспільства, яке посилає на смерть талант, 
драму нації, яка не розуміє покликання душі і серця поетеси. Трактування історії 
життя легендарної піснетворки поетеса вивела за традиційні рамки її інтимної 
драми, любові до Гриця. Л .Костенко піднесла свою героїню над її власною 
трагедією до осмислення драматичної історії рідного народу, до усвідомлення 
кровної спорідненості з цією історією.

Л.Костенко теж багато в чому пішла за народними легендами та переказами, 
але немало сказала й свого, психологічно вмотивувавши вчинки головної героїні. 
Поетеса у романі значно розширює характеристику головної героїні. Можна навіть 
сказати, що з-під пера талановитої поетеси вийшов зовсім новий образ Марусі 
Чурай: більш довершений, вмотивований, цілісний. Перш за все слід зазначити, 
що традиційні риси дівчини або привертають найменшу увагу авторки роману 
(врода, голос), або взагалі заперечуються (заздрощі, прагнення помсти). Для 
Л .Костенко головне те, що Марусина пісня живе в народі, і саме на цьому авторка 
неодноразово концентрує увагу чцтача. Такі ж риси героїні, як врода і чудовий 
голос, взагалі ледь окреслені в романі. Поетеса ставиться до них як до добре всім 
відомих і тому вже не надто цікавих сторін образу Марусі Чурай. Л.Костенко 
значно більше цікавить душа Марусі, її духовне відродження в кінці роману, те, 
чого вона навчається від життя. Це був принципово новий погляд на легендарну 
героїню, і можливо, саме тому він не знайшов свого часу повного розуміння у 
критичній літературі.

Уже в першому розділі роману “Якби знайшлась неопалима книга” і особливо 
в третьому, найбільшому, “Сповідь”, Л.Костенко показала Марусю не вбивцею, 
а жертвою зради: наче сама долЯ*карає Гриця за зраду, душевну роздвоєність і він 
випадково випиває те зілля, яким хотіла отруїтися доведена до розпачу Маруся. 
Саме у цьому чи не найвиразніше виявляється новаторство Л.Костенко в’розробці
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відомого сюжету. Поетеса стверджує думку, що та людина, яка здатна перелити 
кохання в пісню, не може помститися, тим більше вбити. Це те. ЧОГО не Ді (Ю_ . 
легенда про Марусю Чурай, і те, чого нема у пісні "Ой не ходи, Грицю і що >. 
великою художньою та психологічною переконливістю дописала своїм романом 
Ліна Костенко. Такий підхід поетеси до образу Марусі Чурай різко відрізни 
від традиційного, який неодноразово акцентує увагу читача на тому, що Мару я 
“заздрісно” кохає Гриця і зганяє його зі світу із помсти за зраду.

Залишивши в своєму романі зовнішню оболонку фабули легенди (дні тижня 
обставини суду, а також вироку, помилування Марусі). її.Костенко наповнює її 
абсолютно новим внутрішнім змістом. Особливо важливим є те. що Маруся не 
“заздрісно” кохає Гриця і не ревнує його до Галі, а швидше, жаліє їх обох (всупереч 
пісенній традиції, де Маруся відверто зізнається, що “жаль ваги не має") і співчуває 
коханому, намагається навіть допомогти йому остаточно перейти до суперниці. 
Такий підхід є необхідним для збереження цілісності характеру головної героїні 
Саме він і приводить до наступного повороту легендарного сюжету, про який 
вже згадувалось вище. У Л.Костенко Маруся не труїть Гриця, а хоче отруїтися 
сама. Такий вчинок героїні є глибоко вмотивованим усім попереднім розвитком 
подій і тому виглядає природно і органічно вплітається у сюжет твору, на відміну 
від традиційно-легендарного, який, будучи збереженим, зруйнував би всю 
внутрішню логіку характеру головної героїні.

Поетеса мала на меті показати читачеві, що давня легенда не донесла до нас 
якихось дуже суттєвих деталей, украй необхідних для розуміння життя й долі 
видатної поетеси далекого XVII століття, ліричним творам якої тривалий час не 
було жодного аналога ані в усній, ані в писемній поетичній традиції. І лише в 
кінці сцени 9уду Л.Костенко дає нам зрозуміти, якою, на її погляд, була або мала 
бути “дівчина з легенди”. Цю справжню її характеристику поетеса вкладає в уста 
духовно близької до Марусі людини — Івана Іскри:

Ця дівчина не просто так, Маруся. %
Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа (6, 27).

Таким чином, роман у віршах Л.Костенко повернув Марусю Чурай нашому 
народові в усій вагомості цієї постаті.

Оригінальність Л .Костенко в трансформації пісні “Ой не ходи, Грицю...” 
виявляється також у фіналі роману. Закінчується твір нетрадиційно. В останньому 
розділі “Весна, і смерть, і світле воскресіння’’говориться не про трагічний кінець 
хворої на сухоти Марусі, не про її воскресіння в піснях, а про її одужання: Маруся 
знову благословляє в похід козаків-полтавців. Справді, несподіваний поворот, 
якщо зважити на фольклорну та літературну традиції. На відміну від своїх 
попередників, Л .Костенко залишає свою героїню живою (пригадаймо, в усіх 
творах, написаних за мотивами пісні “Ой не ходи, Грицю...” , дівчина-отруйниця 
помирає або божеволіє). Такий поворот сюжету легенди є надзвичайно сміливим 
кроком поетеси; він надає роману, попри весь його трагізм, оптимістичного 
звучання.

Якщо, за однією версією легенди, Маруся Чурай помирає від сухот і докорів 
сумління через півроку після суду, за іншою — йде до Києва на прощу і знаходить 
жадану смерть в одному з монастирів, то в романі Л.Костенко вона, пройшовши 
шляхами України, побачивши страждання рідного народу, оживає душею.

Отже, Маруся Чурай в романі Л.Костенко дуже істотно відрізняється від своєї 
пісенно-легендарної попередниці: це значно цікавіша, сильніша і цілісніша 
особистість. Її душа сповнена благородства і розуміння всіх і всього, а зовсім не 
заздрощів і жаги помсти. Такий підхід Л.Костенко до розкриття образу Марусі
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Чурай, безперечно, є новаторським.
Таким чином, новаторство Л.Костенко у першу чергу полягає в тому, що 

традиційно мелодраматичний сюжет кохання поетеса побудувала на широкому 
соціально-психологічному тлі. Перетворення звичайної історії кохання на 
історичний роман є. безперечно, великим досягненням поетеси як з точки зору 
поглиблення змісту, так і з огляду на мотивацію поведінки і розкриття характерів 
героїв. Особливо важливим є те, що Л.Костенко цілком змінює психологічну 
характеристику головної героїні порівняно з народною легендою і піснею “Ой не 
ходи. Грицю...” і таким чином створює фактично новий, глибоко хвилюючий і 
неповторний образ Марусі Чурай.
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This article says about the original approach to the 
exprosure of Marusya Churay image. The attention is given to 
the new artistic comprehending o f the legend about Marusya 
Churay. The author keeps close to the plot o f the legend, but puts 
in a number o f considerable changes and additions that makes 
her work distinguishing among other previous appeals to the im
age of Marusya Churay in the literature.

The poetess lplly changes the psychological description of 
Marusya Churay to compare with the legend and songs and this 
way she creates the new, deeply exciting and image o f the folk 
poetess.
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Василь Костик
З ІСТОРІЇ П О Б У ТУ ВА Н Н Я  Ж АН РУ ВЕСНЯНОК НА БУКОВИНІ

Календарно-обрядовий фольклор Буковини неодноразово ставав об -к і м 
дослідження багатьох фольклористів, етнографів, народознавців. Зокрема, серед 
збирачів і дослідників усної народнопоетичної творчості Буковинського краю 
виділяються імена відомих фольклористів минулого (Ігнатія Гальки. Григорія 
Купчанка, Сидора Воробкевича. Юрія Федьковича. Свгенії Ярошинської) га 
сучасності (Леопольда Ященка, Григорія Дем’яна, Авксентія Яківчука, Григорія 
Сінченка та інших). Кожен з них. виходячи з власних зацікавлень, транспортних 
можливостей, зібрав різну кількість зразків календарно-обрядової поезії. Олена 
Тимінська, скажімо, щонеділі винаймала підводу і нею вирушала селами Буковини 
збирати фольклор. А Юрій Федькович записував народну творчість постійно — 
навіть перебуваючи у війську і після звільнення з нього. Значний доробок 
календарної поезії видрукуваний у фольклорному збірнику Леопольда Яіценка 
“Буковинські народні пісні” (1963). А більш системний, сучасний підхід до 
класифікації обрядового фольклору Чернівеччини відчувається у пісеннику 
Авксентія Яківчука “Пісні Буковини” (1990).

Значну групу календарної поезії Буковини становить жанр веснянок. Ця стаття 
є першою спробою аналізу нашого найбільш повного зібрання гаївок (саме так 
ми будемо називати надалі весняні пісні Буковини — В.К.) Чернівецької області в 
їх часовому і територіальному поширенні.

Як і в попередні століття, поряд із живою усною “народнопоетичною естафетою 
поколінь” (4, 4) фольклорні твори передавалися і через численні рукописні та 
друковані книги. Тому при написанні цього дослідження ми користувалися 
власними польовими матеріалами та рукописними і друкованими збірниками, 
оскільки вважаємо слушною думку видатного дослідника фольклору О.Дея про 
те, що спосіб опосередкованого вивчення фольклорного твору не може впливати 
на його зміст, на його фольклорну суть (4. 4).

Однією з найбільших проблем при вивченні народної творчості є проблема 
систематизації та класифікації фольклорних творів. Зокрема, це стосується і гаївок 
Буковини, оскільки до цього часу, на жаль, немає чіткого розмежування між 
веснянками і ліричними піснями та між веснянками і гаївками. Хоча В.Гнатюк 
свого часу писав, що не кожну веснянку можна віднести до гаївок, але кожна 
гаївка належить до веснянок (3, 139).

Продовжуючи цю думку, календарно-обрядовий фольклор весняного циклу 
на Буковині можна умовно поділити на дві основні групи: гаївки і веснянки- 
негаївки.

Звичайно, що найбільш поширеними були гаївки. А характерними назвами 
цього роду пісень на Буковині є: “гаївки” , “перепелоньки”, “великодні співанки . 
іноді — “вербова дощечка” і “жучок”. Виконували гаївки переважно на Великдень 
(усі три дні). В інші дні вони не співалися.

Гаївкові пісні, танці та ігри виконувалися, як правило, на цвинтарі біля церкви 
(адже колись цвинтар розміщувався саме біля церкви), на церковному подр'р’ї, а 
іноді й на вулиці чи на толоці.1 Відразу після обіду, коли люди сходилися до церкви 
мируватися, розпочиналися гаївкові забави. А закінчувалися вони в різних 
населених пунктах Чернівецької області по-різному: частіше до заходу сонця (за 
Дослідженням Я .Головацького, що характерно і для Галичини), до початку

1 толока - незайняте будівлями місце в селі для громадських заходів.
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вечірнього богослужіння (вечірні), в деяких селах ігри продовжувалися аж д(, 
пізнього вечора.

Виконавцями гаївок Буковини були переважно дівчата. Інколи їх могли співати 
і водити танки діти: хлопчики і дівчатка, а також жінки'старшого віку. Вико 
нання веснянок чоловіками в цьому регіоні не зафіксовано. Кожна вікова група 
виконувала певні гаївки, тобто мала свій репертуар. Скажімо, жінки старшого 
віку співали “Чорнушку”, “Горобчика” і “Перепілку” , а діти водили “Жучка 
“Вербову дощечку”, “Журавля” та ін.

В обстежених населених пунктах Заставн івського , К іцманського. 
Сокирянського, Хотинського районів зафіксовано побутування значної кількості 
гаївок. Серед них одна частина — це велика група поширених гаївок: “Воротарю 
воротарю-воротарчику” , “Горобчикуи пташку, пташ ку” , “Вербовая дощечка, 
дощечка”, “А в нашого жученька”, “Иа вгирочки в пуп’яночки завивайтеся”. 
“Нашу перепілку ба й головка болить” , “Чорнушко-душко”, “Там Роман зілля 
копає”, “їде. їде Чильман” та ін. Вони зустрічаються і виконуються в дуже багатьох 
населених пунктах Буковини. Крім того, майже всі відомі у варіантах і в інших 
регіонах України. І, як підкреслює львівський дослідник Євген Луньо, також вони 
мають подібні паралелі в чеському, словацькому, моравському і польському 
фольклорі (5, 10).

Зате друга частина записаних веснянок-гаївок характерна лише для Буковини, 
в інших місцевостях України не зустрічається. Це, зокрема, такі гаївки, як: “Ой 
поплинь, поплинь, білий ґарчечку” , “Подоляночка”, “Ой на горі — лен, лен”. 
“Гуляв ящур в данци”, “Огірочки-попліночки”, “Ходить сербин по зарінку”, “Ой 
у Василя злі собаки”, “Пливе сито й решето”, “Я вір”, “Нашу перепілку” , “З-за 
гаївки та з-за гаївочки”, “Ой ти, травко, ти, муравко” та ін. Вважаємо, що останніх 
три гаївки виникли саме на Чернівеччині. Для підтвердження цього факту 
спробуємо з'ясувати етимологію останньої гаївки. Веснянку-гаївку “Ой ти, травко, 
ти, муравко” Авксентій Яківчукзаписав у 1981 році від Мафтуляк Олени Семенівни 
в селі Шебутинці Сокирянського району. Вона, на наш погляд, досить своєрідна. 
Розсівшись купочками (кожен куток села окремо), дівчата виспівують, незлобно 
дражнячи одна одну:

Ой ти, травко, ти, муравко,
Чого ростеш не зеленая? (2 р.)
Ой чи тебе кіньми спасли,
Ой чи тебе гусьми згрязли? (2 р.)

Ой же мене кіньми не спасли,
Ой же мене гусьми не згрязли. (2 р.)
Столочили батерівські дівки,
Дівки, дівки ще й дівчата. (2 р.)

Столочили когутянські“ дівки!
Дівки, дівки ще й дівчата. (2 р.)
Хромовими черевичками,
Золотими підківками. (2 р.) (8, 29)

Як бачимо, у веснянці згадуються окремі кутки цього населеного пункту, що, 
безперечно, вказує на її локальну етимологію, місцеве походження.

‘ Батерівка - назва кутка в селі Шебутинці Сокирянського району.
* Когуток - назва іншого кутка в тому ж селі.



Окрему групу локальних гаївок Буковини становлять ті, що в інших місцевостях 
побутують як ліричні пісні чи пісні-хронікн і навпаки. Це означа ш н.з 
досліджуваній території побутують, скажімо, такі пісні-негаївки. які на Івано- 
франківщині виконуються як гаївки на Пасху біля церкви. Наведемо приклад 
80-х роках XIX століття буковинська письменниця-фольклористка Євгенія 
Ярошинська записала в наддністрянських селах Заставнівщини цілий ряд народних 
пісень. Серед них і пісню “Ой поїхав жовняренко сім рік на війну . яка побутхе 
тут як лірична чи пісня-хроніка (у фольклорному збірнику Є.Ярошннської. 
упорядкованому М.Гуцем. вона віднесена до пісень загальних) (6. 91). Один із 
варіантів цієї пісні записаний нами у січні 1996 року від мешканки села Копачинці 
Городенківського району Івано-Франківської області, де вона виконується як 
гаївка. Можемо зробити припущення, що колись, скажімо у минулому столітті, 
вона виконувалася як гаївка,а потім призабулося її призначення, і вона стала 
виконуватися як лірична. Хоча за всіма ознаками, зокрема, за структурою — вона 
баладного типу або ж пісня—хроніка. То чому ж вона виконується на Пасху біля 
церкви? Збирач і упорядник гаївок Прикарпаття Петро Сверида пише про такі 
“пісні-гаївки” , що вони “...виникли недавно як відгомін історичних подій, не 
пов'язані з ігровою формою і штучно перенесені під церкву як місце колективного 
вираження даної поді'Г (1. 3). Ці пісні-хроніки (“пісні-гаївки” — В.К.) виконуються 
людьми старшого віку та молоддю.

Тематичний діапазон  гаївкового репертуару Буковини досить широкий. 
Переходячи з уст в уста, веснянки зберегли свої початкові ознаки з часів язичництва 
як обрядові хороводи. А співи з певними елементами театралізованого дійства 
виконуються тоді, коли учасники імітують певні виробничі процеси: “сіють маю', 
“завиваю ть огірочки” , “котять горох” і т.д. Отже, веснянки, які передають 
елементи виробничої діяльності, становлять першу тематичну групу гаївок 
Буковини. Сюди відносимо такі як: “Горобчику — шпатку. шпатку”, “Огірочки- 
пупіночки” , “Ой, мамуню , горох кочу” та  ін. Д руга група — пов’язана з 
міфологічними мотивами. До неї належ ить “В оротар” , хоча фольклорист 
Авксентій Яківчук вважає, що вона має історичний характер, і що у веснянках і 
колядках особливо відчутний “відгомін давноминулих часів” (11, 5). У цій гаївці 
йде мова пр.о стародавнє місто, оточене частоколом або муром. Щоб зайти туди, 
треба було дочекатись, поки не відчинять ворота або просити воротаря: 

Воротарю, воротарю-воротарчику,
Йа втвори, йа втвори воротечка... (11, 13)

Можливо, колись гаївка “Воротар” (та й інші) була триваліша, а зараз вона 
побутує у скороченому варіанті.

Досить поширеними на Буковині є гаївки любовно-шлюбної тематики. Це 
“Чильман” або “Ж ельман”, “К ачур”, “Чорнуш ка”, “Огірочки” та ін. Варіант 
відомої та досить поширеної гаївки “Ж ельман” зафіксований на досліджуваній 
території і має ще назву “Чильман”. На Яворівщині Львівської області вона має 
своє продовження, яке свідчить, як стверджує Є.Луньо, що зміст її стосується 
виключно одруження, а не орендаря. “А це є ще одним підтвердженням слушності 
поглядів дослідників (А.Свидницького, О.Зілинського, М.Кривоносюка та ін.). 
які вважали, що “Ж ельман” — назва парубка-жениха, що його сватали, чи він 
ішов свататися сам ” (5. 10). Елементи шлюбної тематики також присутні у 
“Вербовій дощечці” . “Воротарі” та інших гаївках. До невеличкої групи гаївок на 
історичну та соціально-суспільну тематику належать: “Пустіть ви нас, пустіть ви 
нас”, “Я вір” та ін.

У Чернівецькій області зафіксовано також цікаві зразки веснянок-негаївок. На
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нашу думку, деякі з них запозичені з інших місцевостей України, тобто виконавці 
почули їх в інших регіонах, записали і включили до свого виконавського 
репертуару. В деяких селах Заставн івщ ини, К іцмаищ ини і Сокирянщинп 
веснянками називалися пісні, які виконувалися ранньою весною на вигоні чи на 
толоці. До них належали “А вже весна”. “Благослови, мати”, “Веснянко-панянко”. 
“Ой весна-красна”, “Прийди до нас, весно, із радістю”, “Ой виходьте, дівчата Г 
та ін. Ця група весняних пісень значно менша щодо кількості, вони лаконічніші.

Веснянки належать до давніх фольклорних творів. Сучасний народознавець
В.Скуратівськпп у “Берегині" пише: “Про високий штиль поетики і давність 
фольклорних наспівів говорить хоч би така весняночка:

Ой-йой весна, гей, красна,
А що ж ти нам унесла?
— Я  унесла, унесла 
Три користі-радості:
Одна користь — пастушок,
Друга користь — ратаїк,
Третя користь — бортничок.
Пастух жене — нокає,
Ратай оре — сокає,
А бортник творить — токає,
Ох!1

Зверніть увагу на глибоку давність весняночки, де пастушок “нокає”, ратай 
“сокає”, а бортник “токає”. Професіям, переліченим у віршованому тексті, літ. як 
кажуть, та й літ” (9, 10). Один із багатьох варіантів цієї веснянки зафіксований 
нами у сел] Кадубівці Заставн івського  району. А на К іцманщ ині побутує 
загальноукраїнська веснянка “Розлилися води”, яка була надрукована у одному з 
перших фольклорних збірників, виданих М.Максимовичем у 1827 році (10, 159).

Даючи оцінку обрядовим пісням. Іван Вагилевич зараховував їх до “жіноцьких” 
і писав, що вони “лишились чесним святим віном дідів передхристових”(2, 157- 
158). А визначний дослідник календарно-обрядової поезії українського народу 
М.Костомаров зазначав про веснянки, що це “юність, переважно в житті жінки, 
зображена в послідовному розвитку почуттів і поривань, у зв’язку або, краще 
сказати, в аналогії з розвитком життєвої сили навколишньої природи. Саме тому 
в цих піснях постійно зустрічаються порівняння й символи, саме тому деякі пісні 
співаються раніше від інших, ніби узгоджуючись із станом природи" (7, 118).

Гаївки і веснянки-негаївки, які ще побутують в Чернівецькій області, на жаль, 
поступово забуваються. Із спостережень над текстами гаївок можна зробити 
незаперечний висновок, що гаївок було більше, і вони були значно довшими і 
тривалішими, а тепер побутують лише фрагментарно. Часто ці короткі варіанти 
поперекручувані і виконуються не .в логічній послідовності. Співалися веснянки і 
водилися хороводи протягом цілої весни на вигоні, на толоці, а потім на Великдень 
на цвинтарі біля церкви. Пізніше деякі священики заборонили співати веснянки і 
гаївки під час посту, що теж спричинилося до звуження репертуару виконавців, а 
згодом і до втрати деяких гаївок. Замість втрачених веснянок-гаївок біля церкви 
можуть співати інших пісень, скажімо, ліричних. Але нових веснянок-гаївок народ 
зараз не творить.

Обрядові пісні і, зокрема, веснянки-гаївки виконують корисну функцію —

1 Записав В.Скуратівський в с. Крупове Дубровицького району Рівненської 
області (прим.В.К.).
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ігрову. В них беруть участь і діти, і дорослі. Веснянки та гаївки вплинути на 
розвиток лірики в українській літературі, вони стали основою специфічного жднг 
поезії — жанру веснянки.

Календарно-обрядова поезія є невичерпним художнім і пізнавальним джерелом
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Н а т а л я  К ол есн и к

Ф У Н К Ц І О Н У В А Н Н Я  В Л А С Н И Х  О С О Б О В И Х  І М Е Н  В У К Р А Ї Н С Ь О М У

П І С Е Н Н О М У  Ф О Л Ь К Л О Р І  (н а  м а т ер іа л і  у к р а їн с ь к и х  н а р о д н и х  пісень п 

за п и с а х  З .Д о л е н г и - Х о д а к о в с ь к о г о )

Нинішня система українських особових імен складається в основному з власних 
імен церковнослов’янського походження, процес народної адаптації яких 
завершився ще в давньоруський період, а вже у ХІУ-ХУІІ ст. вони вживаються як 
у побуті, так і в офіційній канцелярській практиці ... переважно в народних 
зменшених, пестливих і усічених формах (2, 113). З ХУIII ст. російська світська і 
церковна влади розпочинаю ть неоголошену війну проти народнорозмовної 
системи найменувань, зокрема української. Вони домагаються “офіціальних, давніх 
церковних хресних імен у документах, наслідком чого поволі наступає окнижнення 
народніх назв” (6, 2). Це призвело до того, що в умовах бездержавності (більша 
частина українських етнічних земель входила до складу Російської імперії) українці, 
починаю чи з X V III ст., були майже позбавлені мож ливості ф іксувати 
документально українські власні особові імена у тих формах, у яких вони 
функціонували в побуті; українська іменна система з цього часу віками жила 
повнокровним життям лише в розмовно-побутовій сфері.

Українська народна пісня, акумулювавши в собі досвід багатьох поколінь 
українців, зокрема і в галузі мовної творчості, є для нас нині невичерпним джерелом 
особових назв, зокрема імен.

У розпорядженні українських дослідників записи з кінця XVII по 90-і рр. XX 
ст. фактично з усіх етнічних українських земель. Щоправда, записи ці далеко не 
повні як у територіальному, так і в часовому відношенні, не рівноцінні, часом не 
злокалізовані у просторі. Висновки, зроблені ономастом виключно на матеріалі 
фольклору (не можна також не брати до уваги специфіки фіксації українського
іменника народною піснею), будуть далекими від об’єктивності. Однак вивчення 
антропонімії фольклорної пісенності могло б значно поглибити наші знання про 
українську антропонімну систему минулого як у цілому, так і регіональну, та дало 
б матеріал для нових висновків.

Вивчення іменника пісенного фольклору загалом або окремих його жанрів —  
тема спеціального дослідження. Ми в даній публікації звернемось лише до тих 
особових імен, що засвідчені записами українських народних пісень Зоріана 
Доленги-Ходаковського. Останні стали видатним набутком не тільки українського,
але й загальнослов’янського фольклору', бо є найбагатшим зібранням слов’янської 
народної творчості початку XIX ст. Цінність записів З.Доленги-Ходаковського в 
тому, що це перша спроба систематичного записування пісенності українського 
народу в її жанровій різноманітності, у широких масштабах (зібрано понад 2000 
зразків) та на великій території. Вчений записав українські народні пісні, співані в 
Галичині, на Волині, Поділлі, Придніпрянщині у 1814-1819 рр., тобто записи ці є і 
одним із найбільш ранніх зібрань української народнопоетичної творчості взагалі 
(1, 19). Не можна обминути увагою ще одну особливість записів З.Доленги- 
Ходаковського: записував він тільки з уст народу, точно фіксуючи текст у його 
первісному звуковому вигляді, без будь-яких коректив і доповнень; лексика 
народних пісень була предметом його пильної уваги (1, 20-21).
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А втори передм ови до збірки “Українські народні пісні в записах Зоріан - 
Доленги-Ходаковського” (К., 1974) О.І.Дейта Л.А.Малаш, оцінивши вище» ..мне 
зібрання як важливе надбання для народознавчих наук, засвідчують його велик 
вартість і “як своєрідного джерела для проникнення в ж и в у  мовну стихію XV[і { 
ст." ( І» 60).

Отже, дослідж ую чи антропонімікон українських народних пісень у записах 
З .Д ол енгн-Х одаковського. можемо робити певні висновки щодо української 
антропонімії 1814-1819 рр.Та оскільки багато пісень не мають паспортизації (не 
вказане місце запису), важко визначити регіон побутування того чи іншого імені 
та його варіантів. Тому будемо говорити про український антропонімікон початку 
XIX ст. т ієї територ ії У країни, що вклю чає Галичину, Волинь. Поділля. 
Придніпрянщину, Полісся, тобто більшу частину правобережної України.

Пісні, зібрані З.Доленгою-Ходаковським, засвідчують 44 чоловічих та 33 
жіночих імені. Як бачимо, кількісна різниця між чоловічими та жіночими іменами 
не надто велика, хоча у церковно-християнському іменнику це співвідношення 
було приблизно 5 до 1. Загальна кількість чоловічих та жіночих імен разом з їх 
варіантами налічує відповідно 88 і 103 одиниці. Кількісна перевага жіночих імен 
та їх варіантів очевидна, що досить важливо, бо у XIX ст., особливо на його 
початку, ніхто українського народного жіночого іменника не фіксував, і взагалі, 
писемні пам'ятки засвідчують жіночі імена досить рідко, а рідше — їх демінутивні 
та пейоратішні варіанти.

Найбільш уживаними серед чоловічих та жіночих імен, як слід було того чекати, 
є Іван та Марія, а також М арина. Стрижневе Іван з численними варіантами 
нараховує 140 уживань, відповідно Іван — 18. Іванко — 26, Іваньо — 1. Іваненько
— 1, Івась — 21. Івасьо — 35. Івасик — 1, Івасечко — 1, Івасенько — 18. Івасюньо
— 3. Івасюненько — 4, Ивашечко — 1, Іващиньо — 1 і т.д. Ім'я Марія засвідчене 
лише у варіантах і нараховує 61 уживання. Найчисленніші варіанти: Марійка (5). 
Маруся (23), Марусенька (28). Серед 270 уживань імені Марина на повну форму 
припадає 2 уживання, на варіанти Мариня — 1, Марися — 138, Марисечка — 2, 
Марисенька — 121, Марисенка — 1, Мариська — 4, Маринька — 1.

Щодо популярності імені Марина. Серед жіночих особових імен, засвідчених 
записами українських народних пісень Осипа та Федора Бодянських, що робилися 
у 30-50-х рр. XIX ст. на Полтавщині, Київщині та Чернігівщині, це ім’я теж 
належить до найуживаніших, щоправда, поступаючись імені Марія в кількості 
уживань і виступаючи, як правило, у варіантах Мариночка та Маринонька.

Увагу З.Доленги-Ходаковського привертали усі жанри народної пісенності, але 
особливе значення надавав він родинно-обрядовим пісням, вважаючи весільну 
поезію своєрідним еталоном давнини (1. 52). А оскільки значна частина записів 
весільних пісень була здійснена на Поліссі та в Галичині, де відчутний вплив 
польської мови, стає зрозумілим, чому демінутиви Марися, Марисенька такі 
частотні в записах ученого.

До найпопулярніших імен у зібранні З.Доленги-ХоДаковського належать також 
чоловічі імеуа: Гриць (7 варіантів — 17 уживань). Василь (відповідно 4 і 17). Степан 
(4— 6), Петро (4 — 5), жіночі — Ганна (9 — 34), Оксана (9 — 15), Настя (7 16),
Тетяна (7 — 16).

Ф актор  частотності особового  імені належ ить до психологічних 
законом ірностей. Ф ольклорна антропонім ія до того ж — вторинна щодо 
загальнонаціональної і є суб’єктивним відображенням об’єктивного. Окрім того 
Цей процес у різних жанрах має свої особливості, тому говорити про частотність 
вживання тих чи інших імен на основі фольклорних матеріалів не завжди доречно.
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Однак у нашому випадку спостерігаємо цікаві аналогії. Так, Р .И .Кереіа І 
досліджуючи чоловічі імена XVI с г. усіх етнічних земель України на основі архівних ; 
матеріалів, матеріалів картотеки “Словника української мови XVI — першої і 
половини XVII с т .’\  публікацій п ам ’яток письм енства, серед десяти і  

найпопулярніших називає імена Іван, Гриць, Василь, Петро (3, 42). Окрім зібрання
З.Доленги-Ходаковського, ці особові назви найбільш уживані й у вже згадуваній ; 
збірці українських народних пісень братів Бодянських. М.І.Сенів у статті “До j 
історичної адаптації жіночих календарних власних імен в українській мові XIV 
гі. XIX ст.’’ на основі писемних пам’яток до найпопулярніших жіночих імен цього 
періоду зараховує такі, як: Анна, Анастасія, Єкатерина. Марія, Євдокія. Агафія. 
Євфросинія (5. 73). Я к бачимо, три з них (Ганна, Н астя та М арія) є 
найчастотнішими і в нашому випадку. Щодо жіночих імен, зафіксованих записами 
Осипа та Федора Бодянських, то тут маємо збіг у п ’яти випадках: за обома 
зібраннями найпопулярніші жіночі імена Марія. Марина-, Ганна, Настя, Тетяна.

Отже, незважаючи на викладені вище застереження, маємо підстави, мабуть, 
робити висновки про відносну стабільність загальноукраїнського іменника 
протягом досить тривалого відтинку часу, що є одним із доказів давності 
української системи найменувань на всіх етнічних землях.

Варіанти українських імен, зафіксовані українською народною піснею, є 
свідченням яскравої самобутності пропріальної деривації та надзвичайного 
багатства народної системи словотвірних засобів. Але засоби ці в різних говірках 
отримують своє функціональне наповнення, різняться продуктивністю, яка | 
залежить як від просторових, так і від часових показників. Оскільки більшість 
пісень збірки З.Доленги-Ходаковського не паспортизовані, не маємо змоги робити 
якісь висновки щодо словотвору антропонімів, виходячи з територіальних 
чинників. Однак, беручи до уваги час запису пісень (1814— 1819), можемо зробити 
кілька зауваг стосовно способів творення варіантів власних особових імен в 
українській народній антропонімії 1-ої чверті XIX ст.

Серед структурних способів творення найпродуктивніш им є традиційно j 
суфіксальний. У творенні афективно-емоціональних варіантів імен беруть участь І 
суфікси, що вживаються для творення апелятивів (-ик,-ка) та специфічні іменні | 
суфікси (-ус’, -ус’а, -’о, -ц’, -с’, -c’a, -да, -ох(а), останні додаються як до повних 
імен, так і.д о  їх усічених вар іан т ів : П етро — П етрусь та  Іван — Івась. 
Використовуються як моно-, так і поліморфемні суфікси. До найуживаніших 
формантів, за допомогою яких творяться демінутивні варіанти чоловічих імен, 
належать суфікси -ко — 9 варіантів, -енько — 16, -уньо(-юньо) — 4, -ечко — 3. 
Для творення здрібн іло-пестливих в ар іан т ів  ж іночих імен найчастіш е 
використовуються суфікси -уня(-юня) — 11 варіантів, -енька - 20, -онька, -очка, 
-оха по 3.

Як бачимо, найбільш продуктивними виявились поліморфемні суфікси -енько. 
-енька, які 1.1.Ковалик оцінює як дуже емоційно-афективні навантажені форманти 
(4,223). Зумовлено це, вочевидь, специфікою антропонімікону народної пісні, який 
хоча і є в своїй основі народним , але відш ліф ований за усіма правилами 
фольклорної поетики.

Студії на матеріалі пісенного фольклору можуть мати також функціонально- 
стилістичний характер. Оскільки календарно-обрядова поезія (насамперед колядки 
і щедрівки), весільні пісні покликані оспівувати, звеличувати, тому не випадкова 
їх насиченість словами з експресивними засобами словотвору, які загалом у 
фольклорі посідаю ть чільне місце. Х арактерн е для н ародної пісні щедре 
використання цілого ряду суфіксів із здрібніло-пестливим значенням стало
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провідною ознакою й антрЬпонімів як органічної скдадової тканини нар. . 
мелосу. Демінутивні варіанти особових імен подибуємо в усіх жанрах на: зн 
лісні, але особливо багаті на них, як уже згадувалось, к а л ен д ар н о -о б р яд е і : 
весільні пісні.

Нерідко демінутив є своєрідним емоційним центром пісенного твору. Особливо 
відчутно це тоді, коли усі інші слова нейтральні щодо експресивності. Так. v 
весільній пісні з Галичини співається:

Як мати Ганцюню родила.
Місяцем обгородила.
Зорею підперезала.
Як до шлюбу виряджала (7, 274)

Але частіше експресивність наростає завдяки вживанню апелятивів із здрібніло- 
пестливими суфіксами поряд з дем інутивним и  вар іан там и  антропонімів. 
Хороводна веснянка з Тернопільщини:

Є в городеньку зірниченька.
Там Івасенько коником грає,
Просить у неї. молоденької.
Квітоньки до шапоньки... (7. 86)

Помітне емоційно-експресивне навантаження має пестливе ім’я, вжите в реченні 
з різко негативним змістом. Такі стилістеми виступають як своєрідні оксиморонн. 
Наприклад, у жартівливій пісні “Сів кіт на покіт, став щебетати’’:

... Чи не бачив, пане-брате, дівчини Галини?
— Хоть бачив, хоть не бачив, не буду казати,
Не буду, я пане-брат, жалю завдавати.
Я сам ізмок, і кінь мій змок, і кульбабка змокла,
Бодай же ти, Оленочка, навіки іздохла (7, 566)

Е кспресивність може н ар о стати , якщ о п оряд  стоять  два чи більше
спільнокореневі деривати . С творю ється своєрідний словотворчий ланцюг, 
емоційна напруга в якому зростає  від  одного  дем інутива до наступного.
Танцювальна пісня “Ой піду я утоплюся”:

Ой піду я утоплюся 
У тій річці, де Катруся.
Катериночко моя,
Катеру шечко,
Моя душечко!.. (7, 625)

Отже, функціонування демінутивів у фольклорній пісенності тісно пов’язане з 
такими прийомами традиційної поетики, як мовний контраст, дериваційне 
варію вання слова, градац ія і т.д . та  п ідпорядковується естетичній функції 
фольклорної мови, завданням ритмомелодики.

Як бачимо, навіть побіжні спостереження над функціонуванням особових імен 
у народній пісні свідчать на користь того, що з часом фольклорна ономастика 
оформиться як цілком окремий напрямок ономастичних досліджень, що заповнить 
прогалину між ономастиками народнорозмовною та літературною. Перші кроки 
Щодо серйозного розв’язання цієї проблеми в західнослов’янській лінгвістці уже 
зроблено (див., наприклад, 9, 10, 11, 12). Щ одо східнослов’янської ономастики, то 
маємо поки що принагідні дослідж ення нерідко лише констатую чого або 
описового характеру, п о в ’язані як з окремими жанрами фольклору, так і з 
окремими розрядам и  онім ів. Х оча саме український дослідник має змогу 
працювати з найунікальнішими щодо кількості, жанрового розмаїття, багатства
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варіантів текстами пісенного зібрання, рівних якому у слов’янській фольклористиці 
немас.
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МОВОЗНАВСТВО

Л а р и са  Ч у в а ш о в а

С У Ч А С Н И Й  І М Е Н Н И К  Б У К О В И Н И

Власні особові імена займають важливе місце у лексичному багатстві сучасної 
української мови. І це цілком закономірно, адже в житті людського суспільства
антропонімії відіграють величезну роль. Вони тісно пов язані з життям народу 
різних історичних епох, особливостями побуту, матеріальної і духовної культури, 
оточуючої природи, демографічними процесами, зв язками з іншими народами 
тощо.

За останні роки проблема власних особових імен порушувалась у мовознавчих 
студіях досить часто. Але, незважаючи на ряд довідок з цього питання, його не 
можна вважати вичерпаним. Безумовно корисним є вивчення і динаміки імен, яке 
дозволить “...уявити повністю всю антропонімічну систему у всьому її русі від
початку до перспектив” (9, 51) ( Т у т  і  далі переклад наш —  Л.Ч.).

Розгляд  цього п итання мусить п р о во д и ти ся  ш ляхом синхронічного і 
діахронічного аналізу, адже “...синхронічний і діахронічний аналізи ...доповнюють 
один одного і відкривають можливості побачити і швидкоплйнне життя мови, і її 
життя в часі” (2,92). На жаль, українські антропонімії лише почали досліджуватися 
у цьому плані (5:6). Оскільки “вивчення динаміки імен у XX ст. повинно бути 
продовжене і розширене {виділено нами — Л.Ч.) за рахунок залучення нових міст 
і сільських районів” (2, 105), ми і досліджуємо динаміку української антропонімічної 
системи Буковини, виявляємо в ній не лише спільне, а її відмінне порівняно з 
матеріалами, одержаними на інших територіях країн СНД.

В.Д.Бондалєтов справедливо наголошує на тому, що “тільки масові, повторювані 
факти можуть бути названі закономірностями і наблизити нас до постановки проблем 
про власне лінгвістичні і екстралінгвістичні фактори, які впливають на постійні зміни 
репертуару імен і ступеня їх популярності” (2, 105).

Для вивчення динаміки особових імен населення Буковини ми використали дані
міста Чернівців за 1990— 1995 рр. Описуючи динаміку імен цього ареалу, ми для 
порівняльного аналізу скористалися також антропонімічними матеріалами нашої 
кандидатської дисертації (за 1950— 1968 роки). Такий значний інтервал між 
порівнюваними роками дозволить, на нашу думку, більш повно виявити динаміку 
антропонімічної системи, зафіксувати те спільне й відмінне, що характеризує її. При 
аналізі імен Буковини враховувалися лише назви дітей, батько і мати яких за 
національністю є українцями1. Це застерігає від поплутання антропонімічних систем 
різних мов.

В.А .Никонов справедливо підкреслю вав, що “маючи справу з матеріалом 
масовим, антропонім іка не може обійтись без статистики, хоча б у формі 
найпростіших підрахунків” (9, 54). Статистичними підрахунками користуємось і

'Статистичні матеріали взяті з обласного архіву загсу Чернівецької області.
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ми. Подаючи матеріал у таблицях, ми звертали уваг у на: 1) ранг імені (саме за рант ом 
а не за алфавітом подаються імена в таблицях; імена з однаковою частотністю 
посідають один і той же ранг); 2) кількість носіїв (тут подається загальне число 
новонароджених з тим або іншим іменем за весь період, охоплений підрахунками).

Наведемо статистичні дані про розподіл імен новонароджених за 1990-1995 
роки.

Т А Б Л И Ц Я  №  1

С Т А Т И С Т И Ч Н И Й  Р О З П О Д І Л  І М Е Н  У К Р А Ї Н Ц І В ,  

Н А Р О Д Ж Е Н И Х  У  М . Ч Е Р Н І В Ц Я Х  З А  1 9 9 0 -1 9 9 5  Р Р .

№ Повне офіційне Роки народження Всього Ранг

ім’я 90 91 92 ! 3 94 9: носіїв імені

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Вадим 10 7 13 12 18 11 71 1
2 Денис 12 10 9 15 7 12 66 2
3 Віталій 10 9 11 10 13 10 63 3
4 Олександр 9 12 16 7 11 8 63 3
5 Ігор 10 9 7 10 13 11 60 4
6 Володимир 13 8 10 11 7 9 58 5
7 Андрій 4 10 7 9 12 7 49 6
8 Євген 7 3 6 10 10 11 47 7
9 Олег 9 3 7 11 9 45 8
10 Руслан 7 4 6 9 7 12 45 8
11 Сергій 4 7 10 5 9 7 42 9
12 Віктор 10 5 7 3 5 38 10
13 Максим 8 4 7 8 5 38 10
14 В’ячеслав 7 3 7 6 3 5 33 11
15 Павло 5 8 3 7 5 28 12
16 Геннадій 7 9 - 5, 2 7 ЗО 13
17 Роман 4 6 5 5 7 3 ЗО 13
18 Олексій 4 6 5 4 7 26 14
19 Валерій 5 4 3* 4 2 5 23 15
20 Дмитро 2 5 6 - 3 5 21 16
21 Костянтин 5 4 3 2 - 6 20 17
22 Станіслав 3 - 5 4 4 2 18 18
23 Тарас 7 4 5 2 18 18 18
24 Юрій 5 7 3 2 1 18 18
25 Степан 3 5 3 . 4 2 17 19

1 26 Богдан 5 2 4 . 5 . 16 20
27 Іван 3 1 . 2 4 14 21
28 Микола 2 3 5 2 13 22
29 Михайло 4 . 4 5 . . 13 22
ЗО Ярослав 2 3 6 
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31 Борис 1 * 4 2 - 5 12 23
32 Анатолій 1 3 - 4 - 3 11 24
33 Леонід 2 3 - 4 2 - 11 24
34 Валентин 4 3 - 1 - 10 25
35 Владислав - 2 4 2 8 26
36 Василь 2 1 - 2 2 - 7 27
37 Мирослав 1 1 - 4 - 1 7 27
38 Антін - 1 1 - 4 28
39 Артем 1 - - 3 29
40 Ілля 2 - 1 3 29
41 Кирило 1 - 1 - - 2 ЗО
42 Любомир 1 1 - 2 20
43 Петро 1 1 - - - 2 ЗО
44 Артур - 1 - - 1 31
45 Едуард 1 - - 1 31
46 Мар'ян 1 - - - 1 31
47 Орест - 1 - - 1 ЗІ
48 Ростислав 1 - - - 1 31
49 Семен 1 - - 1 31

С Т А Т И С Т И Ч Н И Й  Р О З П О Д І Л  І М Е Н  У К Р А Ї Н О К ,  

Н А Р О Д Ж Е Н И Х  У М .  Ч Е Р Н І В Ц Я Х  З А  1 9 9 0 - 1 9 9 5  Р Р .

№ Повне офіційне Роки народження Всього Ранг

ім’я 90 91 92 <3 94 9: носіїв імені %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Юлія 11 17 9 8 11 13 69 1
2 Марина 9 12 3 10 14 9 57 2
3 Ольга 18 4 7 16 7 4 56 3
4 Анастасія 10 7 5 11 9 13 55 4
5 Олена 7 13 10 6 9 10 55 4
6 Тетяна 12 2 10 8 13 10 55 4
7 Ірина 9 13 10 7 10 5 54 5
8 Наталя 5 9 12 10 7 9 52 6
9 Світлана 10 12 3 13 2 12 52 6
10 Оксана 12 9 6 10 7 5 49 7
11 Руслана 9 7 13 9 6 4 48 8
12 Інна 2 12 6 10 14 2 46 9
13 Катерина 6 9 14 7 6 3 45 10
14 Інга 13 5 9 - 7 4 38 Р
15 Лариса 6 4 5 14 3 5 37 12
16 Аліна 7 11 9 5 3 - 35 13

17 Мар яна 13 10 - 7 4 1 35 13

18 Олеся 10 8 3 3
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19 Христина
20 Вікторія
21 Валентина
22 Людмила
23 Яна
24 Жанна
25 Надія
26 Анжела
27 Алла
28 Галина
29 Мирослава
30 Тамара
31 Любов
32 Діана
33 Віра
34 Г анна
35 Ніна
36 Валерія
37 Ілона
38 Зінаіда
39 Сніжана
40 Антоніна
41 Богдана
42 Лідія
43 Лілія
44 Неля
45 Олександра
46 Станіслава
47 Таїсія
48 Ярослава
49 Євгенія
50 Зоя
51 Марія
52 Раїса
53 Софія
54 Уляна
55 Ангеліна
56 Марта
57 Владислава
58 Альбіна
59 Дарія
60 Єлизавета
61 Зоряна
62 Роксолана
63 А де ля
64 Віолетга
65 Іванна
66 Майя
67 Орися

9 
6

5 
7
10
3
4
6 
2
4
5 
7

7
9
7
8
3
5
6 
&
4

4
3 
7 
10 
9

4
5

4
7
З
6
5

9
6
4
4 
9 
8 
7
5 
5

3 
5
4
3
5 
7
4 
З
5
3
4
6 
4 
2 
2

З
6

34
33
32
32
31
ЗО
зо
29
26
26
26
26
24
16
16
15
15
14
Й
11
10
9
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
З
2
2
2
2
2

14
15
16 
16
17
18 
18
19
20 
20 
20 
20 
21 
22 
22 
23
23
24 
24 
23 
26
27
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29
29
30
30
31
32 
32 
32 
32
32
33 
33 
33 
33 
33
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68 Тамі ла - - І . . .  1 33

227 279 240 259 219 202 1476
Як видно з таблиць, в антропоніміконі Буковини за досліджувані роки <І9 > >- 

1995рр.) реєструється значна кількість чоловічих та жіночих імен: відповіли 4  ̂
(1124 носіїв) і 68 (1476 носіїв). Так. з-поміж 49 чоловічих і 68 жїно л: 
виділяється центральна частина іменника (понад десять імен), питома ваі а яі 
перевищує 50%, тобто ці назви характеризую ться посиленою концентрацію  
(див.6). Найпомітніші зміни в центральній частині іменника зафіксували іі інші 
дослідники антропоніміки, зокрема, О.Ю .Касім (6. 27), О.Ю .Карпенко (5. 80- 
81). В.Д.Бондалєтов (2, 80). Як відомо, до XX ст. кількість чоловічих імен бела 
значно більшою, ніж кількість жіночих, але потім картина змінилася (4. 117. 153). 
Наші дані свідчать про те, що сьогодні жіночий іменник Буковини справді 
‘ кокетливіший, ширший, різноманітніший порівняно з чоловічим" (8. 109). Пор.: 
68 і 49. Вчені відзначають, що “доля імен одиничних... стала вищою серед жіночих 
імен, ніж серед чоловічих" (8, 109). Стосовно імен у мовлян Буковини фіксуємо 
дещо іншу картину: у 1990-95 рр. і хлопчики, і дівчатка одержали однакову 
к ільк ість  імен (по 6). Р озглянем о д етал ьн іш е чоловіч і та ж іночі імена 
досліджуваного періоду, що займаю ть перших десять рангів. Саме серед цієї 
частини  ім енника в ід б у ваю ться  н ай п о м ітн іш і зм іни , які поясню ю ться 
функціональним розвитком його елементів (тобдо зміни частотності наявних у 
ньому імен), а структурне оновлення іменника (поява абсолютно нових імен й 
архаїзація ряду традиційних) помітніше в його периферійній частині — серед 
імен низької частотності (6. 27). У 1990-95 рр. іменами-”чемпіонами" (1-й ранг) 
стали імена Вадим (71 носій) та Юлія (69 носіїв). Зазначимо, що найпопулярніші 
імена перших десяти рангів були активними весь період обстеження —ьз 1990 по 
1995. Цікаво простежити процес введення в обіг іменника міста цих імен та інших.

Ім'я Вадим у 1950 р. входило до складу одиничних (32-й ранг), у 1968 р. його 
популярність починає зростати (20-й ранг, 9 носіїв). Ім'я Юлія в 1950 р. займало 
63-й ранг і входило до групи одиничних, 1968 р. воно реєструється вже на 25-му 
місці (4 носії).

Дуже популярним в останні шість років стало старе традиційне ім'я Денис (2- 
й ранг. 66 носіїв), жодного разу не зафіксоване в порівнювальні контрольні зрізи 
(1950, 1968 роки).

Поступово входило в число найуживаніших жіночих імен ім’я Марина (2-й 
ранг, 57* носіїв; у 1950 — 28 ранг, 2 носії; у 1968 р. — 16-й ранг, 10 носіїв). Як 
бачимо, з числа рідкісних воно перейшло до групи найуживаніших.

Ііезафіксоване серед мовлян міста у 1950 році жодного разу, ім’я Віталій у 
1990— 1995 рр. зайняло 3-й ранг (63 носії), (у 1968 — 9-й р., 25 носіїв), тобто це 
ім'я входить у число найуживаніших, імен-”чемпіонів’’, більшетого, популярність 
його зростає (пор.: 9-й і 3-й ранги).

Високий ступінь уживаності має ім’я Ольга (3-й ранг, 56 носіїв). У 1950 році 
воно теж було дуже активним (4-й ранг, 29 носіїв), у 1968-му році його популяр
ність зазнада певних коливань: воно вийшло з першого десятка імен (17-й ранг. 
9 носіїв). Іншу картину вживаності цього імені спостерігаємо в 1990—95 рр.

Ім’я Олександр у всі контрольні зрізи було найулюбленішим іменем буко
винців: 1950р.— 2-й ранг, 40 носіїв; 1968 р. — 3-й ранг, 37 носіїв: 1990-95 р р —3- 
й ранг, 63 носії. Серед жіночих імен 4-й ранг посідають три антропонімії:
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Лнастасія. Олена. Тетяна (по 55 носіїв). Але якщо імена Олена, Тетяна у згадувані 
роки не виходили за межі найуживаніших (Олена 1950 р. 9-й ранг, 14 носіїв: 

'1968 р.— 5-й ранг. 6 носіїв; Тетяна — 1950 р. 5-й ранг, 22 носії; 1968 р. — 1-й 
ранг. 72 носії), то ім'я Анастасія взагалі не вживалося вг антропоніміконі краю 
(пор.: Денис).

Високе місце за частотністю протягом усього досліджуваного періоду посідають 
імена Ігор (1950 р — 7-й ранг. 22 носії; 1968 р. 2-ранг, 43 носії; 1990-1995 рр. — 4- 
й ранг, 60 носіїв) та Володимир (1950 р. — 1-й ранг, 49 носіїв; 1968 р. -  ранг, 28 
носіїв; 1990—95 рр — 5-й ранг, 58 носіїв).

З-поміж найуживаніших жіночих імен країни, зокрема Одещини, є імена, що 
зберігають популярність весь час (Наталя.О льга. Тетяна) або майжевесь час (Ірина 
тощо) (6, 27). Порівняємо ці дані з нашими матеріалами. Ім’я Ірина на Буковині 
популярне весь час: 1950 р. — 5-й ранг, 22 носії; 1968 р. — 4-й ранг, 31 носій; 1990- 
95 рр. — 5 ранг, 55 носіїв. Ім’я Наталя. як свідчать наші матеріали, трохи втратило 
свою популярність, хоча і на сьогодні воно досить активне (6-й ранг, 52 носії). 
Пор.: 1950 р. — 1-й ранг, 46 носіїв; 1968 р. — 3-й ранг, 53 носії. Така ж “доля” й 
імені Світлана: 1950 р. — 3-й ранг, ЗО носіїв; 1968 — 2-й ранг, 61 носій; 1990-95 рр. 
— 6-й ранг, 52 носії).

Склад першого десятка найуживаніших імен Буковини оновився іменами Андрій 
(6-й ранг, 49 носіїв; 1950 — 14-й ранг, 8 носіїв; 1968 — 7-й ранг, 28 носіїв), Євген 
(7-й ранг, 47 носіїв; 1950 — 30-й ранг, 2 носії; 1968 — 29-й ранг, 1 носій), Олег (8- 
й ранг, 45 носіїв; 1950 — 14-й ранг, 8 носіїв; 1968 — 11-й ранг, 22 носії). Зазначимо, 
що ім’я Андрій і в інших регіонах України є найпопулярнішим (6, 27).

Дослідниця української антропонімії О.Ю.Касім серед імен, що перетворилися 
з рідкісних на популярні протягом останніх 20-25 років, називає антропонімії Інна 
та Оксана (6, 27). Таку ж картину функціонування цих імен спостерігаємо і на 
території м.Чернівців. Ім’я Інна характеризується таким ступенем уживаності: 1950 
р. — 24-й ранг, 3 носії; 1968 — 20-й ранг, 5 носіїв; 1990-95 рр. 9-й ранг, 46 носіїв. 
Ім’я Оксана: 1950 р. — 25-й ранг, 2 носії; 1968 — 9-й ранг, 23 носії; 1990-1996 рр.
7-й ранг, 49 носіїв. Зіставлення продуктивності згаданих імен на території 
Чернівецької та  О деської областей  показує, що вони ввійш ли в десятку 
найуживаніших імен країни. Важко дати точну інтерпретацію цьому цікавому 
явищу. Але справедливою є думка про те, що хоча “вибір імені в кожному випадку 
здається зовсім вільним,... у різних місцевостях частота його виявляється настільки 
однаковою, ніби задана нормою” (8, 111).,

Надзвичайно зросла популярність імейі Руслан. У 1950 році воно взагалі не 
реєструвалося у списку імен новонароджених чернівчан, у 1968 році ним було 
названо 8 хлопчиків (21-й ранг), а в 1990-1995 рр. воно стало настільки популярним, 
що навіть увійшло в десятку найактивніших (8-й ранг). Можливо, з часом його 
популярність зросте ще більше. Це переконує в тому, що “...визначальним в 
динаміці є внутрішні (і не розкриті поки що) закономірності руху моди” (4, 89). А 
’’мода суспільно-історичне явище, яке являє собою безперервну періодичну зміну 
суспільного смаку в його різноманітних матеріальних і духовних виявленнях” (15,

Ім'я Сергій серед буковинців (як, до речі, і серед українців інших регіонів, серед 
росіян) (8, 108) належить до розряду найпопулярніших, однак частота вживаності 
його дещо знизилась. Так. у 1968 р. воно було іменем-”фаворитом” (1-й ранг, 70
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носіїв), у 1950 р. цс ім’я займало 4-й ранг (31 носій), а в 1990-95рр. цс їм я н;л меж; 
виходу з десятки найуживаніших — 9-й ранг, 42 носії.

Подібна.доля і «  імені В іктор, яке хоч і зберігає життєвість увєсь час але 
сьогодні вже “закриває” десятку найуживаніших імен буковинців У 1950 р вон 
займало 3-й ранг (32 носії), в 1968 — 6-й ранг (29 носіїв), 1990-95 рр — 10-й рант 
(38 носіїв).

Хвилеподібним поширенням характеризується ім'я М аксим. Якщо в 1950 році 
воно входить до складу одиничних (32-й ранг), то в 1968 р. зовсім зникає я ужитки, 
а в 1990-95 рр. — вже ім’я-”чемпіон” (хоча й 10-й ранг). Ним названо 38 маленьких 
чернівчан. Ці та інші приклади не заперечую ть думки про те. що "мова в 
надаванні імен є досить примхливою, і не завжди вдається встановити її рушійні 
сили. Однак вирішальним фактором в цих змінах є, мабуть, культурно-історичний 
та естетичний...”(13, 48-49).

У контрольні зрізи (1950, 1968 роки) жодної дівчинки не було названо таким 
гарним ім’ям, як Руслана, а в 1990-95 рр. йому віддали перевагу 48 батьків (8-й 
ранг)! Оскільки “ономаст повинен цікавитися ... як саме, за яких умов, з яких 
конкретно мотивів цим іменем названо ту чи іншу особу, ... чим керувався 
найменувач при вибиранні імені для неї” (13, 39), ми також  поцікавилися 
причиною такої великої популярності цього імені. Головною причиною цього, 
як ми встановили, є особисте бажання, смак батьків до імені Руслана ("Просто 
подобається” — чули ми від батьків, прагнення назвати свою дитину саме цим і 
ніяким іншим іменем. “Ц етаке гарне ім’я!” , “Дуже давнє, старе”, “Треба називати 
гак, як колись називали”).

Ім’я Катерина в останні роки теж увійшло до складу найуживаніших (45 носіїв. 
10-й ранг). Ще зовсім недавно воно знаходилося у периферійній частині іменника 
(див.: 6, 27): 1950 р. — 21-й ранг, 3 носії; 1968 р. — 36-й ранг. 1 носій.

Таким чином, на досліджуваній території склався в основному постійний і 
сталий репертуар імен, основу якого складаю ть старі традиційні назви. У 
контрольні зрізи постійно були найуживанішими 5 чоловічих (Олександр. Віктор, 
Володимир. Сергій. Ігор) і 5 жіночих імен (О лена. Тетяна. Ірина. Н аталя, Сві
тлана). Це дає можливість констатувати, що різниця у їх складі виявляється менш 
суттєвою, ніж різниця у поширеності імен.

Як бачимо, склад імен порівнюваних років повністю не збігається. І це цілком 
закономірне явище, оскільки “несп івпадаю чий фонд імен — відображення 
спорадичності використання зн ачної частини іменника, а також  показник 
‘‘відмирання” одних і “народження” (включення в обіг) інших імен” (3. 17).

“Динаміка певного іменника виявляється, по-перше, у змінах функціонування 
конкретних імен, а по-друге, у появі нових структурних одиниць” (6, 26). Нові 
структурні одиниці у контрольні зрізи становлять давно відомі імена, перевірені 
часом і смаком мовлян. О новлення іменника у цьому випадку не означає 
чходження в обігтільки нових імен. Більш етого, оновлення групи найуживаніших 
імен відбулося якраз за рахунок старих традиційних  назв, добре відомих 

і буковинцям (пор. імена Денис. М аксим. Руслан; Ю лія, Катерина. Руслана). "Нове 
в іменнику — не обов’язково те, чого ніколи не було. Новим є і повернення до 
*иття колиш ніх імен, пізніше забути х” (8, 87). М ожна твердити.,щ о основу 
'Менника чернівчан у досліджуваний період становлять старі ’градиційні назви. 
У цьому вбачаємо прагнення жителів м.Чернівців зберегти серед тієї кількості
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імен, яка є в обігу на сьогоднішній день, і старі традиційні, постійно популярн; 
контрольні зрізи імена, вже призабуті ( напр.: Олександр. Ігор, Максим. Деннч 

Варто уваги і те. що серед імен цієї групи немає якихось вишуканих, незвичнії, 
для досліджуваного регіону імен. Всі використовувані тут назви характеризують^ 
дивним “спокоєм”. Простежуючи перспективи розвитку сучасної системи ан 
тропонімів. І.В.Бестужев-Лада вказує, що “...живучість традиційних імен дозволи! 
передбачити, що і в майбутньому збережеться багато звичних нам імен” (1,31). Сам< 
група старих традиційних імен (нагадаємо, що ці назви займають перших десяті 
рангів) найбільш типово, найбільш показово переконує, що антропонімічна систем; 
мови, незважаючи на бурхливі процеси в ній, залишається у своїй основі все-такі 
відносно стійкою і стабільною. Однак ніяк не можна розглядати антропоніміці і\ 
систему як щось незмінне, раз і назавжди дане найменувачам, адже в ній, як ваа 
було відзначено, відбуваються істотні зміни. “...Глибокі зміни в іменнику н< 
вимагають обов'язкової заміни переліку імен,... найглибші зміни можуть відбуватись 
в основному в межах попереднього списку імен” (10, 10).

Свідченням того, що “... мова в безперервному процесі саморозвитку і 
вдосконалення ніколи не перестає використовувати власні ресурси” (11, 13). с 
наявність в антропоніміконі міста фактів використання варіантів імен у функщ 
повних особових імен. У 1990-95 pp. буковинці використовували такі імена, яі 
Олеся. О р и с я . Іменем Олеся названо 34 дівчинки (14-й ранг), а Орися — 1 (33-і 
ранг). Хочемо зазначити, що серед жінок старшого, середнього покоління ім і 
О р и с я  є д о с и т ь  активним.

Як бачимо, думка про те, що “...на різних етапах розвитку суспільства змінні 
окремих сферах лексичного складу бувають більш і менш інтенсивними...” (7, 22) 
не суперечить і антропонімічним фактам.

Гадаємо, що настав час визначити згадані антропонімії (Олеся. Орися тощо) зі 
окремі офіційні назви, оскільки вони виявляють значну продуктивність, прийнят 
найменувачами на різних територіях України. Ми виступаємо за поповненії: 
антропонімікону саме за рахунок варіантів та трансформованих імен. Однак кожні 
таке ім’я повинно бути “...звучним і осмисленим, щоб воно було, крім усього іншого 
іменем, а невипадково приліпленим до людини будь-яким словом” (12, 89).

Сучасні особові імена Буковини, виявляючи певну специфіку у функціонуванн 
тих або інших імен, у той же час не виходять за межі загальноукраїнських тенденції І 
уживаності окремих груп імен. А нтропонім ічні матеріали цього регіону ' І 
невід’ємною складовою частиною загальноукраїнської антропонімії.

Ми, звичайно, розуміємо, що наш матеріал до певної міри обмежений, том; І 
висновки, зроблені на основі даних Буковини, неостаточні. Тільки використанії І 
антропонімічного матеріалу з усієї території України дасть можливість простежнп І 
закономірності у розвитку сучасних імен, а певною мірою і вплинути на них. Сам І 
в цьому вбачаємо одне з актуальних завдань сучасної антропоніміки.
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В а л е н т и н а  М аруниі  

С И С Т Е М А  К О Л Ь О Р І В  Б У К О В И Н С Ь К О Ї  П И С А Н К И  З П О Г Л Я Д У  

С Е М А Н Т И К И ,  Д Е Р И В А Ц І Ї  Т А  С Т Р У К Т У Р И

Як феномен етнографії і культури загалом писанка була і сьогодні залишається 
предметом уваги і всебічного зацікавлення багатьох  науковців. П оряд і 
численними описами орнаментів пасхального яйця, технік його розпису та 
фарбування, символіки графічних зображень дуже важливою була б спроба 
вивчити багатство писанкових кольорів і відтінків, особливо їх назв. Це актуально 
і з етнографічної точки зору, і з точки зору лінгвістики. З мистецтвознавчого боку, 
“колір у писанці — то найвища нота її поетичності, її потроєна в радість сутність 
сутність існування краси і надії. У писанці [...] кольори не просто скроєні, а з 
магічним змістом [...] Кожна фарба у писанці має своє життя [...]” (9, 6). Крім того, 
як зазначає І.Гургула, “ріжнорідність орнаменту у значній мірі залежить від 
закрашення писанки” (2, 139).

Із мовознавчого погляду —  набір назв кольорів і відтінків, зокрема писанкових.

—  це своєрідна лексико-семантична мікросистема мови, яка дає можливість 
простежити не тільки багатство кольорів, але й виявити дериваційні процеси при 
творенні цієї групи прикметників у говірках, з ’ясувати характер твірних основ 
досліджуваного класу слів, їх мотивованість та структуру. Адже, як відомо, 
вирішальним при номінації в діалектному словотворенні виступає принцип 
мотнвованості: предметові чи явищу, а на нашу думку, й ознаці назва дається за 
їх певною властивістю, особливістю.

Серед шарів лексики, які становлять основний словниковий фонд мови, клас 
слів на позначення назв кольорів займає помітне місце. Його дослідження у 
лінгвістиці має свою історію. Однак вважаємо за потрібне відзначити, що частіше 
об’єктом вивчення був набір назв кольорів, властивий літературній мові, зокрема, 
статті А.П.Критенко “Семантична структура назв кольорів в українській мові” 
(5), В.В.Грещука "Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору 
в сучасній українській мові” (1), О .В .К оваль-К остинської “Назви основних 
кольорів у болгарській , українській  і російській  мовах (порівняльна 
характеристика)” (4).

На особливу увагу заслуговує праця О.М.Дзівак “Про систему назв кольорів у 
сучасній українській мові”. На думку дослідниці, “одним із найважливіших завдань 
вивчення лексико-семантичних груп у сучасній українській літературній мові е 

" визначення їх системного характеру. Значний інтерес у цьому плані викликає аналіз 
лексіНсо-семантичної групи слів на означення кольору. Кольори, що існують у 
природі, становлять систему” (3. 25).

У дослідженні назви кольорів  сучасної української л ітературн о ї мови 
класифікуються за характером мотиваційних ознак основ слів. Як і О.В.Коваль- 
Костинська. (4,30), О.М.Дзівак поділяє аналізовану групу прикметників на назви 
основних кольорів (червоний, зелений, білий, жовтий, чорний), які утворюють 
“ядро”, і на назви, які входять до “периферії”. Досить повно й аргументовано 
вона наводить характерні риси “ядра” і “периферії” (3, 30-31).

Вважаючи, що дослідж увана лексико-семантична система складається з 
різнорідних елементів, авторка виділяє три групи назв кольорів:

■ назви, що мають непохідні основи;
• назви, похідність яких неважко визначити, тобто вони є семантично
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вмотивовані;
• запозичення з інших мов (3, 27-29)
У нашій роботі об’єктом дослідження є лексико-семантична група назв колы р в 

і відтінків на писанках, крашанках, мальованках.
Метою дослідження є вивчення набору писанкових народних назв з погляд- 

характеру їх твірної основи, семантики та етимології, а також з погляду їх 
структури. В аж ливою , на наш у дум ку, є спроба п роан ал ізувати  витоки 
семантичного розгалуження народних назв кольорів1.

“В українській мові кольори розташовано по лінії колірного тону. Перехід від 
відчуття кольору до думки має в своїй основі зв'язок між кольором і словом. 
Єдність і розуміння зорових функцій проявляє себе у сприйманні та назвах 
кольорів” (3, 26).

Однак, на відміну від прикметників на позначення кольору взагалі, склад назв 
барв і їх відтінків на писанках є семантично обмеженою, об’єктивно обумовленою 
системою.

Писанки певної місцевості характеризуються особливим, відмінним від інших 
територій добором гами кольорів, кожен із яких у жюдей асоціюється з тим чи 
іншим почуттям, має своє, усталене традицією значення.

Так, червоний колір (найпоширеніший при фарбуванні писанок досліджуваного 
регіону, що відзначає й І.Гургула (2, 139), символізує радість, життя, родинне 
благополуччя, любов до рідних, до землі, для молодих — надію на одруження. Із 
синім кольором пов’язується уявлення про височінь неба, спокій, мир, надія на 
здоров'я, поєднання неба і води (можливо, як наслідок взаємопереходів у природі). 
Зелений є кольором весняного пробудження рослинного світу, весни і надії, 
багатства й краси природи тощ о. Однією  з найчастіш е використовуваних 
(очевидно, завдяки нескладному процесу виготовлення її з природних барвників, 
зокрема з відвару лушпиння цибулі чи кори яблуні) залишається жовта барва, яка 
асоціюється з хлібним ланом, житом, життям, місяцем і зорями, у господарстві
— з врожаєм, а ще з радістю і добробутом, теплом сонячних променів. Чорна

барва —  це дух померлих, пам’ять про них, про своє коріння, це родючість землі, 
багатство її надр. Поєднання ж чорного з білим, за записами, викликає почуття 
пошани духів, душ померлих, подяки за охорону від злих сил.

На Вижниччині існує повір’я, що сполучення трьох, чотирьох чи п’яти кольорів 
на писанці, які виступають фоном орнаменту, символізують родинне щастя, мир, 
любов, успіх тощ о. О чевидно , саме том у  гуцульська писанка на 
загальноукраїнському тлі вирізняється особливою неповторністю підбору гами 
барв.

Загалом же, для писанок Північної Буковини характерний майже весь спектр 
основних кольорів, які здатне побачити людське око і які без великих труднощів 
можна виготовити з природних барвників. Та оскільки, за повір’ями, легендами, 
пасхальним яйцям приписують магічну силу, а з  найвищими людськими почуттями 
ототожнюються кольори світлі, теплі, мабутЬ, тому дуже рідко для фарбування 
писанок чи крашанок (діая. галунок) вживають темні барви, як-от коричневу, 
фіолетову та чорну. З їх використанням може бути пов’язана певна традиція, як, 
Наприклад, у селі Р ідківці Н овоселицького  району: темною  барвою  яйце

2 Фактичний матеріал зібрано за  спеціальним питальником у селах Внжницького,  
Г л и б о ц ь к о г о ,  З а ста в н ів сь к о го ,  К ел ь м ен ец ь к о г о ,  К іц м а н с ь к о г о ,  Н овоселицького ,  
С торожинецького районів Чернівецької області.
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розмальовують годі, коли в родині хтось помер до Великодня. При цьому колір 
стає ніби виразником скорботи, суму живих за померлими.

Аналіз зібраних матеріалів дає підстави стверджувати, що досліджувана 
лексико-семантична група включає назви і основних, і “периферійних” кольорів. 
Цілком погоджуємося з думкою О.В.Коваль-Костинської. що “розподіл спектра 
саме на сім кольорових зон є чисто умовним. В дійсності око розрізняє в спектрі 
величезну кількість проміжних відтінків, оскільки послідовність кольорів спектра 
безперервна: кожний даний колір переходить у наступний плавно і послідовно”. 
Тому, “коли з'являється потреба в більш тонкііі словесній характеристиці якогось 
спектрального кольору, користуються подвійними найменуваннями типу “чисто 
жовтий”, “оранжево-жовтий”, “жовто-оранжевий” і т.ін. Слід сказати, що такі 
більш тонкі градації в найменуванні кольорів спектра значною мірою суб’єктивні” 
(4- ЗО).

Отже, набір назв кольорів становить систему, у центрі якої — найменування, що 
входять до складу “ядра” . “Я дро” утворюють сім семантично незалежних слів: 
червоний, жовтий, зелений, голубий, синій, білий, чорний. Серед характерних ознак 
“ядра”, за визначенням О.М.Дзівак, є втрата їх внутрішньої форми, “семантична 
непрозорість” (З, ЗО). Усі решта назви кольорів розміщені навколо “ядра”, тобто є 
“периферійними”. їм властива вмотивованість, “вивідність основ, що утворюють ці 
назви”. Якщо найменування “ядра” позначають абстраговану ознаку, то “периферії”
навпаки —  конкретну (З, 31). Отже, за своїми характерними рисами “ядро” і 
“периферія” протиставляються.

За складом якісні прикметники на позначення писанкової кольоровості 
неоднорідні. Послуговуючись класифікацією О.М.Дзівак, серед них виділяємо:

1. Назви, відомі і в літературній мові, які ведуть свій початок від епохи 
спільнослов’янської мовної єдності. Вони мають семантично немотивовану основу 
з погляду носіїв сучасної української мови. Цю групу становлять найменування 
“ядра”. Кожна із лексем “ядра” функціонує у кількох зумовлених локальними 
діалектними особливостями фонетичних варіантів, один з яких у тій чи іншій 
місцевості є основним.

Назви [б’іліу], [жоутіу], [чорнгу] фонетичних варіантів не мають, а [червоніу],
[син’у], [зеленіу], [голубіу] засвідчені як:

—  [червошу], [чіґрвошу], [ч’ервонгу], [ч’ірвошу];

—  [син’у], [синщ];

—  [зелешу], [зи'леніу], [дзи'ленці];

—  [гоулубіу], [глубці], [гулубіу], [гоулубовіу].
2. Назви, “що мають прозору семантико-морфологічну мотивованість” і 

“утворені за колірною подібністю до предметів та явищ”. Вони “означають колірну 
якість опосередковано” (3, 27-28).

У межах цієї групи найменування за характером твірної основи поділяємо на 
відіменні та віддієслівні.

Відіменні лексеми утворюються за такими моделями:
1. Назва рослини — назва кольору, наприклад: [кукурудза] — [кукурудз'анці], 

[кукурудз’їнц], кукурудз’анці, ку р у з’аніу, ку р у д з’еш ц ]1 — [сон’аш ни'к] —

1 Тут і надалі в дужках подаються зафіксовані фонетичні варіанти.
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^Оц’ашни€ковпі]. [сон'ешни'ковиі. сонзшни*ковиД та ін
Беручи до уваги той факт, яка саме властивість чи особливість рослини 

послужила підгрунтям витворення назви, у цій моделі можна виділити гакі 
різновиди:

а) колір квітки —  назва кольору: [ружа] —  [ружевиД (Бан. Вжн : Луж.. Мал , 

Шип. Кцм.) [ружовіц] (Петр. Глб.), [сон’ашни'к] —  [сон’ашніГковці] (Лів Н о в .  

Клм.) [сон’ешниковиі, сон’ішшґковиі] (Луж., Мал. Кцм.; Вер. Зет.; С.Вовч. Глб.).

[бузок] —  [бузковії)] (Лів., Нов. Клм.), [л’іл’ійа] (літ. бузок) —  [л’іл’ійовіу] (Г. Шер. 
Зет.; Бр. Кцм.; Вижн.: Нед. Хтн.: С.Вовч. Глб.) [лилийовиД (Кис. Кцм.: Дор. Зет.), 
[л’іл’ійак] (л іт. бузок) —  [л іл ійаковиД (Мам. Кцм.) [лилиаковиД (Кад. Зет.). [л’іл’і- 

ііачок] —  [л’іл’йачковиД (Рдк. Нвс.);

б) колір плоду —  назва кольору: [вишн’а] —  [віГшневи]] [вишн’ови]] (Луж. 

Кцм.), [вишен’ка] —  [віГшен’кови]] [вишин’кови]] (Неп. Кцм.), [бур’ак][столовий]

| (діал. бурак) —  [бур’акови]] [буракови]] (бр. Кцм.; Топ. Нвс.). [бур’ачок] (діал.

1 бурачок) —  [бур’ачковн]] [бурачковиД (Баб. Клм.; Кам. Глб.; Дор. Зет.; Ком.

| Стр.), [малина] —  [м алинови]] (Неп. К цм .; М ак. К лм.). [кукурудза] —  

[кукурудз’ани]] (Кам. Глб.) [курудз’іни]] (Луж.. М ал. Кцм.; Вер.. Кад. Зет.), 

[курудз’ани]] (Нов. Клм., Шип. Кцм.). [курудз’ениД (Міл. Вжн.; Дор. Зет.; Мал.

Кцм.), [гарбуз] —  [гарбузовії]] (Міл. Вжн.; Баб. Клм.);
в) дубильна властивість рослини (здатність утворювати певний колір) — назва 

кольору: [гор іх] —  [гор’іховн]] (Коз. Клм.), [дуб] —  [дубови]] (Лів., Нов. Клм.);

г) колір листя, трави —  назва кольору: [трава] —  [трауйани]] (Лів. Клм.; Рдк.

Нвс.; Вижн) [храуііени]], (Бр., Мал. Кцм.; Шубр. Зет.; С.Вовч. Глб.), [трауйіни]]

(Бан. Вжн.), [траул’анн]] (Ком. Стр.); [салат] —  [салатовп]] (Вер., Дор., Шубр. Зет.; 
Кис. Кцм).

2. Назва продукту харчування — назва кольору: [вул’і]] (л іт. олія) —- [вул’іпови]] 
! (Баб. Клм.):

3. Н азва будівельного матеріалу — назва кольору: [цегла] — [це’Тлови]]

[цпТловп]] (Нов., Коз. Клм.: мал. Кцм.; Кам. Глб.). [це‘Тл’ани]] [цйТл’ани]] (Баб. 
Клм.; Луж. Кцм.).

4. Назва каменя поганого — “мідний купорос” (з нього одержували синій колір 
Для фарбування писанок, а також пряжі) — назва кольору: [кам’ін’] — [кам’інкови]] 

(Нов. Клм.), [кам’інец’] — [кам’інцеви]] (Коз. Клм.) [кам’інцови]] (Мам. Кцм.).

5. Назва барвника — назва кольору: [черв’ін’ка] — [черв’ін’кови]] (Неп. Кцм.).
І

6. Назва повітряного простору — назва кольору: [небеса] — [небесни]] (Вижн.).

7. Назва пташеняти — назва кольору: [гус’а] [гус’е] — [гус’ави]] [гус’евиД (Баб.



Клм.).
8. Назва продукту згоряння — назва кольору: [жар] — [жари]] [ж ери]] (Кам 

Глб.; Мал. Кцм.).
9. Назва речовини — назва кольору: [чорнило] — [чорнил ни]] “фіолетовий"

(Лів., Нов. Клм.; Петр. Глб.; Стор.).
У народних писанкових назвах кольорів Північної Буковини засвідчено помітну 

групу віддієслівних утворень. Маючи в своїй основі дієслівну семантику, вони 
беруть початок від дієслів, але безпосередньо творяться уже від дієприкметників 
У результаті лексико-семантичної деривації такі номени повністю втратили 
категорії дієприкметника і ад 'єктивувалися, перейшовши в розряд якісних 
прикметників. На це також націлює їх вживання у поєднанні з назвою основного
кольору, що позначається словом із непохідною основою: [чеирвонн] горени]] (Бер

Зет.; Мал. Кцм.). [жоути] горени]] (Вер. Зет.; Мал. Кцм.), [жоути] палени]] (Бан

Вжн.; Н.Ст. Кцм.; Бурд. Клм.), [жоутіД п’ічениД (Кам. Глб.), [оранживи] палени]] 
(Міл. Вжн.). Припускаємо, що другий складовий ком понент перелічених 
найменувань є носієм додаткового  сем античного навантаж ення, зокрема 
підсилення основної кольорової ознаки. Слід зазначити, що функціонують 
віддієслівні лексеми в основному як складені структурно назви. Досить рідкісними
є вживання простих назв типу [горени]], [п’ічени]], [палени]] на позначення тих же 
кольорів.

3. До цієї групи назв кольорів у писанці відносимо слова іншомовного 
походження або в основі яких лежить чужомовний елемент. Серед них —
загальновідомі найменування, що функціонують і в літературній мові: [бури]], 

[бежеви]], .[бордови]], [бронзовії]]. [коричнеивн]], [оранж], [оранж еиви]]. 

[ф’іолетовиД. А також такі, які властиві лише говіркам:

—  [аламовнД — “жовтий” (С.Вовч, Глб.; В.Куч. Стр.), запозичення з румунської 
(пор. рум. а іа т а  — латунь, а іатіи  — м і д н о ж о в т и й , кольору латуні (6, 55); пор. 
[галамуйевиД — “жовтий” (Кам. Глб.) — (від діал. [галамоД — “айва”);

—  [бумбоновиД — “коричневий” (С.Вовч. Глб.). Очевидно, назва виникла за 
аналогією до кольору цукерок (від діал. [бумбон], пор. рум. ЬотЬоапе — цукерки 
(6, 182), приготованих у домашніх умовах (розплавлений цукор має коричневий 
колір):

—  [кавовнД (Нед. Хтн.), [кафовиД (Кам., Петр. Глб.; Бр., Неп. Кцм.) “кольору 
кави” (пор. укр. кава, рос. кофе);

—  [к’ірп’ічниД — “червоний” (Лів., Нов. Клм.). Від діал. [кирпич] (пор. рос. 
кирпич);

—  [роши]] — “червоний” (Петр. Глб.). Запозичення з румунської мови (пор. 

рум. го§и — “червоний” (6, 1249);

[скумп ійеви’] [скумп’ійа] — “червоно-коричневий”, “жовто-червоний” (Бай 
Вжн., Коз. Клм.). Назва скумпія, можливо, від арабського сумах — “рід деревних 
рослин з родини анакардійових; різні види мають різне застосування в техніці
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(дають дубильні речовини, японський лак. віск фарбу) (7 >
О ч е в и д н о ,  слово запозичене в українську мову давно. Вживається вони юкр — , 

в ста т т і  В.Тарнавеиького “Я к  Гунули пишуть писанки гуцули . р 
ф а р б и  н а з и в а л и  “білявою  скум піи ісю ", згадується про с и н ю  с ю  мші -  
“ч е р в о н я в у  с к у м п ін ію ” (8, 157-161) .

У групі прикметників на позначення назв кольорів, які с іншомовними 
запозиченнями або мають в основі чужомовний елемент, бачимо сліди міжмовних 
контактів, в основному українсько-румунських.

За структурою засвідчені народні писанкові назви системи кольорів досить 
різноманітні. Вони можуть бути однослівними, або простими, складними і 
складеними.

П ереваж аю ть прості утворення, до складу яких входять як лексеми з 
немотивованою,так із мотивованою або іншомовною основою: пор. [б іди]], [син і]].

[чеирв о н п ]] .  [глуби]]таін. і [курудз’іни]], [віГшн овн]]. [гус’ави]]. [бумбонови]]. [роши]] 
га ін.

Для фіксації більш тонкої градації кольорів. їх відтінків використовуються 
складні номени: [жоуто-зіГлени]]. [зіГлено-траул’ ани]]. [бл ’ ідо-гоу луб и ] ], [темно-

бури]], [темно-сині]]. [йасно-чіГрвони]] тощо.
Семантично розгалужену групу становлять двослівні й трислівні складені 

найменування. Вони, як правило, є двокомпонентними словосполученнями із 
сурядним зв ’язком. За характером прикметника у постпозиції у складі таких 
найменувань, який уточнює кольорову ознаку першого компонента, визначаємо 
п’ять груп.

Першу формують назви із лексемами [йасни]], [парки]], [темни]] (додаткова 

семантика насиченості/ненасиченості кольору): [бури] йасни]], [бури] темни]], 

[зелени] йасни]], [зелени] йасни]]. [зелени] темни]], [чеирвони] йарки]]. [че"рвони] 

йасни]]. [чеирвони] темни]] та ін.

До другої групи відносимо назви з компонентами [бл’ іди]], [бл’ ідей киї], [бл ’ онди]]

(Г.Шер. Зет.; Шип. Кцм.), [бл’еди]]. Якщо прикметник [бл’іден’ки]] сам вказує на

спадання ознаки, вираженої словом у препозиції, то [бл’іди]]. [бл’онди]. бл’еди].

бл’іди]] позначають уже сталу зменшену ознаку: [че"рвони] бл’іден’ки]], [сини]

бл’іден’ки]], [чорни] бл’іди]], [зтГленн] бл’іди]], [жоути] бл’еди]], [ч’ірвони] бл’онди]] 
та ін.

Номени з лексемою [прикри]] утворюють третю групу. [Прикри]] семантикою 
підсилює надзвичайну яскравість, різкість кольору, його здатність викликати 
особливу реакцію людського ока (пор. діал. [прикри]] — “нестерпна людина, з

важким характером”): [жоути] прикри]]. [чеирвони] прикри]]. [оранженви] прикри]] 
(Рдк. Нвс.; Кам. Глб.; Мал. Кцм.).

Д о четверто ї — н алеж ать  складені назви з прикм етникам и [стари]], 

[молодей’ки]]. [стари]] як семантичний відповідник до [внлин’али]], [нейаскрави]],
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[стерти]]. [поношСни]] і [молодем’ки]] — на означення новизни, колористичної 

виразності: [сини] стари]], [ч’ірвони] стари]], [чорни] стари]], [зе»лени] стари]]тощо 
(Мал. Кцм.) та [зелени] молоден’ки]] (Мам., Луж. Кцм.; Шубр., Г.Шер. Зет.; Нов.
Клм.). ,

Найменування з віддієслівними компонентами [горени]], [палени]]. [п ічени]] 
становлять-п’яту групу. На нашу думку, значення дієслів горіти. палити. пекти, 
які називають дію чи процес, що пов’язані з вогнем, зберігається в семантиці 
утворених прикметників. Це зближує їх з назвою [жари]] від [жар]. Такий зв’язок 
обумовлює неможливість сполучування лексем [горени]], [палени^. [п ічени]] з 
іншими прикметниками, крім [жоути]], [оранжеиви]], [ченрвоии]]: [жоути] п ічени]], 
[че*рвони] горени]], [оранжеиви] палени]], [ч ірвони] п ічени]].

Окремою мікросистемою є складені назви кольорів, що вживаю ться як 
прийменниково-відмінкові конструкції: [зе"лени] до жовтого], [зеилени] до синого]. 
[б’ілн] до енного], [б’іли] до жоутого], [чорни] до ф іолетового], [чеирвони] до 
оранжеивого] і под. С труктурно вони буваю ть тільки трикомпонентними. 
Специфіка семантики таких найменувань полягає у можливості словесно 
відтворювати за їх допомогою найтоншу градацію — перехід одного кольору в 
інший. При цьому зміна є настільки плавною, що важко говорити про певний 
сталий колір, а його визначення залежить від суб’єктивного сприйняття людини. 
Варто зауважити, що такі переходи можливі лише між кольорами, котрі по лінії 
спектра розташовані поряд. Не фіксуються назви типу [чеирвони] до зеиленого]. 
[оранжеиви] до син ого] тощо.

Як один із відтінків червоного кольору засвідчена назва, утворена поєднанням 
препозитивного прикметника та іменника: [чеирвона скумп ійа] (Бан. Вжн.). 
Можливо, за семантикою назва є прикладковою.

Аналізуючи набір народних назв писанкової колористики, доходимо висновку, 
що вони включають як загальнонародні елементи [гоулуби], жоути], ви'шневи], 
малиновіЦ і'под.]з можливими фонетичними варіантами [глуби],гоулубовиІ, сини], 
ч ірвони] та ін .], так  і вузьколокальні [алам ови], бумбонови], вул ійови]. 
курудз іни], скумп ійеви], сон’ішііековиІ та ін.].

Серед номснів з мотивованою твірною основою рідше трапляються лексеми з 
безпосередньою номінацією, коли назва речовини, барвника, якими фарбують 
писанки чи крашанки, дає назву кольору. Переважно найменування з прозорою 
формою виникають у результаті метонімічних та метафоричних перенесень: пор. 
[скумп ійеви]]. [кам інкови]], [кам інцеви]], [гор іхови]], (дубови]] і [впсшен кови]]. 
[кавові^]. [це*глови]], [ружовн]], [вул ійови]]. [чеирвони] п ічени]], [жоутий горени]] 
та ін.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
Назви районів:
Вжн. — Вижницький 
Глб. — Глибоцький 
Зет. — Заставнівськпй 
Клм. — Кельменецький 
Кцм. — Кіцманський 
Нвс. — Новоселицький
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Стр. — Сторожи нсцький 
Хтн. — Хотинський

НАЗВИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ:
Баб. — Бабино, Бан. — Банилів. Бр. — Бруш и грд Бур;

Беренчанка, Вижн. — Вижниця. В.Куч. — Великий
Шерівці, Дор. — Дорошівці. Кад. — Кадубівці. Кам. — Кам’янка, Кис. Киселі 
Коз. — Козирями, Ком. — Комарівка, Лів. — Лівинці, Луж. -  Лужаші. \ :а  -
М акарівка, М ал. — М алятинці. М ам. — М амаївці. Міл. — Мілієве, Нед. 
Недобоївці, Неп. — Неполоківці. Нов. — Новоселиця. Н.Ст - Нижні Станшш. 
Петр. — Петричанка, Рдк. — Рідківці, С.Вовч. — Старий Вовчинець. Стор - 
Сторожинець, Топ. — Топорівці, Ш ип.—Ш ипинці,Ш убр.—Шубранець.
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The system o f colour/names in Bukovinian techniques of 
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The system o f colour-names in Bucoviman techniques of 
painting eggs («Pysankas» is analysed from the point of view of 
Semantics, wordbuiiding and structure. The content, the motiva
tion sources o f the colour-names and techniques arc determined.
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Н а г а л ія  Р у с л а к

З А П О З И Ч Е Н Н Я  З  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  М О В И  У С Т Р У К Т У Р І  Т Е З А У Р У С А  

С Л О В Н И К А  Н О С І Ї В  Р О С І Й С Ь К И Х  Г О В І Р О К  Н А  Т Е Р И Т О Р І Ї  

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

Інформація про світ передається словниковим складом мови. “Відображення 
об’єктивної дійсності фіксується як суспільне надбання саме у словах” (5. 4). 
С истематизоване знання про дійсність в ідтворю ється за допомогою  
структуровдних лексичних одиниць — тезауруса-словника. Тезаурус-словник 
розглядається у лінгвістиці як універсальна система, що забезпечує збереження 
колективного знання про світ у вербальній формі. Численні групи слів зберігаються 
у пам’яті носіїв мови у вигляді впорядкованих структур. У тезаурусі-словнику 
фіксується семантична інформація про слова, а також інформація про семантичні 
зв’язки слів (І, 2, 3).

Ми досліджували лексеми, запозичені з української мови, у фрагменті тезауруса- 
словника носіїв російських говірок на території Чернівецької області, у якому 
відображається знання цієї територіальної групи про людину. Досліджуваний 
фрагмент тезауруса-словника являє собою структуровану певним чином лексику 
концептуальної групи “людина”. Ми свідомо обмежили дослідження тезауруса- 
словника аналізом концептуальної групи лексики “лю дина” , що зумовлено 
тематикою текстів, з яких відбиралась лексика, а також антропологічним підходом 
дослідження. К онцептуальна група лексики “лю ди н а” вилучалась нами з 
діалектних текстів про минуле мовців-носіїв російських говірок. Тематичні 
особливості текстів визначаю ть набір мовних засобів вираж ення. Кожен 
тематичний цикл, тобто тексти певної тематики, мають свій центр, де найбільш 
яскраво представлені мовними засобами тематичні особливості, і периферію, де 
вони менш помітні. Лексика концептуальної групи “людина” належить до центру 
досліджуваного тематичного циклу.

Ф рагмент тезауруса-словника, лексика концептуальної групи “лю дина” , 
становить динамічну систему, асоціативно-семантичну сітку, що формується 
словами, запозиченими з української мови, діалектними словами та словами, що 
функціонують у літературній та діалектній мовах. Цікаво, що самі носії російських
говірок так характеризують своє мовлення: [мЫ уже ч ’иста па руск’и н ’и гавар’им / 

у нас слава в з’атЫе с украинскава / с румЫ нскава // цап у нас на казла кажут / а 

инд’ук’и у нас трушк’и //] або [у нас гавар’їш ’и и н’и па руск’и н ’и па украинск’и /

а как бог св’итой знайет//].
У наш час лексична система російських гов ірок  Ч ернівецької області 

характеризується значною кількістю слів, запозичених з української мови. Цьому 
сприяють однакові соціально-історичні умови життя, тотожні умови економічного 
та культурного ж иття, тери тор іальн і та  м атер іальн і кон такти , дружні 
добросусідські стосунки носіїв діалектів споріднених мов тощо. Серед запозиченої 
лексики є слова з української літературної мови та слова з українських говірок.

Елементарною одиницею тезауруса-словника є смисловий ряд. Породжує 
смисловий ряд номінант. слова, що формують його, — асоціати. Механізм устрою 
смислового ряду визначається відношеннями між номінантом і асоціатами. 
Лексика концептуальної групи «людина» структурується у концептуальний
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см и сл ов и й  ряд. у якому відображ аю ться віднош ення об'єктиви: . . , •
Концептуальний смисловий ряд є змішаним, тобто асоціати перебуваю гь в : 
віднош еннях (неоднотипних) з номікантом. Так. асоціати смис м вг ряд. 
“л ю ди н а” базуються на родо-видових відношеннях та відношеннях 
типова ознака” (див. схему).

Схема тезауруса-словника (знання про людину) 
перший етап дослідження

А1 “назви людей, іцо перебувають у родинних зв’язках”
А2 “назви людей за віком та іншими особливостями”
АЗ “назви людей за національністю”
А4 “назви людей за родом діяльності”

другий етап дослідження
А1 “мовлення”
А 2 “переміщення в просторі”
АЗ “громадянський стан”
А4 “ритуальна дія"
А 5“конкретна фізична дія”
А6 “відношення”
А7 “володіння”
А8 “придбання”
А9 “спорудження”
А10“психічний стан”
А 11“волевиявлення”

Перший етап дослідження передбачає аналіз смислового ряду, що формується 
на родо-видових віднош еннях. Цей смисловий ряд складається з чотирьох 
паралельних рядів асоціатів, тобто з чотирьох простих смислових рядів: всі асоціати 
перебувають в однакових відношеннях з номінантом. Кожна паралельна лінія 
асоціатів позначається індексом А1, А2. АЗ, А4 і формується на підставі таких 
відношень: А 1 “назви людей, що перебувають у родинних зв’язках”, А2 “назви людей 
за віком та іншими особливостями”, АЗ “назви людей за національністю”. А4 “назви 
людей за родом діяльності".

А1 людина (рід-вид) “назви людей, що перебувають у родинних зв’язках”
[роднЬІйе. рад’ит’ел’н. мама, б ат ’ка. т ’ат’а. матка, хаз’айин, а т ’ец, д о ч \ сЫн. 

с’истра,брат, пл’им’ен’ик, кап ’и я’ата,жЬІнка, анук, ев’икруха, кр’оснайа, мачуха.

д ’евер, ротств’ен’ик’и, родЬІч’и].
Н азви  лю дей, що перебуваю ть  у родинних з в ’язках, належ ать до 

спільнослов'янської лексики. О днак наявність таких слів, як [бат’ка, жЬІнка,
> » ісв екруха, мач уха] в російських говірках можна розглядати як запозичення з 

української мови, оскільки ці слова широко розповсюджені в сусідніх українських 
говірках, по-друге, в російських говірках вони вступають у дублетні відношення з
словами, що здавна функціонують у російському діалекті, пор., [бат’ка — т ’ат’а,

мач’еха — м ач’уха. ев’екров’ — ев’екруха, родЬІч’и — ротств’ен’ик и], тобто 
вони є “зайвими” засобами вираження.

Слово [матка] в російських говірках багатозначне, воно має два лексике»- 
семантичні варіанти (ЛСВ). Одне значення ЛСВ — російське, діалектне. Пор., [матка]
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[матка майа маладой за м у ш  вЫшла//]. Друї«значення Л С В  слова [матка] запозичено 

і сусідніх українських говірок: [матка] хрещена мати [пр’ихад’ила йаво матка /

кр’оснана /ш о да хрЫсту трЫ мала/]. Пор., матка (МБГ) -и 1. Хрещена мати. Заг. 
Це моя матка, бо вона мине христила (вин. 5. с. 62). У ЛСВ слово [матка] “хрещена 
мати” є синонімом [кр’оснайа]. Таким чином, ця лексична одиниця входить у 
перехресні ряди полісемії та синонімії.

А 2 людина (рід-вид) “назви людей за віком та іншими особливостями”: [д свач ка, 

д ’евка. пацанка, сус’етка, падрушка. ухажор, хлоп’ец. пар’сн’. парубак, малад’ица.

зан’атайа, гос’т ’, малада, маладой, жан’их, н’ав’еста, баба].
У цьому .ряду асоціатів запозиченнями з української мови можна вважати такі 

слова: [хлоп’ец, парубак, малада, маладой]. Пор., хлопець (УРС) мальчик [стайут 

хлогГец и д ’евка в круг//]: парубак (УРС) парень (т.З, с.225) [встр’ечаца можна 

бЫ ла с парубкам’и / но н ’и пустават’//]; молода (УРС) невеста (т.2. с.536)

[ув’еч’ер’п малада гул’н ’у д ’елала//]; молодий (А Т С ) жених (т.2, с.537) [вс’о в з ’ал’п 
/ и к маладому//]. Кількість асоціатів цього смислового ряду збільшено за рахунок 
російсько-українських дублетів: [хлоп’ец — парубак, пар’ен’, маладой — жан’их, 

малада — н ’ав’еста].

АЗ людина (рід-вид) “назви людей за національністю ”: [кацапка, рам Ын. 

малдаван, цЫган, в ’ирм’ан’и, пал’ак’и].

Слово [в’ирм’ан’и] можна розглядати як результат контамінації, утворено від 

укр. вірмени та рос. армяне, [пр’нйежал’и и в ’ирм’ан’и п /таргавал’и вс’ач’инай//].

А4 людина (рід-вид) “назви людей за родом діяльності” : [салдат, нач’ал’н ’ик. 

д ’ир’ехтар, с ’икр’етар’, уч’ит’ел’к а ,врач’, знахар’, бапка, пав’итуха, моша, галава 

калгоспу, п р ’етс’ед ат’ел ’ калхоза. йаздовЫ й, к р ав ’ец, стр ’апуха, ш вач’ка, 

з’имл’екоп, студ’ент, калхоз’н ’ик, ваненЫй, гаспадарка].

З української мови запозичено слова: [ш вач’ка, гаспадарка, галава]. Пор., 

швачка (УРС) портниха [майа матка бЫ ла ш вач’ка//]; господарка (УРС) хозяйка 

(т.1. с.354) [мал’п многа з ’имл’и / матка майа бЫ ла гаспадаркай//]; голова (УРС)

2. председатель (т.1. с.342) [галава калгоспу гіазЬІч’ил грош ЬІ//]. У цьому 
смисловому ряду у синонім ічні (дублетні) віднош ення вступаю ть слова 
[пр етс едат’ел’ калхоза — галава калгоспу].

Другий етап дослідження передбачає аналіз смислового ряду, що базується 
на відношеннях “поняття — типова озн ака” . У ролі типової ознаки виступає 
процесуальна ознака. Цей см исловий ряд  у свою  чергу складається з 11 
паралельних рядів асоціатів (вогні позначаю ться індексами А1, А2. АЗ, А4...). 
Ряди асоціатів формуються з урахуванням  таких процесуальних ознак А1
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‘ м овлення” , А2 ‘ переміщення в просторі", АЗ “громадянський стан Л4 
“р и т у ал ь н а  д ія ” , А5 “ко н кр етн а  ф ізи ч н а  д ія" А6 “віднош ення 
“володіння” . А8 “придбання". А9 “спорудження". А 10 “психічний стаи Л 
“волевиявлення” .

А1 людина (гіоняття-типова ознака) “мовлення": [гаворка. казах’. пЬІіа: 
атказЫ ват’. вухкат’, б ай кав ат].

Запозиченнями з української мови є: [казат\ зват . пЫтат . атказЫват’]. Пор.

' казать (УРНГ) — говорить, сообщать, рассказы вать (с.57) [пр’ишол йаво ат’еі;

п р ’и н ’ос л ’итру в о т к ’и да и каж ет / вЫ  сагласнЫ  / шоп нашЫ д ет и

падружЫл’ис’ а//]; звати (УРС) назы вать (т.2, с. 179) [ннд’ук’и у наструшк’и звуг’./]:

: питати (УРС) спраш ивать, справляться (т.3, с.374) [уставл’ал’и м ин е гас и

пЫ тал’и / йес’л ’и падвал//]; [атказЫвать] — отвечать [гаворка бЫла рамЫнекана/

мЫ разум ’ел ’и / да атказЫ ват’ н и зн ал ’и //]. Слово [атказЫ ват’] виникло в 
результаті контанамінаційного способу словотвору. До морфемного складу слова 
входить префікс із арсеналу словотвірної системи російської мови, а корінь — із 
словотвірної системи української мови, пор., рос. отвечать та укр. казати. Слово
[байкават’] утворено від слова байка, запозиченого з української мови, і м ає' 
значення “розповідати щось цікаве” . Пор., байка (УРНГ) — говор, речь, разговор, 
поговорка (с. 10) [пр’ид’от / да и кожнЫй хто шо знайет / байкуйут//].

А2 людина (поняття — типова ознака) “переміщення у просторі” : [вт’пкат’.

1 т ’акат’. павт’икат’. ут’икат’, уйехат’. забраца, разб’егаца]. %

З української літературної мови запозичено слово [т’акат’], яке характеризується 
високим ступенем продуктивності, в російських говірках функціонують 

, спільнокорсневі слова [вт’икат’. павт’икат’, ут’икат’]. Пор., тікати (УРС) — убегать.

спасаться бегством (т.6, с.50) [тута жан’илс’а / а н атр ’ег’у н’ед’ел’у н’ав’естат’акайет//]. 
З українських говірок запозичено слово [забраца]. Пор., забиратися (МБГ) 
виходити, виїжджати (вин.З, с.8) [и он забралс я в лукав ец//].

АЗ лю дина (поняття — типова ознака) “громадянський стан” : [пабраца, 
падружЫца, ж ан’ица, вЫ хад’и т’ замуш, адаца, адаца замуш].

У російських говірках арсенал мовних засобів для передачі такого поняття, як 
“гром адянський  с т а н ” зб ільш ено, що поясню ється ектралінгвістичннмн 
факторами, значною кількістю змішаних шлюбів. З української літературної мови

І запозичено слова: [пабраца, падружЫ ца]. Пор., побратися (УРС) — жениться,

вступить в брак (т.З, с.472) [на са свайим д ’едам гот дружЬІла / а патом пасватал’пс’/

пабрал’ис’а//]; одружитися (УРС) — вступить в брак (т.З, с.100) [вЫ сагласнЫ/

шоп нашЫ д ’ет’и падружЫ л’ис’а//]. З українських сусідніх говірок запозичено 
слово [адаца]. пор., відданиця (МБГ) — 1. дівчина на відданні, дівка (вип.. с.60), в 
російських-говірках на його базі створено контамінаційну форму [адаца] та

87



контамінаційне словосполучення [адаца замуш]: [с’естра адалас а / та й йа уже 
д ’евушка//]; [р’ешЬІла Йа та матка адаца замуш//]. ?

А 4 людина (поняття — типова ознака) “ритуальна д ія”: [хават . харан ит . 
варажЬІт ].

Слово [хават’] запозичено з української мови. Пор., ховати (УРС) 3. (об 
умершем) хоронить, погребать (т.6, с.344) [пакойн ика д ержут тр и дн а / йес’л ’и 
м’ертв’ец н’икудЫш / то сразу хавайут//].

А5 людина (поняття — типова ознака^ “конкретна фізична дія”: рлукат , пхаг’. 
ск’оч’нт’, аб’ернуца,зав’ертат , сп ин иг , пазЫч ит . баргават’, св иват ,рубат’].

У цьому смисловому ряд]/ запозиченими з украшської літературної мови є такі 
слова: [пхат’, скоч’иг’, сп ин ит . шукат .пазЫ ч иг ]. Пор., пхати (УРС)— толкать, 
пихать (т.4, с.564) [в трубу руку пхал и//]; скочити (УРС) прЫгнуть, скакнуть (т.5. 
с.354) [скоч’ил за вудач кай / и как скоч ил так утанул//]; спинити (УРС| - 
остановить, удержать (т.5, с.430) [вайна палуч илас’а / б арут маво хаз айна /д  ела 
такойе шо ц е сп нн’иш //]; шукати (УРС) — искать, разыскивать (т.6, с.534) [он 
с’иб’е пашол нашол / а йа шо? буду йаво хад иг’ шукат ?//); позичити (УРС) — 1. 
кому-то одолжить, дать в долг, ссудить (т.4, с.46) (д ир ехтар йиш’о пазЫч плгрошЫ 
бабушк е//]. З українських говірок запозичено слово [св иват ]. Завивати (МБГ) 
замотувати, загортати (вип.З, с.11) [в саван св ивайут как малава р иб онка//].

А6 людина (поняття — типова ознака) “відношення”: [п’ер’едЬІбат’, трап’ица, 
ускач ица, л ишЬІца, астаца, вазврат ица, в ’ернуца].

Із спільним значенням “відношення” у російських говірках запозичено такі 
слова: [л ишЬІца,трап ица. в ернуца]. Напр., лишати (УРС) — оставлять, покидать 
(т.2, с.446) [хто л ишЫлс а там І  а хто в ернулс а//]; трапитися (УРС) — случиться, 
встретиться (т.6, с.90) [ад ин м ес ац н и дабЫла да году//трап ил ис а жен’их’н//]; 
вертатись (УРС) — возвращаться (т.1, с. 123) [да гавар’ат м ’ин’е / в ’щэтайс’а /т а к  
матку твайу муч ат//]. З українських говірок запозичено слово [п’ер едЫ бат’], в 
російських говірках воно існує у контамінаційній формі, префікс у слові з арсеналу 
словотвірних засобів російської мови, а корінь — з української мови, такі 
контамінаційні форми досить продуктивні в російских говірках на Буковині. Пор., 
здибати (МБГ) — зустрічати (вип.З, с.59) [кал ис пр йшла д евка в церкав’ І а 
хлоп ец йейо п ер дЫбал и цапнул за цапок//].

А7 людина (поняття — типова ознака) “володіння”: [мат’, трЫ мат’, д ’ержат’. 
складат ].

Із семою “володіння” в російських говірках запозичено слова: [мат’, трЫ мат’]. 
Пор., мати (УРС) — глаг. 1. (кого, что/ иметь кого, что (т.2, с.492) [мала двох 
жен ихов//]: тримати (УРС) — 1. держать, сохранять в определенном состоянии, 

владеть (т.6, с.99) [каровку трЫ м али  / курк’и І парас’онка//].

А8 людина (поняття — типова ознака) “придбання” : [зб’и рат’ , складат’ , 
настарат’, пр’истарат’].

Із семою “придбання" з української л ітературної мови запозичено слово 
[зб ират ]. Пор., збирати (АТС) — сделать запас денег, копить, накоплять* скоплять

(т.2, с.169) [на кумпалЫ т ап ер нужна зб арат //]. Слово [настарат ] запозичено 
з українських говірок. Пор., настарати (МБГ) — 1. дбайливо працювати, припасати



що-небудь у потрібній кількості (вип.6. с.37) [а т ’ап’ер’ так и н'нма такова н’ич'ов 
что у сп ел / на стар ал//].

А9 людина (поняття — типова ознака) ‘спорудження": [будават . стропит 
! клас’т ’, став ит’].

Із значенням “спорудження” з української літературної мови запозичено слово 
І [будуват’]. пор., будувати (УРС) — строить (т .І, с.96) [такойе с 'ал о  бЬІла 
і густойе / н егд е бЬІла будуваца / а т ип ер н има//], з українських говірок — слово 

[клас’т ’], пор., класти (М БГ)— 13. буд. будувати, споруджувати (вип.4.с.52) [клал и 
■ хатЫ тут / у лукавцу//].

А 10 людина (поняття — типова ознака) “психічний стан”: [жур'ица, паб’иваца 
: муч’ица, караца, б ’идават’. гар еват ].

Із значенням “психічний стан” запозичено слова [жур’ица. паб’иваца, караца].
; Пор., побиватися (УРС) — сокрушаться, печалиться, грустить, горевать (ті, с.505);

побиватися (УРС) — (о переживаниях) горевать, печалиться (т.З, с.465) [л’уд’и 
і  кажут / шо дуже н ’ е можна жур ’ ица // л ’ уди гавор ’ ат / п ’ ер ’ естан’ так паб ’ иваца//]; 

каратися (УРС) — мучиться, терзаться (т.2, с.311) [л уд и н е карайуца как мЬІ//]. У 
синонімічні відношення вступають запозичені з української мови лексеми [жур’ица 
— паб’иваца] і [муч’нца — караца — б ’идават’].

А 11 людина (поняття — типова ознака) “волевиявлення”: [цазвал ат , скл икат . 
с’илават’, загадат’, запраш ЬІват’, кл ’икат’].

З української літературної мови запозичено слова [дазвал ат , сп л а в ат  . 
кл’икат’, запраш ЬІват’ ]. Пор., дозволяти (УРС) — позволять, разрешать (т.І. 
с.431) [т’ат’а н ’е дазвал’ал нам долга гул’ат ’//], силувати (УРС) — заставлять (т.5,

! с.301) [дуже с ’илувал’и в запарожйе / в ’ербувал’и//]; кликати (УРС) — звать, 
призЬІвать ’(т.2, с.340) [а р ан ’ше / к ал ’и йа хач ’у п ’ер’йа драт’ / д ’евак кл’икала з 

І ус’ова с’ала//]; запрошувати (УРС) — приглашать, звать (т.2, с. 108) [пр’иход’ит 
д евка и запраш Ы вайет на клаку//]. З українських говірок запозичено слово 
[загадат’], пор., загадати (МБГ) — 2. наказувати, веліти (вип.З, с. 14) [бр игад ир 
загадал на работу конч’е//].

В результаті проведеного дослідження можемо стверджувати, що тезаурус- 
словник носіїв російських говірок на території Чернівецької області збільшено за 
рахунок слів, запозичених з української мови. Проте у досліджуваних смислових 
рядах їх кількість неоднакова. Так, у смисловому ряду, побудованому на родо- 
видових віднош еннях, фіксується незначна кількість запозичень, тоді як у 
смисловому ряду, що базується на відношеннях “поняття — типова ознака”, 
зареєстровано більше слів, запозичених з української мови.

Фрагмент тезауруса-словника є способом вираження “картини світу” (знання 
про людину) та “мовної картини світу” (система мовних засобів для вираження 
Уявлень про людину носіїв російських говірок). Наше дослідження дає змогу 

! Простежити, у яких співвідношеннях перебувають ці поняття — “мовна картина 
світу” та “картина світу”. Проведений аналіз свідчить, що збільшення тезауруса- 

! словника за рахунок запозичень з української мови, які вступають у дублетні 
підношення з діалектними та російськими словами, розширює “мовну картину
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світу” носіїв російських говірок, проте гносеологічна “картина світу” залишається 
незмінною.
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Borrowings from the Ukrainian languege in the vocabu
lary of the Russian dialekts speakers on the territory o f Chemivtsi 
region.

The article is dedicated to the investigation of the borrow
ings from the Ukrainian language in the vocabulary o f the rassian 
dialects speakers on the territory o f Bukovina.

The borrowings are deducted along the meaning rows built 
upon the gender-aspect relation and those o f the “Concept-type 
indication”.

It should be noticed that meaning rows associates increase 
in number at the expence o f the borrowinges from the U k ra in ia n  
language makes the russian dialects speakers outlook more 
broadminded but at the same time their gnostic picture o f the 
world remains invariable.
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Р а їс а  К у іп н іри к-К аоан  

С П І В В І Д Н О Ш Е Н Н Я  В І Л Ь Н О Г О  І Ф Р А З Е О Л О Г І Ч Н О  З В  Я З А Н О Г О

З Н А Ч Е Н Н Я  С Л О В А  У  Ф Р А З Е О Л О Г І З М А Х  З  В Л А С Н И М И  Н А З В А М И
Для вираження якогось поняття часто доводиться користуватися не тільки 

окремим словом, а й цілою стійкою сполукою слів, що своїм значенням дорівнює
тому чи іншому слову. Відомо, що одні слова у мові вживаються вільно, а інші —  у

своєму вжитку певним способом обмежені і з в ’язані між собою. Особливо ця 
взаємодія виявляється у типових фразеологічних сполуках.

Питанню вільного і фразеологічно з в ’язаного значення слова у фразеологізмах 
присвятили праці В.В.Виноградов. В.П.Жуков, Л.І.Ройзензон та ін.

Найбільшою результативністю відзначаються дослідження, здійснювані в межах 
конкретно визначеної групи фразеологічних одиниць (далі ФО), у даному разі і-ФО 
з компонентами-власнимп назвами. Такі фразеологізми в окремих східносло
в’янських мовах уже були об’єктом аналізу (див. 11, 18 та ін.).

У нашому дослідженні зроблено спробу прослідкувати, як відбувається втрата 
компонентами-власними назвами їх прямого значення і підпорядкування їх 
значенню фразеологічному, яка роль власної назви у ступені мотивованосгі 
фразеологізму.

Вивчаючи внутрішню форму ФО, насамперед розглянемо, що таке пряме 
номінативне значення слова і фразеологічно зв’зане.

Як зазначає О.О.Ахманова, номінативне значення —  основне, пряме значення 
слова, яке безпосередньо спрямоване на предмети, явища, дії і якості, включаючи 
і внутрішнє життя людини, і відображає суспільне розуміння предметів, явищ, дій 
і якостей дійсності (2, 62).

Номінативні значення слів досить стійкі. Виникнувши на певному історичному 
етапі розвитку лексики і діставши своє найменування, ці значення суспільно 
усвідомлюються й здебільшого зберігаються протягом усієї історії розвитку мови.
У номінативному значенні слова відбивається о б ’єктивна реальність, пізнана 
дійсність, з його допомогою визначаються й називаються поняття. Саме тому 
вільні, незв’язані або прямі, номінативні значення є базою, основою виникнення, 
існування і застосування всіх інших значень слова (17, 23).

Отже, на основі номінативних значень виникають і фразеологічно зв ’язані 
значення.

Фразеологічно з в ’язане значення —  це, вважає О.О.Ахманова, значення, якого 
слова набувають тільки у складі певної ФО (2, 64).

О сновн а особливість  ф разеологічн о  з в ’язаного  значення, на думку 
В.С.Ващенка, полягає в тому, що значення ФО замкнуте в строго обмежені рамки 
фразеологічного контексту. Ф разеологічно з в ’язане значення також межує з 
метафоричним, воно похідне від основного і виступає як його компонент (4. 22).

Для кожного фразеологізму вихідними є вільні звороти мови, прямі за значенням. 
Метафоризація призводить до більшої злитості компонентів словосполучення, 
викликає деяку спрощ еність. П аралельно з цими семантичними процесами
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відбувається втрата окремих частин фрази, змінюється граматична структура, а н 
міру загального переоформлення системи мови старі стійкі формули все більше і 
більше стають нерозкладними семантично, лексично і граматично (1. 17).

ФО при утворенні зберігає від вільного словосполучення перш за все звукову 
оболонку. Нова змістова внутрішня форма фразеологізму виникає на основі 
значення вільного словосполучення.

У багатьох працях з фразеології відзначається важлива роль внутрішньої форми 
в семантичній структурі фразеологізмів. У застосуванні до слова внутрішня форма 
звичайно розуміється як його вихідно-етимологічне значення чи як образні 
елементи в його значенні. Такого розуміння внутрішньої форми дотримувався
О.О.Потебня: “... етимологічне значення ... теж є форма, тільки внутрішня” (15. 
102). Внутрішня форма є теж центром образу, однією з його ознак, що переважає 
над рештою (15, 142).

В.В.Виноградов запропонував наступне визначення: “Внутрішня форма слова, 
образ, який лежить в основі значення і використання слова, може розтлумачитись 
тільки на фоні тієї матеріальної і духовної культури, тієї системи мови, в контексті 
якої виникло чи перетворилось дане слово чи словосполучення” (5. 17-18).

Торкаючись втрати словом внутріш ньої форми, В.П .Ж уков, розвиваючи 
погляди О.О.Потебні та В .О .Звегінцева, пише, що “в лексичному значенні 
мотивую ча озн ака завж ди зай м ає периф ерійне полож ення, серед інших 
диференційннх ознак значення. Не випадково внутріш ня форма слова (не 
фразеологізму) має тенденцію забуватись і поступово зникати” (7, 18).

А.К.Лев£овська у своїй праці “Теорія слова, принципи її побудови і аспекти 
вивчення лексичного матеріалу” зазначає, що структура внутріш ньої форми 
фразеологізму залежить від способу утворення фразеологічного значення, від 
характеру фразеологічної абстракції, від приналежності ФО до того чи іншого 
структурно-семантичного типу (9, 19).

Внутрішня форма ФО значно стійкіша, що пояснюється переосмисленим 
характером фразеологічного значення і роздільно-оформленістю фразеологізмів.
Внутрішня форма —  складова частина фразеологічного значення. Вона тісно

пов’язана з образністю, і цей образ не може бути втраченим у зворотах з живою 
внутрішньою формою (під живою внутрішньою формою В.Г.Варіна розуміє, вслід 
за К.О.Левковською, ознаки номінації, які усвідомлюються носіями мови (3. 243). 
Образ не є осмисленим у зворотах із втраченою внутрішньою формою (під втраченою 
внутрішньою формою ФО розуміють такі ознаки їх номінації, які з тих чи інших 
причин уже не усвідомлюються мовним запалом, оскільки перервався ланцюг, що 
єднав вільний прототип і ф разеологічне словосполучення, а сам образ 
встановлю ється тільки внаслідок етим ологічного аналізу, із залученням 
екстралінгвістичного матеріалу, хоч той, хто говорить чи пише, усвідомлює, що 
використовує зворот у переносному значенні, якщо його компоненти вживаються в 
мові самостійно).

Як зазначає В.Д .Ужченко, зміст мовних одиниць базується на відображувальних 
властивостях мислення, чуттєвому сприйнятті всього, що нас оточує, а початкова 
точка зору на навколиш ній світ і на окремі реалії світу закріплю ється у їх 
внутрішній'формі (19, 26).

У фразеологізмах з живою внутрішньою формою мовці легко переходять від 
елементарного значення вихідних систем (в ільних словосполучень, 
неметафоризованих фраз, фразотвірної основи при вторинній фразеологізації) 
до цілісного метафоричного значення ФО. Проте такий поділ дещо спрощений.

92



і Деякі ФО, зокрема діалектні, мотивовані (і отже. такі, що зберігають жив 
внутрішню форму) тільки для обмеженого кола мовців. Так, буковинці д о 'гс  
усвідомлюють образ ФО як горобчик на коловатниці (жити) "жити в досгал. -
добре”, бо живе для них слово коловатниця —  гіллясте, щедре на сім я стебло 
конопель (19. 26).

Зіставивши всі представлені попереду погляди на внутрішню форму, визначення 
: д .І.Ройзензона вваж аєм о найбільш  влучним: ‘ Внутріш ньою  формою ФО
І називаємо той з в ’язок, який існує між фразеологічним значенням звороту і 
і реальним (сучасними, історичними, давніми) значеннями компонентів усіх чи 
І одного із яких зворот складається. Внутрішня форма фразеологізму —  це 
! наявність мотивованості у стійкому звороті” (16, 63-64).

У мовознавстві великою популярністю користується семантична класифікація 
; фО В.В.Виноградова, в основі якої лежить принцип нерозкладності семантики 
; фразеологічних одиниць.

Становлячи за значенням єдине ціле, не всі фразеологізми є однаковими з
погляду з ’єднаності компонентів і співвідносності семантики усього вислову з 

І семантикою його окремих складників. В.В.Виноградов розділяє три типи ФО:
І фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення (див.

і 5)-Фразеологічна концепція В.В.Виноградова має свої вразливі місця. Саме тому 
М.М.Шанський, прийнявши основу концепції В.В.Виноградова, доповнив корпус
відтворюваних одиниць четвертим типом —  фразеологічними виразами —  
стійкими за своїм складом і вживанням фразеологічними зворотами, які не тільки 

! є семантично неподільними, але й складаються цілком зі слів із вільним значенням. 
Класифікацію Виноградова-Шанського, у свою чергу, розширили Л.І.Ройзензон

і та І.В.Абрамець, виділивши п ’ятий тип —  фразеологічні суміщені ононіми. У таких 
І ФО переносне значення (що не випливає із суми планів змісту компонентів) може 
! співіснувати, бути присутнім одночасно з його прямим значенням (рівним сумі планів 
і змісту7 компонентів).

З наведених вищ е класиф ікац ій  мож емо зробити  висновок про те, що
дослідження на цьому не зупиняться. Будуть з ’являтися все нові й нові класифікації.

зокрема, пов’язані з внутрішньою формою (семантичні).

Отже, внутріш ня форма ФО тісно п ов’язана з наявністю мотивованості у 
звороті.

М отивовані ФО не можуть вивільнитися від буквального значення своїх 
компонентів, якими б послабленими вони не були внаслідок переосмислення.

При аналізі ФО за характером мотивації будемо опиратися на класифікацію 
Е.М.Покровської (13, 9), яка поділяє їх на мотивовані, частково мотивовані і 
немотивовані. Ця класифікація, на наш погляд, є найбільш практичною і простою 

І У застосуванні.
Фразеологізми, до лексичного складу яких входять власні назви, вважають ще

і Мало вивченим класом фразеології. Своєрідність таких ФО полягає, перш за все,
й Дещо іншому механізмі фразеологізації у порівнянні з ФО. що не містять

»
Чропріального компонента. Якщо фразеологізація останніх, як правило, пов язана
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із зсувами в семантичній структурі компонентів, то у фразеологізації аналізованих 
одиниць провідна роль належить власній назві (11, 57).

Отже, за'характером мотивації ми поділяємо ФО з компонентами —  власними 
назвами на такі групи:

1) ФО, в яких ком поненти —  власні назви не м отивую ть значення 
фразеологізму:

2) ФО, в яких компонент —  власна назва частково мотивує значення стійкого 
словосполучення;

3) ФО, в яких компоненти —  власна назва мотивує значення фразеологічного 
виразу.

Всі види аналізу проводитимемо на синхронному зрізі й усвідомлюємо, що в 
діахронії (на певному етапі розвитку мови) внутрішня форма багатьох фразеологізмів 
була прозорою. З часом відбувалось затемнення, і на сьогоднішньому етапі розвитку 
мови дуже важко встановити початкове значення деяких ФО, навіть вдаючись до 
етимологічного аналізу.

Зауважимо, що наше дослідження базуватиметься на сприйнятті фразеологічних 
одиниць людиною, компетентною у більшості питань історії, літератури, народної 
творчості, релігії та ін. Для людей некомпетентних ці характеристики будуть, 
ймовірно, відмінними.

Розглянемо, що собою являють немотивовані фразеологізми з компонентами
—  власними назвами. Немотивованим^ називають такі ФО, загальне значення 
яких не мотивується значенням компонентів (Цей тип В.В.Виноградов назвав 
фразеологічними зрощеннями). У них важко встановити внутрішню форму (13, 
40).

Оскільки ми досліджуємо власні назви у складі ФО, то, виходячи з цього 
визначення, немотивованими називатимемо такі фразеологізми, в яких компонент
—  власна назва не мотивує значення фразеологічного виразу. Напр.:

На Миколи та  ніколи —  про щось, що не буде здійснено, чого не буде (може не 
бути) (21, II, 27),

з Богом, Парасю —  коли розлучаються люди (21, І, 212),

як Пилип з конопель вискочити —  зценацька, недоречно, несподівано (21, II. 
229).

У наведених прикладах, як бачимо, специфіка фразеологічного значення —

його мотивованість чи немотивованість —  зумовлена національною , часто 
вузьколокальною  назвою . Такі фразеологізм и рідко запозичаю ться навіть 
близькоспорідненими мовами, сфера їх функціонування —  розмовний стиль, а

звідти —  у стиль художній. Тому вони “мотивовані” для людини, обізнаної з 
національним фольклором. Можливо, на ранніх етапах свого творення ці ФО 
мали досить прозору внутрішню форму. З часом сталося затемнення її. Для 
сучасного носія мови вона вже зовсім втрачена.

Ці явища підтверджують гостру потребу наукових студій в галузі історичної 
(етимологічної) фразеології, на зразок бодай тих, що їх пропонують у відомих 
збірках фразеологізмів і крилатих виразів літературної мови Ф.П.М едведєв,
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д.П.Коваль і В.В.Коптілов.
Заклик Б.О.Ларіна до систематичної розробки фразеологізмів у діахронічному 

плані поки що не знайшов достатнього відгуку.
Під частково мотивованими розуміють такі фразеологізми, загальне значення 

яких м отивоване значенням  одного ком понента, при цьому мотивуючий 
компонент або прямо вказує на значення всього фразеологічного звороту, або 
Має у своїй смисловій структурі семантичну ознаку, яка дає лише натяк на загальне 

1 -значення ФО (13, 9). Напр.:
за царя Гороха (21,1, 230) —  у незапам’ятні часи, дуже давно.
Тут історизм цар “підказує” часову характеристику оцінюваного явїица, яка 

| пояснюється прийменниковою конструкцією “за царя”, “при царі". Як бачимо.
! мотивація здійснюється (в плані синхронії) не власною назвою (яка. до речі,
І вигадана), а загальною, словом з конкретним, предметним значенням.

Відзначимо, що фразеологізми з частковою мотивованістю значення одним із
і компонентів стійкого словосполучення у своїй фразеологічно зв’язаній семантиці 

наче “розмйвають” співвіднесеність власної назви з конкретним-єдиним у своєму 

роді —  географічним чи антропонімічним поняттям. Це робить фразеологізми 
і проміжними між немотивованими і мотивованими, що дає підстави з практичною ' 
і метою о б ’єднати їх у групу частково мотивованих.

Н айбільш ий ш ар серед частко во  м оти вовани х  ФО становить група 
: фразеологізмів з лексемою Бог. Ця лексема нещ одавно перейшла до складу 
! власних назв із ряду загальн и х . Н а п ідтвердж ення наведеної вище тези,
| підкреслимо, що у всіх наступних фразеологізмах слово Бог —  має значення —
1 "надсила” . що керує всім світом. Значення фразеологізму в основному мотивується 

загальною назвою, яка входить до складу ФО. Напр.:
давай Бог ноги, дай Бог ноги —  втікати як можна швидше, кидатись навтіки 

! (21, І, 223).
Дай Бог пам'ять (нам 'яті) —  вираз бажання, зусилля щось згадати (21, І,

і 126).
У наведених вище ф разеологізмах мотивую ть їх значення загальні назви 

тм ' я т ь  (пам 'яті), ноги. Власна назва Бог —  лише суб’єкт звертання, від якого, 
Щоправда, сподіваються допомоги. Або:

Богу душу віддавати, віддати —  померти (21, І, 59).
Як свідчить Біблія, Господь створив людину, він після смерті забирає її до себе. 

Отже, у словосполученні душу віддавати (віддати) компоненти мотивують значення 
фразеологізму. Порівн. ще:

Як у Бога за пазухою —  жити у повному достатку (21, II. 12).
М отивованими називаю ть такі ФО, в яких загальне значення мотивоване 

1 значенням компонентів, тобто такі, в яких наявна внутрішня форма (13. 9).
, Виходячи з цього визначення, мотивованими вважають такі ФО. в яких загальне 
; значення визначається номінативним значенням компонента — власної назви. 

Напр.:
Каїнова печать —  тавро зради, братовбивчий злочин (21, І, 234).
Від біблійного міфу про. вбивство Каїном, сином Адама і Єви. свого брата Авеля
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(цс було перше вбивство на землі), за що Бог помітив обличчя його особливим 
знаком, ім’я “Каїн" стало загальним іменуванням важкого злочину. Або:

Содом і  Гомора (Гомор) (21, І, 241) —  1) велике безладдя, хаос; 2) розпуста 
п’янство, що панують десь.

—  Від назв міст древньої Палестини —  Содцома і Гоморри, які за біблійною 
легендою, були зруйновані землетрусом і вогняним дощем за гріхи їх жителів.

Адамова ребро (21, І, 18) —  (жарт.) жіноча стать.
—  За біблійною легендою жінку Бог створив з ребра Адама.
Лріаднина нитка (21,1, 33) —  рятівний засіб виходу з дуже скрутного становища.
—  За давньогрецькою міфологією, Аріадна, дочка крітського царя Міноса. 

допомогла афінському царю Тезею вибратись з лаб іринтів  М інотавра —  
напівлюдини, напівбика —  за допомогою клубка ниток.

Усі наведені вище ФО є прикладами книжної фразеології. Мотивованими вони 
будуть лише для людей, обізнаних добре з історією, літературою, з народною 
творчістю не тільки слов ян, а й інших народів.

Отж е, як засв ід ч у є  наш  ф акти ч н и й  м а тер іал , власн і н азви  у складі 
ф разеологічних одиниць в тр ач аю ть  своє пряме значення —  визначити 
предмет з групи подібних. їх функція як мотивуючої одиниці щодо значення 
фразеологізму є явищем історичним. Окрім того, ступінь мотивованості за
В.В.Виноградовим, —  це фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та 
фразеологічні сполучення —  визначається не тільки на рівні мови (тобто за 
загальнонародним значенням фразеологізму, яке фіксується словниками), а 
й на рівні мовлення, коли він залежить від загальної культури, ерудиції і т.ін. 
мовця. За наш ими спостереж енням и, ф разеологізм и  з ком понентам и  —  
власними назвами є одиницями здебільшого книжними. Розмовний характер 
має незначна кількість фразеологізм ів. Це здебільш ого ті, що виникли на 
н ац іон альн ом у , часто  ко н к р етн о -тер и то р іал ьн о м у , л о кал ьн о м у  грунті. 
Більшість же фразеологізмів з топонімами, антропонімами, у т.ч. історизмами, 
м іф ічним и і л еген д ар н и м и  в л асн и м и  н азв ам и  м ає м іж м овн и й , навіть  
інтернаціональний характер.
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Although meaning o f phraseological units is not the total 
meaning o f the components, but is not the may be motivated with 
some o f them in many instances. Elucidating the peculiarities of 
meanings o f F .U . with the components as proper names, we sub
stantiate the inner form diachronically, synchronically we deter
mine non-motivated, partly motivated and motivated with proper 
names F.U .



Майя Гураль
СЕМАНТИКА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУФФИКСОМ -Н-, 

СТРУКТУРНО СООТНОСИТЕЛЬНЫХ С ЛИЧНЫМИ ИМЕНАМИ 
ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Образование и семантика прилагательных на -ный — сложный и спорный 
вопрос в лингвистике. Как известно, личные существительные мотивируют 
прилагательные с суффиксами -ск-, -ов-, -ин- и некоторыми другими. Суффикс -//- 
функционирует в язы ке как “вещ н ы й ” , вы раж аю щ ий отнош ение к 
неодушевленному предмету, названному в производящем слове. В качестве такого 
неодуш евленного предмета может вы ступать  и отвлеченное понятие. В 
древнерусском языке возможны были прилагательные мужний, сыновний, дочерний 
и некоторые другие (с суффиксом а также отдельные прилагательные типа 
конный, рыбный (от названий одушевленных неличных имен). В современном 
русском языке суффикс -«- в составе отперсональных прилагательных не выражает, 
как правило, личную принадлеж ность. Но число таких прилагательны х в 
настоящее время не только не уменьшается, но даже возрастает.

Прила! ательные на -ный с оценочным компонентом представлены довольно 
большим количеством слов: балагурный, нахальный, изуверный, подхалимный, 
пройдошный, стервозный, сволочной, шалопутный и другие. По данным словарей 
русского языка, насчитывается около 60-ти таких прилагательных. Среди них 
выделяются слова как употребляемые в современном русском языке, так и слова 
устаревшие (недоброхотный, проказный, ябедный), просторечные (непоседный, 
забулдыжный, недоумочный).

Отличительной особенностью таких прилагательных явлется то, что их значение 
обусловлено прежде всего семантикой производящего слова — личного имени. 
Существительные с оценочным значением характеризую тся семантической 
двойственностью, возникающей вследствие того, что данные имена устойчиво 
ассоциируются с действиями, поступками, поведением их носителей (1,146). 
отражают в своем значении разные стороны человеческого бытия (там же, 347) и 
в значительной части использую тся не только для того, чтобы дать о нем 
некоторую* информацию  или вы разить к нему свое отнош ение (1,344), т.е. 
выступают обычно не только номинациями лиц по действию, но и включают в 
свою семантику качественную  х арактери сти ку  субъекта. Такие имена 
существительные не столько даже называют лицо, сколько оценивают его. Они 
выражают качественную оценку в своем* номинативном значении. Ср.: горемыка 
— это человек, который испытывает горе, всевозможные беды (т.е. номинация
по действию ), ’н еу д ач н и к’ (качественная хар актер и сти ка). В таких 
существительных отсутствует четкая закрепленность за денотатом.

Все это приводит к тому, что в подобных существительных семы ‘ лицо” и 
"действие” в ряде случаев оказываются приглушенными оценочным компонентом, 
а это влияет на семантику прилагательного , которая сама по себе уже 
предрасположена к обобщению, категоршации и затем к окачествлению признака. 
Однако в большинстве случаев в семантике производящ их коннотативны х 
существительных все же семой первого порядка следует считать сему “лицо”, 
"субъект-носитель признака”, а уже затем семы экспрессивно-эмоциональные или 
эмоционально-оценочные. В семантике прилагательного с оценочным компонентом 
сема “лицо” выделяется лишь в том случае, если прилагательное сохраняет тесную
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связь с производящим личным именем. В подобных с : . ЯХ прнлага 
предаю т значение свойственности.

Значение свойственности заним ает срединное положение при перс-, 
прилагательных из одного рязряда в другой, отг. зснтельние — качес : 
притяжательное — относительное. Возможно движение — от пр!
(“владения”) к относительности, затем — к свойственности, а потом -ке 
качественности, т.е. значение свойственности наблюдается тогд когда стирает я 
значение принадлежности, чистого отнош ения, но еще сохраняется свя 
производящей основой. Свойственность выступает на первый план, как правил 
там, где имеется отнош ение ко множеству, к роду лиц. когда грань между 
притяжательным и относительным значением стирается

Категориальная свойственность всегда содержит элемент сравнения, создаваемый 
в результате как выделения одного и того же признака у лиц одной категории, так 
и переноса признака с одного лица на другие. Например: “ Ах ты , бедность. 
горемычная. Дома в горе терпеливая, К  куску черствому привычная. В чужих лю дях  
боязливая” (И.Никитин); “ Степан вызывающе и с нахальной веселостью посмотрел 
на Стыря ” (В.Шукшин). Стуктуры бедность горемычная, нахальная веселость могут
быть истолкованы с помощью перифраз ’подобно лицу, указанному в производящей

основе’, т.е. ’как у горемыки, нахала’ иди ’свойственный горемыке, нахалу'’.
Группа прилагательных с сценочным значением пополняется и новыми словами 

с тем же значением ’свойственный лицу, указанному в производящей основе’. К 
ним относится новообразование алкаш ный“Сосед мой алкаш безвольный... и до 
своей алкашной болезни лежал на та хте ... О т лени” (Г.Горбовский). алкаитая
болезнь — т.е. ’болезнь, свойственная алкоголику \  С этим же значением данное 
прилагательное употребляется и в разговорной речи в следующем словосочетании 
алкашный вид — т.е. в и д ,’ 'как  у ал ко го л и ка’ . Нам думается, что значение 
свойственности особенно отчетливо проявляется в структурах, включающих л 
качестве определяемых слова со значением внешнего облика, ‘строения лица 
таких, как вид? характер, склад: вид, свойственный алкоголику — алкашный вид; 
вид, как у скомороха — скоморошный вид. Такие существительные (вид, характер)
входят в число слов —  ассоциатов прилагательного, вызывающие только одно

> » » > 
определенное значение, в данном случае свойственный лицу . такой, как у лица .
Однако бывают случаи, когда прилагательное, соотносясь со словами со значением 
внешнего вида человека, передает значение качественности. Это происходит тогда, 
когда п рилагательное приобретает  ф орм ально-грам м атические признаки 
качественных прилагательных, к примеру, соотносясь с наречиями меры и степени. 
Ср.: “На фотографии... мы с тобой похожи на старательных студентов, только 
т ы  сидишь на ручке кресла, и у нас слишком лицемерный вид” (Марина Влади).

В семантической структуре отперсональных прилагательных с оценочным 
компонентом сущетвует определенная зависимость между оттенками свойственности 
и качественности. Свойственность у подобных прилагательных выделяется до тех 
пор, пока они сохраняют связь с производящим существительным. Потеря такой 
связи ведет к появлению качественного значения. Например, лицемерные подруги —

1 Слово зафиксовано в словаре «Новое в русской лексике. «Словарные материалы 
— 81». Пример взят из словаря.
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’п ол н ы е лицемерия’, ’ неискренние ’; лицемерная жизнь, стыдливость — ’проникнутая

лицемерием’, притворная’; горемычная доля — ’несчастная’ и под.
Значение прилагательных легко может измениться, а частое употребление в 

качественно-оценочном значении все больше отры вает их от производящих 
существительных и способствует получению ими устойчивых качественных 
значений. Такие прилагательные и вне контекста передают различного рода
качественные оценки. Ср., например, балагурный — ’ш утливый, веселый.

заб авн ы й ’ ; баламутный — ’беспокойны й, вздорны й ; дурашный —

’придурковаты й, гл у п о в аты й ’ и под. В сем антической структуре таких 
прилагательных в качестве опорной семы выступает сема “качество”, которая и 
обусловливает набор эмпирических сем. Из зоны эмпирических признаков 
устраняется сема “л и ц о”, зато выделяю тся семы “особенность характера” , 
“интеллектуальные свойства”, “умственные особенности”, “особенности образа 
жизни” и под.

Несомненно, определяя семантику каждого конкретного прилагательного с 
оценочным значением, очень важно обращ аться к контексту. Ведь значение 
прилагательного во многом зависит не только от значения производящего 
существительного, но и от слова, с которым данное прилагательное сочетается в 
тексте.

Часто прилагательные с оценочным значением встречаются в поэзии, реже — в 
публицистике, где они используются как яркие эпитеты. Прилагательные в этом 
случае сочетаются, как правило, с неличными именами. Например: “И  легковерная 
Правда спокойно уснула...”(В.Высоцкий); “Били ветки, облака кипели, Шалопутный 
ветер прикатил'' (С.Давыдов). В конструкциях такого типа прилагательное не 
поддерживает сему “л и ц о ” , тогда как в словосочетании “прилагательное с 
оценочным значением + личное существительное” сема “лицо” присутствует. Ср.: 
шалопутный человек (человек-шалопут) и шалопутный ветер, тикугиная женщина 
(женщина-кликуша) и кликушные пороги, паскудный человек (человек-паскуда) и 
паскудный железобетон, хлебосольные хозяева (хозяева-хлебосолы) и хлебосольные 
рестораны, легковерный человек (человек-легковер) и легковерная правда.

Способность передавать характеризую щ ее значение у слов с оценочным 
компонентом не является случайной. Семасиологические категории оценки и 
характеристики в языке тесно связаны: наличие в семантике слова оценочного 
элемента, как правило, предполагает наличие в слове характеризую щ его 
компонента, и наоборот: характеризующее значение обычно сопровождается 
оценкой.

Прилагательные с суффиксом -л-, структурно соотносительные с личными 
именами с качественным значением, могут выражать самый широкий круг значении: 
характеристику лица, его поступков, действий и под. Все оттенки значения зависят 
от цели общения, контекста, необходимости передать то или иное содержание. 
Оценочные прилагательные данной группы активно используются в разговорной 
речи, в художественном, публицистическом функциональных стилях.

Таким образом, часть отперсональных качественных прилагательных на -ный 
совмещают качественные оттенки с оттенками свойственности. При наличии 
оценочных моментов в семантике прилагательны х развитие идет в сторону 
усиления качественности и. соответственно, ослабления свойсвенности.

Значение свойственности занимает срединное положение между значением

100



принадлежности и качественности. Свойственность более отвлечен; 
принадлежность, а качественность, в свою очередь, отвлеченнее своп с вен .
Для проявления элементов качественности на фоне свойственноегн нео'чод 
расширение круга лиц, которым может быть присущ тот или иной при.энак 
необходим метафорический перенос признака.

Прилагательные с суффиксом структурно соотносительные с личными 
именами с оценочным компонентом, сохраняя тесную связь с производящим 
сущ ествительны м, передаю т значение свойственности. Важным фактором 
появления у отперсональных прилагательных значения свойственности является 
использование в качестве определяемых слов признаковы х, выражающих 
отвлеченные свойства — физические, психические, нравственные и др. — лип. 
указанных в производящей основе прилагательных: в качестве определяемых 
могут выступать и отвлеченные признаки (собственно признак и действие) и 
понятия, и конкретные предметы, и даже лица.

Потеря связи с личным именем влечет за собой появляние у прилагательных с 
оценочным компонентом качественных значений. Чаще всего такие прилагательные 
обозначают качественную характеристику лица (обычно отрицательную).
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О л ен а  К а р д а  щ ук

М О Д Е Л Ь  С Е М А Н Т И Ч Н И Х  В І Д Н О Ш Е Н Ь  У  С Т Р У К Т У Р І  М І К Р О П О Л Я  

(на м атер іал і  п р и к м ет н и к ів  у к р а їн с ь к о ї  м ов и  із зн а ч ен и й м  ф о р м и )

Особливістю вивчення змістового боку мови на сучасному етапі є прагнення до 
системного вивчення значень. Протягом століть бачення загального характеру усієї 
картини явищ і в той же час вивчення окремих його властивостей — у цьому 
особливість системного опису семантичних відношень у лексиці. Аналіз окремого 
значення слова, визначення в ньому елементарних смнслів-сем, встановлення їх іє
рархії, з одного боку, та намагання уявити загальну картину відношень між 
значеннями, будова моделі семантичних відношень у лексиці, місце їх у загальній 
системі мови — з другого.

Для сучасних досліджень семантичних категорій мови характерні пошуки
суцільності, ієрархічності, структурності, з в ’язків семантичних категорій з 
категоріями інших рівнів мови, зумовленості предметів та понять реальної 
дійсності.

Середь праць останнього  десятиріччя найбільш  цікавою  є монографія
В .М .Русанівського “С труктура лексичн ої і грам ати чн о ї сем ан ти ки ” , де 
розглядається взаєм озалеж ність  зовн іш ньої і внутріш ньої форми слова, 
визначаються поняття семантичного і стилістичного інваріантів. Особлива увага 
приділяється аналізові внутрішніх і зовніш ніх причин розвитку семантичної 
структури, вар іати вності її одиниць у ф ункц іональних р ізновидах  мови. 
Монографії Л.А.Лисиченко. В.С.Ващенка також присвячені питанням лексичного 
значення, семантичної структури слова та іншим неоднозначним проблемам 
лексикології та семантики. Необхідно згадати  наукові розвідки Б .К .Галаса 
“Лексико-семантична система української мови першої половини XIX сторіччя”. 
Т.Г.Линник “Структура лексико-семантичної групи із значенням розм іру”.
О.М.Дзивак “Лексика кольору в сучасній українській літературній мові” та багато 
ін.

Семантична структура прикметника аналізується у науковій літературі з різних 
точок зору: 1) досліджується семантична структура прикметника у зв ’язку з його 
морфологічними особливостями (В.М .П авлов, В.А.Бєлошапкова, О.А.Земська, 
Б .М .Гринш пун та ін.); 2) сем антична структура прикметника та контекст 
(О .М .Вольф, І.О .К ондратенко); 3) сем антична структура прикметника як 
особливої частини мови (О.М .Ш рамм*?А .Б.Грищ енко); 4) характеризується 
семантична структура окремих лексико-семантичних груп (ЛСГ) прикметників 
(ЛСГ прикметників із значенням кольору — В.В.Грещук, В.О.Михайлова та ін.: 
ЛСГ темпоральних прикметників — В.О.Каращук; ЛСГ локальних прикметників 
— О.Н.Журннськпй та ін.).

Семантична (або змістова) структура слова — це загальне поняття, яке визначає 
сутність, зміст лексико-семантичної одиниці. У широкому розумінні термін 
"семантична структура” використовується за відношенням до організації семеми як 
сукупності лексико-семантичних варіантів багатозначного слова, у більш вузькому 
плані цей науковий термін може бути використаний щодо структури значення 
окремого лексико-семантичного варіанту семеми, тобто щодо ієрархічної сукупності 
сем. які відтворюють певне значення слова. Кожна сема є відображенням у свідомості
носіїв даної мови ідентифікуючих рис, які о б ’єктивно належать денотату або
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надаються йому цим мовним середовищем, що є об'єктивним стосовно кожне 
мовця. Нам імпонує твердження про ієрархію  сем у семантичній ч 
багатозначного слова, викладене у монографії В.М.Русанівського “С труктур, > 
лексичної і грам ати чн ої сем антики” , у працях В .Г .Гака, НЛ.Цвєткової 
Ж.П.Соколовської, Н .Д .Арутюнової, О.М.Вольф, А.А.Бурячка. Т.Г.Линннк та ін 

В изначення елем ентарних см ислів, або сем. представлене у працях 
Д.М.Шмельова, В.Г.Гака, А.М.Кузнецова й багатьох інших вчених. У смисловій 
структурі семемн семи утворюють ієрархію (1. ЗО). Так, В.Г.Гак визначає архісему 
семи видового значення (описові — форма, розмір й тощо): відносні (функція 
просторові та часові відношення); потенційні семи, які актуалізуються в певних 

і умовах. Для нашого дослідження більш прийнятною є класифікація елементів 
смислу, яку запропонував Д.М .Ш мельов. Таким чином, визначаємо два види 
семантичних ознак: диференційні та інтегральні. Диференційні ознаки суттєві для 
парадигматичних протиставлень, інтегральні — “заповнюють” лексичний зміст 
слова. Поряд з диференційними й інтегральними семами існують категоріальні 
семи. “При'необхідності весь словниковий склад може бути розбитим на класи,

; завдяки категоріальним ознакам. При цьому інтегральні ознаки будуть баластом, 
а диференційні ознаки — тим. що пов’язує ці одиниці” (5, 155)-. У смисловій 
структурі семем таке співвідношення можна уявити таким чином: категоріальна 
ознака “форма" є диференційною в семемах “кривий” — “білий”, й інтегральною 

І у всіх семемах із загальним елементом ’форма'.
Описуючи зміст семем з елементом ’форма’ ми ставимо перед собою за мету 

перевірити можливість компонентного аналізу відносно невеликої групи лексичних 
І одиниць, яка вичленовується із семантичного континуума з деякими труднощами. 

Встановлення елементів змісту ’форма’ було почато з розгляду словникових 
формулювань відібраних семем: “той, що має форму кола. кулі, кільця, циліндра”; 
“той, що має форму півкола”; “той, що має форму підкови”; “той, що мас форму 
розгорнутого віяла”; “той, що має форму кола, такий, що становить частішу кола”;

І “кулеподібний, кулевидний” ; “той, що має форму сфери, кулевидний”; “той, що 
має форму чаші”; “той, що має форму шишки”; “той, що має форму котла” тощо. 
Тільки на основі словникових формулювань, як з ’ясувалось, важко встановити 
зв’язки сем. Тому був використаний метод зіставлення сем, логічний аналіз, 
осмислення поняття, яке розглядається, розуміння глибинної структури.

Попередній аналіз словникових формулю вань, наявність у них елементів, 
’подібний за формою н а...’; ’який нагадує форму...’; ’...не має чітких контурів', 
дозволяє виділити видосем у. простір, відмеж ований без визначеної форми; 
видосему. простір певним чином оформлений, за наявністю елемента ... має вид, 
форму чого-небуд’ь; простір, відмежований без визначеної форми: ’подібний за 
формою на...’, ’який нагадує форму...’, ’як...’; простір певним чином оформлений: 
складна прямолінійна ф орм а’; ’правильна ф орм а’, ’крапка’, ’лінія’, або ’одне 
вимірювання’, ’площина’, або ’два виміри’, об’єм’, або 'три виміри’, ’багатомісний 
вимір’, 'вид  л ін ії’, ’характер перехрещ ування з поверхнею ’, ’з/без вигинів . 
перехрещення з поверхнею під гострим кутом /прямим/тупим’, ’незамкнена лінія 

ч одним вигином під дугою’, ’...з декількома вигинами під дугою’, ’...з виї ійіом під 
кутом’, ’з декількома вигинами під кутом’, ’замкнута лінія з вигином під дугою та
однаковою відстанню від центра’, ’з довжиною більше ширини . з вигинами під 
гострим кутом і трьома сторонами/чотирма’, ’з вигинами під прямим кутом та
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довжиною більше ширини’.’ з двома вигинами під гострим кутом і нерівними 
сторонами’, 'з шістьома гострими кутами’.

Таким чином, виділені елементи (семи) розмежовують змісти семем: 
семеми “прямий”, “кривий” , “звивистий” об’єднані елементом, незамкнена 

лінія..., відрізняються елементами: ’без наявності відхилення та вигинів', ’з 
відхиленнями та вигинами’, ’з вигинами під дугою’, ’з вигинами під кутом’; семеми 
“круглий”, “округлий” — “овальний”, об’єднані видосемою ’замкнена лінія у.. ', 
відрізняються елементами смислу: ’однакова відстань від центру’, ’неоднакова 
відстань від центру’; семеми “круглий”, “сферичний” відрізняються елементами 
смислу: 'на площині’ та ’в об’ємі’ тощо.

Таким чином, нами була зроблена спроба використання компонентного аналізу 
та комбінаторної методики для аналізу смислу семем, об’єднаних видосемою форма. 
Складність використання цієї методики виявилася в тому, що потрібно було 
встановити днферснційні ознаки, які б сприяли подальшому виділенню підгруп. До 
основних вимог при подальшому членуванні семантичного о б ’єднання можна 
зарахувати знаходження принципу членування в одному напрямі.

Виявляється можливим виділити диференційні ознаки та на їх основі підгрупи 
та їх елементи: форма: 1) невизначена форма; 2) правильна форма: 3) складна 
форма. Виділення диференційних ознак, підгруп, семантичних елементів змісту 
форма вим агає подальш ого уточнення, але й у п роанал ізованих  семемах 
виявляються цікаві семантичні зв’язки смислів.

Якщо виділення тематичних груп лексики ґрунтується на класифікації самих 
предметів і явищ дійсності, то на основі іманентних з в ’язків між словами 
виділяю ться лекспко-сем античні групи, які кваліф ікую ться звичайно  як 
“об’єднання двох кількох або багатьох слів за їх лексичним значенням” (3, 525). 
Зміни в складі лексико-семантичних груп “спричиняють їх перебудову, зрушення 
в значенннях їх окремих членів, а то й випадання слів із складу мови” (4. 41), 
вказуючи на труднощі в розмежуванні тематичних і лексико-семантичних груп, 
особливо, коли вони за своїм складом обмежені або неподільні й мають спільну 
тему. Ф .П.Філін приходить до висновку, що при визначенні їх відмінностей 
потрібно виходити з того, що “лексико-семантичні групи слів являють собою 
продукт законів і закономірностей розвитку лексичної семантики мови, тоді як 
тематичні групи слів, [...] їх склад залежить тільки від рівня знань того або іншого 
народу — творця та носія мови, від умфня класифікувати явища дійсності, які 
одержали свої словникові позначення” (4, 225).

Таким чином, лексико-семантична група (ЛСГ) — об’єднання слів, зв’язаних 
відношеннями “синонім и” , “ан тон ім и ” , різних уточнень, диференціації та 
узагальнення близьких або суміжних значень (4, 536). Під ЛСГ розуміється 
синхронно існуюча група лексем, семантично близьких за основним значенням 
до найбільш частотного лексико-семантичного варіанта (ЛСВ), тобто семеми. 
Визнаючи факт ієрархічної будови семантики слова як лексеми, визначаємо 
головний лексико-семантичнип варіант (видосема першого порядку) та інші 
лексико-семантичні варіанти (впдосемп інших порядків). Сукупність головних ЛСВ 
(видосем першого порядку) слів дексико-семантичної групи становить семантичне 
поле (у нашому випадку поле форми).

Ііри системному описі лексики в сучасном у м овозн авств і все частіш е 
застосовується методика семантичного поля, що, крім відношень елементів
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іексико-семантичної групи, передбачає також просторовє організацій их и 
інших сфер лексики, позиційні відношення лексичних елементів у структур 
семантичного поля тощо.

Творцем цієї теорії вважається відомий німецький дослідник Й.Трір. У своїй 
теорії він іде від понять до слів і досліджує групу слів з погляду поняття. ШО 
виявляється тотожним значенню. Всі поняття, наявні у мові, за схожістю або 
протилежністю він поділяє на замкнуті групи. У кожній такій групі поняття існує 
тільки завдяки наявності в ньому зв’язку, співвіднесеності з іншими поняттями. 
Групу понять із відповідною в ній сукупністю відношень і змін Й.Трір назвав 
поняттєвим (семантичним) полем. У зв’язку з тим, що кожне поняття має свій 
словесний зн ак , поняттєвом у полю в мові в ідповідає лексичне поле, яке 
накладається на нього. Таким чином, між планом змісту і планом вираження 
передбачається, за Й.Тріром, абсолютний паралелізм. Весь словник мови Й.Трір 
поділяє на великі групи слів, які, в свою чергу, — на менші, поки не залишаються 
в цьому поділі найдрібніші поняття (сутності) — окремі слова, які є межею 
членування словесного поля, що співвідноситься з поняттєвим полем. Семантичні 
поля п ов’язані одне з одним за принципом ієрархічного підпорядкування. 
Сукупність усіх полів і становить лексико:семантичну систему мови. Із зміною 
структури поля змінюється й лексична система мови. Ці положення, на думку 
багатьох учених, заслуговую ть серйозної уваги, вони стимулювали дальше 
розгортання дослідж ень лексичної системи мови. Одні лінгвісти повністю 
підтримали ідеї Й .Тріра, інші (Філін Ф .П ., Уфімцева Л .А ., Васильєв Л.М., 
Кузнецова А .І.,Караулов Ю .М., Бурячок A.A.) шукали нових шляхів вивчення 
лексико-семантичної системи. Узагальнюючи властивості семантичного по.ля. які 
випливають з численних визначень його в сучасній лінгвістичній літературі. 
Ю.М.Караулов акцентує увагу на зв’язках між елементами поля, упорядкованості 
елементів і їх взаєм овизначеності, що дає підставу зробити висновок про 
самостійність семантичного поля, яка виражається в його цілісності та принциповій 
видільності (5, 33). Другою істотною властивістю поля є його специфічність у 
різних мовах, що виявляється в історичній зумовленості його складу та структури, 
а також у неповторних національних особливостях зовнішніх зв’язків полів одного 
з одним.

Так, розкриття змісту категорії “ф орм а” дозволяє виділити основні його 
моменти з метою дальшого застосування для аналізу значень слів: ’без форми’, 
’форми овалу’, ’форми конуса’, ’форми прямокутника’, ’форми зірки', ’різної 
форми’ тощо.

За допомогою методики компонентного аналізу, комбінаторики визначаємо 
лексико-семантичні групи М П -ф орма “складний за формою ” (друкований, 
довгастий, зм іїстий, зр ізаний, звивистий); Л СГ-2 “без форми” (аморфний, 
безформений); ЛСГ-3 “круглий” (круглий, колоподібний, кільцевий, круглястий); 
ЛСГ-4 “округлий” (двоопуклий, двовигнутий, закруглений, округлий); ЛСГ-5 
‘‘ф орм а к о н у са” (куполоп одібн ий , конусний, кон ічний); ЛСГ-6 “форма 
прямокутника” (квадратний, кубічний); ЛСГ-7 “форма трапеції” (трапецієвидний. 
трапеціїдальний); ЛСГ-8 “прямий-кривий” (горбатий, кривий, криволінійний, 
прямий); ЛСГ-9 “гнутий” (гнутий, вигнутий, випуклий, зігнутий); ЛСТ-ІО “тупий- 
гострий” (гострий, гостроверхий, тупий); ЛСГ-11 “різної форми’ (шишкоподібний, 
віялоподібний, грушовидний, двогранний, кулястий).
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Таким чином семантичне об'єднання прикметників із значенням форми (126- 
лексем; 155-семем) ми визначили як мікрополе з елементом ’форма’. Визначення 
видосем другого, третього та інших порядків дозволило розчленити МП ’форма’ 
й виділити 11 лексико-граматичних груп.

“Слово, взяте окремо в лексиконі, має тільки значення. Але це значення є лише 
потенцією, що реалізується в живому мовленні”, у якому це значення є тільки каменем 
у будові смислу...(З, 215).

Розгляд лексичної сполучуваності семем — прикметників з елементом ’форма’ 
ми почали з опису їх сполучуваності з іменниками, тобто ми маємо можливість 
визначити такі лексико-семантичні групи іменників:

1. Найменування частин людського тіла; частин тіла тварин (брови, лоб. 
голова, обличчя...);

2. Предмети, речі (стільці, сходи, диск, ятаган, вікно...);
3. Продукти харчування (плоди, кукурудза, соняшник...);
4. Рослинний світ (листя, гілля, кущі, дерева...);
5. Одиниці адміністративного поділу (квартал, кімната, вулиця);
6. Іменники з локальним значенням (гори, ліс, стежка, пагорб...);
7.Терміни (фізичні, математичні, біологічні...).

Щодо сьомої групи, то мова йде про обмежену сполучуваність, напр., двоопукла 
лінза, конічні мензурки. кулясті бактерії, опуклі дзеркала, пальцеподібна виразка. 
стрічковий солітер тощо.

Таким чином введення моделі семантичних відношень, заснованої на ієрархії 
сем предметно-логічної частини семеми, дозволила, на нашу думку, вирішити ряд 
теоретичних і практичних завдань, зокрема дати опис окремого мікрополя з 
урахуванням усіх семантичних віднош ень всередині о б ’єднання, провести 
компонентний аналіз слів української мови, представити цей аналіз у вигляді 
ієрархії сем і таким чином підійти до вирішення проблеми формалізації змістового 
боку мови.
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Semantic unit of adjectives with the meaning o f form (126 — 
lexems; 155 — semems) are considered by us a microfield with the ele
ment of form taking into consideration all semantic relation inside the 
unit.
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Г ал ина  Кузі»

П Р О Б Л Е М А  М Н О Ж И Н Н О С Т І  С Л О В О Т В І Р Н О Ї  С Т Р У К Т У Р И  (на  

м а т ер іа л і  у т в о р е н ь  з с у ф ік с о м  -ник)

Як відомо, основною одиницею словотвірної структури є словотвірний тип. 
Визначають його як структуру, що о б ’єднує дериватеми, для яких характерна 
єдність трьох елементів:

—  формального показника, що відрізняє мотивовані слова від мотивуючих:

—  частиномовної приналежності мотивуючих слів;

—  семантичного відношення мотивованого слова до мотивуючого (словотвірне 
^качення) (17, 34; 4, 182).

Таким чином, формальний показник, що відрізняє мотивовані слова від 
мотивуючих, є однією з трьох визначальних ознак словотвірного типу.

П роте визначення цього ф орм ального  п оказн и ка у ряді випадків є
проблем атичним , що п о в ’язане з м нож инною  мотивацією  і. відповідно, 
множинною структурою  слів певного типу. Це, у свою чергу, ускладнює , 
закріплення останніх за певними словотвірними типами.

Спробуємо на матеріалі утворень з суфіксом -ник розглянути цю проблему.
Питання’множинності словотвірної структури в межах певного часовог о періоду

(тобто у синхронічному плані) тісно п ов’язане з проблемою функціонування і 
розвитку словотвірного типу впродовж різних історичних епох. Адже, як і інші 
рівні мови, словотвірна система розвивалася поступово.

Цей розвиток супроводжувався формуванням системи словотвірних засобів, 
способів словотвору та словотвірних типів.

Система словотвірних засобів української мови формувалася різними шляхами.
Зокрема, лише іменникові суфікси 1.1.Ковалик за походженням поділяє на 

чотири групи, а саме:
1. Суфікси, що виникли з колишніх кінцевих компонентів або самостійних 

лексичних одиниць.
2. Суфікси, що виникли з колишніх флексій.
3. Так звані морфологічно складні чи похідні; найбільш поширені суфікси, що 

поставали шляхом морфологічного перерозкладу та морфологічної абсорбції 
елементів колишної передсуфіксальної складової частини похідного слова.

4. Суфікси, що з ’являються внаслідок запозичення з іншої мови (8, 34).
Саме суфікси морфологічно складні (3 група) цікавитимуть нас, бо в їх тракту

ванні дериватологами є розбіжності.
Проблеми, пов’язані з кваліфікуванням похідних суфіксів, можна звести до 

одного питання: вважати морфологічно складні суфікси окремими формантами 
ча варіантами базових афіксів (варіантом морфеми, вслід за В.М.Нємченксм,
З.А.Потіхою, Л.М .Полюгою, вважатимемо морфи, фонематично дешо відмінні 
між собою, що характеризую ться наявністю спільного значення і генетичної 
спорідненості).

Розглянемо його на прикладі утворень з суфіксом -ник (<-ик), оскільки формант 
Не тільки є похідним, але й у результаті поширеності й багатозначності є базою для 
Ряду похідних.
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Поширеність і багатозначність суфікса -ник пов язані як з його давністю (вц

успадкований усіма слов’янськими мовами, в тому числі й українською.

праслов’янської мови (7, 35; 2, 118), так і з оптимальним розміром (йдеться пр( 
“тенденцію до формування структурних утворень, які більш ою  МІрод 
відрізняються від початкового слова як вихідної словотворчої бази” (9, 29).

А.Мейє у праці “Общеславянский язык” пояснює виникнення і функціонуванні 
суфікса -ник поступовим переосмисленням структури похідних слів з -ик (зміноц 
співвіднесеності похідного слова з мотивантом у системі множинної семантичмсі 
співвіднесеності), що відбувалося до 14-15 ст.(17. 76).

Як самостійний формант, що утворився у давньоруський період, трактуюн 
-ник і інші дослідники історичного словотвору.

У синхронічній дериватології у трактуванні цього форманта є деякі розбіжності
пов’язані з можливістю множинної мотивації ряду дериватів з -ник.

Множинна мотивація кваліфікується як здатність синхронічно похідного слові 
встановлю вати форм ально-сем античні віднош ення з двом а або більші 
мотивуючими (18, 305; 14, 104), що характерно для значної частини дериватів і 
-ник.Похідні з суфіксом -ник можуть характеризуватися множинною мотивацієк 
трьох типів.

Десубстантнвно-деад’єктивнпй вид мотивації властивий ряду слів типу вагонниі 
(від вагон і вагонний), висотник (від висота і висотний) та ін.

Деад’єктнвно-девербальний вид полімотнвації представлений іменниками з -ник

для яких харают^ні паралельні мотиваційні зв’язки з прикметниками і дієсловами 
Наприклад, ворохобник (від ворохобний і ворохобити), ненавидник (від ненавидиш] 
і ненавидіти), вірник (від вірний і вірити).

Серед іменників з суфіксом -ник. що мають значення особи, виділяється невеликі
група дериватів з потрійною мотивацією. Наприклад, гріх, грішити, грішний —

грішник; каверза, каверзувати, каверзний —  каверзник; капость, капостити, капосній

—  капосник; скандал, скандалити, скандальний —  скандальник. З.О.Каспришш

називає такий вид полімотнвації десубстантивно-деад’єктивно-девербальннм (6, 10) 
Усі гри види множинної мотивації супроводжуються множинністю словотвірно 

структури, бо виділяємо -ник при субстантивній і вербальній мотивації і -ик, колг
він оформлює ад’єктивну мотивуючу основу.

Тому деякі дослідники, напр.. І.Т .Я ценко (19. 7-8), Г .С .Зенков (5, 132) 
Б.М.Кулик (3. 240), Л.М.Полюга (13. 17). визначаючи мотивуючим прикметник 
виділяють окремо суфікси -н-, -ик.

1 акий підхід до суфікса з погляду сучасного стану мови недаватиме послідовній 
результатів, бо у випадку, коли у мові наявний спільнокореневий прикметник
будемо виділяти -ик. а коди  він в ідсутній  —  -ник, що і пропонується 
^Морфемному словнику” Л.М.Полюги. АвТор виділяє атом-н-ик, вантаж-н-ии 
бо є атомний, вантажний: тут же. керуючись якимись іншими критеріями, виділя 
кахель-ник. картонаж-ник. ліс-ниг, хоча ці слова також мають сп іл ь н о к о р е п е в  
прикметники (13. 17).

> Курсі сучасної української .літературної мови” Б.М.Кулик виділяє суфім
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.ЦК 3 приміткою, що “часто перед -ик стоять суфікси -ів-н-, -аль-н-, -и д ь - н (11 
240).

Г.С.Зенков розглядає слова типу опонник яквідад’єктивні утворення, пояснюючи 
це тим. що в цьому словотвірному типі має місце означуване слово із значеням 
“майстер”, “спеціаліст” (опонник — “опонний майстер”) (5. 132). хоча “Словник 
української мови” тлумачить опонник як “Майстер, що виготовляє опону” (16. V. 
722), тобто кваліфікує його як відіменниковнй дериват.

І.Т.Яценко, автор праці “Морфемний аналіз: Словник-довідник”, також у випадку 
множинної мотиваціїнадає перевагу відад’єктивному тлумаченню, розділяючи суфікс
•ник на д в а  н- та -ик. Він вважав відад'єктивне словотворення типізованим, тому
що “такі назви виникають з потреб заміни словосполучення на слово (свавільна 
людина — свавільник; каверзна людини — каверзник)", а “своїм значенням похідні 
слова мають властивість спиратися не лише на значення твірного, а й на значення 
попередніх слів у словотворчому ланцюгові (сваволя — свавільний — свавільник; 
каверза — каверзний — каверзник)” (19, 7).

Водночас І.Т.Яценко у словах, де немає подвійної мотивації, визнає один суфікс, 
складний за походженням. Наприклад, слово калічник — “рой, що калічить”— на 
думку дослідника, утворене від дієслова калічити і є назвою особи за дією, а не 
ознакою калічний, тому в ньому виділяється суфікс -ник: слово природник дорівнює 
слову природознавець, через що воно безпосередньо зв’язане із словом природа в 
значенні “все живе” і не залежить ні семантично, ні структурно від прикметника 
природний, в ньому теж слід, на думку автора, виділяти суфікс -ник. Цей суфікс
І.Т.Яценко виділяє й у слові фокус-ник, вважаючи, що у твірного слова фокус — 
“трюк, зумовлений хитрістю” — немає прикметника, слово ж фокусний належить 

до іншого словотворчого гнізда, воно утворене від іменника фокус із значенням 
“точка перетину світлових або теплових променів”, але в нього нема похідного із 
значенням особи (19. 7).

Виходячи з характеру процесу перерозкладу, в результаті якого з’явився суфікс 
■ник, логічн о  переконливіш ою  видається  дум ка дослідників д іахронічної 
морфології,, морфеміки та словотвору А.Мейє (12, 290), С.П.Самійленка (15, 24),
С .П .Б евзенка (1. 110), які тр ак ту ю ть  суфікс -ник як єдиний і в словах 
полімотивованих, і в дериватах, у яких сумнівів щодо визначення базового слова 
не виникає.

За 1.1.Коваликом, для того, щоб утворився один суфікс на базі двох (а існування 
суфікса -ник є фактом, який підтверджують деривати, з якими ад’єктивні основи 
пов’язати не можна або їх не існує), потрібна заміна базового слова у сприйняті 
мовців. Якщо суфікс функціонує як самостійний формант, то логічно, що така 
заміна відбулася. Оскільки суфікс -ник як окремий формант функціонує ще з 
праслов’янського періоду, то ця заміна вже стала фактом історії мови, її ніяк не 
можна розглядати як актуальну для сучасного розвитку мови. Отже, як у похідних. 
Де наявність суфікса -ник безсумнівна, так і в похідних полімотивованих слід, на 
нашу думку, виділяти суфікс -ник
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The given article is an attempt to analepze the problem of 
plurality of word-ferming structure in linguistic literature. A spe
cial attention is paid to the lexical meaning of derivatives. 

The author provides an explanation o f the ... o f plurality 
of word-forming structure from the point o f view o f the p r o c e s s  
ot tormation of deriv ation types.
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О л ен а  К у л ь б а б с ь к а  

С И Н Т А К С И Ч Н І  П А Р А М Е Т Р И  Д І Є П Р И С Л І В Н И К І В  У  К О Н Т Е К С Т І  

Ф О Р М А Л Ь Н О - С Е М А Н Т И Ч Н И Х  С П І В В І Д Н О Ш Е Н Ь  З  І Н Ш И М И  

С И Н Т А К С И Ч Н И М И  К О Н С Т Р У К Ц І Я М И

“Є всі підстави стверджувати співвіднесеність морфологічних одиниць з 
відповідними аспектами синтаксичних конструкцій” (1,28). Однак, морфологічна 
будова слова не може бути єдиним мірилом його граматичного значення, обсягу
і характеру синтаксичних з в ’язків. Формування цих властивостей зумовлено 
однаково граматичними і семантичними факторами. Цікавим з цього погляду є 
дослідження синтаксичних параметрів дієприслівника, статус якого у науковій 
літературі вирішується неоднозначно.

Традиційно у граматиці дієприслівником називають дієслівне утворення, що 
має морфо.логічні ознаки дієслова і прислівника, але приєднують його до форм 
дієслова. Ііа  противагу цьому поширеному тлумаченню  такі мовознавці, як 
І.Р .В ихованець, І.К .К учерен ко , О .М .К узьм ич  вваж аю ть дієприслівники 
віддієслівними прислівниками, “що являють собою незмінну форму, яка відірвалась 
від парадигми дієслова і має контекстуально зумовлену (у типових виявах) 
обставинну семантику” (2,7-8). Структурно-морфологічна та значеннєва виразність 
дієприслівника настільки яскрава, що деякі мовознавці пропонують виділити його 
як окрему незмінну частину мови (зокрема, див. праці С .І.Д орош енка (3). 
Специфіка дієприслівника полягає, на думку учених цього напряму, в тім, що:

1. Дієприслівник —  дієслівне утворення. “Від дієслова успадковує основу, до 
складу якої входять  преф ікси, суфікси, постф ікс -ся, що переносять до 
дієприслівника значення видів, станів. Дієприслівик не втрачає ознак перехідності 
і властивості мати залежні слова” (3,17), а значить, утворювати звороти;

2. Дериваційні суфікси -чи та -иш “не пов’язані з розрізненням граматичного 
часу, ні в протиставленні видів” (3,17);

3. “Будучи незмінним грам атичним  утворенням, дієприслівник у реченні 
виступає обставиною. Але відносити його до розряду прислівників нема достатніх 
підстав, оскільки  д ієп рисл івн ик , утворю ю чи сь від д ієслова, зберігає 
процесуальність. До того ж серед дієприслівників немає таких слів, які б ізольовано,
без зв ’язку з іншими словами, сприймалися з обставинним значенням” (3,17).

Така розбіжність у трактуванні пояснюється тим, що беруться до уваги різні 
властивості дієприслівника: традиційна граматика аналізує те, що залишилося в 
Дієприслівнику від д ієслова, і лиш е побіж но вказує на ті особливості, які 
визначають його функціонування у мові і мовленні. Сучасні дослідження, навпаки, 
намагаються не ототожнювати значення дієслова та дієприслівника, а виявляти 
ного специфічні семантико-функціональні особливості.

Як показав досліджуваний матеріал, семантика дієприслівника, безперечно, є 
контекстуально зумовленою, і її ні в якому разі не можна ототожнювати з семантикою 
Дієслова. У конкретному тексті, за нашими спостерженнями, одні граматичні 
Категорії партиципної форми можуть нейтралізуватися, а інші набувають чіткого 
ьираження. На формування цієї особливості дієприслівника впливають поряд з
Морфологічною будовою і семантикою також зумовлені ними синтаксичні зв язки 
та відношення. “Чим більший обсяг можливостей слова пов’язуватися з іншими



сю вам и в мові. вважає Л .М .К оць, автор монографічного дослідження про 
дієприслівник, — тим більша вага цього слова як члена синтаксичної конструкції и 

мовленні” (4.42).
У сучасній українській л ітературній  мові дієприслівник може вступати у 

синтаксичні зв’язки, по-перше, зі словами, що виражають дію; по-друге, зі словами 
— виразниками суб’єкта чи о б ’єкта дії; по-третє, зі словами, що вказують на місце, 
час. ознаку, спосіб, умову, мету, наслідок, причину дії.

Найважливішою для дієприслівника є здатність пов’язуватися у структурі 
речення з особовими дієсловами. У цьому випадку увиразнюються саме дієслівні 
категорії дієприслівника, особливо категорія часу.

З а г а л ь н о в ід о м о , що “с у ч а с н і д іє п р и с л ів н и к и  за св о їм  п о х о д ж е н н я м  
ст ан ов л я т ь  с к а м ’ян іл і ф ор м и  в ід п о в ід н и х  д а в н ь о р у с ь к и х  к о р о т к и х  
дієприкметників”(5,14) і значення часу вираж аю ть не д о  м ом енту мовлення, 
а до д ії ф інітного дієслова. Отже, дієприслівнику властиве в ідносне значення  
часу з семантикою одночасності чи р ізн очасн ості.

Одним з факторів, що впливає на формування темпоральних співвідношень 
двох чи більше дій у реченні, є категорія виду. Доконаний вид виражає дію, що 
досягла своєї межі, реалізувалась, а значить — заверш илась, вичерпалась, 
припинила своє розгортання, залишивши певний результат. Недоконаний вид, 
навпаки, виражає дію, що не досягла своєї межі, перебуває у розвитку і 
усвідомлюється необмеженою. Саме з цим пов’язане твердження про те, що 
дієприслівники доконаного виду виражають попередню чи, зрідка, наступну дію 
щодо присудкової, а дієприслівники недоконаного виду — одночасну з нею. Напр.: 
Даремно ходиш стежкою крутою, шукаючи загублених слідів... (Б.Лепкий). Дніпро 
тече повільно, величаво, розливаючись безліччю рукавів (О.Гончар). В цих реченнях 
і дієприслівники і дієслова-прнсудки вживаються у формі недоконаного виду, і 
тому дії сприймаються як одночасні, однакові за тривалістю. Дієприслівники 
доконаного виду на -ши, що утворились від дієслів недоконаного, також можуть 
виражати додаткову дію, яка збігається з основною. Сліди такого вживання 
збереглися утворах деяких письменників, а також у народно-розмовній мові, напр.: 
І  варивши обід і  подавши на стіл, Маруся заливалася слізоньками (Г.Квітка- 
Основ’яненко). Йшовши по селу, кивне йому головою (М.Вовчок).

У співвідношенні за часом бере участь не тільки вид дієприслівника, а іі вид 
фінітного дієслова. Напр., у реченні Килина, наче мало дивуючись ньому, глянула мовчки 
на Софію (В.Винниченко) дієслово-присудок вживається у формі доконаного виду, 
а дієприслівник — недоконаного. Це впливає на загальну семантику реченя: хоча 
дії сприймаються як одночасні, але тривалість дієприслівникової дії більша, ніж 
фінітної. При цьому партиципна дія стає фоном, на якому розгортається присудкова 
дія. Коли ж названі дієприслівники відносяться до присудка у формі доконаного 
віщу майбутнього часу, вони означають дію із значенням наслідку, результату, тобто 
таку, що ще має відбутися, напр.: В т ін і галуз підростуть дубки, і  заліситься, 
зазеленіється збіч, даючи захист і  цвітом і  птицям, а людям вищуючи хосен (Б.Лепкий).

Цікаво, що й дієприслівники доконаного виду вираж аю ть одночасність 
додаткової дії з головною, якщо пов'язується з присудком у формі недоконаного 
виду, як-от: Як часто слово "смерть " звучить у людській мові, захвилювавши мисль, 
стривоживши ч у т т я  (М.Бажан). Стояла, забувши саму себе і  весь божий світ 
(Б.Лепкий). Ці дієприслівники мають значення стану, що супроводить дієслівну дію.
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Іншим ф актором , к отр и й  б ер е  уч асть  у ви раж ен н і тем порал ьп; 
співвідношень, слід вважати позицію дієприслівника щ одо головного дієслова 
тому що видові співвідношення не завжди можуть передати ті чи інші часові 
значення. Наприклад, доконаний вид лише створює умови для вираження у реченні 
послідовних, різночасових дій. В ідомо, що у подібних контекстах дієприслівникова 
дія може бути як попередньою, так і наступною, залежно від місцерозташування 
дієприслівника щодо присудка: у п р еп ози ц ії д ієприслівник  вираж ає часове 
передуваня, а у постпозиції — наступність додаткової дії. пор.: 1. може, ти , відбігши 
на хвилинку В ід повсякдених клопотів нікчемних, Розгорнеш книжку і пічнеш 
ч и та ти ... (Б .Л епкий). Рибка, почувши волю, завмерла і зникла в глибині 
(М .Стельмах); Швидко вибіг, зачинивши за собою двері (О .Г ончар). Марта 
обернулася і  вийшла, замкнувши з такою силою двері, якби їх  н іхто більше не мав 
відмикати (Б.Лепкий).

На вираження одночасних дій позиція дієприслівника щ одо фінітного дієслова, 
на перший погляд, не впливає. Однак, і в таких контекстах є свої закономірності: 
в багатьох випадках місцезнаходження дієприслівника зумовлює істинне розуміння 
речення. Пор.: — Ще раз... — говорить той понуро й, підхоплюючи вилками червоно- 
бурого гною, шпурляє його на віз (В.Винниченко). — Ще раз... — говорить той  
понуро й шпурляє його (?) на віз, підхоплюючи вилками червоно-бурого гною. У таких 
випадках можна говорити про логічну зумовленність дій у реченнєвому контексті.

Репрезентувати часові з в ’язки у реченні можуть і спеціальні слова — лексичні 
показники тих чи інш их співвіднош ень. Для вираження одночасності 
дієприслівникової і фінітної дії вживаються такі лексеми, як одночасно, при цьому. 
тепер тощо, а на позначення різночасової дії — слова спочатку, знову, потім, тоді 
та інші. Напр.: Ее ж  т і  часи, як вона набігавшися по городі або пасовиську, за товаром, 
падала на лаву і  каменем лежала до білої днини (Б.Лепкий). Влас, промовивши це, як 
завжди повертав до заходячого сонця, знімав руки вгору, молився молитвою без слів 
(Б.Лепкий). Настя знов, наскучивши собі недоладне говоріння старої цокотухи, 
відвернулася до вікна, відхухала замерзлу шибку і  дивилася надвір (Б.Лепкий). 
Заспокоївши тими словами свою обиджену гордість, сіла знову на лаву і  оповідала 
дальше (Б.Лепкий).

У цих конструкціях послідовність повторю ваної дії зумовлена семантикою 
присудків та допоміжними словами (як завжди, ті часи, знов, знову).

Т аким  чином , у реченні, ускладненом у напівпредикативним и 
дієприслівниковими зворотами, співвідносність за часом двох дій — дієслівної та 
дієприслівникової — знаходить вираження за допомогою різних мовних засобів 
(вид, порядок слів) та лексичних (спеціальних слів). Вони впливаю ть на 
ф орм ування син таксичн их  п ар ам етр ів  та  ф орм ально-сем античних ознак 
дієприслівника. При цьому формальне відокремлення взаємодіє з категорією 
однорідності. Напр.: Властитель того капелюха, побачивши нас, підняв праву руку 
до чола (Б.Лепкий). // Властитель капелюха побачив нас і  підняв праву руку до чола. 
Співвідносне речення ускладнене сурядним рядом словоформ, що становлять 
відкритий ряд і мають семантику послідовності дії. Один із членів цього ряду Тлжіє 
до зам іни  д ієп рисл івн икови м  зворотом , що "виконує роль конденсатора 
присудкової семантики предикативного ядра речення”(5,92). Часове передування 
і препозиційна семантика зумовлюють часткову десемангизацію чи в ір  ату ін
формативності однієї з двох дій. а саме: Промовивши це, Влас повернувся до
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виходячого сонця... (Б.Лепкий). Пор.: промовивши — повернувся; промовив 
повернувшись. Семантика партицирноїконструкції, “знімаючи “напругу” фаз щодо 
помірного розподілу “смислів” (5. 73), доповнює, підсилГює семантику фінітних 
дієслів, нарощує глибину речення.

Проведений аналіз показав, що дієприслівники можуть мати і контекстуально 
зумовлену іншою дією адвербіальну семантику, що виражається у мові обставинами. 
Часовість таких дієприслівників приглушена (хоч і не так виразно, як при 
адвербалізації), і вони займають проміжну позицію між дієсловом і прислівником. 
Такі дієприслівникові комплекси зберігають здатність перетворюватись у частини 
підрядних, що є конструктивною ознакою їх визначення як ускладнюючих 
компонентів у семантико-граматичній структурі речення. Напр., дієприслівникові 
звороти із значенням конкретних фізичних дій можуть “розгортатися” у підрядну 
частину складнопідрядного речення часу, як-от: Так ісповідники Ісусові творили, На 
молитви святі збираючись, було (Б.Лепкий). // Так ісповідники Ісусові творили, коли 
збиралися на святі молитви.

Дієприслівники інтелектуальної дії. психічних процесів типу розуміючи, знаючи, 
боячись, дивлячись, міркуючи, вдаючи тощо співвідносяться з складнопідрядним 
реченням причини, напр.: Але вона (шинкарка) вихопилась і  вибігла зі світлиці, 
боячись, щоб жарти не пішли задалеко (Б.Лепкий). // Але вона вихопилась і  вибігла 
зі світлиці, оскільки боялась, щоб жарти не пішли задалеко. Це значення мають 
також “дієприслівники доконаного виду, бо вони показують часову послідовність 
дії, яка природно пов’язана із значенням причини” (6, 328), напр.: А ми, вже 
надивившись на різне в ж и т т і  й заглянувши в очнииі смерті, думаємо і журимося 
над тими пташенятами (М.Стельмах). //А ми думаємо і журимося над тими 
пташенятами, бо надивилися на різне ж и т т я  й заглянули в очниці смерті. 
Причиновий відтінок посилюється при наявності заперечення з дієприслівником, 
напр.: Не раз гляділи ми отак один на другого щиро й просто, не маючи що перед 
собою скривати (Б.Лепкий). // Не раз гляділи ми отак один на другого щиро й просто, 
адже не мали що перед собою скуивати.

Дієприслівники доконаного виду, що означають дію, яка виникла внаслідок 
іншої дії, виражають значення наслідку і співвідносяться з відповідним типом 
складнопідрядного речення, напр.: Стояв, як той самотній дуб на пустій збочі, 
котру дощі і  зливи в парові риють, марнуючи природжену силу землі (Б.Лепкийї. // 
Стояв, як той самотній дуб на пустій збочі, котру дощі і  зливи в парові риють, 
так що аж марнують природжену силу землі.

Звороти, що містять дієприслівники із значенням прагнення до чогось типу 
намагаючись, шукаючи, добиваючись, добуваючи, сподіваючись, знаходячи, 
трансформуються у складнопідрядні речення мети, напр.: А Босаковський 
прихмурив своє пивне око, а зеленавим пильно стеж ив за кожним порухом 
супротивника, намагаючись передбачити кожнісінький його удар (Б.Лепкий). // .4 
Босаковський прихмурив своє пивне око, а зеленавим пильно стежив за кожним 
порухом супротивника, щоб передбачити кожнісінький його удар.

На часове значення дієприслівників часто нашаровується значення умови, 
особливо за наявності присудків в умовному способі” (6, 329). Напр.: Знаєш 
приказку: давши слово — держись! (А.Головко). // Якщо дав слово, то  держись.

Зрідка дієприслівники виражають допустове значення, напр.: Так чоловік заховався 
перед світом та  перед мину вшостю, що хоч псами трави, а той ворог тебе, не шукаючи.
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■знайшов (Б.Легшій). // ... а той ворог тебе, хоч і  не шукав, а знайи
Зауважимо: коли семантика дієприслівника, його місце щодо прнсудк і (часі 

це препозиція) зумовлюють дію для позначення причини, умови. МСТИ, нас "І 
то ця дія стає семантично і комунікативно акцентованою. Напр.: Почувші 
страхітну вість, ахнули козаки і  руки опустили (Б.Легшій). // Козаки и\н\ , і ; , 
опустили, тому що почули таку страхітну віс ть.

Дієприслівник може наближатися до прислівника, коли він втрачав ідагнісгь 
керувати іншими словами (його зв’язки з підметом також розриваються) і замість 
додаткової, супровідної дії дієприслівник починає виражати ознаку ціп дії. 
Відносна категорія часу при цьому нейтралізується, напр.: Минав придорожній 
хрести й фігури, здіймаючи побожно шапку (Б.Лепкий). Розуміє і . внутрішньо 
напружившись, жде (В.Винниченко).

Такі дієприслівники, як бачимо, Генетично пов'язані з дієсловами, що вказують:
1) на фізичний або психологічний стан людини (напр.: хвилюючись, замріявшись, 
сподіваючись, хворіючи, закохавшись, радіючи тощо): 2) на спрямований рух 
(напр.: зіскочивши, задкуючи, наздоганяючи, заходячи, вибігаючи, нахилившись 
тощ о). У складнені подібними п арти ци п ни м и  ком плексам и речення не 
відрізняються від простих речень, поширених обставинами образу дії. Пор.: 
Тулиться до неї, весь тремтячи і  схлипуючи (І.Кочерга). // Тулиться до неї з 
тремтінням і  схлипуванням. Не гаючись. добула зі скрині щонайтоншу сорочку 
(Б.Лепкий). //Негайно добула з і скрині щонайтоншу сорочку. Як бачимо, семантика 
дієприслівника максимально пов’язується з семантикою дієслова, тобто дає йому 
супровідну, якісну характеристику. Це підтверджують формально-синтаксичні 
сп іввіднош ення конструкцій  типу співаючи/зі співом; сміючись/зі сміхом; 
постогнуючи/зі стогоном; не рухаючись/без руху; не вагаючись/без вагання тощо.

Більш виразні адвербіальні ознаки має дієприслівник без залежних слів у 
постпозиції щодо присудка. Функціонуючи в прнслівній позиції, він дублює 
формально синтаксичні зв’язки прислівників, напр.: Як увійшов до світлиці, батько 
вже сидів, постогнуючи, на постелі та  защипав чисту сорочку (Б.Лепкий). Якщо 
дієприслівникова лексема передає додаткове, але комунікативно неважливе 
повідомлення, то вона може взагалі не відокремлюватися, як-от: — Свят, свят, 
с в ят !  — говорив хрестячись Василь (Б .Л епкий). Це частіш е властиво 
дієприслівникам недоконаного виду, тому що вони здатні втрачати потребу в усіх 
тих синтаксичних зв'язках, які є у дієприслівника: партиципна конструкція входить 
у семантичну залежність від присудка, “центр смислової ваги переміщується поза 
межі дієприслівникового звороту, а семантичним осередком стає присудок’- (4, 
46).

На думку Кучеренко І.К., якщо застосовувати до аналізу таких дієприслівників 
відоме правило логіки про ознаку ознаки (у цьому випадку — дієслова), яка 
належить самій ознаці і одночасно означуваному ним предметові (7, 79-83), то 
слід вваж ати  подібне ускладнення речення лінійним . Саме це забезпечує 
д ієп рисл івн ику  м ож ливість вж ивання в сурядних рядах словоформ з 
прислівниками, напр.: Не раз гляділи ми отак один на одного щиро, просто, не 
заздрячи (Б.Лепкий). В реченнях такого типу діпрнслівник пов’язуєпся з фінітним 
дієсловом зв ’язком прилягання і входить до складу семантичного предиката, 
виражаючи внутрішній стан особи, порівняння, ймовірність, вірогідність тощо. 
Напр.: Вона, немов замертвівши. стояла не рухаючись і  широкими розкритими очима
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вшилась на полотнище (Б.Лепкнй). Тільки вітер в корчах шелестів, буцім.зітхаючи 
стиха (Б.Лепкнй). Не минуло й півгодини, як заскрипіла висока брама, загавкали пси, 
мов допрошуючись, щоб і  їх  з собою забрати (Б.Лепкнй).

Та ви собі жартуєте з мене, бо де такий пан хо т ів  би бідну шинкарку братиY 
— відповіла, нібито засоромившись (Б.Лепкнй). Не зчулися ми, як до стінного 
різьбленого годинника вискочила маленька зозулька і, якби по кривлячись якійсь 
правдивій зозулі, ви кукала одинадцяту годину (Б.Лепкнй).

Підкреслені частки у складі дієприслівникового звороту чи при одиничному 
дієприслівнику підкреслюють специфічність його значення у реченні.

Таким чином, дієприслівники — поширювачі присудка — не мають співвідношень 
з предикативними одиницями. Їх можна замінити тільки прислівниками чи 
відповідними іменниковими конструкціями, з якими вони часто стають у сурядні 
ряди.

Як бачимо, дієслівна семантика виразно зберігається у більшості синтаксичних 
функцій дієприслівника.

Набуваючи різних обставинних відтінків у значенні, досліджувані віддієслівні 
утворення не перетворюються на обставини, як про це твердили деякі мовознавці, 
а зберігають певну автономність щодо присудків, формально і семантично 
ускладнюючи просте речення, даючи йому перспективу видозміни, перетворення 
на рівні формально-семантичних співвідношень синтаксичних моделей. Саме в 
цьому виявляється творчий характер мовленнєвої діяльності, тобто “здатність 
мовця помістити певний зміст в існуючі мовні форми, вибравши з арсеналу 
співвідносних засобів саме ті, які найбільше відповідають ситуації мовлення і 
комунікативним потребам’’ (8, 5).
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Theparticip catégories under discussion do not become ad
verbial modifiers, butTemain a certain autonomy to the predi- 
cate. They formaUy and semantically complicate simple sentence 
and give it a perspective to be changed.
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Л ари са  Бережан

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

К О Н С Т Р У К Ц І Й

Одне із основних завдань сучасного мовознавства полягає у погднбленом 
вивченні" граматичної будови мови. Тісно пов'язана з цим питанням і категорія 
спонукальної модальності. М одальність (від лат. modus — спосіб) г однією з 
істотних ознак кожного речення і трактується як “граматична категорія, яка 
виражає відношення змісту висловлення до дійсності та оцінку цього відношення 
з боку того, хто говорить (або пише). Зміст висловлення може розцінюватись як 
реальний факт дійсності чи як факт бажаний, можливий, імовірний чи сумнівний’’ 
(1, 134).

О.М.Пєшковський. визначаючи категорію спонукальної модальності, писав: 
“Якщо ми думками, котрими щось повідомляємо, бажаємо вплинути на свого 
співбесідника, поділяти його волю, спонукати його діяти так чи інакше, наше 
мовлення можна назвати спонукальним...” (2. 356).

В академічній монографії “Сучасна українська літературна мова” за редакцією
І.К.Білодіда 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 
вимога певної дії проявляється не категорично (3, 134).

Здавна в-граматичній традиції намітився поділ речень за метою висловлювання, 
проте різні вчені класифікували речення за цим принципом неоднаково. Більшість 
учених поділяли речення в основному на три типи: розповідні, питальні та 
спонукальні. Правда, відомі й деякі інші поділи. Так, у “Курсі сучасної української 
мови” за редакцією J1 .А .Булаховського виділялися за метою висловлювання 
речення розповідні, питальні та окличні (4. 19). Такий же поділ здійснено в праці
В.В.Ващенка “Українська м ова” (див.: 5, 184). Потім було встановлено, що 
виділення окличних речень базується на дещо іншому принципі класифікації, а 
саме: на емоційно-експресивному. Окличну інтонацію  можуть набувати всі 
попередні типи речень — розповідні і питальні. Тому окличні речення були виведені 
в окремий тип. Замість них до розповідних і питальних у 50-70 pp. були додані 
спонукальні (6, 92).

Останнім часом набув поширення поділ речень за функцією. Так. в “Русской 
грамматике” 1980 р. речення поділяються на питальні і непитальні; непитальні — 
на розповідні, бажальні та спонукальні. Спонукальні речення тут трактуються як 
такі, що виражають волевиявлення, вимогу, прохання і под.(7. 351).

Поділ на питальні і непитальні речення здійснено і в праці “Сучасна українська 
літературна мова” за редакцією М.Я.Плющ (8. 312).

Слід звернути увагу і на те, що вчені по-різному визначали і суть спонукальних 
речень. Так. наприклад, спостерігаємо широке розуміння категорії спонукальності. 
Зокрема, Б .М .К улик визначає спонукальні речення як такі, що виражають 
волевиявлення мовця — накази і просьби в різноманітних їх відтінках (9. 26).

Категорію спонукальної модальності розглядає М.У.Каранська у посібнику 
“Синтаксис сучасної української літературної мови”. Дослідниця зазначає, що "в
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основі спонукальних речень лежить відображення вольових стосунків мовця ! 
виконавцем! перший спонукає щось розбити або, навпаки, пс робйЮРИ, а другий 
має здійснювати спонукання'- (10. 24). При цьому вона наголошує, що спонукання 
за своїм характером дуже різноманітне, що поділ спонукальних речень на певні 
різновиди зумовлений передусім “відмінностями спонукальних стосунків між 
мовцем та виконавцем та відображенням цих відмінностей у змісті й оформленні 
речень” (10, 24) М.У.Каранська виділяє такі різновиди спонукальних стосунків: 
1)пораду: 'Бережи честь змолоду” (Н. тв .); 2) пораду й заохочення: 
“Скористайтесь новими потугами!” (З преси); 3)прохання: “Будь ласка, пробач 
мені...” (К.Гнатенко); 4) заохочення: “Запрягайте, хлопці, коней...” (Н. тв.); 5) 
запрошення: “Заходь до нас частіше” (Розм.); 6) прохання з порадою та бажанням: 
' Щасливою, красивою, легкою — запам'ятай мене такою'.” (О.Пахльовська); 7) 
дозвіл: “Забирай собі все” (3 преси); 8) вимогу: “Проведіть газ до нашого села” (З 
преси); 9) розпорядження: “Запросіть на педраду батьків” (3 преси); 10) пораду й 
вимогу: “Будь господарем на землі” (3 преси); 11) прохання й вимогу: “Зрозумійте 
студента, професоре'.” (З преси); 12) наказ: “Історики, шикуйсь'.” (О.Гончар); 13) 
застереження: “Обережно, не зламай'.” (Розм.); 14) заборону: “Не руш! Не р іж ! Не 
убивай'.” (Леся Українка); 15) заклики, заклики з порадами або застереженнями: 
“Любіть Україну, як сонце лю біть...” (В.Сосюра); 16) благання: “Боже великий, 
єдиний, нам Україну х/?яя7/...”(О.Кониський). Правда, межі між виділеними 
семантичними різновидами спонукальних конструкцій не завжди чіткі.

Багато вчених ототожнюють категорію сгюнукальності з категорією наказового 
способу дієслова. Так, градацію категорії спонукальності подає Ю.Шерех при 
тлумаченні наказового способу дієслова. Наказовий спосіб, на думку вченого, 
“охоплює цілу гаму вольово-почуттєвих відтінків, починаючи від просьби, поради, 
заклику... і кінчаючи категоричним наказом...” (11, 308). При цьому вчений додає і 
таке суттєве зауваження, що “за засіб розрізняти ці відтінки править інтонація, а 
також обставини п контекст” (зазначена праця).

При тлумаченні поняття “наказовий спосіб” у лінгвістичних словниках 
спостерігаємо також різне його розуміння. Так, у “Словнику лінгвістичних 
термінів” О.С.Ахманової знаходимо таке тлумачення: “Імператив — те саме, що 
наказовий спосіб” (12. 173). Проте “Словник іншомовних слів” подає аж три 
значення слова “імператив":

1) наказовий спосіб дієслова;
2) наказ, настійна вимога;
3) категоричний імператив, тобто наказ, що не допускає вибору (13*, 193).
Отже, поняття імператива має також двояке розуміння: по-перше, імперативні

конструкції — те саме, що конструкції наказового способу, а ще ширше — 
спонукальні речення; по-друге, імперативні конструкції — ті, які виражають 
категоричний наказ, пряму вимогу виконати ту чи іншу дію.

Заслуговує на увагу спроба М .П .Івченка розмежувати подібним чином 
спонукальні речення на дві основні групи:

1. Спонукальні речення, що виражають наказ (чистий імператив).
2. Спонукальні речення, що вираж аю ть наказ із відтінками спонукання, 

застереження, бажання, просьби, благання тощо (14, 388).
Як бачимо, категорія спонукальності розуміється вченими дуже широко. По- 

перше, змішуються поняття спонукальність та імперативність (наказовість). По-
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друге, ототожнюються спонукальні речення з окличними, стверджу ,ЬСЯ ф 
що для всіх спонукальних конструкцій характерна імперативна інтонація.

М етою ' наш ої роботи  є розм еж ування понять “спонукальність , і 
“імперативність”. По-друге, ми ставимо за мету систематизувати і проаналг 
за структурою та семантикою конструкції саме імперативного характеру, ьюто 
ті, які виражають категоричний наказ, вимогу виконати певну дію і при цьом 
вимовляються з імперативною інтонацією.

Імперативними називаємо такі прямоспонукальні речення, які вираж.ц .гь  
категоричний наказ, категоричну вимогу або категоричну заборону виконати чи 
виконувати певну дію. Імперативні речення характеризуються особливостями 
будови, а також імперативною інтонацією. Ці конструкції можуть оформлюватися 
по-різному. Це, насамперед, наказовий спосіб дієслова другої особи однини і 
множини (звичайно, в поєднанні з імперативною інтонацією. У системі наказового 
способу ця інтонація є органічною властивістю  дієслівних форм. Поза цією 
інтонацією імператив не існує). Засобами вираження імперативності можуть бути 
також деякі специфічні структури: інфінітивні, еліптичні, вигукові та ін.

Імперативні речення, на наш погляд, можна поділити на декілька різновидів:
1) власне імперативні;
2) директивно-імперативні:
3) прохібітпвно-імператнвні.
І. Власне імперативні речення.
До цієї групи належать передусім односкладні речення з предикативним центром 

у формі наказового способу дієслова, який виражений 2-ю особою однини або 
множини, звичайно, в поєднанні з імперативною інтонацією. Наказовий спосіб 
як граматична категорія дієслова є морфологічним вираженням модальності, яка 
відображає відношення змісту і процесу мовлення до дійсності. Власне оперативні 
речення передають пряме спонукання, адресоване 2-ій особі як виконавцеві 
сказаного. Вони вираж аю ть яскравий вольовий момент, а саме ‘— наказ. Ці 
конструкції відрізняються від інших типів спонукальних структур емоційною 
насиченістю, виразною імперативною інтонацією, наприклад: — Хома Гудзь т у т ?  
Виходь! (М .К оцю бинський); — Лови! (О .Гончар); — Замовчи! (О.Гончар); 
Звертаються по черзі до кожного: — Кайся! (О .Гончар); — Бинте ного'
(О.Гончар); — Дійте рішуче, сміливої (О .Гончар); [Мавка:] Щезайте! (Леся 
Українка).

Д осить часто о б о в ’язковим ком понентом  власне імперативних речень є 
звертання. Наприклад: — Веди, Туре, загін... (М.Стельмах); — Став, Оксани, 
могорич, не скупись! (М.Стельмах); — Бупятинський. перестань! (О.Гончар): 
Пар Фене! Вставай! (О.Гончар).

Значення категоричності наказу підсилюють слова автора у прямій мові при 
наявності дієслів типу наказувати, кричати, гукати . як-от: — Я  як крикну : — Стій'. 
(Остап Вишня); — Говори! — наказує дід, і  Максим бачить, як на його шиї набухають 
грубі, покривлені жили (М.Стельмах); Щоб не показати цього, зразу ж  наказав, -  
А тепер поклонися людям\ (М .Стельмах); — Надінь картуз! — гукнув Аркадій 
Петрович (М.Коцюбинський); — Приходи до мене, Мавро, бо я без тебе умру'. 
наказувала Тетянка ще раз при відході (О.Кобилянська). Безапеляційності наказу 
сприяє також контекст у цілому, наприклад: — Передайте як наказ (0.1 ончар): 
[Рухля:] Роби, як велю (І.Карпенко-Карий).
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Підсилення імперативної семантики можливе й за допомогою однорідних 
присудків, наприклад: ‘Спам'ятайся, не вбивай, сам себе! О народе мій'." 
(Р.Іваничук); — Стій! Бий! Держи! (О.Гончар).

Різновидом імперативних речень є також  і н ф і н г ти в н і стр у ктуци. Вони 
виражають категоричний наказ, адресований для виконання означеній чи 
неозначеній (узагальненій) особі, яка в непоширеному реченні не вказана, але 
відома із обставин мовлення або безпосереднього контексту, з надзвичайно 
імперативною (наказовою ) інтонацією. С правді, інфінітивний присудок з 
імперативним значенням означає дію, виконання якої безапеляційно вимагається 
мовцем, наприклад: — Мовчать! Х то  сміє т у т  гетьманувати\ (П.Куліш); — 
Відставить! Вночі розстріляємо, — гучно крикнув комісар, і  всі гвинтівки опустили 
(В. Підмоги ль ний); — В с та ти ! (І .Багряний); [Герцик:] Перев'я за ти ' 
(М.Костомаров); —- Боротись! (О.Гончар). Граматичним ядром таких речень є 
власне інфінітив. Рідко модель може доповнюватися різними дегермінантними 
поширю вачами, як-от: — Вишикуватись попід стінами! (І.Багряний), або 
поширю вачами о б ’єктного типу, як-от: — Р о зс тр іляти  його! — загукали 
сержанти... (Г.Косинка); “Роззілять вино! ” (О.Теліга). Поширювачі різних типів 
доповнюють імперативну семантику цих речень. Щодо семантики дієслів у таких 
реченнях, то найчастіше ці дієслова конкретні й називають такі дії. які можуть 
миттєво виконуватись.

Експресія імперативних інфінітивних структур досягається за рахунок різних 
факторів, безперечно, в поєднанні з відповідною імперативною інтонацією. Такими 
факторами є:

1) використання тавтології інфінітивів, що зумовлює підкреслену інтенсивність 
наказу, наприклад: [Андрій:] Покарати, покарати! (М.Костомаров); — Випити, 
випити! — загуло зо всіх боків (Панас Мирний);

2) сеі ментоване інтонування фрази (підсилює тривалість наказу), як-от: — Роз- 
стрі-ля-я-ть! (М.Хвильовий); “Проникливий окрик жаху пронісся: — У-да-ри-ти!” 
(О.Кобилянська); — Куди ви? Сто-ять\ (М.Коцюбинський);

3) використання явища градації, коли кожен наступний однорідний інфінітив у 
сурядному ряду містить у собі підсилення смислового та емоційного значення, 
наприклад: "Перемолоти! Перерити! Переламать! ” (І.С вітлнчний); — 
Готуватись! Зустр ічати! (О.Гончар); — Руки опустити! Ноги простягнути! 
(І.Багряний); — 3 місця не давати сходити, стежити пильно, бити нещадно, води 
не давати, спати теж , заплющатись т е ж ... (І.Багряний).

На ступінь вияву імперативності впливає поширеність речення. Найбільшою 
категоричністю відзначаються непоширені імперативні речення. Проте в окремих 
структурах підсилює імперативність.і наявність деяких поширювачів, зокрема, 
часу (типу “зараз” , “зараз же” , “негайно” та ін.). Це різновид інфінітивних 
імперативних речень. Наприклад: [Пузир:] А Зозулю зараз розщитать! (І.Карпенко- 
Карип); — Негайно, зараз же запроторити в Дарданелльську фортецю Іслам-Гірея! 
— крикнув (Р.Іваничук). Як бачимо, саме часовий кваліфікатор, безперечно, в 
поєднанні з імперативною інтонацією, є основним носієм імперативності в цих 
структурах.

Вигукові імперативні печення.
Ці конструкції, які загалом є нечленованими. виконують таку ж саму або подібну 

функцію, що й граматичні членовані речення. Носіями імперативності в таких
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реченнях є так звані комунікатн — висловлення, яким не властива стргктч , 
схема, однак вони виконують комунікативну функцію одиниці спілкування і [є 
такі імперативні вигуки і функціонально близькі слова, як: Ге ть! Годі! Досі 
Марш! Шабаш! та ін. Розглядувані структури являють собою офіційні й неофіційні 
команди, накази. Чимало їх зафіксовано у досліджуваному матеріалі. Для більшосі і 
нечленованих комунікатів властива імперативна полісемія. Так. наприклад, вигук 
геть (гетьте) може вживатися як наказ відійти від кого-, чого-небудь, покинути, 
залишити кого-небудь. Наприклад: — Ге ть , одчепись! — крикнула Лукина й глянула 
Уласові просто в віч і (І.Нечуй-Левицький); [Єпископ:] Ге ть, відіііби від мене, сине 
тьми ! (Леся Українка); Геть}. — о т він що одвідував (П. Куліш).

Нами зафіксовано вживання цього ж вигука в іншому значенні, а саме: як наказ 
віддалити, забрати, усунути кого-небудь. Як і інші спонукальні комунікатн. цей 
вигук може виконувати функцію предикатива, пов’язуючись із поширювачами 
об’єктного та обставинного типу, як-от: — Ге?пь з ним! (П.Куліш); — Геть звідси! 
(О.Кобилянська); Тоді промовляють ... панянки: — Геть Ларька, геть з покоїв!.. 
(С.Васильченко).

Виразну імперативність мають вигукові предюсативи геть (гетьте) та ін. у 
функції окремих предикативних частин складного речення, наприклад: — Ге тьте , 
бо їй-право, очі заплююі (О.Гончар); [Олімпіада Іванівна:] Ге тьте  звідси, а то  як 
закричу пробі! (Леся Українка).

Іноді вигуковий  ім п ерати в  ге ть  ( ге ть т е )  може входити до складу 
фразеологізму, як-от: — Г е тьте  к нечистій матері! — крикне жорстокий 
запорожець (П.Куліш).

У значенні наказового предикатива годі вживається переважно в одному 
імперативному значенні, а саме: “досить”, “вистачить”, наприклад: — Годі вже 
про cel (П.Куліш); — На сей раз годі, ніколи!.. (т.Шевченко); [Гелен:] Касандро, 
годі}. (Леся Українка).

Близьким за семантикою до імперативного комуніката годі єпредикативп доволі, 
досить, що дає п ідстави говорити  про так  звану імперативну синонімію . 
Наприклад: — Досить! Не йди!.. (М.Стельмах); [Любов (в нестямі):] Досить уже 
горя\ (Леся Українка).

Імперативний вигук цить (цитьте) вживається в одному із своїх значень як 
наказ бути тихо, м овчати , як-от: Ц и ть  ! — гримнув лютим голосом... 
(О.Кобилянська); — Ц и ть  ! А то  як візьму кочергу, то  й зуби не визбираєш... 
(І.Нечуй-Левицький); — Та цитьте , чортові сороки! — Юпітер грізно закричав 
(І. Котляревський).

Синонімом до нечленованого комуніката годі є імперативний вигук шабаш. 
наприклад: — Шабаш. Романе\ (М.Стельмах); — Шабаш ! — ...крикнув Грицько 
(П анас М ирний). Я к бачимо, вж иваю чись у функції вигука, нечленований 
комунікат шабаш використовується як заклик, наказ закінчити щось. Походження 
цього імперативного вигука не дієслівне. Воно виникло на базі іменника “шабаш”. 
що мало семантику “відпочинок, кінець роботи”, “день відпочинку". З останнім 
значенням іменник “шабаш" був запозичений з польської мови, в якій szabes 
передає єврейське schabbes (15, 194).

Імперативний вигук марш виник із наказової форми діслова. Французьке marche 
“йди" від дієслова marcher “іт и "  (15, 189). Нами зафіксовано вживання цього слова 
з дещо негативним значенням, наприклад: — Марш на т ік , негіднику! (О.Гончар):
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Марш по таборах* (О.Гончар); Марш! (О.Кобилянська).
Г-Іліптпчні імперативні речення — це структури з еліпсисом присудка (або 

головного члена односкладного речення), які виражають наказ, '‘...у 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” (16, 275). У більшості 
випадків можна констатувати, що такі конструкції складаю ться із одного 
поширюючого члена. Імперативність цих речень виражається залежними формами 
слів і відповідною інтонацією, наприклад: Вахмайстер слухав мовчки, дав йому 
виговоритися, потім сказав коротко, приказуючи: — Вперед!.. (О.Кобилянська);
— На мі cue! — скрикнув ураз батько, обернувшись до дітей (М.Коцюбинський);
— Хліба! (О.Кобилянська); — Пароль! (Г.Тютюннпк); — Бадьоріше! (Остап Вишня). 
Дуже часто у таких реченнях уживається звертання, як-от: — Сюди, труслиаі 
троянці, набій, шкодливії поганці, (зарились в землю, мов кроти) (І. Котляревський):
— Ну, хлопчики, вперед! (Остап Вишня).

У досліджуваному матеріалі знаходимо еліптичні імперативні конструкції що 
поповнюють сурядний ряд, наприклад: За Україну, за ї ї  долю, за честь і  волю, за 
народ\ (М.Вороний).

Непрямоспонукальні імперативні речення.
До таких структур зараховуємо такі, в яких наказовість адресується третій особі, 

яка участі в- розмові не бере. Як правило, мовець звертається до співрозмовника з 
вимогою передати його наказ третій особі, відомій із ситуації мовлення. В таких 
реченнях функціонують такі дієслівні лексеми, які вказують на імперативність (типу 
вимагаю (ємо), наказую (емо) , в поєднанні зі сполучниками щоб, аби або часткою 
хай (нехай), наприклад: Накажи йому, хай завтра підійде до мене! (розм.): — Уляно, 
піди крикни Гаврилові, щоб ішов до нас (Г.Тютюнннк); — Ти ж, Христе, накажи 
завтра хлопцю, щоб не був мені дурний (Г.Косинка); — Царю, дай указ акцизним, 
щоб усю горілку заправляли чортовиннем і  втвердн супліку (П.Куліш).

2. Д и р е к т и в н о - ім п е р а т и в н і  речення.
Ці конструкції виражають категоричну вимогу виконати дію. Директива - 

фр. directive, від лат. dirigo — керую, направляю (17. 258). Це структури, в яких 
директивна вимога прямо адресована сп івбесідникові, тому природнім  є 
використання дієслова в 1 особі однини (множини) або 3 особи однини в 
теперішньому часі дійсного способу. .Вимога спонукання виражається об’єктним 
інфінітивом. Наприклад: “ Від імені свого командира наказую вашим людям слідувати 
за мною" (Г.Тютюнннк); “Велю тоб і явитися до Високого Порога і уступити місце 
своєму братові — вірному слузі падишаха, який через т в о ї обмови десять років 
невинно карається на Родосі” (Р.Іваничук). Вказівка на автора спонукання у цих 
випадках виражається особовими закінченнями головного члена о з н а ч е н о -  
особового речення.

У досліджуваному матеріалі ми зафіксували й директивно-імперативні речення
— двоскладні структури, в яких автор спонукання виражається займенниковим 
підметом, ’підкреслюючи саме цю роль. Зам ість о б ’єктного інфінітива 
використовується описова форма складнопідрядного речення із сполучником щоб. 
наприклад: — Я  вимогаю~іменем святого престолу, щоб т и  вислав з 
Константинополя Феофано (С.Скляренко). (До речі, такої структурної моделі легко 
набувають директивно-імперативні речення із об’єктним інфінітивом).
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До прямоспонукальних директивно-імперативних речень зараховуємо і іак: 
конструкції, які виражають адресоване волевиявлення стосовно другої особи 
часткою щоб у сполученні з дієсловами та прислівниками, що виступають у функції 
Предикативних слів, наприклад: [Старшина:] Щоб через півгодини коні булипереп 
порогом Чуєш? (Марко Кропивницький); — Оці два рядочки,., ви мені на завтра. 
щоб напам'ять вивчили! (Остап Вишня); — 1 щоб без стуку більше сюди не вдералис
— кинула Ганна їм навздогінці і  знову лягла (О.Гончар); — Штрафи з неї щоб завтра 
всі познімав... Чуєхи? (О.Гончар).

Такі структури можуть доповню ватися звертанням у препозиції, як-от: - 
Ииканоре. щоб сьогодні до вечора приніс мені п 'я ть  карбованців! — строго подивився 
в бік Лакузи (М.Стельмах).

До складу конструкцій цього типу можуть входити детермінантні поширювачі 
типу негайно, зараз же, наприклад: — Щоб зараз же токи стали до роботи' 
(О.Гончар); — Негайно, сьогодні ж . щоб були мені подані списки оштрафованих.
— вів далі панич... (О.Гончар).

3. П р о х іб іт и в н о - ім п е р а т и в н і  речення (від англ. prohibit — забороняти, prohibi
tion — заборона (17, 248) виражають категоричну заборону, а оскільки заборона
— це наказ припинити виконання дії, то це своєрідні заперечно-імперативні 
конструкції стосовно 2-ої особи однини чи множини. Порівняємо: — Не говори 
такі (С.Скляренко): — Не б іж іть . — задихаючись, стриму вав жінок старий Сапіга 
(О.Гончар).

Ядром прохібітивності в таких реченнях виступають дієслова мовлення та руху, 
вжиті у формі наказового способу {не говорити, не казати, не йти  та ін.), як-от: 
Не йди ту д и і П рохібітив найчастіш е може бути виражений лише формою 
наказового способу недоконаного виду із заперечною часткою не: Не співай! Не 
віддавай! Не йди!; Не впускайї (Б .Л епкий); — Не подавайтеї (Б.Лепкнй). 
Заперечення не при формі дієслів доконаного виду надає відтінку застереження
пор.: Не падай! —  Не впади!; —  Не пускай! —  Не пусти'.

До складу прохібітивно-імперативних речень може входити об’єктний інфінітив, 
який підпорядковується дієслову зі спонукальним значенням із заперечною 
часткою не, наприклад: —  С тій те ! С тій те ! Не смійте стр іляти! (О.Довженко):

—  Не смійте казати та к! (М.Хвильовий).
П рохібітнвність може бути властива не тільки простим реченням, але й 

складним, як-от: —  Не голоси, і  без того нелегко, —  суворо обрізав (М.Стельмах);

—  Доки не здаси всіх екзаменів, з двору виводити [мотоцикл] не смійі (О.Гончар). 
Т аким  чином, ім перативні речення зай м аю ть важ ливе місце в системі

спонукальних конструкцій, мають власні, притаманні лише їм структурні та 
сем античні ресурси, що загалом  і дає  п ідстави  розмеж овувати  поняття 
‘"імперативності” та “спонукальності” і вважати імперативні речення ядром 
спонукальних структур.
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The sound classification o f imperative in the constructions 
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Любив Рабанюк*
ЗАПЕРЕЧНІ ГЕНІТИВНІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Односкладні речення займають помітне місце в синтаксичній будові української 
мови. Завдяки своїй продуктивності і своєрідності вони вже давно привертають 
увагу багатьох дослідників. Походженню, еволюції, граматичній будові цих 
синтаксичних одиниць присвячено чимало мовознавчих праць. Проте й сьогодні 
залишається відкритим цілий ряд проблем, що потребують подальших досліджень. 
Це стосується й генітивних речень, які мають специфічні особливості, що 
відрізняють їх від інших односкладних речень. Вперше на такі конструкції звернув 
увагу О .О .Ш ахматов: “Це речення, головний член яких виражений формою 
родового відмінка із значенням кількості” (10, ЗО).

Генітивні речення бувають стверджувальними і заперечними. Такий поділ 
здійснив П.О.Лекант (6, 108).

Головний член генітивних заперечних речень — незалежний родовий відмінок 
із запереченням, який не виражає об’єктного значення буттєвості. Наприклад: Тихо 
у полі... Н і співу, ні шуму (О.Олесь, т .1, 217).

Про заперечні генітивні речення в російських і українських працях відомостей 
більше, ніж про стверджувальні. Генітивні заперечні речення розглядаються в 
науковій літературі по-різному. Здебільшого вони вважалися особливим видом 
безособових.

Наприклад, Б.М.Кулик, виділяючи речення такого типу в особливий різновид 
безособових, вказував, що "це речення, у яких слово нема (немає) відсутнє, а в складі 
їх є іменник у формі родового відмінка з заперечною часткою ні в ролі сполучника. 
Такі безособові речення означають повне заперечення наявності того, що названо 
іменником і мають значення теперішнього часу (4, 94). Таким чином, форми з нема 
і не було, не буде розвивалися і розглядалися як різні підтипи — прислівникові і 
дієслівні безособові речення (3, 41).

Однак уже О .О .Ш ахматов помітив системні зв’язки між цими реченнями і 
визначив їх як один тип. Зокрема, він написав, що таке сполучення є граматично 
нерозкладним, бо родовий відмінок не може бути пояснений залежністю об єкта 
від дієслова” (10, 60).

Тому, як вказує 1.1.Слинько, з граматичного погляду заперечні речення 
односкладні, а з семантичного — двочленні, бо в родовому відмінку виражається 
суб’єкт, а в заперечному слові — предикат (8, 94).

У “Курсі сучасної української літературної мови” за редакцією Л.А.Булаховського 
підкреслюється перехідний характер таких речень між дієслівними та іменними 
структурами.

Н.С.Валгїна кваліфікує генітивні заперечні речення як різновид еліптичних 
речень (1, 188).

Однак, генітивні речення не мають ні значення, ні форми безособових. Г оловнни 
член ген ітивних заперечних речень — незалежний родовий відмінок із 
запереченням, який не виражає об’єктного значення, а має значення буттєвості.
Наприклад:

їду по землі — молодій, аж травневій.
Н і хмарки в очах.
Усміхаюся дневі (Т.Севернкж. 46).

125



Н і прикмет, ні відгуку, ні сліду (Л.Костенко, 234).
Н і у п о к о ю , ні страждання.
Замовкло серце — все мовчить (П.Грабовський, т.1. 385).
Слід зазначити, що ці речення легко зіставляються з дієслівними безособовими] 

структурами. Порівняймо:
А т у т  — не було ні вікон, ні дверей...
Не було ні хмаринки в очах...
Не було ні упокою, ні страждання.
Проте таке зіставлення не дає підстави для визначення генітивних речень як 

безособових, бо в них нічого не дорозумлюється і не пропускається. Трохи менше 
є підстав говорити про їх співвідносність із номінативними, хоч у них чітко 
виражається значення буттєвості. теперішнього часу і реальної модальності, однак 
суттєвим є протиставлення ствердження / заперечення. Порівняємо: -

Номінативні речення:Вікна. Двері. Хмарки.
С твердж увальні генітивні речення: Вікон. Дверей. Хмарок.
Заперечні генітивні речення: Н і вікон. Н і дверей. Н і хмарок.
Генітивні речення належать до структур іменного типу через те, що основне їх 

граматичне значення — стверджувальної буттєвості (існування) у стверджувальних 
генітивних реченнях і заперечної буттєвості (існування) — у заперечних генітивних] 
реченнях — виражаються іменною формою — незалежним родовим відмінком 
іменника (рідше займенника). Таку думку висловлюють, зокрема, сучасні російські 
мовознавці НЛО.Шведова, П.О.Лекант та ін. (6, 96).

Поняття про генітивні заперечні речення знаходяться у центрі уваги професора І
Н.Ю.Шведової. яка кваліфікує їх як граматично і семантично двокомпонентні, 
без відмінюваної форми, лексично обмежені речення. Вона знаходить місцр всім 
формам таких речень в їх парадигм і. А налізую чи речення типу Ні душі 
НЛО.Шведова вважає, що таким структурам властива семантична парадигма. 
Самостійність парадигми речень типу “Ні душі”, зауважує вона, підтверджується 
наявністю у них форм дійсного, умовного, наказового способів без було (7, 96).

Г.О.Золотова у праці “Очерк функционального синтаксиса русского языка’’ 
всебічно і грунтовно розглядає заперечні генітивні речення, вваж аю чи їх 
структурно-семантичною модифікацією моделі іменних речень (2. 221).

На нашу думку, генітивні заперечні речення являють собою окремий тип іменних 
односкладних речень. Найчастіше вживані в них заперечні слова-частки ні, ані: 
займенники — жодний. ніякий та інші. Д е  ті формально-граматичні засоби, якими 
виражається заперечення.

У мові творів українських письменників ХІХ-ХХ століття ми виявили моделі 
заперечних генітивних речень.

1) “Ні (ані) + іменник у родовому відмінку”;
2) “Ні + один (єдиний) + іменник у родовому відмінку”;
3) “Ні + родовий відмінок іменника із значенням кількості, обсягу + родовий: 

відмінок іменника,що виражає основне речове значення”;
4) “Ніякий + іменник у родовому відмінку”;
5) “Жодний + іменник у родовому відмінку”:
6) “Родовий відмінок заперечного займенника нікого, нічого" .
Досить продуктивною і широковживаною групою заперечних генітивних речень 

у досліджуваних творах є структури типу “Ні + іменник у родовому відмінку”.
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У ролі головного члена цього ст р ук тур н ого  типу речень ВИКОрИСТОВУК 
іменники всіх основних лексико-граматичних категорії! — власні і загальні на 
назви істот і неістот: конкретні та абстрактні. Наприклад:

Н і мови, ні розмови (І.Франко. т.З. 10). Н і Лавріна. ні Ка та  (Нечуй-Левицькиі: 
т.2). Н і скелі, ні орла. Отямивсь: де я? (Б.Олійник, т .2, 49). Н і посмішки ні сльози. 
Весна. А вітер — наче восени, чекає дощ зірватися щомиті. Як рідко ти  приходиш 
в мої сни! Великим смутком спогади омиті (JI.Костенко, 105). Н і руху, ні шелесту 
(В.Собко, т.1, 386). Н і ивіту-квіту. ні зелен-м' я т и . ні ластів'яти  у вікні (П Палій 
15).

У наведених прикладах, як правило, за допомогою одного головного члена і 
частки ні виражається значення вичерпного заперечення.

Якщо необхідно підкреслити виразність конкретного предмета, то. як правило, 
використовуються конструкції з однорідними головними членами. Наприклад: 

Н і птиці, ні звіра (М.Чабанівський. т .1, 65). Н і крику, т  зойку, т  сліз (Д.Загул. 
68). Н і батька, м матері, ні братів та  сестер, лише вона (Ю.Мушкетик, т .2. 20). 
Ш помочі, ні ради. Пекло (Б.Лепкий. 251). 1 ні жалю, ні болід... (Є.Плужник. 128).

Якщ о ж. виникає потреба п ідкреслити повну виразність предметів, то 
використовується конструкція з одним членом. Можливість таких конструкцій 
зумовлюється ситуацією чи контекстом. Наприклад:

1 очі сухі. Н і сльзи... (Л.Первомайський. т .1, 214). Н і душечки, дощ ріже по виду... 
Сперся на бильце мосту... (П.Грабовський. т .1, 88). Н і сліду. Прах. (Л.Костенко. 
118). І  ні в т іхи , одні гріхи (Г.Тарасюк, 82).

Трапляються у досліджуваних творах заперечні генітивні речення, у яких 
використовується один головний член, але з обов’язковим формальним засобом 
акцентування цього значення (з наявністю іменників із зменшуваними суфіксами 
або відповідних часток). Наприклад:

Н і хмаринки — сонечко до сліз (І.Гнатю к, 109,1. Н і голосу, ну цятиночки... 
(Б.Грінченко, т .1, 267). На станції ані вогника, ані голосу людського (Г.Тютюнник. 
117/ Н і променя навіть, ні гулу людського... (П.Грабовський, т.1, 28). Спеклося 
літо , Спека. Н і до шинки! (Л .Костенко, 441). Ну смерті на віть, ну ж и т т я ... 
(П.Грабовський, т .1, 231).

Поряд із заперечною часткою ні у досліджуваних творах використовується і 
частка ані, яка посилює заперечення. Наприклад:

Ані пагорбів, ані круч — Русий берег і  води русі (Т.Севернюк, 9). Вона схаменулась, 
але ану звуку (О.Підсуха, 131). Ані слова. ані звуку... Говорили очі... (М.Дашкієв, 
66). Ану брата, ані друга. Тільки лю ті вороги (О.Олесь, 556). Am води, ані картоплі 
(ІО.Збанацький, 972). Що робити? Що почати? Ані хліба, ані хати! (О.Маковен, 
289).

Для посилення заперечення часто автори, використовуючи однорідні члени у 
ролі головного компонента, підбирають їх то з часткою ні. то з часткою ані. 
Наприклад:

Ані то б і комори, ні сінець... (Ю .Збанацький, т.2, 146). Ану сну, т  спочинку 
(О.Підсуха. 184). Невже цей голос — перетята гілка, що ані слова, ні півслова нині 
(Т.Севернюк, 16). Та т  знаку, ані дороги: ані іржання, ну коня (В.Стус, 234).

Структури другого типу “Ні + один (єдиний) + іменник у родовому відмінку 
менш поширені у досліджуваному матеріалі. У цьому комплексі слово один не 
Має властивостей числівника, оскільки виражає поняття числа. Тут воно виконує
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функцію частки, яка посилює, акцентує заперечне значення. Для головного члена 
цієї структури властиве значення вичерпного заперечення. Наприклад:

Ні одного промаху! (Остап Вишня, 207). Н± одного деревця... (М.Чабанівськиіі 
27). П л а к а л а  криниця — джерело висохло. А в материнім серці т  одної сльози 
(М.Томенко, 58).

Замість компонента один у досліджуваному матеріалі трапляється прикметник 
єдиний. Наприклад: А тиша яка: Н і пташиного співу, ні людського голосу, ні єдиного 
шелесту — Всюди величезна тиша (Б.Грінченко, т.1, 267).

У реченнях зазначеного типу головному члену властиве значення вичерпного 
заперечення: тут заперечується наявність не одного конкретного предмета, а 
взагалі предметів певного класу.

Слід сказати, що у цих структурах роль головного члена виконують лише 
іменники, які означають предмети, співвідносні з поняттям числа, рахунку.

Третій тип генітивних заперечних речень представлений у творах українських 
письменників ХІХ-ХХ ст. такою моделлю “Ні + родовий відмінок із значенням 
кількості, обсягу + родовий відмінок іменника”.

У ролі компонента із значенням кількості, обсягу стоять у препозиції до 
основного іменника, який позначає предмет, буття, наявність якого заперечується. 
Використання їх у постпозиції надає більшої значимості. Ці слова у структурі 
речення виконують службову функцію — посилюють заперечення, а головний 
член в цілому виражає категоричне, повне заперечення, конкретне лексичне 
значення іменника міри нівелю ється, стирається загальним  службово- 
функціональним значенням. Наприклад:

На дворі т  клаптя пітьми (П.Грабовський, т.1, 178). Н і муки жменьки, ш солі 
дробинки, ні горілки росинки (Нар. тв.).

Отже, головний член цього структурного типу — це, як правило, іменник із 
речовим або абстрактним значенням. У сполученнях типу Ні шматка ждіба йдеться 
не про кількість, а про відсутність хліба взагалі.

У структурно-семантичній моделі генітивних речень “ніякий + іменник у 
родовому відмінку” наявні два компоненти: займенник ніякий + іменник у 
родовому відмінку, займенник у реченнях цього типу виконує функцію основного 
заперечення, він уподібнюється частці. Однак слід зауважити, що займенник тут 
зберігає систему формозміни і узгоджується у роді і відмінку з іменником у складі 
головного члена. Наприклад:

На тому боці справді був пісок, н іяко ї багнюки, але машин т е ж  ніяких 
(П .Загребельний, 208). Н іяки х секретарок, н іяких відвідувачів, т іл ьки  ми 
(П.Загребельний, 208). Ніякого тоб і клопоту, ніяких турбот (Л.Дмитренко. 18).

Таким чинном, у реченнях зазначеного типу головний член виражає заперечення 
або конкретного явища, предмета, або всіх явищ і предметів.

Особливим різновидом заперечних генітивних речень є конструкції, головним 
членом яких виступає займенник у формі родового відмінка — нікого, нічого. 
Наприклад:

Навкруги нікого і  нічого (М .К оцю бинский , т .1 , 166). Ніде нікого... 
(П.Загребельний, 208).

Заперечні займенникові форми можуть мати і функціональні мовленнєві 
еквіваленти: нічогісінько, нікогісінько. Наприклад:

Та ж  нікогісінько у неї ні за душею, ні в душі (І.іваненко, 170). Бо ж  у ха т і ж
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анічогісінько, а т у т  і  жінка, й сусіди (Л.Костенко, 29).
Наведені конструкції виражають загальновказівне значення і заперечення б\~ття. 

але не називають конкретних предметів, осіб. явищ. Тому для розуміння то л 
про кого йде мова, ми можемо дізнатися з контексту чи певної ситуації, де 
конкретно називається особа, предмет чи явище.

Близьким до структур “Ніяких розмов'’ стоять конструкції Жодної душі 
Займенник жодний, вживаючись при головному члені генітивних речень, служить 
засобом повного заперечення явища, предмета чи особи. У  досліджуваному матеріалі 
ми засвідчили його при іменниках на позначення назв конкретних предметів, 
абстрактних понять та осіб. Наприклад:

В долині, де колись стояла Вербівка, тепер жодної хатини, жодної повітки, жодної 
живої душі (В.Малик. 164). Ніби все гаразд. Можна вмикати струм. Павло ввімкнув, 
жодного результату (М.Дашкієв. 101). 1 жодної хвилини забуття, що спокій тв ій  — 
з окопного ж и т т я  (П.М овчан. 338). Жодних дрібничок, ияиьок. у яких, буває, 
кохаються люди мистецтва, стриманість і  простота (П.Загребельний, т.1, 156).

У структурах аналізованого типу головний член виражається здебільшого 
іменниками, які мають форму однини. Однак у досліджуваному матеріалі ми 
засвідчили й іменники — назви абстрактних понять і конкретних предметів, що 
вживаються у формі множини (пор.: жодних дрібничок; жодних цяцьок).

Генітивні речення можуть мати у своєму складі і деякі поширюючі члени. Так. 
П.О. Лекант залежно від характеру поширюючих членів поділяє генітивні речення 
на нерозчленовані і розчленовані (6 . 108).

Нерозчленовані генітивні речення — це непошнрені генітивні речення, а також 
такі структури, в складі яких наявний прислівний поширювач означального або 
об’єктного типу.

У структурі нерозчленованих генітивних речень ми виявили типи поширюючих 
членів — означальні і об’єктні, які утворюють з головним членом словосполучення 
способом узгодження, відмінкового прилягання і керування.

Означальні поширювачі найчастіше буваю ть узгодженими і виражаються 
прикметниками. Наприклад:

Н і спочинку, ні страви людської...(М.Коцюбинський, т.2, 53). Н і душечки рюпої! 
(Б.Грінченко. т.2. 275). Ані фото, ані живописних образів (Ю.Збанацький, т.2, 65). 
Н і державного спокою, т  державних ворогів (О.Олесь, 365).

Узгоджені означальні поширювачі у генітивних реченнях можуть виражатися і 
займенниками. Наприклад: Там ні подій, ні віри ніякої (П.Грабовськпй, т.1, 155).

Зрідка у досліджуваному матеріалі використовуються неузгоджені — означальні 
поширювачі, що виражаються іменником у родовому відмінку. Наприклад: НІ 
лету літака, ні муркотіння гулу. Т у т  тільки я, т у т  я...(М.Вінграновський, 35). Я/ 
сплеску рук, т  змови уст, лиш слів невицвіла довіра (Б.Бунчук, 31).

Наявні у генітивних реченнях і поширювачі об’єктного типу, які виражаються 
іменниками.у родовому відмінку і прийменниковими конструкціями: від+р^довий 
відмінок: про +знахіднпй відмінок, до +р о довий відмінок, за+знахідний відмінок. 
Наприклад:

Н і поривів, щоб змінити своє ж и т т я ,  ні прокльонів буденщини, що не дає вдруге 
повернути молодість (М.Рудницький, 43). Жодної вісточки ні від батька, ні від 
Петра (С.Олійник, т.4, 50). І  то  —  ні слова п р о  любов (І.Гнатюк, 47). Н і рідних сліз, 
ні докору за них (І.Гнатюк. 98). 1 святі й багаті! Н і приступу до їх  (Нар. творчість).
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Розчленовані генітивні речення — це такі структури, у складі яких наявні 
детермінуючі члени. Для розчленованих генітивних речень характерні 
детермінуючі члени із значенням відношення до особи (приналежності), місця і
часу.

Детермінанти з просторовим значенням можуть вираж атися різними 
граматичними засобами. У досліджуваному матеріалі найчастіше трапляються у 
ролі таких детермінантів прислівники т у т ,  поблизу, ніде, скрізь, нівідкуди, довкола, 
туди тощо.Наприклад:

Господи! А т у т  ні сміху, ні галасу людського (М.Вовчок, 79). Поблизу й справді 
ані душі (М. Карпюк, 225). Ось і впала зима. Снігу скрізь...(І.Гнатюк, 243). Навколо 
ні душі живої (Ю.Збанацькин, т.2, 409).

Виявлені у досліджуваному матеріалі у ролі детермінантів з просторовим 
значенням конструкції:

а) в (у) + місцевий відмінок:
Видимий світ минається незайманим — прекрасна далечінь, в небі ані хмаринки 

(О. Довженко. 143);
б) на + місцевий відмінок:
На небі ані хмариночки (І.Франко, т. 14, 223);
На подвір'ї  ні душі (С.Олійник, т.4, с.16);
в) з + родовий відмінок:
З очей ані сльозинки... (П.Грабовський, т. 1, 131);
З уст ані пари (П.Грабовський, т.1, 127).
Менш поширеними у досліджуваному матеріалі є генітивні речення, в структурі 

яких наявні поширювачі часу чи детермінанти часу. Засобами їх вираження 
виступають прислівники і прийменникові конструкції. Наприклад: Вже ні подій, 
ні спогадів. Хіба гора, що в небо вирізується круто (І.Гнатюк, 72).

Для вираження віднош ення до особи чи предмета (так звані суб’єктні 
детермінанти) у мові творів українських письменників використовується 
найчастіше конструкція у(в) + родовий відмінок. Наприклад:

Н і крил у мене вже, ні краси... (О.Довженко, 267). Н і совісті у них, ні честі 
(Ю.Збанацький, т.2, 174). У директора ні уроків, ні зошитів (О.Підсуха, 107).

Таким чином, особливості будови та семантики проаналізованих речень дають 
підстави стверджувати, що генітивні речення є окремим типом односкладних 
іменних структур. Основу структури генітивних заперечних речень складає 
головний член, що виражається незалежною формою: родового відмінка імені, 
разом із компонентом заперечує наявність буття предмета, явища, особи і дає їм 
кількісну характеристику.
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The notion o f sentences is completely new in Ukrainian 
linguistics. They were partly cousidered when different types of 
sentenctd were never dealt with as a separate type. The author set 
out the following objectives: to give a definition of genetive sen
tence and prove it by numerous examples from Ukrainian litera
ture.



Людмила Томусяю
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДИКАТИВНОГО 

ІМЕНІ З ПОДВІЙНИМ СИНТАКСИЧНИМ з в ’я з к о м  У ПРОСТОМУ
РЕЧЕННІ

Розгляд предикативного імені в структурі присудків пов’язано з традицією 
вітчизняної думки, зокрема з працями О.О.Потебні. Вважаючи другий називний 
імені (іменника, прикметника та ін.) присудком, учений ввів одночасно поняття про 
граматичний атрибут з'різним ступенем сили предикативності (10).

Сила предикативності чи, точніше, різний ступінь залежить передусім від
семантики дієслова-зв’язки. Очевидно, найменший ступінь дієслівності має зв’язка 
із загальним значенням буття (бути, являти собою, становити), яка в теперішньому 
часі може взагалі упускатися (так звана “нульова” з в ’язка), тобто значення 
буттєврсті може виражатися синтаксично. Пор.,

Той хліб був білий, прісний, без ваги (А.Малишко): В борні за мир наш труд є
зброя! (В.Сосюра); Праця та  розум —  краса людини (Н.тв).

Так, П.О.Лекант вважає, що абстрактні зв ’язки взагалі не виражають речового 
значення присудка, а лише його граматичне значення, вказуючи на час, спосіб, 
особу. Тому основне речове значення присудка виражається іменним членом.

При напівповнозначних зв ’язках речове значення присудка виражається іменною

і частково самою зв ’язкою. Напівповнозначні зв ’язки мають загальні значення 
виявлення ознаки (здаватися, уявлятися, виявлятися): “Хлопець виявився обдарованим " 
// ".Хлопець був обдарованим"// "Хлопець —  обдарований".

У конструкції виявився обдарованим спостерігається додаткова семантика 
авторизованого сприймання ознаки суб ’єктом. (Хтось виявив, що хлопець 
обдарований).

Додатково до речового значення семантика перетворення, зміни ознаки (з однієї 
на іншу) передається напівповнозначними з в ’язками ставати, зробитися. 
перетворитися та ін., як-от: На старість зробився Харапун скупий далі,.нікуди... 
(Г.Тютюнник).

Додаткойу вказівку на тривання ознаки' (супровідне значення стосовно ознаки) 
передають дієслова-зв’язки залишитися, остатися. Напр.: Торішнє акацієве насіння 
лишилося невисіяним (Г.Тютюнник). .

Вказівку загальної номінації, називання предмета передають дієслова-зв’язки 
називатися. зватися, іменуватися, прозиватися та ін. Напр.: Бараки звалися 
морд вино вськими. за прізвищем Мордвинова (Г.Тютюнник).

Що ж до так званих повнозначних зв’язок іменного складеного присудка, то 
тут в лінгвістичній літературі немає одностайності.

Такі мовознавці, як О.М.Пєшковський, О .Б.Сиротияіна, В.А.Бєлошапкова.
Н.Ю .Шведова та ін. конструкції типу повернувся втомлений кваліфікують як
іменний складений присудок з речовими з в ’язками. Проте ще О.О.Ш ахматов
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трактував орудний предикативний при повнозначних зв ’язках як подвійний 
присудок. На його думку, неможливо визнати орудний предикативний прис\дк, ч 
але й немає достатніх підстав визначати його як простий додаток чи означення 
оскільки він узгоджується в числі, а по можливості і в роді з підметом. Назвемо
цей орудний відмінок присудковим ім ’ям і присудковим додатком . —  робить 
висновок учений (17, 223-224).

Такої ж думки і деякі сучасні мовознавці. Зокрема. І.Р.Вихованець вважає, що
“подвійний присудок складається з двох повнозначних слів: дієслів —  переважно 
із значенням  руху, д іяльності або стану і найчастіш е прикметників та 
дієприкметників'’ (2. 81).

О.І.Леута, називаючи ці конструкції також подвійним присудком, підкреслює 
у визначенні, що він “складається з двох самостійних компонентів, які вступають
у бінарний зв ’язок з підметом. Такі структури завжди можна поділити на дві 
самостійні пропозиції” (14,320). Поряд з терміном “подвійний присудок" існує і 
термін “дієслівно-іменний присудок” (4, 52; 5, 133).

Другий вид синхронного підходу до виявлення бінарного предикативного 
відношення в реченні полягає в тому, що орудний предикативний в сполученні з 
повнозначним и (автосем античним и) д ієсловам и  розглядається в системі 
поширюючих членів речення як їх особливий різновид — предикативне означення. 

Такий підхід визначив особливу проблематику дослідження: відмежування
предикативного означення від присудка, з ’ясування його функціональної 
специфіки та місце в загальній системі членів речення.

Вивчення предикативного імені (ПІ) як окремого поширювача речення вперше
намітилось в зарубіжному мовознавстві (поява такого погляду пов’язується з ім ям 
Г.Пауля). Ця концепція зустрічається і в чеському мовознавстві (йоріпек — термін 
чеських граматистів) (Я.Светлік. Р.Мразек). Слід відмітити, що останнім часом 
аналогічний підхід знаходить відображення у працях багатьох мовознавців (3.
105; 7, 10— 11; 9, ЗО; 12, 73: 13, 20— 24; 15, 367— 368; 16). Так. Л.Д.Чеснокова, 
детально досліджуючи цю проблему і користуючись термінами "предикативне 
означення” , “дуплексив” , "дієслівно-іменний визначник”, пропонує поетапну 
класифікацію другорядних членів, де б на І етапі протиставлялись другорядні члени 
залежно від кількості і спрямованості відношень — другорядні члени з одинарним
зв’язком і другорядні члени з подвійним зв ’язком (16,4). Цієї ж думки дотримується

і Н.Л.Іваннцька, “Компоненти з подвійним зв ’язком, —  зауважує вона, —  в усій 
багатоманітності їх формально-граматичних і семантичних виявлень не можуть 
бути включені в систему традиційно виділених членів речення. Формально- 
граматична індивідуальність, як і специфіка семантнко-спнтаксичних відношень, 
що вираж аю ться цими ком понентам и, є достатньою  аргументацією щодо 
кваліфікації їх як окремих компонентів формально-граматичної структури речення 
з властивими тільки їм характеристиками...” (З, 105).

Таким чином, ПІ кваліфікується двозначно:
1) визнається особливим поширювачем речення, що характеризується подвійним 

синтаксичним зв’язком, названим ЛА.Булаховським "тяжінням”, і є синкретичним, 
суміщуючи атрибутивні та обставинні значення (9, ЗО; 15, 16);
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2) впинається р ізновидом  обставин з одинарними відношеннями і зв ’язком (6).

Проблема ПІ з двобічним предикативним відношенням до суб’єкта та предиката 

і з двобічним відношенням до об’єкта та предиката у структурі простого речення

залишається поки що не розв язаною.
У більшості вузівських посібників ці відношення не розмежовуються. Проте 

зовнішньо подібні речення мають різну семантичну структуру. Пор.: "Дівчина бігла 
стежкою боса " / ҐЯ  бачив цю дівчину босою ”.

Як бачимо, у першому реченні ПІ стосується того ж підмета-суб’єкта, що й

дієслово “б ігла”. У другому —  ПІ відноситься до о б ’єктного поширювача 
“дівчину” і предиката “бачив”.

На наш погляд, подвійні з в ’язки ПІ у складі простого речення чітко 

розмежовуються. Перші є односуб’єктнимн біпредикативними конструкціями.

другі —  двосуб’єктивними біпредикативними.
Предметом нашого дослідження є речення з ПІ, що перебувають у подвійних 

синтаксичних відношеннях з суб’єктом та предикатом, тобто односуб’єктні 
конструкції. До таких конструкцій, на нашу думку, слід зараховувати:

1) речення з дієслівним присудком, що має загальне значення руху, точніше, 
“переміщення у просторі”. За ступенем уживаності у складі таких конструкцій 
дієслова-присудки можна розділити на декілька груп:

а) дієслова цілеспрямованої дії (які є найбільш уживаними) (йти. вийти, входити, 
підходити, рушити, бігти, підбігти, їхати та ін.), напр.: Ішов я спраглий спрагою 
пустель (Л.Костенко); Ге ть  оббившися від гурту, Ґде_ лицар в самотині (Леся 
Українка); Полем, як болем, спаленим, голим, У  св іт широкий в чорнім пішла за 
видноколо (М.Ткач);

б) д ієслова із семантикою  зворотнього  руху (вертатись, повертатись, 
повернутись), як-от: Втомлений, схудлий, суворий вернувся додому Менандр 
(Л.Костенко); Батько вернувся з війни кривавий і поранений у груди (Г.Тютюнник): 
(Дядько Никін) ввечері повертався напідпитку (Г.Тютюнник);

в) дієслова на позначення різноспрямованого руху (складають III групу за 
уживаністю): ходити, бігати, брести, тинятися, метатися, бродити та ін., напр.: 
І  Адам заклопотаний ходишь (Л.Костенко,); Ще вчора Олексій Цурка тинявся в
селі побіля клубу п яненький. шукаючи собі "ворога"... (Г.Тютюнник); Потім  
(Степан) метався по ха т і захеканий, здряпаний, у розпанаханій на плечі сорочці... 
(Г.Тютюнник);

г) дієслова на позначення припинення руху (вживаються рідко) (спинитися, 
зупинитися), як-от: Спинитись в задумі... (Т.Севернюк); Але він (козак) помічає на 
столі недоїджену картоплю і спиняється вражений (В. Під могильний);

2) речення з дієслівними присудками із загальним  значенням стану, що 
означають:

а) положення в просторі (лежати, сидіти, стояти  та ін.), напр.: Вона (Марфа 
Яркова) сто їть без хустки, сива, пишноволоса... (Г.Тютюнник): Вже вісім місяців 
вона (мати) лежала висохла. закляїСЯа. напівнепоитомна. без руху, тихо стогнучи 
вдень і вночі (В.Підмогильний); Так од ранку цілу днину Він просидів в самотині 
(Леся Українка);
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б) перехід із одного стану в інший (прокидатись, вставати, засинати): A одного 
разу перед світлом Онисько прокинувся ще нетверезий, з глухими дзвонами в 
(Г.Тютюнник); Ночами прокидаюсь в лихоманці... (М.Івасюк): Правоа. т а я  так 
нічлігу уставав блідий, майже зелений, з болем голови... (І.Франко):

3) речення з дієслівними присудками, що позначають процеси життя, pocrv. 
вмирання (народитися, рости, жити, вмирати), напр.: Читаю Сінклера й ходжу на 
біржу праці, А виріс мрійником серед гаїв на Полі (Є Плужник); Писав хлопчина 
вірші про щастя і  любов. Щасливим народився і дівчину знайшов (Д.Павличко) : / 
померла в гризоті вона молодою... (Д.Павличко):

4) речення з дієслівними компонентами, що означають діяльність людини (або 
початок діяльності) (працювати, служити, прислужувати, поступити та ін.):

Так і  працював за верстатом з непокритою головою (Г.Тютюнник): Антон 
служив писарем колись (Г.Тютюнник);

5) речення з дієсловами-присудками із значенням мовлення і думки (думати.
говорити, заговорити, мовити та ін.): Що т и  за чудная! —  каже він здумілий 
(А.Кримський); Уже сивим як лунь сказав... (Г.Тютюнник); І  люди прикивували 
головами та  й думали собі в смутку: “Що шанувала, те  й оплакує... '(Г.Тютюнник);

6) речення, в яких дієслово-присудок має значення сприймання (побачити, 
почути, слухати та ін.), напр.: Він (Колько) перший побачив та та  (Г.Тютюнник); 
Полюбив він також  страшні казки і слухав їх  з таким виглядом, немовби хотів  
знайти відповідь на якесь питання (В.Підмогильний); Оганьблена, легковажна 
постане (Єлька) в його очах, найгірша в селі (О.Гончар);

7) речення з дієсловами-присудками на позначення конкретної дії. Напр. : Степан 
саме куховарив у вихідному своєму капелюсі (Г.Тютюнник); Jlecuxa перша ужала
жмінку спілого, колосистого ж ита , перша зробила перевесло, зв' язала снопок і 
відставила його набік (І.Франко).

Що ж до семантики самого предикативного імені, що пов’язується бінарним 

предикативним зв ’язком з присудком та підметом-суб’єктом, то вона може бути:

1) ад’єктивною:
2) субстантивною;
3) адвербіальною (дуже рідко).
А д ’єктивне ПІ —  прикм етникові, д ієприкм етникові, займенникові та

числівникові форми —  є ускладню ю чим компонентом як структури, так і 
семантики простого речення. Форми і засоби вираження ПІ різноманітні:

Adjl: Забудуть його (слово) д іти  і  виростуть німі (Л.Костенко);
Adj3: Мені першому довелося п ід ійти... (Г.Тютюнник);
Adj5: Ти мене питаєш, друже, чом живу я небайдужим... (П.Усенко);
Parti: Боєць стояв ошелешений, стікаючи кровлю (О.Гончар);
Part5: І  як дикунка, стомленою падала... (Г.Тютюнник);
Pronl: Коли ж  т и  встиг у мене вирости отакий (Г.Тютюнник);
Ргоп5: Змінився за два роки Іван, іншим повернувся. Вірунька почуває це 

(О. Гончар).
При вж иванні п рикм етника у функції ПІ спостерігається залежність 

семантичних груп прикметника від лексико-граматичних властивостей дієслова. 
Тут вживаються переважно якісні прикметники, що називають ознаки, які є 
непостійними для предмета, і вказують на фізичний стан (мертвий, хворий, голодний
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та ін.), психічний стан (веселий, зосереджений, байдужий, засмучений та ін.)
суб’єкта.

Дієприкметники, на відміну від прикметників, вказують на ознаки, обмежені в 
часі. Ця властивість зумовлена їх граматичною природою-. Тому в аналізованих 
конструкціях може бути вжитий будь-який дієприкметник, незалежно від характеру
його сполучуваності.

Вживання займенників дуже обмежене. Фіксуються у функції ПІ здебільшого 
означальні займенники (весь, сам, інший) і вказівні (такий), числівниково- 
прикметникові форми перший, другийА навпаки, часто зустрічаються в цих 
конструкціях. Найбільш уживаним є ПІ перший. що має порядкове значення або 
значення першості (часто ці значення об'єднуються), і поєднується з дієсловом будь- 
якої семантики.

Ад’єктивне ПІ іноді збігається з поняттям “предикативного означення”. Проте 
засвідчуємо також ПІ субстантивного характеру, тобто у вигляді прийменниково- 
відмінкових форм. Субстантивні ПІ є часто синонімічними до ад’єктивних. Пор.: 
‘'Іде лицар в самотині” //Іде самотній. " В печалі с то їть  тополина” / / ... сто їть  
печальна.

Однак більшість субстантивних ПІ не мають ад ’єктивних відповідників. 
С убстантивні ПІ вираж аю ться найрізном анітн іш им и  відм інковими та 
прийменниково-відмінковими формами. Пор.:

без + N2: Вона (Марфа Яркова) с то їть  без хустки, сива (Г.Тютюнник); 
за + N4: Он у Піщанському млині за сторожа професор служить, десять, 

кажуть, мов, і  татарську знає (В.Підмогильний);
під + N4 і в + N6: Обоє ішли туди під руку, в мирі та  злагоді (О.Гончар);
N5: Микита знов стояв самотиною (Г.Тютюнник); 
з + №5: Вийшов із гущавини Данило з оберемком дров (Г.Тютюнник): 
у (в) + №6 (з означальним поширювачем чи без нього): 1 в журбі тяж к ій , в 

зітханнях Цілу нічку я проводжу (Леся Українка); Стояла... у темному одязі й 
дивилася на нього вгору (Г.Тютюнник).

Ці субстантивні форми репрезентують атрибутивно-обставинне значення і 
вказують на психічний або фізичний стан, зовнішній вигляд, професію, посаду, 
звання суб’єкта, будучи одночасно його предикативною ознакою поряд з основним 
предикатом, вираженим дієсловом.

Адвербіальні ПІ зустрічаються рідко, здебільшого це прислівники із значенням 
стану, що супроводжують основну дію:

Ввечері повертався дядько напідпитку... (Г.Тютюнник).
Таким чином, аналіз ПІ з бінарним предикативним зв’язком в односуб’єктних 

конструкціях засвідчує його особливе місце в семантичній структурі. На наш 
погляд, є всі підстави вважати ПІ за таких умов не другим присудком і не частиною 
складеного присудка, а окремим членом формально-семантичної структури 
речення — дуплекенвом, що займає проміжну позицію  між головними та 
поширюючими членами речення.
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In this article are rqiresented different views upon the quali
fication o f the predicative name which is connected with the sub
ject and predicate by means o f  the double-dirested links. The spe
cial attention is payd to the semantic analisis of the verbs which 
are mostly used together with the instrumental predicative and its 
equivalents.

Here below the structural-semantic characteristics are given 
to the predicative name which is connected with the subjected and 
predicate by means of the doubled links.
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Тетян а  Р о м а ш о к

О С О Б Л И В О С Т І  П А Р А Д И Г М А Т И К И  О Д Н О С К Л А Д Н И Х  Р Е Ч Е Н Ь  З 

П Р Е Д И К А Т И В А М И

Сучасна лінгвістика особливу увагу приділяє встановленню взаємозв’язків між 
одиницями одного класу на основі віднош ень протиставлення, тобто 
парадигматиці. Дослідники вказують на те, що синтаксичні парадигми —  це із 
першу чергу парадигми речень, окремі форми яких різняться хоча б одним 
формальним елементом (9, 10). Загальну синтаксичну парадигму речення 
утворюють такі форми речення, в яких міститься варіювання засобів вираження 
часу, способу та особи. У синтаксичну парадигму включаються, як правило, такі
речення, які різняться за об’єктивною модальністю. Модальність предиката —  
аспект, який становить собою складне явище, специфіка якого полягає в тому, 
що граматична форма присудка чи головного члена односкладного речення 
характеризує дію як реальну чи ірреальну.

“Оскільки існує певна відмінність між поняттями предикативні прислівники і 
предикативи (предикативні прислівники стосуються тільки прислівників, а
предикативи —  поняття ширше; вони вичленовуються і серед прислівників —

можна, треба, і серед іменників —  нас, пора, гр іх, і серед дієслів —  
дієприкметникові предикативи на -но, -то), є підстави називати речення з цими 
формами не прислівниковими, а одноядерними з предикативними прислівниками 
і предикативами” (5, 200-201).

У статті ми робимо спробу простеж ити п арадигм атичн і особливості 
односкладних речень з предикативами на -но, -то  і предикативами стану, а також 
специфіку варіативності окремих форм парадигм.

В односкладних реченнях з предикативами в ролі головних членів відсутня 
можливість безпосереднього морфологічного вираження граматичних категорій, 
вони розкриваються за допомогою конструктивних та інтонаційних показників.

Речення з предикативними формами на -но, -то  (схема Pread part N4 (N2)) 
становлять оособливий тип односкладних структур, які особливо продуктивні в 
українській мові і є її специфічною рисою. Історично ці предикативи являють
собою закам’янілу нечленну форму середнього роду пасивного дієприкметника 
минулого часу, що первісно передавали ознаку за дією, якій було властиве лише 
значення минулого часу (2, 64). •

Паралельно із втратою ознаковості форми на -но, -то  почали набувати усе 
більш виразної семантики, яка в односкладному реченні вже спрямовується на
об єкт у формі знахідного відмінка, трансформований з підмета колишнього 

двоскладного речення. Пор.: Останнє слово ще не сказане —  Останнього слова 

ще не сказано (М.Чернявський); Очеретина зламана, вона зім' ята, скалічена —  Ї Ї

Іочеретину] зламано. ї ї  зім'ято , скалічено (М.Чернявський).
Одним із показників похідності д ан ого  типу речень є препозитивне 

розташування прямого об’єктного поширювача (колишнього підмета) відносно 
головного члена, що засвідчується численними прикладами: Соим зірвано, і
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конституції про козаків не видано (3.Тулуб;,- С вяті ворота взято на ланию 
(Л.Костенко); Проса покошено (М .Рильський;; Ім 'я вже назван, (М.Рильсъкпп) 
Вузол розрубано... (М .Чернявський); Усе розбито, все (Б.Грінченко): І  вир - 
оголошено (Л .К остенко). Типовим розташ уванням  прямого о б ’єктного 
пош ирю вача відносно перехідної дієслівної форми є постпозиція, пор. Із 
можливого в чуОесне Перекинуто мости... (М.Рильський): Сповито гай мовчанням 
(ҐІ.Усенко^; Але в ж и т т і  моїм ще втрачено не все_ (О.Олесь). Не звойовано нас \ 
почеснім бою... (М .Ч ерняхівський); Покрито всі шляхи шинками.. 
(М.Черняхівський).

Підтверджують походження односкладних речень з предикативами на -но. -то 
з двоскладних структур і поодинокі випадки вживання в них рудиментарного 
фіктивного підмета-займенника воно, напр.: ...як же воно недобре на світі 
зроблено!.. (Б.Грінченко).

Отже, обидві співвідносні структури (двоскладна а д ’єктивна та похідна 
односкладна з формами на -но, -то )  відображають одну й ту ж денотативну 
ситуацію. Відмінність між ними полягає в різній мовній інтерпретації. Перша 
двоскладна конструкція позначає стан носія ознаки й існувала ще до появи 
конструкції на -но, -то . Друга виникла як переосмислення першої. Значення стану
в ній пригнічується значенням дії. в результаті чого і стає можливою поява суб’єкта.

Нормативність орудного суб’єкта в цих реченнях залишається дискусійною, 
оскільки це суперечить їх безособовому характеру (див. 7, 419; 3. 8: 5. 206). 
Фактичний матеріал засвідчує лише поодинокі випадки вживання орудного
суб’єкта в реченнях з предикативами на -но, -то , напр.: Понад вісімдесят творів з 
Кобзаря” покладено Лисенком на музику (3 журн.).

Домінування дієслівних рис у форм на -но, -то  призводить до появи в них 
своєрідних видових і часових ознак, що відбивається на парадигматпці речень із 
цими словами у ролі предиката. Набуте такими формами значення дії передається 
не в процесі її розгортання, а в кінцевому результаті, тому дієслівна видова 
категорія реалізується в них. як правило, у формі доконаного виду. Процесуальний
стан, який денотується предикативами на -но, -то  —  це наслідок попередньої дії.

а тому в сучасній українській мові значення цих форм —  показ минулої дії в її 
існуючому результаті, тобто перфективне (2,65), напр.: передано, визнано, втрачено, 
скасовано, написано, взято. Описувані форми можуть позначати також минулу 
цілком завершену задовго до моменту мовлення про неї дію. Це аористнчне 
значення минулого часу утворю ється з додаванн ям  до форм на -но, -то  
допоміжного дієслова бупо, напр.: було намальовано, було вирішено, було взято, 
було оглянено, було заборонено. Форма майбутнього часу утворюється додаванням 
допоміжного дієслова буде і може означати такий процесуальний стан, який, 
триваючи вже в момент мовлення, буде завершений у майбутньому (напр.: буде 
закінчено, буде завершено, буде доопрацьовано), або такий процесуальний стан, 
початкова і кінцева фази якого знаходяться на часовій осі після моменту мовлення 
про нього, напр.: буде вирішено, буде проведено, буде зроблено, буде розглянуто.

На основі значень морфологічних часів дієслівних форм з -но, -то розрізняють 
синтаксичні часи речень з цими предикативами: теперішній час (морфологічний 
минулий пёрфектний), минулий час (морфологічний минулий аористичннй), 
майбутній час (дія завершиться або відбудеться в майбутньому).
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Отже, значення морфологічного і синтаксичного часів у формах на -но, -то і и 
реченнях з цими формами в ролі предикатів не завжди збігається. Значення 
морфологічного минулого часу дещо зміщене і накладається на значення 
теперішнього синтаксичного, а в значенні минулого синтаксичного виступає минулий 
аорпетичний, який поєднує в собі частково і значення давноминулого 
морфологічного часу. Очевидно, цим пояснюється відсутність форми давноминулого 
часу в синтаксичному індикативі речень описуваного типу.

Як показують спостереження, парадигма речень, побудованих за схемою Praed
part N4(N2) —  земичленна. Синтаксичний індикатив: теп. час —  На картині 
намальовано ранішньо-весняний краєвид; Про це написано аннали (Л .Костенко); мин. 
час —  На картині було намальовано ранішньо-весняний краєвид (М.Чернявський);

Про це було написано аннали; майб. час —  На картині буде намальовано ранішньо- 
весняний краєвид; Про це буде написано аннали. Синтаксичні ірреальні способи: 
умови, спосіб (складний) —  Було б на картині намальовано ранішньо-весняний

краєвид...; Було б про це написано аннали; умови, спосіб (простий) —  Було б на 
картині намальовано ранішньо-весняний краєвид. Було б про це написано аннали; 
бажальний спосіб —  Було б на картині намальовано ранішньо-весняний краєвид! 
Якби (хоч би, щоб) було на картині намальовано ранішньо-весняний краєвид!; Було 
б про це написано аннали! Якби (хоч би, щоб) було про це написано аннали \;
спонукальний спосіб —  Хай (нехай) на картині буде намальовано ранішньо- 
весняний краєвид!; Щоб на картині було намальовано ранішньо-весняний краєвид!; 
Хай (нехай) про це буде написано аннали!; Щоб про це було написано аннали\; повин.
спосіб —  .

Як показую ть спостереження над фактами української мови, речення з 
предикативами на -но, -то  в формі майбутнього часу переважно стилістично 
марковані і вживаються в основному в мові засобів масової інформації, напр.: 
Буде проведено ряд експериментів у галузі космічної медицини (3 газ.); На зібрані
кошти буде споруджено пам'ятник (3 газ.); Проект закону буде винесено на 
обговорення (3 газ.); Про час проведення зустрічі буде повідомлено додатково (З 
газ.).

Форма майбутнього часу синтаксичного індикатива та форми бажального і 
спонукального ірреальних способів можуть бути відсутні в парадигмі: а) речень 
загальної негативної семантики, напр.: Нас побито, покрито ганьбою, Обезславлено 
на весь с в іт  (М.Чернявський); Поламано дворянські традиції, занедбано звичаї
старосвітські —  і без жодної в тому потреби (М.Чернявський); б) у реченнях, в 
яких позначаються події, що відбулися в минулому за певних умов. Структурна 
схема таких речень пош ирена обставинним и  (в основном у часовими) та
суб єктними детермінантами, напр.: З першою хвилею арештів українських

інтелігентів у тридцятих роках було забрано до в'язниці і  ї ї  [Олену Журливу] 
(Ст.Тельнюк); На губернатора кілька днів тому було вчинено замах (О.Іваненко);
в) у реченнях, у яких здійснення описуваних подій не може залежати від волі 
людини, а отже й прогнозуватися, напр.: І  цей фрагмент навіяно великодньою ніччю 
1919 року (Ст.Тельнюк); Вогнем пописано дуби (П.Усенко).

140



Отже, парадигма цих речень чотиричленна. Синтаксичний індикатив- тегг час

—  Нас побито, покрито ганьбою. Обезславлено нас на весь світ (М.Чернявський і 

мин. час —  Нас було побито, покрито ганбою, Обезславлено нас на весь світ майб 

час —  ; давномин. час —  . Синтаксичні ірреальні способи: умовний (складний)

—  Б уло б нас побито, покрито ганьбою...-, умовний спосіб (простий) —  Було б нас

побито, покрито ганьбою; баж. спосіб —  ; спонук, спосіб —  ; повиннісннй спосіб —  
Найчастіше предикативи на -но, -то  виступають у ф ормі д ок он ан ого  вид\ 

оскільки вони означають наслідок минулої дії. Уживання цих предикатнвів у формі 
недоконаного виду із значенням тривалої, повторюваної дії зрідка фіксується в 
мові творів українських письменників і є дещо архаїчним. Напр.: Та се тобі якісь 
чари давано! (М.Вовчок); Знов у сурми грано (Л.Костенко); Співано чумацьку пісню
(М.Коцюбинський); Землі не давано —  одвоювали (О.Вишня); Цо короля не пускано 
навіть канцлера коронного (П.Загребельний).

У таких речень немає парадигми відміню вання. їм властива лише ф орма  
теперішнього часу, оскільки минулий час синтаксичний час. який базується на 
морфологічному аористичному не можливий від недоконаного виду. Відсутня і 
форма майбутнього часу, оскільки предикативи на -но, -то  недоконаного виду у 
сполученні з допоміжним дієсловом буде позбавлені значення перспективи і 
результативності дії (що є характерною ознакою форм на -но, -то) в майбутньому.

До речень з предикативами, крім віддієприкметникових предикатнвів на -но, - 
то , належить також односкладні структури з предикативами-іменникамн шкода, 
жаль, сором, морока, гр іх . біда, ?юра, час і под. таз  предикативними прислівниками 
треба, можна.

Безособові речення з предикативами-іменникамн вживаються на позначення 
психічного стану .людини як реакції на певну дію чи предмет. Іменники шкода, 
жаль, сором і под., вживаючись у ролі головного члена односкладного речення.
втрачають зв’язок з парадигмою відмінювання, напр.: Мені сором перед тобою, 
як і перед собою! (М.Чернявський); Горе бідним і занедбаним. Горе холодним і 
голодним (М.Чернявський); Вже ні за чим на с в іт і їй [душі ] не шкода (Л.Костенко): 
Та ще завжди при пересадках морока з багажем (О.Іваненко). Однак реченням з 
такими предикативами парадигматичні видозміни властиві, і здійснюються вони 
за допомогою дієслова бути, синтаксичних часток та інтонації. Парадигматика
цього типу речень семичленна. Синтаксичний індикатив: теп. час —  Навроцькому 

шкода ї ї  [молодиці]-, мин. час —  Навроцькому було шкода ї ї  (М.Чернявський); майб. 

час —  Навроцькому буде шкода її; давномин. час —  . Синтаксичні ірреальні 

способи: умовн. спосіб (складний) —  Було б Навроцькому шкода її...: умовний

спосіб (простий) —  Було б Навроцькому шкода її] бажальннй спосіб Було б 
Н авроцьком у її ш кода!; Якби (хоч би. щоб) було Навроцькому шкода її'.: 
спонукальний спосіб —  Нехай Навроцькому буде шкода її'.

Для речень з предикативами-іменникамн шкода, жаль можливі регулярні 
реал ізац ії з н ап івп овнозн ачн им н  д ієсловам и  ста ва ти, робитися. Пор.: 
Навроцькому стало (зробилося) шкода молодиці.
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Речення з предик атив ам н - і мен никами пора, час не мають парадигматичнії 
видозмін, напр.: Додому, додому час!.. (У.Самчук).

Односкладні речення з предикативами (не)треба, (це)потрібно, (не)варт 
(структурна схема Praed (N2.N4)) виражають стан з відтінком можливості чи 
неможливості життєвої реалізації, доцільності, неминучості, необхідності, 
повинності. Парадигма цих речень шестичленна. Набір форм синтаксичних 
ірреальних способів через виразну модальність предикатнвів зменшується до трьох
—  умовного складного, умовного простого та бажального. Форми спонукального 
і повпннісного способів у парадигмі відсутні, оскільки значення можливості, 
необхідності, повинності виражені імпліцитно в самих предикативах.

Синтаксичний індикатив : теп. час —  До них / поліс] треба господарських 
працьовитих рук (Ул. Самчук); Мені нікого не потрібно. окрім вашої дочки (І.Нечуй- 
Левицькин); мин. час —  До них треба було господарських працьовитих рук; Мені

нікого не потрібно було, окрім вашої дочки; майб. час —  До них треба буде 
господарських працьовитих рук; Мені нікого не потрібно буде, окрім вашої дочки.

Синтаксичні ірреальні способи: умовний спосіб (складний) —  Було б до них 
треба господарських працьовитих рук...; Було б мені нікого не потрібно, окрім вашої 
дочки...\ умовний спосіб (простий) —  Було б до них треба господарських 
працьовитих рук; Було б мені нікого не потрібно, окрім вашої дочки; бажальннй 
спосіб —  До них треба б господарських працьовитих рук; Мені нікого не потрібно

б, окрім вашої дочки \ спонук, спосіб —  ; повин. спосіб —  .
Типовим для цього типу речень вираженням бажального способу є форма з 

часткою би (б), напр.: На вікна треба б кілька кращих вазонів, якісь завісочки (Ул. 
Самчук).

Речення з (не)варт напр.: Пройшло ж и т т я .  Не варт було і  труду (Л.Костенко) 
утворюють лише форми теперішнього та минулого часу.

Експресивно забарвлені речення, в яких значення предикатива підсилюється 
часткою і(й ), та стверджувальні речення, що вживаються в заперечному значенні, 
мають неповну парадигму, яка представлена лише формами синтаксичного 
індикатива, напр.: Того мені тільки й треба (було, буде) (М.Чернявський); Треба 
(було, буде) тебе т у т  (М.Чернявский).

Інваріант парадигми, ускладнений емоційними вигуками ой, ех, при відповідній 
інтонації може передавати бажаність, яка підсилюється повторами, нагір.: Ех, треба 
поля! неминуче треба поля... (Ул.Самчук).

Речення, побудовані за схемою Praed (N 2,N 4) можуть пош ирю ватися 
прислівними і неприслівннми поширювачами, напр.: І  грошей, грошей треба позаріз'. 
(Л.Костенко) ; Мені не треба слави, ані грошей...(Л.Костенко); Там треба рук, і 
зброї, і  плечей (Л.Костенко); А може, саме та ку  дружину треба козакові... 
(Л. Костенко).

Таким чином, спільним у формуванні парадигматичних видозмін речень з 
предикативами є те, що в ньому не беруть участі регулярні власне граматичні 
видозміни головного члена речення. Парадигму цих речень констатують: 1) форми 
дієслова бути в службовому значенні як показники синтаксичного часу і способу;
2) граматична частка би (б), що вживається самостійно або як компонент складних 
часток якби, хоч би, щоб; 3) граматична частка хай(нехай); 4) порядок слів та 
інтонація як форманти синтаксичного значення. Синтаксично значеннєвим
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ф актором  є також  і сем антика слів, що заповню ю ть стр у к т \р Н\ схем', 
односкладних речень.

П арадигм а речень з предикативами на -но, -то  семичленна Речення з 
іменниковими та прилівниковнми предикативами мають відповідно сім та шість 
форм видозміни.
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The article considers the peculiarities of the syntactic para
digms of one o f the types of one-component sentences, i.e. imper
sonal sentences with the endings “ - h o , - t o ” ; nouns-predicatives 
and adverbs- predicatives as the principal parts. Syntactically im
portant factors, constituing paradigmatic changes of sentences of 
the above-mentioned type, are being analyzed.
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В а си л ь  Шііііісарукі  

К О М У Н І К А Т И В Н О - Ф У Н К Ц І О Н А Л Ь Н А  С П І В р і Д Н Е С Е Н І С Т Ь  

С И Н Т А К С И Ч Н И Х  О Д И Н И Ц Ь  У  Т Е К С Т І

В останні десятиріччя все частіше увагу лінгвістів привертає зв’язне мовлення, 
механізм виникнення синтаксичних одиниць як у сфері мови, так і у сфері живого 
спілкування, а також характер взаємодії і динамки обох сфер. І.Р.Внховаиець у
зв’язку з цим слушно зазначає, що “опис мовних зразків синтаксичних одиниць у

їх системних взаємозв’язках становить першорядне завдання синтаксису. Всебічне 
обгрунтування функціональних особливостей синтаксичних одиниць у мовному 
плані засвідчує зрілість синтаксичної теорії і її спрямованість на пояснення 
найскладніших синтаксичних явищ. Високий рівень абстрагування мовної сфери 
не ігнорує показників сфери мовлення, а навпаки, уможливлює глибоке пояснення
всіх мовленнєвих модифікацій синтаксичних одиниць” (підкреслення наше —  В.Ш.) (1). 
Відоме положення про двоплановість означування мовних одиниць рівня речення 
розкривається, з одного боку, у співвіднесеності таких одиниць з певного
ситуацією, а з іншого —  в їх інтерпретації в межах конкретного дискурсу.

Дехто з мовознавців намагається пояснити синтаксичні одиниці з точки зору 
знакової теорії мови. Ця спроба цікава і перспективна, але вона вимагає подальших1
уточнень. Зокрема, слід було б чіткіше визначити взаєм озв’язок речення і 
висловлення. Питання про природу речення належить до однієї з найбільш! 
дискусійних проблем синтаксису. Тому речення, посідаючи центральне місце в 
синтаксичній системі, не має й дотепер загальноприйнятого витлумачення.

Комунікативна організація речення пов’язана з його актуальним членуванням. 
Цей актуальний, комунікативний аспект стосується теморемних відношень у 
висловленні. Отже, за перетворення речення (абстрактної мовної одиниці, 
реченнєвої схеми) у висловлення (мовленнєву одиницю) великої ваги набуває 
смислове членування, істотне для певної ситуац ії, для відповідного 
комунікативного завдання.

У зв’язку з розрізненням аспектів синтаксису лінгвісти переважно не акцентують 
увагу на специфіці висловлення, а інтерпретують його як комунікативний аспект 
самої структури речення. Тому помітна тенденція не протиставляти речення 
висловленню. Лінгвістику тексту зараз насамперед цікавлять лінгвістичні ознаки
зв’язку двох чи кількох речень (висловлю вань) між собою. Текст нерідко й 
визначається як сукупність речень, продукт інтеграції речень.

Треба, однак, зробити застереження, що лінгвістика тексту, як зовсім молода;
наукова дисципліна, лише починає вивчати “закони організації зв ’язного тексту’’. 
Проте, незважаючи на це, не виникає ніяких сумнівів у тому, що один з аспектів 
аналізу функціонування речення в тексті повинен бути п о в ’язаний з виявом 
текстоутворюючих потенцій речення як сегмента складніш ої синтаксичної 
організації. У цьому випадку необхідно врахувати семантичну зв ’язаність речення 
не тільки з безпосередньо контактуючими, але й можливість значно ширшого 
радіусу його дії у змістовій основі того чи іншого тексту.
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З метою аналізу структурних ссм штччних т пр.н < -піпх пЧчВів реальної о 
моиного процесу футщ іойувш ня смята* ггчтп • план: комунікативної
номінації у тексті вволимо поняття лискурспВН1'; .; Р.НСТ МЄННЯ (рід фр аьсоиг'
— мовлення, зв яз ний тексі;, враховую чи сукупність екстра лінгвістичних 
п рагм атични х , психологічних іа  ін. ф акторів  Текс і-диск \ рс враховує 
комунікативну спрямованість, мовленнєву ситуаг ію ав ри -ацікі і боку мовця
різноманітні прагматичні параметри мовлення, взаємозв’язок загального і 

конкретного, нового і відомого, суб’єктивного і об'єктивного тощо.

Саме з теорією  дискурсу найтісніш е п о в ’ язується поняття про гєксто ву

комунікативну одиницю —  дискурсивне висловлення. Це передусім текстове 
поєднання парцельованих чи сиг ментованнх частин речення або самостійних 
предикативних одиниць, о б ’єднаних тематично, що співвідносні з цілісною

синтаксичною одиницею —  граматичним простим ч іі складним реченням.
Активне використання дискурсивних висловлень у художньому стилі сучасної 

української мови та усному мовленні заслуговує на грунтовне, теоретичне 
висвітлення їх будови та семантики, а також на визначення того місця, яке вони 
посідають у синтаксичній системі мови і мовлення.

В основі виділення дискурсивного  висловлення як окремої цілісної 
ком унікативної одиниці леж ить його ком унікативно-ф ункціональна 
(кореферентна) співвіднесеність з граматичним  реченням. Кореферентними 
вважаються конструкції, що мають співвідносні референтні значення, тобто
об’єднані спільним референційним смислом. К ореференїніеіь забезпечується 
однаковим лексичним складом співвідносних одиниць. Співвідоношення текстових 
поєднань —  дискурсивних висловлень, які є сегментов а ни ми комунікативними 

реалізаціями граматичних одиниць та цілісних одиниці -  граматичних речень,

становлять окремий різновид кореферентних співвідношень —  комунікативно- 
актуалізаціпиі співвідношення.

С піввіднесеність синтаксичних одиниць у тексті однією з важливих, 
характерн и х  рис. що п роявляється на декількох рівнях їх аналізу: 1) на 
формальному (структурному) рівні (як співвідношення структурних схем чи 
моделей); 2) на семантичному рівні (як співвідношення висловлень з однаковою 
семантичною структурою); 3) на функціональному рівні (як функціонально- 
еквівалентні співвідносні форми та конструкції); 4) на комунікативному рівні (як 
співвідносні одиниці з різним ремотематнчним та акту а ізаціііним членуванням).

К ореф ерентність дискурсивних  висловлень безпосередньо пов язана з 
актуалізацією, тобто із співвіднесенням потенційного (віртуальног о) мовного знака 
з дійсністю, з пристосуванням віртуальних^номінативних знаків до потреб даної 
мовленнєвої ситуації за допомогою відповідних актуалізаторів. Актуалізаторами 
є насамперед експліцитні (лексичні, морфологічні, словотворчі) засоби вираження 
мовнореферентних значень та імпліцитні (як, наприклад, інтонаційне виділення 
тих чи інших значень або словопорядок та логічний наголос). У дискурсивних 
висловленнях актуалізація здійснюється сегментацією, закріпленою на письмі 
пунктуаційно. Актуалізація має декілька різновидів. Зокрема, у дискурсивном)
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висловленні виділяється препозитивна. інтерпо'ш тпвна та постпозитивна 
актуал ізац ія  компонентів окремих предикативних одиниць чи їх частин. 
А ктуал ізац ія  г способом смислового навантаження додатковими відтінками 
значень окремих компонентів дискурсивного висловлення. Засобами актуалізації 
г синтаксична сегментація, словопорядок, інтонація, парцеляція та приєднувальний

зв язок.
Суть синтаксичної категорії парцеляції в дискурсивному висловленні полягає 

у виділенні певного відрізка цілісного висловлення в окрему, відносно самостійну
його частину, яка. однак, не пориває синтаксичного й структурного зв ’язку з

базовою  частиною  висловлення. П арцеляція безпосередньо п о в ’язана з 
структурою дискурсивного висловлення, з так званим “оранжуванням смислів" 
чи видозміною його ф ункціональної перспективи. В основі парцеляції як
синтаксичного процесу актуалізованого членування фрази лежить о б ’єктивна 
здатність мови за допомогою прийомів членування тексту здійснювати реалізацію 
комунікативного завдання, напр.: Колись тут стояв вітряк. Могутній. Ветхий, 
шестикрилий (Ю .Збанацький) // Колись тут стояв вітряк, могутній. Ветхий, 
шестикрилий // Колись тут стояв могутній, ветхий, шестикрилий вітряк.

Приєднувальний з в ’язок у дискурсивних висловленнях використовується 
передусім при парцеляції кінцевих компонентів, що передають доповнення до 
основного повідомленя після ного висловлення. За цієї умови особливо 
посилюється інформативна значимість приєднувальних компонентів. Пор.: 
Наздожену. На автобусній зупинці. (Ю.Збанацький) // Наздожену на автобусній 
зупинці.

За конструктивними ознаками (характером зв’язку на різних рівнях членування, 
характеристикою актуалізованих компонентів та ін.), а також ісореферентними 
співвіднош еннями з грам атичним и реченнями встановлю ю ться такі типи 
дискурсивних висловлень: дискурсивні висловлення, кореферентні з граматичним 
ф ормально-елементарним (простим) реченням; дискурсивні висловлення, 
кореферентні з граматичним  простим ускладненим реченням; дискурсивні 
висловлення, кореферентні з граматичними складними реченнями; дискурсивні 
висловлення, кореферентні з складними багатокомпонентними реченнями.

В основу виділення типів дискурсивних висловлень покладено передусім 
формально-граматичні ознаки, а також семантико-синтаксичні відношення між 
частинами та компонентами дискурсивного висловлення. Характер синтаксичного
зв язку актуалізованого компонента з основним висловленням служить критерієм 
встановлення кількості різновидів дискурсивних висловлень.

Розглянемо комунікативно-функціональну співвіднесеність дискурсивних 
висловлень з граматичним формально-елементарним (простим) реченням. До 
дискурсивних висловлень, кореф ерентні!х з грам ати чн им  ф ормально- 
елементарним (простим) реченням, належ ать текстові поєднання речень з 
актуалізованими компонентами, пунктуаційно відділеними від іншої базової 
частини висловлення. За сп іввіднесеністю  з грам атичним и  реченнями- 
висловлю ваннями виділяю ться так і типи  дискурсивних висловлень: 1) з 
актуалізованим препозитивним компонентом; 2) з актуалізованим постпозитивні їм 
компонентом. Дискурсивні висловлення з актуалізованим  препозитивним 
компонентом в свою чергу поділяються на:
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висловлення з початковим сегментованпм компонентом —  'наявним  
\явлення";

впслов.'іенпя і початковим сегментованпм компонентом —  інфінітивом 
уявлення";

—  висловлення і актуалізованим сегментованпм препозитивним компонентом
—  підметом;

—  висловлення з актуалізованим сегментованпм препозитивним компонентом
—  присудком:

—  висловлення з актуалізованою препозицією поширюючих членів речення

—  висловлення з актуалізованою сегментованою препозицією питального 
компонента.

У дискурсивному висловленні з початковим сегментованпм компонентом —

“називним уявлення" простежується корелятивний з в ’язок з займенником чи 
дублюючим (редуплікованим) іменником у наступній частині висловлення, напр.: 
Дикі Карпати! Вона знала їх горду красу... (О.Кобилянська) // Вона знала їх. диких 
Карпат, горду красу // Вона знала горду красу диких Карпат.

З називаючою функцією можуть виступати також інфінітиви чи інфінітивні 
групи, якщо вони вимовляються з окличною інтонацією чи без окличної інтонації, 
напр.: Утверджувати правду життя. До цього прагнуть усі митці слова (3 преси) / 
/Утверджувати правду життя прагнуть усі митці слова. Конструкцію з “інфінітивом 
уявлення" ми вважаємо лиш сегментованою частиною основного (наступного) 
висловлення. Своєрідним замінником інфінітивної сегмеитованої частини виступає 
конструкція з вказівним займенником: “до цього”.

Отже, конструкції з “називним уявлення” та “інфінітивом уявлення” є не 
сам остійною , а сегм ентованою  препозитивною  частиною  дискурсивного 
висловлення.

А ктуал ізовани й  препозитивний ком понент-присудок у дискурсивному 
висловленні виражається спеціалізованими для присудкової функції дієслівними 
формами. За морфологічними параметрами усю сукупність присудкових форм у
дискурсивному висловленні можна розділити на два типи —  дієслівний та іменний 
присудки. Дієслівний присудок позначає дію. процес, динамічний стан, а іменний
—  статичну чи змінну ознаку. Залежно від способу вираження модально-часових 
значень актуалізований присудок у дискурсивному висловленні поділяється на 
простий, складений і подвійний (складний).

П репозитивний  простий д ієсл івний  присудок —  найтиповіш а форма 
актуалізованого сегментованого компонента дискурсивного висловлення напр.: 
[Батько] Мріяв ... Про Київ через сто років; (О.Гончар) // [Батько] Мріяв про Київ 
через сто років: Шукай його! У сільському клубі! (О.Пчілка) // Шукай його у 
сільському клубі!

Ф орм ально-синтаксичну структуру дискурсивного висловлення формує 
предикативний з в ’язок, який утворю є предикативну основу речення, або 
елементарне з формально-синтаксичного погляду просте речення. На осної
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предикативного зв'язку як фундаментального визначається позиційна структура

висловлення, а також члени речення. Предикативний зв ’язок як взаємозв’язок

поєднує два головні члени дискурсивного висловлення —  підмет і присудок. Цей

зв ’язок має свою специфічну форму —  координацію . У координації як
формальному вияві предикативного з в ’язку о б ’єднано форми керування та 
узгодження. Присудок звичайно вимагає підмета у формі називного відмінка 
іменників, а підмет у свою чергу підпорядковує присудок, визначаючи ного форми
особи, числа й роду. Сегментація в межах предикативного  з в ’язку 
використовується хоч і рідко, проте має посилене значення актуалізації, напр.: 
Ш ирокий п р о м ін ь  сонця. Засунувся незамітно до неї (О.Кобилянська) // Широкий 
промінь сонця засунувся незамітно до неї.

Позиція підмета нерідко взаєм одіє з особливостям и порядку слів у 
дискурсивному висловленні, зумовленому граматичною  структурою мови та 
актуальним членуванням висловлення. Відповідно до синтаксичної функції 
головного члена речення підмет займає певне місце у лінійній реченнєвій 
послідовності слів. Типовим є розташування підмета в абсолютному початку 
дискурсивного висловлення, напр.: Ніч. Минає в лісі блискавично (А.Чайковський) 
I I  Ніч минає в лісі блискавично.

А ктуальне членування в ідп овідає ком ун ікативн ом у завданню , тобто 
орієнтоване на актуальну (важливу в даний момент) інформацію, яка становить 
сутність відповідної комунікації і задля повідомлення якої (інформації) ця 
комунікація має відбутися. Отже, актуальне членування стосується лише мовлення 
і відбиває природу мовленнєвих актів, які в усному мовленні вирізняються 
інтонацією завершення, а в писемному мовленні — крапкою, знаком питання або 
знаком оклику.

Різновидом дискурсивного висловлення є також висловлення з початковим 
парцельованим компонентом питальних конструкцій. Ці висловлення містять 
запитання, що спонукає співрозмовника до відповіді. Іх комунікативне завдання 
полягає не в передаванні інформації, а в спонуканні до отримання потрібної 
інформації.

Питальним компонентом можуть бути як головні, так і поширюючі члени 
речення. Наприклад:

а) підмети: Син? Як він міг знайти її? (І.Чендей) // Як син міг знайти її?
б) присудки: Змовчав? Як він міг? (Р.Іванпчук) // Як він міг змовчати?
в) прислівні поширювачі об’єктного тпп\* Дітей? Забрав з собою? (А.Головко) 

// Забрав дітей з собою?
г) обставинні поширювачі часу: [Чабан насторожився]. До завтра? Чому до 

завтра? (О.Гончар) // [Чабан насторожився]. До завтра, чому до завтра?
д) обставинні поширювачі місця: До гробу? Якого гробу? (М.Коцюбинський) 

// До якого гробу?
е) прислівні поширювачі означального типу: Батьківський? [Наказ] Не міг 

забути він? (З преси) I I Не міг він забути батьківський наказ?
Дискурсивні висловлення оформляє питальна інтонація, досить різноманітна 

за своїм звучанням. Підвищення тоцу припадає на актуалізований компонент, що 
містить у собі зміст питання. Якщо таке слово стоїть на початку дискурсивного 
висловлювання, то голос поступово спадає, хоч ніколи не досягає спаду, рівного

14В



граматичному розповідному реченню.
Актуалізація компонентів у дискурсивних висловленнях зд ій о г -•

за допомогою постпозитивної сегментації. В основі її лежить об \  і під- : 
мови за допомогою  прийомів актуального членування текст' з 
реалізацію комунікативного завдання. Класифікацію дискурсивних мк ... і 
актуалізованим  постпозитивним  компонентом здійснюєм * а ніс. 
функціональною призначення — метою того комунікативною -с • 
висловлення реалізують.

За співвіднесеністю  з грам атичним и реченнями виділякпье; 
дискурсивих висловлень з актуалізованим  постпозитивним к-.см 
кореферентннх з простими (неускладненнми) реченнями:

1) дискурсивні висловлення з актуалізованими постпозитивними г- 1 
членами;

2) дискурсивні висловлення з актуалізованими постпозитивними поширі а ^чі\п 
членами речення:

а) дискурсивні висловлення з актуалізованими постпозитивними комглч 
означального типу;

б) дискурсивні висловлення з актуалізованим постпозитивній-. м
об’єктного типу;

в) дискурсивні висловлення з актуалізованим постпозитивним і юм 
обставинного типу.

Актуалізоване виділення головних членів речення —  підмета чи присудка —  
у мові творів досліджуваних письменників зумовлене ха~ ь • ; - * - 
виникає потреба д о по внити  зм іст перш ого к о м п п е н . і  
висловлення, щоб зосередити увагу саме на другій її частині нап- . !іК* був 
попереду на шляху його гіркої долі. Камінь спотикання (Л.Мартовичї '! Камінь 
спотикання ще був попереду на шляху його гіркої долі: І цей увесь світ в моїх 
очах. Тріпоче-міниться (А.Чайковський) / / 1 цей увесь світ тріпоче-мінйть; ч > ■ > - 
очах.

Н айчастіш е спостерігається в дискурсивних висловленнях - . :
актуалізація поширюючих членів речення, рідше —  об’єктного та обс: зо пішого 
типу. За своїм змістом приєднувальні компоненти означальної: і : ' з жать
від контексту, а саме —  від змісту і будови попередні., г '

речення. НИМ БОНІ: ' г і 'Д-.іСИ / ЛК ЩІ.'ГиН. ІЬ
абсолютно недостатні н • місто ь-;му відношешг. .ипр . іі-.с • мав
про коня. Свого власної: (Ю Зблнацькіш) ' Вю воє ж... 
власного коня.

В иразність І СіК.-. У н К і ІНТОНуЬЛЦЬЯ ИріІЬдН ; п ..іі ічі. І 
означального типу завжди зумовлюється стилістичними мою \п{ і т е м о ю
змістового підкреслення тих мовних одиниць які т ик чи »накид- до «і •.* і. и;л; * • -.п цс
після основної частини висловлення, вираж аю чи ь т к.і по-. : н паки з 
підвищеною експресивністю: Ранком ішов сніг. Рівніш ;и ..к о и к і пнеь.. по При 
зміні позиції в кореферентне.му грам атичном у формадьно-едч.. :м і "і:' 
(простому) реченні виразність ознаки значно г.. . іаолю-: ■'
сніг” . У першому випадку (диск* рсивнсму * - •
на чітко виділеному, відносно самостійному і- пєні.і . 
додаткового повідо : і--і “Г '■ . '• м
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випадку (в кореферєнтному простому реченні) наша увага може спинитись на 
б\ (ь-якому члені речення. У Приєднувальній частині означальний поширювач 
вимовляється з інтонацією і певним наголошуванням для підкреслення вираженої 
ним ознаки.

Дискурсивні висловлення з актуалізованим постпозитивним компонентом 
об’єктного типу —  важливий засіб доповнення основної думки окремими 
деталями, що створюють ширше уявлення про особу, предмет чи явище. 
Дискурсивні висловлення з приєднувальними компонентами о б ’єктного типу 
кореферентні з граматичним формально-елементарним (простим) реченням. 
Наприклад: Грали коло них у сопілку. Різні пісні (О.Кобилянська) // Грали коло 
них у сопілку різні пісні; Десь на третьому літі свого пастухування навчився
виплітати солом’яну стрічку. З вівсяних дудочок... (Ю .Збанацькпй) //Д есь на 

третьому літі свого пастухування навчився виплітати солом’яну стрічку з вівсяних 
дудочок.

У структурі дискурсивного висловлення постпозитивний компонент об єктного

типу частіше —  непрямий, рідше —  прямий. Основною формою прямого

компонента об’єктного типу є знахідний безприйменниковий відмінок іменника, 
що тісно поєднаний семантично з перехідними дієсловами. Через те парцеляція 
тут не є типовою. Наприклад: Ми всеньку ніч згадували. Минуле (Ю.Збанацькпй) 
// Ми всеньку ніч згадували минуле.

В умовах контексту або позамовної ситуації одиницею повідомлення, інформації 
дуже часто буває дискурсивне висловлення, яке безпосередньо спирається на 
приєднувальний компонент обставинного  типу. Такі висловлення також  
співвідносні з граматичним формально-елементарним (простим) реченням. 
Наприклад: Треба було відступати. І якомога швидше (Ю.Збанацькпй) / / 1 якомога 
швидше треба було відступати; Діли! На всіх порівну (Ю.Збанацькпй) //Д іли на 
всіх порівну!; І збирайся. Негайно (Ю.Збанацькпй) // І негайно збирайся.

С піввідносність дискурсивних висловлень з грам ати чн и м  ф ормально- 
елементарним (простим) реченням ґрунтується на відтінках у семантиці, які 
вносяться будь-якою зміною синтагматичного порядку.

Комплексний підхід до вивчення дискурсивного висловлення змушує розглядати 
висловлення не лише як синтаксичну одиницю вищ ого порядку, ніж просте 
речення, але й як продукт інтелектуально-комунікативної діяльності мовця, який 
з своєю інтуіцією, відповідно до л інгвістичних та ком унікативних знань 
використовує той чи інший актуалізац ійнф і вираж альний засіб з арсеналу 
співвідносних форм і конструкцій.

Отже, дискурсивним висловленням, кореферентним з граматичним формально- 
елементарним (простим) реченням, властиві, при спільності номінативно- 
репрезентативного (референційного) смислу, насам перед препозиція та 
постпозиція актуалізацій його компонента. Утворення дискурсивних висловлень 
цього типу зумовлене актуальним членуванням, що передбачає сегментацію чи 
парцеляцію окремого компонента — члена речення.

За нашими спостереженнями, у мові художніх творів новелістичного жанру 
дискурсивні висловлення, кореферентні з граматичним формально-елементарним 
(простим) реченням, у процентному співвідношенні становлять: 1) з актуалізованим
препозицінннм компонентом —  26,2%; 2) з актуалізованим постпозитивним
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компонентом —  73.8%.
Дослідження дискурсивних висловлень розкриває величе НІ І ПО-ІСНКІЙНІ 

можливості української мови. Співвідносні форми дають зм о г у  мовцеві перед V н 
той чи інший реальний зміст т  усіма нюансами, відтінками, відповідн . 
конкретної ком унікативної ситуації. К омутпкативно-актуллпаппін t 
співвіднесеність дискурсивних внеловлены граматичними реченнями СВІДЧИ І Ы! { 
спільність їх синтаксичної структури, в якій виявляються однакові спнтакси
зв'язки і семантпко-спитаксичні відношення на всіх рівнях членування.
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The inner differentiation o f the modus leads to specifying 
o f  m odus categories, which in due agreement with their role in a 
sentence can be divided into three groups, termed as those o f ac
tualization, guaBtication and Social.

The actualization categories o f  m odus serve for stating re
lationship o f the objective content o f the sentence as to the m o
ment o f speech as well as serve for com m unicating parts.

This group o f m odus categories is based on personalisa
tion, tem poral and space localisation.
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Ірина Гуцуляк
С Т И Л І С Т И Ч Н І  Ф І Г У Р И  В П О Е З І Ї  Б А Р О К О

Український стиль Бароко наука тільки освоює. Останнім часом про Бароко 
заговорили як про явище цікаве, неоднозначне, вплив якого відчувається і зараз.
Бароко дозволяє нам поглянути на українську літературу XVII —  XVIII ст. як 
пройняте єдністю ідейно-художніх принципів мистецтво, що виникло відповідно 
до естетичних і ідеологічних запитів свого часу. З середини XVII і майже до кінця 
XVIII ст. Бароко залиш илось стильовою  домінантою  творчості більшості
українських письменників, стиль цей позначився на величезній кількості пам’яток 
письменства, що належать до різних літературних видів. Особливо плідним він 
виявився у поезії.

Схоже, що наприкінці XVI —  на поч. XVII ст. українська література була 
законодавцем у плані роботи над художньою формою. Як свідчить проведений 
аналіз, поети середини XVII ст. знаходили несподівані алегорії і символи, тропи і 
стилістичні фігури.

Стилістичними засобами організації тексту в синтаксичному плані є стилістичні 
фігури —  “особливі синтаксичні конструкції, що відхиляються від звичайного 
синтаксичного типу й дають оригінальну форму для образного вираження думок 
і почувань людини” (4, 357). Стилістичні фігури синтаксису глибоко вростають в 
усю мовну структуру, але при цьому вони посідають своє окреме місце в загальній 
системі стилістичних засобів як самостійні форми мовлення. Розглянемо найбільш 
уживані поетами середини XVII ст. стилістичні фігури.

Повтор —  стилістична фігура, яка утворюється спеціальним нагромадженням 
однотипних мовних елементів (звуків, складів, слів, словосполучень) у вигляді 
повторного їх вживання в одному висловлюванні. Основна стилістична функція
повтору —  це художнє увиразнення мови. У віршах ми найчастіше зустрічаємо 
анафоричний вид повтору:

Але милост руки от карности крепуєт,
Милость тебе от пометы, о пане, гамуєт.
Милость на окрутный болести выдала,

• Милость болестным вЪ нцем  терновым вЪ н чала (5,156)'.
Дуже виразною в стилістичному плані є фігура ампліфікованого повтору. У 

ньому повторні елементи виступають циклами, як парними, так і складнішими. 
Напр.:

Ісус мой, отец мои. пан мои, на смерть шествует,
ВсЪ стежки пречистою кровью знаменует.

Ісус мой, єст моими грЪ хн  потлаченый,
Тяжарем беззаконий моих обтяженый.
Иди ж, о душе моя, за Христом спЪш ися,

'Тут і далі посилання в тексті на видання: Українська поезія: Середина X V I I  ст. 
(Упорядники В.І.Крекотень, М .М .С улн м а . —  К.: Наук, думка, 1992. —  680 с.
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З гяжко-горким стогнаны м обфнте слезися!
Иди с поспЪ хом II вжди слсзми стежки мочи.

ПренезмЪрност болю, лзы обфитыл точи! (158)
Повтор є стилістичним засобом, що сприяє відображенню хвилюючих моментів 

у житті людини, стану збудження, емоційного реагування на щось. Напр

Що чиниш, о проклятый, о невЪрный роде.
Когріп-сь спрнкрил. жиючн в небесной свободе?
Що чиниш, чим прагненьє панское всмираєш?
Оцтом з горкою желчю пана напаваєш (160).

Однією 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 і масивних форм (в архітектурі), але н "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 антитези —  стилістичної фігури, побудованої на 
підкресленому протиставленні протилежних явищ, понять, думок, ПОЧУТТІВ, 
образів.

У структурі віршів, побудованих на антитезі, основним засобом виділення 
елементів змісту є пари антонімів. Порівн.:

И дЪ ж е творяшеся ж елЪ зо от блата,

тамо Д Ъ в а  вселися, дражайшая злата,
Да людем жестокія нравы умягчает 
н желЪзныя к Богу сердца обращает (11).

Тут маемо протиставлення понять: “ж ел ъ зо”— “зл а т о ” , “жестокія” —  

“умягчает”, а також побічні антитези: “Д ъва”— “злато”, "желЪзо”—  “блато”. 

Протиставляються чистота і бруд ( “ж ел Ъ зо ” і “блато”). твердість і м’якість

( “ж е л Ъ з о ” . “Ж ел Ъ зн ы я  сер д ц а ” , “жестокія нравы ” і “нравы ”, які Д іва  
“умягчает”).

Ось ще приклади антитез:

“А нынь и твоє свЪ тло з очій зышло И аж до отхланій пекла темных зашло” 
(136), “Смерть твоя ачьколвек живот нам справила” (139), “Обнажихся змія 
прелестным со в Ъ то м — ты, наг, мя окрываеш, одЪ яйся свьтом!" (317). “Год 

временній премЪ ннл он в вЪчноживотнш ” (235).
Різке протиставлення понять дає можливість авторові створити надзвичайно 

виразний, динамічний образ.
Я к свідчить ф актичний  м атеріал , другою  за активністю  використання
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сіп і о н і ч н о ю  фігурою є тавтологія. “На гавгологію звичайно дивляться як на 
попогрібшій повтор одного і того самого визначення, судження однаковими чи 
близькими за змістом словами. Такий повтор збіднює, засмічує наше мовлення. 
\ле не завжди тавтологія буває шкідливою, непотрібною. Можна спостерігати 

тавтологію, стилістично виправдану" (3, 55). Основна сфера вживання тавтології
—  народна творчість, під впливом якої знаходимо такі лексичні одиниці і в 
художній літературі. На поезію XVII ст. народне мистецтво справило сильний 
вплив, зумовивши її неповторність і своєрідність, тому ми знаходимо чимало 
прикладів цієї стилістичної фігури.

Ми засвідчили здебільшого і автологію звукову, граматичну: “свТ)ша свЪтлая"

(227). "Зльйі злЪ  страждаєт” (250), “ог лютьйшаго лютым" (311). “Аз. немощный 
в немощи моей” (227).

Іноді зустрічаємо випадки й семантичної тавтології: “Аз плачу. ГІоліца, плачу 
неутТЬшно,-Рыдаю в слезах из кровію смТісно" (107). “мертва смерть'1 (93). 
"мертвій труп“ (255), “отец єму дасть гніти з прикростю квасною" (214).

Тавтологія віками складалася у мовленнєвій діяльності народу. її змістова 
надлншковість нейтралізована поетичністю н експресивністю.

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

Риторичне звертання —  “стилістична ф ігура, яка полягає в тому, що 
висловлення адресується до неживого предмета, абстрактного поняття, відсутньої 
особи, чим посилюється ного виразність” (І. 237). За характером стилістичного 1 
призначення та експресивності виділяємо два типи риторичних звертань:

1. Оклично-ліричні звертання, особливо до різних явищ природи, суспільного 
життя тощо, які викликають різні почуття споглядача. Напр.: “Ос ж, дТЬтіг. ви

глядътс. лихолюбцев не любите!” (114), “О часе вдячный! О лТ)та снятый! Дми 
золотым!” (63). "О диво, которое ввесь округ мордуєш!” (148).

2. Окличне наг олошення назви, що висувається на перший план в емоціонально 
насиченому висловлюванні. Напр.: “О многоглаг олпве невТЬко! Не вТ)сіі. яко п

в тЪ х  словесєх оправданный пЪ  си” (35)/ “І ти, Чигирине, місто українне, не 
меншую славу Тепер в собі маєш, коли оглядаєш  в руках булаву Зацного 
Богдана...” (100), “А вы пнпЪжипци горделивые, Яри-сте и гневливый! Русь вас 

не боится. Токмо вТЗрого гцптптся” (116).

Цікаві т.зв. спітетні звертання, які пояснюють, виділяють, підкреслюють певні 
ознаки особи чи предмета або характеризують, зображають ного. Такі звертання
можна назвати ще розгорнутими звертаннями. Напр.: “О Христе, царю вЪкои.  
жизни начальнице, Существом неприступный жпвьгїї псточниче!" (32). "Іпсусе мой 
прелюбезный. сердцу сладосте. Єдина в скорбех у т Ъ х а . моя радосте” (318). 

“Справно плянєт пресвЪтлых. кролю звЪзд вшелякнх. Вдячньгх годин отмЪгю.

154



часов НС еднакнх, Фебе, давцьо свЪтлостн. всего евТЬта око. Котрого юрок век 
и м .но займует широко..." ( 187).

Риторичні звертання с стилістичним засобом для емоційно напружен, . 
зображення подій, для вироблення в читача певного ставлення до зображувань,

Риторичне питання ‘речення, яке мас структуру питального, але переда» 
повідомлення, позитивну інформацію, а отже, не орієнтує на одержання відповіді 
Риторичні питання завжди передають повідомлення експресивні, емоційно 
забарвлені" (І. 237).

Конструкції риторичних питань використовуються для загострення уваги, для 
збудження почуттів. Напр.: “Где бЪ дница есть такая, як я. Россія Малая?" (113).

“Що видите у их мосцЪ , опрочь дурной хвалыиивосцЪ? Що мнЪ за син. що з 
врагами серце его. а не з нами?" (114). “А где ж. коли так щасливе Бито турків га 
сквапливе І вигнано з їх же шанців?" (122).

Конструкції риторичних питань можуть вживатися як прийом збудження уваг п 
до наступних авторських відповідей. Напр.: “Кто ест. иже поживет и не узрит
смерти? н Ъ с т  ни един. Всяк рожден должен єст умерти" (37). “Д виг нет 1 с УС 
крестній стос, н хто ж помагает? Хто в так значном тяжару Ісуса вспнраєт? Сам 
тылко Кнрннейчик. старушок звезшалый. В слабом допоможеню двигати был 
трвалый" (157).

Питальні конструкції можуть бути стилістичним засобом для вираження 
неможливості, сумніву, недоцільності чогось щодо зображуваного. Напр.: “О горе
мнТ), грТ) шпику сущу. Горе. благих дТ) л не имущу! Како пред суд Божьііі явлюся? 
Како со святыми вселюся?’' (325). “Возшел еси. Ісусе, на крестное древо: Сіє ли 
сЪдалпще имашн царево?” (293). “Леч питаю: “Мертвій труп лЪтатп чи может? 

А в Ъ р а  без дТ )л мертва, як же го возможет?” (256).

Риторичне питання —  засіб увиразнення думки, привернення уваги до 
висловлення, збудження почуттів. Ця стилістична фігура є ознакою емоційно 
забарвленої мови.

ГІрн 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. 6).

Окличні й питальні конструкції риторичного характеру використовуються для 
ем оційного зображ ення, для вираж ення хвилю вання, глибоких почуттів і 
переживань. Ці конструкції властиві мові поезії. Вони вносять у висловлення тон 
піднесення, різноманітних емоціональних забарвлень.

Протягом XVI— XVIII ст. український народ створив таку 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, стрім ким  рухом, грою форм, сплетінням
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протилежностей. І для виконання цього завдання поети використовували 
різноманітні мовні засоби і прийоми. Тропи й стилістичні фігури вносять у віріїп 
тон піднесення, хвилю вання, переживання, різноманітних емоціональних 
забарвлень.

Поети намагалися показати зміни, що відбулися у світосприйнятті, мисленні, 
творчості —■ і в змісті, і у формах.
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The object o f this scientific reserch is literary works o f the 
XVIIth - 1st h a ll'o f the X V IIlth  century, which represent the ba
roque style. The analisis is held in lingua-stylistic direction with 
the exam ining o f  stylistic devices being stylistic figures. The latter 
(i.e. repetition, antithesis, rhetorical addressing and rhetorical ques
tion) were widely used by the poets o f  the mid - XVIIth century 
with the purpose to introduce the tone o f  inspiration and excite
ment into their verses, making the language poetic, vivid and sol
emn.

«
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Оксана Іваномко
О С О Б Л И В О С Т І  К О Н С Т Р У К Ц І Й  М О В Л Е Н Н Є В О Г О  Е Т И К Е Т У  \  

Т В О Р Ч О С Т І  М А Р К А  Ч Е Р Е М Ш И Н И

Мовленнєвий етикет — це ціла система формул повсякденного спілкуванню 
людей, своєрідних етикетних висловів, якими вони послуговуються V процесі 
звертання один до одного, привітання, вибачення, побажання, прощання тощо

У кожного народу існує своя система етикетних формул, існують також 
своєрідні традиції мовленнєвої поведінки, що дозволяє говорити і про 
етнопсихологічні особливості етикетних понять. Культура мовленнєвого етикету

’ -

Ї
оезпосередньо пов язана з самоусвідомленням мовної особистості, тісно
переплітається з національно-культурною специфікою мовної дійсності.

Мовленнєвий етикет українців є важливою галуззю національно-культурної 
спадщини. Він вироблявся впродовж тисячоліть. Окремі вислови сягають ще
дохристиянського періоду, пов язані з язичеською обрядовістю і звичаями га

ментальністю слов’ян. Природно, що протягом свого розвитку система формул 
ввічливості позначена особливостями як історичнбго плану, так і територіальним 
та соціальним впливами, рівнем освіченості та культури українців як етносу.

У художніх творах та епістолярній спадщині письменника представлені усі ті 
різновиди формул ввічливості, які властиві сучасній українській літературній мові. 
Це формули звертання, привітання, подяки, прохання, вибачення, поздоровлення, 
прощ ання. Проте вираження ком унікативних норм етикету у мові творів 
письменника обмежене — кілька десятків одиниць, що виступають у різному 
обрамленні. їх функціональна активність є значною, повторюваною, особливо 
прп взаємному обміні вітальними репліками. Функціонування формул ввічливості 
у досліджуваному матеріалі має також певну специфіку.

Проаналізувавши конструкції мовного етикету, що вживаються у художніх 
творах та епістолярній спадщині М.Черемшини за семантикою, ми виділили такі 
різновиди:

1) формули ввічливості, що вживаю ться при за в ’язуванні контакту між 
комунікантамп;

2) формули ввічливості безпосереднього спілкування;
3) формули ввічливості, які використовуються комунікантамп при завершенні 

контактного спілкування.
Д о формул ввічливості, що вживаю ться прп зав язуванні контакту між

І комунікантамп, належать формули звертання та привітання.
Звертальн і конструкції, відображ ені у художніх творах М .Черемшини, 

репрезентують передусім такі загальнолюдські цінності, як повага до старших, 
батьків, жінок, як любоє до дітей з боку батьків, шанобливе ставлення однієї 
людини до іншої (знайомої чи незнайомої).

Ми виділили такі основні типи звертань: 1) звертання, що ними послуговуються 
гуцули в родинному колі; 2) товариські, побратимські звертання: 3) офіційні 
звертання; 4) інтимні звертання закоханих; 5) загальні звертальні конструкції, що 
ними обміннються люди в суспільстві, звертаючись один до одного за різних 
обставин і в різних жигтєво-побутових ситуаціях.

Серед конструкцій-звертань надається перевага звертанням на власне ім я \
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ідр ібн іл о -п р стл н в ом у  варіанті: " Юсипку . Лукинку . "Петрику  . “Маню 
Ф іксуємо чимало уснорозмовнпх звертань фольклорного типу “душко". "любко”, 
"любчику ”- “соколе ’, "зозулько" і под. Цікавими формами звертань г складні 
прикладкові назви типу ькумко-любко*. 'брате Йванчику”, ‘ бадіку Ілаше” та ін.

У лисі ах письменника ми виділили два типи звертань: офіційні і неофіційні. 
Серед офіційних звертань фіксуємо конструкції з таким и елементами: 

високоповажний ". "високодоспюйний ". " вельмишановний " . "дорогий ”.
У листах до друзів, побратимів по перу письменник надавав перевагу звертанню 

“товаришу ". “/# юваршико ".
Найбільше різноманітних звертанні, фіксуємо в листах М .Черемшини до

О.Маковея. наприклад: “ Високоповажний пане редакторе1." , " Високоповажний пане 
добродію!". “Високоповажний пане редакторе Гі добродію! ” , * Високоповажні й дорогі 
добродію \п (пошанна форма звертання на Ви). Цікаво, що листам М.Черемшинн
зовсім не властиві звертання на ім ’я й по батькові та емоційно-оцінні слова. Тільки

один раз фіксуємо звертання на власне ім ’я у здрібніло-псстливому варіанті до 
М.Голпнського, з яким М .Черемшина підгримував дружні родинні стосунки 
{ ‘Дорогий Міську V ).

Часте вживання вокативів “добродію ” та ,1пане " в листах М.Черемшинн свідчить 
про те. що це були узвичаєні форми ш анобливо-ввічливого звертання як до 
незнайомої, так і до знайомої людини. Вони вживалися самостійно і в поєднанні з 
прикметниковими означеннями *вельмишановний”, “дорогий”, високоповажний" 
та ін. У наш час спостерігаємо повернення до активного функціонування звертань 
узвичаєним “п а т” і "добродію" . які були узвичаєними у спілкуванні українців на 
теремі західноукраїнських земель.

Система звертальних конструкцій у листах письменника позначена певними 
особливостями, зумовленими передусім специфікою  епістолярного жанру 
(наприклад, офіційні звертання), а також індивідуальними уподобаннями адресата.

При зав’язуванні контакту між комунікантамп поряд з формулами звертань 
вживаються формули привітання. У художніх творах М.Черемшини формули 
привітання, які функціонують в усному мовленні гуцулів, відображено неповно. 
У мові творів письменника зафіксовано в основному привітання “Здорові були ". 
Особливого поширення на території Гуцульщинп набули привітання з іменем Бога, 
Ісуса Христа. М.Черемшина на сторінках своїх творів відтворює ці конструкції у
стягненій формі, як-от: “СлавайсуГ (і відповідь “Навіки", “Навіки слс/!г’).

В основному зафіксовано привітання, які містять і компонент звертання:
‘ Здорові були, вуєчкуУ\  "Здоров бус., синіу\”, “Абисте здорові, побратими пишнії". 
В епістолярнії! спадщині Марка Черемшини ми не зафіксували жодної формули 
привітання.

Зафіксована формула “Дзінь добрий" свідчить про вживання окремих привітань 
поляків чи до поляків. ГІрп спілкуванні селян у художніх творах фіксуємо як 
традиційний вияв поваги до співрозмовника фатичнеспілкування, яке супроводжує 
формули привітання.

Серед конструкцій, що вживаються при безпосередньому спілкуванні, для 
підтримання контакту, використовую ться комунікантамп формули подяки, 
вибачення та прохання. У художніх творах М.Черемшинн ми фіксуємо формули 
подяки з компонентом "дєкосать , з компонентом "докую”. У функції формули 
подяки фіксуємо формули побажання "Дай вам Боже здоровлєчко". З цією 
комунікативно-етикетною функцією вживається конструкція “Не гнівайтесь". У

158



листах письменника найчастіше використовується формула подяки в и  п ли 
особи з компонентом "дякую". Ця формула фіксується у рпному контекст 
оточенні: 11 Красно дякую”. "Дякую Вам сердечне4, 'Цхкуюв&ругг”. 'Дякую mpwm 
Тільки один раз фіксуємо формулу подяки з компонентом "спасибі" сто п і 
сердечне спасибі".

З винятковою ввічливістю поєднуються такі зафіксовані нами конструкції 
із щирого серця дякую Вам”. ‘ Найперше всього складаю Вам сердешну подякі ' Для 
вираження формули вибачення М.Черемшина у своїх листах використовує такі 
структури: “простіть”, "прошу вибачення", "прошу вибачити мені". С амобутня 
формула вибачення зафіксована у листі до М.І.Рудницькою (від грудня 182о р.) 
— “здаруОте і  вибачайте” . Вибачаючись перед О.М аковеєм. М". Черемшина 
використовує конструкцію "ГІрошу мені дарувати"4.

У художніх творах  М арка Черемш ини формули вибачення засвідчені 
структурами: “вибач". “вибачте“ ("вибачьте”). 11просіиьии "не сердьтеси .

У формулах прохання найбільш уживаним є компонент "прошу " як v художніх 
творах, так і в епістолярній спадщині письменника. На наш погляд, самостійно 
вжита, без “супроводжуючих” форм ввічливості, структура "прошу " виражає лише 
суть самого прохання. Проте слово " ласкаво" у листах М.Черемшини перетворює 
цю структуру в окрему формулу ввічливості, як-от: "Прошу ласкаво о відповідь". 
"ГІрошу ласкаво пару слів мені написати”.

/(л я  вираження прохання у художніх творах використано при спілкуванні селян 
такі формули: "позвольте". будьте ласкаві" і оригінальна структура "най я 
допрощуся тебе”. Формула "будьте ласкаві" зафіксована і у листах письменника. 
Вийшла з активного вжитку більш офіційна і оригінальна структура "Коли б Ваша 
ласка і  воля”. зафіксована у листах до О.Маковея (від 22 лютого 1896 р.).

ГІрп завершенні контактного спілкування комунікантів вживаються формули 
прощання та побажання.

У художніх творах М.Черемшини фіксуємо формули прощання побажальної 
спрямованості: "В  добру годину'.". "Го с тіп іу  добрий часГ. "Гости миром'.". “Аби-с 
прожив'.”, "Пай Б іг даст на пож иток", " ІІочюй миром". Найчастіше такі структури 
поширюються звертаннями: "В  добру годину, НиколаїхоУ, "Аби-с прожив, 
ЛукинкуГ . Фіксуємо чотири рази і традиційну формулу прощання "Бувайте  
здорові' ” . З уст ж інок-персонажів звучить прощ альна формула "До милого 
побачення".

Своєрідні кінцівки листів (як різновид формули ввічливості) М.Черемшини уже 
дещо застаріли і вийшли з активного вжитку. Зафіксовані нами формули прощання 
в листах властиві тільки епістолярію. Майже всі формули прощання містять 
елемент “поклону” (типу "шлю поклін”. “пересилаю для Вас свій низький та  щирий 
поклін”). Ці структури використовуються і для передачі “поклону" через адресата 
іншим особам ("шлю поклін тво їй  чудовій дружині”. залучаю поклін приятелям 
nun. Кічурі Мелет і А нт. Онищукові”). Фіксуємо також формулу прощання з 
елементом передачі поцілунку та “уцілованая ручок”: “цілуючи, тлю поклін і 
уціловання ручок твоїй чудовій дружині" . Всі листи закінчуються підписами, до 
яких додаються слова шани, прихильності і поваї п. як-от: "З  правдивим поважанням 
І  їв. Семанюк ”. “Остаю із справжнім поважанням Іван Семанюк . "З  глубоким 
поважанням Марко Черемшина". Листи до найщиріших своїх друзів, серед яких 
М.Зеров і В.Гнатюк. М.Черемшина закінчував підписом "Вам щиро відданий Іван 
Семанюк".

С уто черем ш ннівським  прощ анням  є структура з розмовним словом 
"шапкуючи” у значенні “прощаючись”.

159



Близькі до формул прощ ання формули побаж ання. У художніх твор 
М.Черемшина фікеуі оригінальні формули побажання, які фунтшріонгуїоті, 
розмовному мовленні гуцулів. Цс побажання прп прощанні: “В добру годину' 
Гости миром'.". Г о с т іт  у добрий час!"; прп урочистих подіях (' ’ Вінчюю Вас 

шєстсм, здоровлсм на многа л іт і " ,  "Аби-с, кумко, мала хліба та  й до хліба '). 
побажання на проводах вояків до війська ( 'Хай билегінів не млоїв голод попід серце " 
Най би неприятіль не красна кремінь молодою ке р во ю побажання дорослих дітям: 
Рости велика ", “Най ростут великі та  дужі\"

Найбільше побажань — це побажання довгих років життя. Серед них фіксуємо 
такі вислови: “Аби-сте діждали ще внуків вікувати", и Аби-сте прожили' ". “Аби- 
сте тривали'.''.

Досить різноманітні формули ввічливості і за структурою. Ми розрізняємо такі 
структурні їх типи:

І ) нечленоваиі речення мовног о етикету (“ Славайсу" , Доброго здоров ’ я ', 
“Дякую ’);

2) конструкції мовного етикету — прості речення (“Дякую за письмо”, "Ще раз 
дякую Вам сердечно”, "остаю із справжнім поважанням”);

3) формули ввічливості у вигляді простих ускладнених речень (найчастіше із 
звертаннями: ("Добрий вечір, братеУ"Просшьий мене, Петрику ! ”, “Ночюй миром,
ГафійкоГ. "Най Б іг  даст на пожиток, бадічку Луки !”), з сурядними рядами 
словоформ: “Прошу вибачення за докучливість і  остаю із справжнім поважанням 
до Вас”, “Здоровлю Вас щиро добрим здоров ям і  кланяюсь до Вас

4) кличні комунікати (“Дорогий товаришу !” , “Достохвальна редакціє'.", 
"Високоповажний пане редакторе'."),

5) складнопідрядні речення “Прошу мені це дарувати, що я, зовсім незнайомий 
Вам чоловік, докучаю", “Коли хвальна редакція не зреагує на той ювілей зовсім, то  
прошу ласкаво передати т і  ".Желания ” іншій редакції").

У формулах ввічливості відбито багатство української мови, особливості 
менталітету українців як нації. М .Ч ерем ш ина по краплині вбирав все 
найсокровенніше з мовленнєвого етикету рідного народу. Він старанно заносив 
до мовної скарбниці добірний нектар слова, розширив лексичні й функціональні 
можливості м овленнєвого етикету. Л исти  М .Ч еремш ини ствердж ую ть 
неповторність і високість м орального  духу українц ів, невмирущ ість їх 
мовленнєвого етикету, який виплекав геній народу впродовж віків.
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Алла  Новосел ов а

О  Н Е К О Т О Р Ы Х  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х  С Л О В О Т В О Р Ч Е С Т В А  Б Е Л Л Ы

А Х М А Д У Л И Н О Й

Поэтическое творчество Б.Ахмадулиной никог да не оставалось вне внимания 
критиков. О днако авторы  небольш их статей обращ ались в основном к 
литературоведческому анализу произведений поэтессы. Совершенно не изучались 
языковые особенности и. в частности, словотворчество Б.Ахмадулиной. Рамки 
данной статьи позволяют нам рассмотреть только некоторые из особенностей ее 
поэтического словоноваторства.

I. Писавшие о Б.Ахмадулиной не раз отмечали приподнятость ее поэтического 
тона, тягу к архаизмам, к старой лексике. В подавляющем большинстве случаев 
1 га архаичность свободно п непринужденно вплетается в стихотворную ткань 

независимо от темы, материала и времени, о котором идет речь. Поэтесса любит 
слова со старинными приставками, в частности, воз-, пред-. Рядом с узуальными 
возжигать (I, с. 140, 359), возглавие (I, с.431). возбраненный (I, с.355) появляются 
новообразования возглыбие (I, с.429), возглыбиться (I. с.214). возголубеть I, с.337), 
возмножить (I. с.349). воздымлен (1. с.419) п др.

“В  нижнем мраке еще не умолк соловей / На созглыбии выпуклом — пекло и 
стужа'4 (Шестой день июня); “Уж1 Сириус возголубел над долиной...” (Друг столб): 
" Все сущее, свой вид и род возмножив. / с утра в трудах, как дружная артель... " 
(Пачевский мой).

Еще больше слов с приставкой пред-. Это канонические: предзимний (I. с.53). 
преддверье (I. с.61), предгрозье (I, с.469), предвестимо (1. с.258). а также значительная 
группа новообразований, среди которых предрояльный (I, с. 108). предсмертье (I. 
с. 125, 378,), предкатастрофный (I. о. 145):

“Марина, до!До — детства, до — судьбы, /до — ре, до — речи, до — всего, что  
после, /равно, как вместе мы склоняли лбы / в той общедетской предрояльной позе..." 
(Уроки музыки); "Измученный, он ж де т предлога — / и Петербургу Петроград / 
оставит лишь предсмертье Блока” (В том времени, где м злодей...); '"Зеницу 
предсмертья спасали и длили врачи, /насильную жизнь в безучастное тело вонзая" 
(Был вход возбранен. Я не знала о том...); “Тахшардический буян /морзянкою 
предкатаетрофной /производил всего лишь ямб, /влюбленный ямб четырехстопный" 
(Описание боли в солнечном сплетении).

Как своеобразный стилистический прием поэтессы следует рассматривать 
новообразования, в которых приставка преднамеренно графически отделяется 
от слова, чтобы зрительно сконцентрировать внимание читающего на этих 
необычных словесных “новинках”: пред-брат (I, с.265), пред-весна (I. с.267. 271). 
пред-счастье (I. с.276), пред-мертва (I, с.352), пред-родственен (I, с.391), пред- 
Ладожская (I, с.426, 432), пред-магазинная (I, с.469), пред-северно (I, с.452) и др.

У пред-ее сны с весною столько распрей: / дождь нынче шел и снегу досадил" 
(Вослед 27-му дню марта); “Есть в мартовской понурости берез / особое уныние 
пред-счастья" (Свет и туман); “Жизнь замечает вдруг, что  — пред-мертва" (Звук 
указую щ ий); "Стене присущ былых времен акцент. / Пред-родствен ей 
высокородный замок” (Стена): Пред-магазинной горою / я шла, и грустно было 
мне. / Свет, радость, жизнь! Ночной порою/тебе, певцу, тебе, герою, /не страшно 
ль в этой стороне?” (Пригород: названья улиц).

2. 11сполЬзование новообразований на -ость в поэзии Б.Ахмадулннон является 
одной из отличительных особенностей ее словотворчества. В современном русы 4
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языке суффикс -ость участвует в образовании имен сущ ествительш .. .ничему
1) отвлеченного процессуального признака (отглагольные г, .

•л алеть — жалость, дурить -  дурость (6. с. 164):
2) “носитель признака" — ‘предмет, явление, характеризующееся прими-, 

названным мотивирующим словом” (отадъектнвные образования) т г ,   ̂
окрестность, внешний — внешность (6, с. 176);

3) носитель отвлеченного признака, свойства: смелый см власть <„ ■ -
— склоняемость (6, с. 178).

П ервые два непродуктивны , зато третий отличается необычайной 
продуктивностью. Суффикс -ость, указывает Н.М.Шанский, является единственно 
продуктивны м  среди суффиксов абстрактны х имен существительных от 
качественных основ (9, с. 104). В.Н.Даниленко отмечает, что существительные на 
-ость всегда были 'поставщ иками" терминологической лексики и что если 
начиная с середины XIX века, по этому типу преимущественно создавались 
термины общественно-политических наук, то сейчас слова на -ость пополняют 
главным образом научную, техническую и технико-экономическую терминологию 
(7, с. 137). Отвлеченные существительные занимают значительное место и среди 
поэтических новообразований. Они имели широкое распространение в творчестве 
поэтов-символистов (2; 10). В поэзии В.Маяковского. С.Есенина значительно 
изменился и расширился крут прилагательных, образующих эти существительные. 
Если в поэзии сим волистов преобладали  отвлеченны е существительные, 
образованные от прилагательных, “сама семантика которых подчеркивает идею 
неопределенности, бесплотности , таинственности  мира, воплощ енного в 
поэтическом слове" (2. с.93), то "современные поэтические новообразования на : 
ость создаются практически от всех относительных прилагательных, имеющих в 
основе конкретно-предмегное значение” (3, с. 114). М.А.Бакина одной из причин 
высокой активности в современной поэзии таких новообразовании считает их 
смысловую многоплановость (3. с. 114).

Слова на -ость, произведенные Б.Ахмадулннон, значительны по количеству 
(38 единиц) и созданы по образцам всех трех словообразовательных типов, 
существующих в русском языке. Даже непродуктивные отглагольные образования 
функционирую т в ее поэтическом контексте: вглядываться (при отсутствии 
узуального вглядчивый) — вглядчивость (I. с.417): “Как пусто это сказано: века. / 
Непостижимость силясь опровергнуть, /вглубь тайны прянет вглядчивость зрачка
— /и  слепо расшибется о поверхность” (Гряда камней).

Больш инство новы х слов на -ость семантически представляю т собой 
совмещение общеязыкового относительного и контекстуального качественного 
зн ачения м отивирую щ его п р и л агател ьн о го . В новообразованиях, 
употребляющихся в сочетании с родительным падежом существительного, как 
правило, преобладает качественное значение: безвоздушность горя (I, с. 113), 
встречность жизни  (I, с .301), кругосветностъ странствий (I, с .310). 
единственность предмета (I, с.98), отвеостость стен (I. с.335). вывернутасть 
недр (I. с.435). безопяошность решенья (I, с.428), обрашность дней (I, с.452). 
прекпоненность земли (I, о.278). Качественное значение остается преобладающим 
в о б разован и ях  на -ост!-. имеющих при себе определение, выраженное 
прилагательным: восковая мертвостъ (I. с. 153), отчая кромешность (I, с.416). 
Большинство же новых слов Б.Ахмадулиной на -ость — это “самостоятельные 
существительные со значением отвлеченного признака: вершинность (1. с .!э8). 
пыльностъ (I, с.215), несказанность (I, с.266), млечностъ (I, с.269). заочность (I.
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<. 323). далекость (I, с.381). чуланность (I. с.435),‘второзданность (I. с.455) и др 
"Сам придет э то т миг или год: / смысл нечаянный, нега, вершинность.. 

(М едлительность): “ Та любит твердь за тернии пути , / пыланью брызг 
предпочитает пыльпость "(Тapvca): “Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет / 
чуть-чуть был розовей, чем несказаиность" (День 12 марта); “Какая глушь вокруг, 
какая темность...'' (Ревность пространства); "Но Сириус уже в заочноапь канул..." 
(Печали и шуточки: комната); "М еж  вздыбленных разъятых половин / сознанья - 
что уплывет в далекость?" (Ночь на 6 июня); “Всего, что  вне, душа чуралась, / 
пока садовник учинял / сад: чудо-лунностъ и чуланность..." (Пора, прощай, моя 
скала...).

Н овообразования на -ость ф ункционирую т в поэтическом контексте 
Б.Ахмадулиной наряду с большим количеством узуальных слов, имеющих такой 
же суффикс: отдаленность (I. с. 12). нарядность (I, с. 15), приятность (I. с.47). 
невероятность (I. с .47), о ткр ы то с ть  (I, с .62), необъятность (I, с.69). 
неприглядность (I, с.69), светлость (I, с.70), высокопарность (I, с.70). легкость (I. 
с .75), дождливость (Ї, с .79), замкнутость (I, с.89), опрометчивость (I, с.90), 
чрезмерность (I, с.91), бездомность (I, с.94), суровость (I, с.95). непрочность (I. 
с.98), угрюмость (I, с .104), пустынность (I. с .110), непреложность (I, с .118). 
хрупкость (I, с.124). скудость (I, с.131). огромность (I, с. 153), мимолетность (I, 
с.222, 238, 295), алость (I, с.207), непостижимость (I, с.304), гнилость (I, с.309), 
укромность (I, с.359), нелюдимость (I, с.362), несметность (I, с.372) и мн.др.

“Соседствуя” друг с другом, канонические сущ ествительные на -ость и 
новообразования с суффиксом -ость способствую т, в частности, созданию 
неповторимого поэтического стиля Б.Ахмадулиной, его “высокости”.

3. О собенностью  поэтического язы ка Б .А хм адулиной  является также 
использование слов, образованных нулевой суффиксацией. Как известно, “пулевая 
суффиксация без применения других средств словообразования представлена 
только в словообразовании имен существительных” (8, с.311). В стихотворениях 
Б.Ахмадулиной используются узуальные слова отглагольного образования: 
промельк (1. с.275, 350, 406. 456), осыпь (I, с.296), недосып (I, с.428), стынь (I, с.265). 
Среди слов, созданных поэтессой, существительные не только отглагольного 
происхождения, к примеру, выпорхнуть — выпорх (I, с. 191), но и отадъективного 
образования: неуютный — неуют (I, с.93), фиолетовый — фиолегп (I, с.462).

"Я  вас люблю, красавицы столетий, /за ваш небрежный выпорх из дверей..." (>1 
вас люблю, красавицы столетий...); “Плутаю я  в пространном фполете. / Свод 
розовый стал меркнуть и синеть. / Пришел художник, заиграл на флейте. / Звана 
сирень — ослышалась свирель" (Вошла в лиловом в логово и в лоно...).

4. Значительную группу новообразований Б.Ахмадулиной (в анализируемом 
материале их обнаружено свыше восьмидесяти) составляю т сложные слова, 
созданные способом чистого сложения без интерфикса. Им подобны канонические 
образования типа плащ-палатка .платье-костюм (8, с.313). Хотя в подобных словах 
составляющие их компоненты формально находятся в отношениях сочинения, 
однако они не одинаковы  в сем антико-стилистическом  плане. Так, среди 
словоновшеств Б.Ахмадулиной выделяются:

1) Сложные слова, в которых один из ком понентов является носителем 
эмоциональной оценки. Этот оценочный компонент, содержащийся в семантике 
одного из слов, входящих в новообразование, больше сближает два слова для 
передачи одного общего понятия: человек-невеличка (I. с. 148). душа-колокольчик 
(I, с. 154). стул-капризник (I, с. 188). стул-чудак (I, с. 188). крошка-музыкант (I. с.204), 
огонь -нелюдим (1, с .242), дым-сирота (I. с .251). капель-крикунья (1. с .272).
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пространство-нелюдим (I. с.274), растенье-озорник (I. с.284) при*». тем >
(I. с.294). печь-сообщник (I. с.296). дом-схимник (I. с.306). Оом-изгнанчю  '  у,ь /
смысл-незнакомец (I. с.317). куст-увалень (1. с. 319). вещи-попрошайки (1 с 
избранник-ошибка (I. с.326). огонь-затворник (I, с.329). брат-комната а . , <_- • 
растенье-нелюдим (I. с.344), изменник-ум (I. с.349). светлячок-излмр , г с 
421), урод-курорт (І. с.420). схоласт-рассудок (I. с.434). дом-г,рюн П \  438)’ , "> 
горыныч (I, с.438). рубаха-куст (1. с.446). чащоба-дом (I. сА55). бом-тгш (I. о.455> 
дом-овраг (I, с.455), ночь-ворожея (I. с.457). крошка-звонарик (I. с.466), но- 
бука (1. с.468). хапуга-округа (I, с.471), коридор-ущелье (1. с.472) и др.

В поэзии Б .А хм адулиной часто наблю дается метафорический прием 
приписывания неодушевленному предмету качеств, свойств одушевленного 
предмета. При этом оценочный компонент, как правило, находится на втором 
месте (вещи-попрошайки. огонь-затворник, стул-чудак). но иногда может занимать 
и первое (урод-курорт, брат-комната. хапуга-округа).

"Э то  я  — человек-невеличка. / всем, кто  есть, прихожусь близнецом... '' (Это 
я...): “Дочь и внучка московских дворов, / объявляю: мой срок не окончен. /Посреди 
сорока сороков / не иссякла душа-колоколъчик” (Собрались, завели разговор...): 
“ Слева и справа: краса и краса. / Дым-сирота над деревнею вьется " (Радость в 
Тарусе); " Капель-крикунья. потакая марту, навзрыд вещает...” (Милость 
пространства); “Брат-комната, где я  была — не спрашивай. /Ведь лунный свет 
уже не э то т свет ” (Ночь на 30 апреля).

2) Сложные слова, состоящие из таких словообразующих основ, которые 
находятся в равных семантико-стилистнческих отношениях, они не имеют 
оценочного компонента, но. соединенные вместе, представляют собой более 
объемное в смысловом отношении понятие: море-небо (I, с.238). сады-огороды (1. 
с.338), зима-весна (I, с.366), соседство-родство (1. с.438). вино-закуска (I. с.468).

" Так дружно весна начиналась: все други, /дружины вступили в сады-огороды" 
(Суббота в Тарусе); "Лишь рассветет — опять забрезжу / в пустых полях зимы- 
весны” (Люблю ночные промедленья...); "Под горой дом-горюн, дом-горыныч 
живет, / о т соседства-родства упасенный отшибом" (Под горой — дом-горюн, 
дом-горыныч живет...).

3) С лож ны е слова — иносказательны е образы  (компоненты сложений 
формально “равноправны"). "Давно замечено, — пишет Р.Мустафин, — что в 
поэзии Ахмадулиной описываемый предмет или явление, как правило, не 
называется прямо, а подаются иносказательно, через связи с другими...” (4, с.249). 
Именно этой цели подчинены такие словоновшества, как Цень-Рафаэлъ (I. с.309), 
День-Божество (I, с.309), День-Совершенство (I, с.309). День-Свет (I. с.309). сад- 
всадник (1, с.325, 326):

“Неузнанным ушел День-Свет. День-РасЬазль. / Но мертвый дуб расцвел средь 
ровныя долины. / И  благостный закат над нами розовел. I И  странники всю ночь 
крестились на руины” (День-Рафаэль).

Л и тер ату р о вед -кр и ти к  В .Н овиков, анализируя поэтический сборник 
Б.Ахмадулиной “Т айна”, замечает: “Стихотворение “Сад-всадник"... — это в 
высшей степени вольная и индивидуальная вариация на тему гетевского "Лесного 
царя” — одного из самых страшных и таинственных произведений мировой 
лирики. Сюжетная рама старинной баллады понадобилась Ахмадулиной для 
раздумья над конечным смыслом поэтического призвания. В роли всадника 
предстает... сад — “охранитель”, “защ ита”, обитель мучительного п спасительного 
труда» (5, с.52):

“Сад-всадник л е ти т по отвесному склону. / Какое сверканье и буря какая: о
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, пце его черном лицо мое скрою, / к защите его старшинства приникая... / Сад- 
, а нтик свои покидает угодья, / и гриву коня в него ветер бросает. / Одною рукою 
он С)ержиги поводья, / другою мои страх на груди упасает. / О сад-охранитель! 
Невиданно львиный / чей хвост так разгневан? Чья блещет корона? /  — Не бойся!
Т о  длинный туман над равниной, / то  — желтый заглавный огонь Ориона... "
(Сад-всадник).

Таковы некоторые из особенностей словотворчества Б.А хмадулиной. 
Появление новообразований в ее поэтическом тексте обычно вызвано желанием 
выделить новым словом нужные оттенки смысла, подчеркнуть свое отношение к 
называемому, дать ему оценку. Речевые новообразования Б.Ахмадулиной 
органически входят в словесную ткань ее поэтических произведений и наряду с 
другими средствами выступают в качестве важнейших элементов, определяющих 
индивидуальность и своеобразие языка поэтессы.
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The work deals with the problem o f word-formation in 
В .Akhmadulina’s creative heritage. New formations in speech with 
prefixes воз-, пред-, with suffix -ость, words formed by zero 
suffixatipn, compound words, created without interfix are being 
analised.
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Н а галій Поповим  
П О З И Ц І Й Н А  С Т Р У К Т У Р А  Р Е Ч Е Н Ь  З Ч И С Л І В Н И К О В И М

К О М П О Н Е Н Т О М  У М О В І  Т В О Р І В  О .К О Б И Л Я Н С Ь К О Ї

Синтаксичні особливості числівників зазнали певних змін \ процесі к ; , ;ї
розвитку. Учені відзначають, що “являючись продуктом розвить мови протчі • і 
віків, вони разом з тим є баКЖ  для дальшого удосконалення граматичної сиїлч 
мови (1.233). Зокрема, за період історичного розвитку числівник набув нових 
синтаксичних функцій. Як відзначив В .В.Виноградов, у числівниках спіпаксів 
явно переважає над морфологією, через те що при синтаксичному оформленні 
числівники виразніше виявляють свої частиномовні особливості" (2.234).

За своєю ономасіологічною суттю числівник характеризує предмет з боку його 
кількісної визначеності. Проте через призму синтаксичних параметрів у реченні 
своїми особливостями синтаксичної сполучуваності з означуваними іменниками 
числівники відрізняються від інших іменних частин мови.

Передусім синтаксичною особливістю числівника, зокрема кількісного, є 
“злиття” з іменем. Числівник хоч і займає позицію кількісного уточнювана 
атрибута, імені, проте сприймається з іменем як єдине ціле, зберігаючи при цьому 
власне значення повнозначного, а не службового слова (3,221).

М етою наш ого дослідж ення є аналіз позиційної структури речень з 
'Числівниковим компонентом у мові творів О.Кобилянської.

Числівниковий компонент у реченні, як відомо, займає позицію як головних, 
так і поширюючих членів речення.

Мова творів О.Кобилянської відбиває загальні тенденції вживання числівників, 
проте можна відзначити і певні особливості.

Найчастіше функціонують у мові творів письменниці кількісні числівники (на 
них припадає 79.6% від загальної кількості). Порядкові числівники становлять 
9%. Серед кількісних найпродуктивнішими є власне кількісні числівники — 79,6%. 
12,8% припадає на неозначено-кількісні. 7.5% — на збірні та 3.1% — на іменникові 
кількісні назви.

Кількісні числівники, що позначаю ть кількість однорідних предметів, 
сполучаються з іменниками, які називають ці предмети.

Найчастіше використовується у компонентній структурі речення числівник один 
(із загальної кількості вживання числівникових форм власне кількісної семантики 
на нього припадає майже половина — 47%).

Числівниковий компонент один входить до структури речення, займаючи 
позицію головних і поширюючих членів речення. Про особливості синтаксичного 
вж ивання числівника один зазн ач аю ть  такі мовознавці, як М .П .Івченко. 
Г.П.Арполенко, К.Г.Городенська, Г.Х.Щ ербатюк та ін. Семантика числівника 
один дуже багата, а синтаксичне вживання його досить різноманітне. Свою 
семантику числівник один реалізує через особливості синтаксичного вживання у 
реченні. Уточнюючи іменник з боку кількості, одиничності, числівник один 
узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. На відміну від інших кількісних 
числівників, вій має займенникові та прикметникові властивості. У синтаксичних
зв’язках з іншими частинами мови слово один обмежене: воно може сполучатися 
тільки з дієсловом та іменником (займенником). З синтаксичного боку числівник 
один має виразні ознаки прикметника. Цим і пояснюється те, що деяк; ліні вісти 
підносили числівник один до категорії прикметників. В усіх випадках один
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іалишається змінною частиною мови, зберігаючи всі притаманні родові та 
відмінкові форми прикметника.

На другому місці за вживанням —  кількісний числівник два. на третьому —

три, на четвертому —  двадцять. Окремі числівники вжиті лише 1-2 рази (дев'ять, 
чотирнадцять, шістнадцять, двадцять, нуль). Зовсім не засвідчені числівники вісім,
одинадцять, дванадцять, тринадцять, п ятнадцять.

Складені числівники вживаю ться рідко. Окремі з них мають діалектне 
оформлення, напр.: Вони знов схотять мене замкнути на сорок і  вісім годин1 (1. 
320) Як  він ганив її. що занедбувала церков, не ходячи через двадцять і один рік; 
і як вона боронилася, стогнучи (1,330).

Щодо синтаксичної функції, то числівникові форми так розподіляються за 
нашими підрахунками:

25.1% — у функції підмета;
7,1% — у функції присудка;
31,1% — у функції обставинних поширювачів:
міри та ступеня — 9,1%;
часу — 5,7%;
місця — 4,7%;
способу дії — 3,4%;
мети — 0,1%;
21,7% — у функції об’єктних поширювачів;
7% — у функції означальних поширювачів.

Отже, як бачимо, найчастіше числівники використовуються у функції обставинних 
поширювачів, зокрема у функції часових компонентів та компонентів міри та ступеня.

Об’єктом нашого дослідження є саме конструкції з часовим компонентом.
Особливо широко використовуються числівники для передачі часового моменту 

реалізації дії. Зокрема, вони є обов’язковим компонентом позиційно стійкого

сполучення —  так званого “родового часу1', який можливий, як відомо, тільки з 
означальним поширювачем. Наприклад, двічі засвідчується такий родовий із 
значенням точної дати: Я  родилася 29-го падолиста (1,21). Був у поході року 59, 
служив двадцять років у війську (2,48).

Сполучаючись з іменниками часової семантики (вечір, днина, день, поранок, 
неділя, ранок), числівник вказує на порядковий їх вияв у ряду однорідних, як-от: 
Другої неділі заплітає Тетяна задумливо чорне шовкове волосся (2,314). Аж сьомого 
дня знайшов його господар спокійного під стогом коло коней без капелюха на 
голові (2,327). Третього вечора вернув (2,298).

Такий “родовий часу” може уточнювати в реченні інший обставинний часовий 
поширювач, як-от: Другого дня зранку, зараз по сніданні, ладився Сава до Рахіри 
(2,271). Луччебули би зробили, якби були мене віддали моєму батькові зараз першої 
доби по смерті матері, як він цього добивався (1,71).

Найчастіше до складу конструкції з “родовим часу” входить числівник один, 
що має узагальнену, близьку до займенникової, семантику, напр.: Було се одного 
вечора в липні (2,65). Одного поранку осідлав свого чорногривого коня і подався в

1 Дослідження провадилося за виданням: Ольга Кобшіянська. Твори: У 2-х т.- Київ: 
Дніпро, 1983. У дужках зазначаємо том та сторінку.
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І село, де жила Іваниха Дубиха з своєю гарною донькою (2,375). —  Парасинк 
І доньцю! —  сказала одної днини (2,13).

Іноді означальних поширювачів, що уточнюють момент реалізації дії. може 
бути декілька: Одної такої чудової весняної днини пустився Гриць в полонини 
оглянути худобу, деякі колпби та на приказ батька вибрати кілька кращих ш т у к  

худоби на продаж (2.377).
Ш ироко вживається із загальною  вказівкою на часовий момент розмови 

конструкція “одного разу”. що має значення, співвідносне з прислівником “якось 
І і яка засвідчена у мові творів О.Кобилянської 12 разів: Відтак просив одного pan 
і один з панів, гарний і молодий боярин, щоб я й до містечка приходила ворожити і 

гуляти (2,352). Одного разу дала намовитися Докії. та пішла до Івонікн й Марія 
(2,258). Ідучи одного разу лісом з такими ось думками, завертає Тетяна в сторону, 
де видніє Маврина оселя, і ... врешті входить до неї (2,368). Одного разу привели 

; до її батька гірського коня на огляд (1.303).
Конструкція “родового часу” з числівниковим атрибутивним компонентом 

і набуває дистрибутивного відтінку значення, якщо до нього додається частка що. 
Вона лиш чула, — старий Івоніка був майже що другого дня у пана (2.67).

Родовий дати (часу) відзначається точною вказівкою на час. Так. конструкція 
І “другого дня" конкурує в українській літературній мові з конструкцією “на +
! знахідний”, пор.: Другого дня. що досвіта, ледве що сонце зійшло, ледве що 

розгуляло у своїм багрянім сяєві, потьопав Івоніка з Михайлом орати в поле (2.44) 
/ /Н а  другий день ...

Тільки один раз ми заф іксували у мові творів  О .Кобилянської часову 
конструкцію із знахідним відмінком з прийменником на: Тим гордіше здіймали 

' вони (ялини) на другий ранок свої вершки й купали їх у золотому сонячному 
промінні (1,303).

С получення “другим разом” (тобто іншим разом) також має значення 
узагальненої вказівки на час. подібної до тої, що її передають прислівники колись, 
якось. Напр.: А другим разом. — додає,- розкажи вже ти що. і будь твоє краще від 
мого (2,354).

Сполучення “перший раз” у знахідному відмінку має значення прислівника 
! “вперше”. Перший раз в житті вона не узгоджувалася зі своєю матір’ю (1.34). Коли 
і думав про неї. бачив її все перед душею такою, як колись перший раз (2,58). Перший 
І раз у житті забракло їй слів на виявлення своїх почувань (2,272).

Як зазначає З.І.Іваненко. часові звороти “в + місцевий відмінок” не властиві 
і українській мові з іменниками часової семантики. Поєднуючись з числівником 
! один, ця конструкція узагальнено вказує на момент реалізації дії: Всім в одній порі 

варю (2,37). Марія сама водній гіркій хвилині (1,80).
Нетиповою є конструкція місцевого відмінка з числівниковим компонентом 

та прийменником на. Така конструкція замінена в літературній мові конструкцією 
“у + знахідний”: Ось чого він діждався на п ятдесяти роках ж и т т я "  (2,263)

Значення початкового моменту реалізації дії передає конструкція родового 
відмінка з прийменником з та компонентом “перший”, як-от: Що полюбив мене з 
першої хвилі, коли побачив мене, і що не забуде мене ніколи /1,75/. І я недармо 
повірив у вас зараз з першого разу (1,70).

Значення неточно визначеної одноразової дії передає конструкція з кількісним 
числівником та іменником раз, утворюючи фразеологічне словосполучення: раз

І на триста років", “раз на місяць" і под. Напр.: — Таке бо і лучається хіба раз
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на триста років! (2,250).
Значення моменту дії. позначеного часовими межами передає конструкція

ы ,, . * 
орудного відмінка а прийменником між: А йде він звичайно між п ятою н шостою |
вечером (1.45).

Значення часової приблизності щодо моменту реалізації дії передається із 
сучаснііі українськії! мові конструкціями з прийменниками близько, коло, біля. У 
мові творів О.Кобилянської цс значення передається кількома варіантами, зокрема і 
з прийменником коло, як-от: Коло десятої години спинилися на малім кладовищі 
(2,248). Було коло першої години сеї ж ночі (2,302).

Значна кількість числівникових форм бере участь у передачі відношень протягу, 
часових меж. В українській літературній мові це значення передасться найчастіше 
конструкцією “з + родовий” . ‘‘до + родовий”, “через + знахідний”. У мові творів
О .К обилянської засвідчено конструкцію  “до + зн ах ід н и й ” з кількісним 
числівником. Наприклад: Проживала до сімдесяти років в однім малім убогім селі 
(1.328). Конструкція “через + знахідний” має виразне значення міри часу, як-от: 
Зразу самим зіллям потрохи усипляти, відтак примівками. відтак через сім неділь \ 
мольбою до нового місяця, доки не успокоїться (2,454). Хорошів через сорок років і 
чому би йому сього й тепер не робити? (2,53). У деяких випадках конструкція 
"через + знахідний” вживається у значенні знахідного безприйменникового. Пор.: 
Як він ганив її, що занедбувала церков, не ходячи до неї через двадцять і  один рік 
(1.330). Я  не міг її через кілька днів бачити, бо батько роботою обтяжав. був просто 
хорий (2.31). Значно частіше вживається із значенням часових меж конструкція

*<за + знахідний”. Напр.: Побачимо» де він опиниться за двадцять років\ (1.61). а̂ \ 
пару днів мають обоє іти до суду (2,253). За пару місяців та й настане осінь (2.24).
Завтра, т.є. за кілька годин, від’їде він! (1,76).

Ця ж граматична форма лежить в основі приблизної вказівки на часові межі 
протікання дії. Відтінок приблизності підсилюється частками (аж, яких, якихось, 
майже) або діалектним компаративним прислівником як, скоріше як, як-ог: 
Михайло може аж за три роки женитися (2,15). За яких кільканадцять хвиль пішла 
вона за ним майже безтямки, і з громадки ще недавно поважних людей зчинився 
правдивий вихор (2.18). Вони (старшини) порадилися між собою, не втягаючи 
нікого в тайну, винести скорше як за чотири дні Мавру з шатрів та так вирятувати 
її від лиха, смерті (2,302).

Діалектною формою із значенням протягу часових відношень є “від + родовий”.
що вживається у значенні: 1) “через + знахідний”. Напр.: І я наче зів’яла від двох 
годин (1,83); 2) “за + знахідний”. Напр.: Перепливала від двох днів величезна маса 
народу (1,326); 3) знахідного безприйменникового із значенням міри часу. Напр.: 
Опроче вона була тут від двох днів господинею (2,244). Від кількох днів пробуває у
нас один товариш вуйків, професор з Р., на ім’я Лорден (1,50). Була майже від 
чотирнадцять л іт  на службі у дворі (2.62). Від трьох років мешкає біля нас багатий 
иадлісничнй з донькою (1,40).

Основним засобом передачі міри часу, в якому бере участь власне кількісний 
або неозначено-кількісний числівник, є знахідний безприйменниковий, що 
відповідає літературній нормі сучасної української мови. Десять років будуть 
люди згадувати, яке весілля справив Івоніка своєму Михайлові! (2,26). Слухаю з 
повздержаннм віддихом одну хвилину, другу, третю  ... (1.325). Все се сказав усім 
до очей та й відсидів своїх сорок вісім годин (2,30).
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Діалектною формою є конструкція “сім день", кілька д е н ь Г ул яв  в ін  н :. 
- ^ Р ащім коні сім день (2.328). Знай, тепер цін знов кілька день на очі не покажеться

Відтінок приблизності вноситься паралельним  вживанням к і л ь к о х  
числівникових форм, як-от: Він доглядає день, два або й чотири добре щиро 
(2.327). Там перележить два-три дні скулений, а потім, неначеб не думалося з н и м  
нічого, злазить із печі й береться наново за працю, або йде в поле, або в село (л 8} 
або вживанням часток майже П Він майже дві неділі мусив сидіти дома, як каліка

Значення приблизності передається і прийменником зо при числівнику, пор. 
—  То нехай був би хоч зо три дні переслався, як уже не що інше ...(2.370). Але 
чому вони не хотіли подержати Парасинку ще зо три роки коло себе? (2.21).

Розмовними формами є ідіоматичні звороти з прикметником “добрий". Йдемо
добрих дві години, і в місті може бути п’ята (1,312); з прислівниками “більше" і 
“далі” пор.: Вже в нашім селі він більше як сорок л іт  (1,314).

Цікавою є конструкція на позначення міри простору через часову конструкцію 
міри часу, пор.: Цві години під ріки Серета на Буковині лежить село Д. (2.5).

Значення повторюваної міри часу передає ідіоматична конструкція 'все що 
кілька років" : Його держать тут, як на ланцюгу, а деякі люди розказують, особливо 
ж один старий білоголовий циган, що все що кілька років переходить через їх село 
з Угорщини і до них вступає по милостиню та спочиває, оповідає, що там десь 
далеко від їх гір, лісів, є ще й інший світ і люди (2,331).

Значення заздалегідь означених меж часу передає конструкція "на + знахідний' . 
Числівник власне кількісний або неозначено-кількісний конкретизує вказівку на
точно визначений час. Напр.: І він мусив їх покидати —  на три роки покидати! 
(2,40). Вони знов схотять мене замкнути на сорок і вісім годин (1.320).

Відтінок приблизності досягається за рахунок паралельного вживання кількох 
числівників., пор.: Очі несуть на день-два в гори (2,358). Йде від неї восени на два-
три роки, а може й навіки (2,35). Він іноді на один —  тиждень —  два конем за 
село виїжджає (2.334).

Із часових конструкцій з числівниками засвідчена у мові творів О.Кобнлянської 
конструкція місцевого відмінка з прийменником при. Сполучення “при + місцевий" 
вживається для позначення часу, який збігається з часом реалізації якоїсь іншої 
чинності, пор.: Раз оповідав людям при одній клаці (2.54).

Значення передчасу в українській  л ітературній  мові часто передається 
конструкцією орудного відмінка з прийменником перед (пор.: перед Різдвом, перед 
дощем, перед війною тощо). Іменники в орудному відмінку означають події, назви 
свят, пору дня чи року, тобто мають нечасову семантику. У мові О.Кобнлянської 
прийменник перед приєднується також до іменників часової семантики (типу рік, 
місяць, тиждень, година), сполучаю чись з числівником. Напр.: Мов перед 
двадцятьма роками, коли Андронаті стояв з білим внуком на руках ... ( 2,383). Та 
в тій хвилі пронісся звідкись понад верхи, як і перед двадцятьма роками, голос 
трембіти, смутний і протяжний (2,383). Перед п'ятьма місяцями писав Оряднн до 
Маєвського, щоб йому прислав його гроші (1,81). Перед двома тижнями приніс 
від свого батька меду для пані в дарунок (2,66). Перед двома днями ночував іще в 
бурдею зі своїми воликами (2,250). Мертве тіло сімнадцятилітнього хлопця винесли 
перед кількома годинами (1. 327). Яка вона дурна була ще перед двома годинами
(1.314).
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Такс вживання для української л ітератури  не є типовим . П іслячас як 
гемпоральна категорія передасться у мові творів О.Кобилянської своєрідно. Як 
відомо, основною  часовою  конструкцією  з цим значенням в українській 
літературній мові є конструкція “‘після + родовий’'. Проте часові звороти з 
числівниковим компонентом, що передають значення післячасу, мають такі моделі: 
“синтаксично неподільне словосполучення з кількісним числівником + прислівник 
пізніше (опісля)", напр.: Десять неділь пізніше земля задубіла (2, 252). Кілька хвиль 
пізніше випровадив її Івоніка напівзімлілу на коридор (2.256). Кілька хвиль пізніше 
стало в хаті тихо (2.27). Кілька м інут опісля лежала обессилена в фотелі (1.303).

Синтаксично неподільне словосполучення з кількісним компонентом може мати 
і варіант знахідного відмінка з прийменником в(у): В  дві неділі пізніше каже 
батькові, що їде на “хвилину” в сусіднє село (2.359).

Замість прислівника пізніше може фіксуватися й іменник у місцевому відмінку 
з прийменником по: В два .місяці по смерті чоловіка Іванихи Дубихи знайшлася в 
неї. хоч не молода вже була, дитина, маленька Тетянка, і Мавра її доглядає (2,313).

Не типовим для української літературної мови є також часові конструкції з 
місцевим відмінком з прийменником по, якщо вони утворені від іменника часової 
семантики (місяць, година), пор.: Вертаючи по кількох місяцях, а іноді і по році
(2.315). По двох годинах вернулися з прогулькн (1,36).

Таким чином, аналіз позиційної структури речень з числівниковим компонентом 
у мові творів О.Кобилянської засвідчує велику їх різноманітність. Числівниковий 
компонент: поєднуючись з іменниками у певній відмінковій формі, займає 
синтаксичну позицію одного з головних чи поширюючих членів речення. Найбільш 
типовою для числівникового компонента, є позиція темпорального компонента, 
що вказує на момент дії, часові межі тощо. Різноманітність часових компонентів 
з числівниками , зафіксованих у мові творів О.Кобилянської, засвідчує синтаксичне 
багатство української мови, а також процес взаємодії літературних, розмовних 
та діалектних форм.
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Positional structure peculiarities o f sentences with the nu
meral components are investigated in this article.

Conclusions about the quality and quantity characteristics 
of the components with numerals (meaning time, measure, degree 
etc.) are made on the ground o f the actual material of the bellers- 
lettres by O.Kobylyanska.
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Васн.іь Ю рн ен ю к  
П Р И Й М Е Н Н И К О В І  К О Н С Т Р У К Ц І Ї  Н А П Р Я М К У  Р У Х У  З  

П Р И Й М Е Н Н И К О М  Д О  В У К Р А Ї Н С Ь К И Х  Г О В І Р К А Х  Б У К О В И Н И

Прийменник /до/ в українських говірках Буковини має скорочені варіанти /д/ 
/т/, також входить у поєднання з прийменниками у, на, над, під. серед, верх
утворюючи -складені прийменники до у, до на, до над, до під, до серіґд . до вер' х 
Ці прийменники вживаються з родовим, давальним та знахідним відмінками. До 
цих конструкцій входять дієслова зі значенням руху, переміщення, спрямування, 
зміни місця знаходження. Серед конструкцій з прийменником /до/ та йото варіантів 
є такі, що відомі всім говіркам української мови, але є й такі форми, що притаманні 
тільки певним територіальним говіркам. Серед цих конструкцій бачимо як архаїчні 
форми, так і вузькодіалектні інновації. Не виключена можливість, що деякі з цих 
конструкцій є результатом міжмовних контактів. •

Прийменник /до/+давальний відмінок найчастіше має локальне значення 
напрямку руху із вказівкою на його межу: Іди д брсґпювіТ (Підзахаричі Пут.). Ус і 

б ігли д ватр і  (Усть-Путала Пут.). Може вказувати на дію. спрямовану в певну 

сторону, без руху в її напрямку: Обе'рнуу сгґ д ме*н і  (Внженка Внжн.). Хок іу  д

мам' і  (Петраші Пут.). Прийменник д виступає перед наступними сонорними та 
дзвінкими приголосними. Мого фонетичним варіантом перед глухим приголос
ним є прийменник пі: Іди т  х а к і  (Розтоки Пут). Треба кр іґкнут' і  т  су с ідам 
(Дихтинець Пут.) (1. 14-18). Прийменники до, д, m+давальний відмінок замінили 
архаїчну конструкцію кь+давальний відмінок, що була поширена в давньоруській 
мові. Прийменники до, д, т  поширені в гуцульських та в деяких сусідніх з ними 
буковинських говірках (у гуцульських говірках нас. п. 109-110, 122. 126-128, 128а. 
134-136; у буковинських говірках нас. п. 42. 63а, 98, 102.113, 130.133). Продовження 
цього ареалу маємо в гуцульських говірках Івано-Франківської та Закарпатської 
областей, а також у Сучавському повіті Румунії, на що вказується зокрема в
дослідженні Аспазії Сесерман-РеҐуш (2, 225).

У буковинських говірках та подільських Північної Бесарабії має поширення 
прийменникова конструкція з прийменником Оо+родовий відмінок, що позначає
рух, спрямований в бік певного предмета: Ун іґ  йшли* разом до В іжни'ц і  (Банилів

Впжн.). Повернулис а лицем до гор іу  (Чортория Кіцм.). Ідеями'разом з Ґ ітми до 
пото'ка (Клннівка Стор.).

Конструкції з прийменником /до/+родовпй відмінок можуть вказувати і на межу
руху: Спусгт(ласи{ до воді( (Ж адова Стор.). Приишоу до дуба старого (Луківці 
Вижн.). Б ігл іґ  до машини (Старі Бросківці Стор.). Ці конструкції в закарпатських 
говірках аналізує В.І.Добош (3, 15-16).

Проте прийменник до у сполученні з родовим відмінком вказує на рух у середину
предмета: Зайшли до велііщ і ха тие (Іспас Вижн.). Коли ступиліґ до кузн і  / там

нікого неу було (Ошихліби Кіцм.). (Нас. п. 20-56, 59-82, 86-105. 111-112. 114-121. 
123-125, 129-133). У цій функції конструкція do+родовий відмінок поширена на 
всій території України (4, 11-12).
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Прийменник /до/ найчастіше вживається з дієсловами, що мають семаьшп. 
руху (5. 83). Напрямок руху до кінцевої межі може передаватись конструкціями
<>о*у конец+ знахідний відмінок. Були всґфіґнах/аждо у Б о ч к і у  д'ійшліР(Мариничі

Пут.). Ц 'і йшла'аж до у коней города (Сергії ГІут.).
Якщо кінцевою межею напрямку руху є живий предмет, вживається конструк

ція до у + родовий відмінок: В іт у ц  і  там пасут аж до у Букатчука (Розтоки

ГІут.). Йшли т іш  потоком догори аж до у Харов}ука (Підзахаричі Пут.). Ця риса 
мас поширення також у гуцульських говірках Косівського та Верховинського 
районів Івано-Франківської області. Аспазія РеҐуш засвідчує їх в українських 
говірках Сучавського повіту Румунії (2. 237). Ця діалектна риса належить до 
рідковживаних (нас. п. 109-110. 122, 126-128, 128а, 133-136). За межами Буковини 
вона засвідчена у нас. п. 83. 97, 108.

Конструкція до на + знахідний відмінок передає спрямований рух до кінцевої
точки: То пасовиско к егшТтсіґ далеко аж до на Свинарку (Пеграші ГІут.). Цара'би 
колис возилие аж до на Дунай (Яблуниця Пут.). Засвідчується вона зрідка, 
здебільшого у мовленні людей старшого покоління. Перед прийменниками до на,
до у  найчастіше вживається підсилювальна частка аж (див. приклади вінце).

Складені прийменники до у, до на вказують на напрям до дуже віддаленого 
предмета, що й підкреслює підсилювальна частка сіж (мас. п. 109-110, 122. 126- 
128. 128а, 133-136).

Отже, прийменник до має варіанти д, ш, до у. до у  конец, до на. їх вказівка на 
рух стосовно: 1) руху спрямованого в певний бік, 2) руху до певної точки. 3) руху 
в середину предмета, 4) руху спрямованого до кінцевої межі предмета може бути 
переданий графічно:

Йіхау д го ло с 'і-------------------------------------------------- )

Б 'іх  т  хак і  ------------------------------------------------------

ПіґдонмаусіТ до неба-----------------------------------------

Дойшо у до у  конец города-------------------------------------

Зайшоу до хатие --------------------------------------------------

ХодіТу до на Уск і ------------------------------------------------
*

Конструкція до над + родовий відмінок^вказує на кінцеву точку руху, яка 
знаходиться над предметом: Косили траву аж до над потоку (Розтоки Пут.). Але 
ця конструкція може бути і з знахідним відмінком: Йшли разом аж до над скалу 
(Гіетраші ГІут.). Коли мова йде про живий предмет, вживається тільки родовий
відмінок: Стежка ц а ве*де'до над Шемберка (Дигтннець Пут.).

Знахідний та родовий відмінки вживаються із складеним прийменником до 
/пньїд/ (/п’ід/): Пере'в іриелие усу дорогу аж до пиьід Н 'ім ч 'іч ’ (Підзахаричі ГІут.). 

Дорогу розми'ло аж до пиь\д Бойчука (Підзахаричі П у т ./  ТраЬа йпиТ за Хоїодзами* 

аж до попиид Пи'сашґй Кам'ін (Розтоки Пут.). Конструкція з прийменниками до

Н
<и

<и
РнтС
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„иыд, до поп,товказус па кінцеву точку руху, шо -.находиться нижче предмет ,
названого родовим чи знахідним відмінком.

Прийменники досере'О (до сере'д'),до вказують на кінцеву ю ч.
руху, що знаходиться по середині предмета, названого у родовому відмшк\-
Підпливу човном до сере'д плеса (Довгопілля Пут.). Заплиу до сере'д’ р іки {< : 
Пут.).

Прийменникова конструкція до вер х  + родовий відмінок вказує на кінцевий
пункт руху, що знаходиться вище предмета: йи'силиси* за ніґм аж до еер х чвоуга 
(Сергії Пут.).

Графічно відношення, що передаються складеними прийменниками, мають 
такий вигляд:

до вер1 х —  
до над ------

до посе'ріґо 
до сере'о —
до у  ---------
до на -------

до ниЫд — 
до попиЫо

У говорах досліджені складені прийменники з родовим і знахідним відмінками, 
до складу яких входить прийменник до. Входження компонента до до складених 
прийменників впливає на синтаксичну сполучуваність прийменників з 
відмінковими формами (родового га знахідного відмінків).
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Борщ. — 1 Борщівський район Тернопільської області 

Брич. —  Бричанський район Молдови 

Бук.-гов. —  буковинські говірки

Верх. —  Верховинський район Івано-Франківської області

Вижн. —  Вижницькнй район Чернівецької області
Глиб. —  Глибоцький район Чернівецької області

Город. —  Городенківський район Івано-Франківської області

Гуц.-гов. —  гуцульські говори
Дун. —  Дунаєвицький район Хмельницької області

Єдин. —  Єдннецький район Молдови

Зал. —  Заліщицький район Тернопільської області

Заст. —  Заставнівський район Чернівецької області

Кам.-Под. —  Кам’яиець-Подільський район Хмельницької області

Кельм. —  Кельменецький район Чернівецької області 
Кіцм. — Кіцманський район Чернівецької області 
Кос. —  Косівськпй район Івано-Франківської області 

Мур.-Кур. —  Мур-Куриловецький район Вінницької області 

Мас. п. —  населений пункт

Нов. —  Новоселицький район Чернівецької області 

Нов.-Уш. —  Новоушнцькнй район Хмельницької області

Пут. —  Путильський район Чернівецької області 
Снят. — Снятинськпй район Івано-Франківської області 
Сок. —  Сокпрянський район Чернівецької області 

Стор. —  Сторожинецький район Чернівецької області 

Хот. —  Хотинський район Чернівецької області

ПОРЯДКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ *
1. Чернятин Город., 2. Дзвиняч Зал-., 3. Більче-Золоте Борщ., 4 . Винятинці Зал.,

5. Новосілка Зал.. 6. Германівка Борщ.. 7. Іване-Пусте Борщ.. 8. Оринин Кам.- 
Под.. 9. Головків Кам.-Под., 10. Маків Дун.. 11. Борсуки Нов.-Уш., 12. Богданівка 
Зал., 13. Кудринці Борщ., 14. Колибаївка Кам.-Под., 15. Китайгород Кам.-Под.,
16. Вахнівці Нов.-Уш., 17. Рівне Мур.-Кур., 18. Хоньківці Мур.-Кур., 19. Торговиця 
1 ород., 20. Бабин Заст., 21. Кострижівка Заст., 22. Репужинці Заст.. 23. Василів 
Заст.. 24. Брідок Заст., 25. Киселів Кіцм.. 26. Кадубівці Заст.. 27. Товтри Заст ^8 
Вікно Заст.,-29. Баламутівка Заст.. ЗО. Рухотпн Хот., 31. Рашків Хот.. 32. Рукшин 
Хот.. 33 Хотин Хот.. 34. Воронощщя Кельм.. 35. Грушівці Кельм.. 36. Комарів 
Кельм.. 37. Молодове Сок.. 38. Стара Ушиця Нов.-Уш.. 39. Кормань Сок.. 40.
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Ламачинці Сок., 41. Малятинці Кіцм.. 42. Веренчанка Кіцм .. 43. Забавна і 
44. Юрківці Заст., 45. Валява Кіцм., 46. Ржавинці Зал .. 47 НедоГччвш \  
Каплівка Хот.. 49. Перківці Кельм., 50. Мошанець Кельм.. 5 !. Ленкил:: Ке.ьм 
52. Бузовиця Кельм.. 53. Іванівці Кельм.. 54 Шебутпиці Сок.. 55. Вітрянка 
56. Білоусівка Сок.. 57. Вовчківці Снят.. 58. Потічок Снят.. 59. Юнводин Кіцм 
Малий Кучурів Заст.. 61. Горошівці Заст., 62. Ошихліби Кіцм.. 63. Лашківка Кінм 
64. Шубранець Заст.. 65. Чорнівка Нов.. 66. Грозинці Хот.. 67. Малинці Хот ' 
Рідківці Нов.. 69. Санківці Хот.. 70. Керстенці Хот., 71. Пашківці Хот.. 72. Ярівкл 
Хот., 73. Лівинці Кельм., 74. Вартиківці Кельм., 75. Нелипівці Кельм.. 76. Роеошани 
Кельм., 77. Вашківці Сок.. 78. Шишківці Сок., 79. Романківці Сок.. 80. Гвіздівці 
Сок., 81. Сокиряни Сок., 82. Волошкове Сок., 83. Шешори Кос.. 84. Рожнів Кос., 
85. Джурів Снят.. 86. Банилів Вижн.. 87. Вашківці Внжн.. 88. Неполоківці Кіцм.
89. Шипинці Кіцм., 90. Стрілецький Кут Кіцм., 91. Рингач Нов.. 92. Котелеве Нов. 
93. Подвірне Нов., 94. Білявннці Брич.. 95. Ходорівці Брнч.. 96. Липник Єдин.. 97. 
Соколівка Кос., 98. Іспас Вижн., 99. Коритне Вижн.. 100. Нижні Станівці Кіцм.. 
101. Драчинці Кіцм.. 102. Слобода Нов.. 103. Зелений Гай Нов.. 104. Шнрівці Брич.. 
105. Коржівці Брич.. 106. Верхні Холохори Брич., 107. Чорнолівка Єдин.. 108. 
Криворівня Верх., 109. Розтоки Пут.. 110. Виженка Вижн.. 111. Черешенька Вижн..
112. Берегомет Вижн., 113. Луківці Вижн.. 114. Мигове Вижн.. 115. Стара Жадова
Вижн., 116. Клинівка Стор.. 117. Нові Бросківці Стор.. 118. Кам яна Стор., 119. 
Снячів Стор., 120. Луковиця Глиб., 121. Горбове Глиб., 122. Усть-Путила Пут.. 
123. Банилів-Підгірний Стор.. 124. Михайлівка Глиб., 125. Тарашани Глиб.. 126. 
Довгопі.лля Пут., 127. Дихтинець Пут., 128. Яблуниця Пут.. 129. Долішній Шепіт 
Пут.. 130. Каменка Глиб., 131. Черепківці Глиб., 132. Старий Вовчннець Глиб.. 
133. Турятка Глиб., 134. Шепіт Пут.. 135. Селятин Пут., 136. Руська Пут.

There are complex forms of prepositions which are widely 
spread in its gutsul and Bukovinian dialects and they can’t be 
found is some other Ukrainian dialects: do popid, do verih, do 
upid, do ponad, do posered, do u verh and others.

These prepositional constructions are of Ukrainian origin 
but they are formed on the the models of the complex preposi
tions o f the neighbouring Romanian dialects: pana la, pana langa, 
pan a deasupia de and others.

177



Анатолій Волков,ігор Зварич
Андрій Гречанюк,
Юрій Гречанюк
Юрій Клим’юк
Олександр Попович

Лідія Ковалець 
Світлана Кирилюк

Володимир Антофійчук 

Оксана Козубаш

Василь Костик 

Наталя Колесник

Лариса Чувашова 
Валентина Маруняк

Наталія Руснак

Раїса Кушнірик-Кабан 

Майя Гураль 

Олена Кардащук

З
16

21
26

37
42

ЗМІСТ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО .

Становлення традиції і варіантність. 
Становлення української історичної 
прози першої половини XIX ст.
Жанр романсу в ліриці Івана Франка.
Осип Маковей - дослідник жи ття і 
творчості Юрія Федьковича.
Твори Євгенії Ярошинської для дітей.
Із спостережень над трансформацією 
біблійних мотивів та образів у 
творчості Ольги Кобилянської.
Своєрідність трансформації образу Пілата у 49 
повісті Наталени Королеви «Що є істина?»
Своєрідність трансформації пісенно-легеи- 53 

дарного матеріалу в романі Ліни Костенко 
«Маруся Чурай».
З історії побутування жанру веснянок на 
Буковині.
Функціонування власних особових імен в 
українському пісенному фольклорі /на 

матеріалі українських народних пісень в 
записах З.Доленги-Ходаковського/.

57

62

М О В О З Н А В С Т В О

Сучасний іменник Буковини.
Система кольорів буковинської писанки з 
погляду семантики, деривації та структури.
Запозичення з української мови у структурі 
тезауруса-словника носіїв російських гові
рок на території Чернівецької області.

67
76

84

91Співвідношення вільного і фразеологічно 
зв’язаного слова у фразеологізмах з влас
ними назвами.
Семантика прилагательных с суффиксом -н-,98 
структурно соотносительных с личными 
именами оценочного значения.
Модель семантичних відношень у структурі 102 
мікрополя /на матеріалі прикметників 
української мови із значенням форми/
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Гадина Кузь

Олена Кульбабська

Лариса Бережан 

Любов Рабанюк 

ЛюдмилаТомусяк

Тетяна Романюк

Василь Шинкарук

Ірина Гуцуляк 
Оксана Іваночко

Алла Новоселова

Наталія Попович

Василь Юрценюк

Проблема множинності словотвірно : г
структури /на матеріалі утворень з ечфіксоч 
-ник/.
Синтаксичні параметри дієприслівників у 
контексті формально-семантичних 
співвідношень з іншими синтаксичними 
конструкціями.
Імперативні речення а системі спонукать- 117 
них конструкцій.
Заперечні генітивні речення в українській 125 
мові.
Структурно-семантичні особливості 132
предикативного імені з подвійним 
синтаксичним зв'язком у простому реченні.
Особливості парадигматики односкладних 138 
речень з предикативами.
Комунікативно-функціональна співвіяне- 144 
сеність синтаксичних одиниць у тексті.
Стилістичні фігури в поезії Бароко. 152
Особливості конструкцій мовленнєвого 157 
етикету у творчості Марка Черемшини.
О некоторых особенностях словотвор- 162 
чесгва Беллы Ахмадулиной.
Позиційна структура речень з числівнико- 167 
вим компонентом у мові творів О.Кобилянської.
Прийменникові конструкції напрямку 173 
руху з прийменником до в українських 
говірках Буковини.
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